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RESUMO 

 

A partir da minha história de envolvimento no Programa de Educação Tutorial 

Educação Física e Lazer, surgiu o interesse de saber como o PET influencia a vida, a 

formação acadêmica e a atuação profissional dos egressos do curso de Educação 

Física. Sendo assim, este trabalho apresentará um contexto de experiências, de 

práticas e de relações vivenciadas dentro do PET Educação Física e Lazer pelos 

egressos do grupo e do curso de Licenciatura em Educação Física, para que se possa 

conhecer e compreender quais as experiências significativas na formação dos mesmos. 

Para fazer a análise e as relações necessárias, terei como um dos diálogos importantes 

sobre os saberes docentes e a formação de professores em relação à pluralidade 

interna de uma formação acadêmica que, não necessariamente se restringe em um 

currículo formal. Posteriormente analisarei a iniciação à docência, fase de ingresso dos 

professores na atuação profissional. Para esclarecer os questionamentos, foi realizada 

uma entrevista semi-estruturada com dois egressos do curso de licenciatura em 

educação física, que participaram do PET Educação Física e Lazer por um tempo 

mínimo de dois anos e que atualmente são professores efetivos num período de, no 

máximo, três anos. Foi identificado que a formação acadêmica, em conjunto com a 

formação proporcionada pelas experiências práticas e teóricas dentro do PET 

Educação Física e Lazer, foram de grande importância para a reflexão-ação dos 

professores de educação física em sua prática docente e a superação e compreensão 

dessa importante fase da iniciação à docência. Sendo assim, podemos perceber a 

educação formal vai para além do currículo prescrito. As experiências, sensações, 

percepções e os diferentes olhares são proporcionados com o tempo de prática, com 

reflexão das teorias, observação, análise e reflexão da prática. 

Palavras-chave: PET Educação Física e Lazer. Formação de professores. Iniciação à 

docência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A monografia a seguir faz parte da minha história de envolvimento no Programa de 

Educação Tutorial Educação Física e Lazer1. O meu interesse surgiu a partir de uma 

proposta do tutor do grupo, Prof. Dr. Sílvio Ricardo da Silva, que durante uma de 

nossas reuniões2, sugeriu que algum dos bolsistas integrantes do grupo pesquisasse o 

que os ex-petianos3 estão fazendo hoje em dia e de que forma o PET tem influenciado 

sua vida, seja ela acadêmica ou profissional. A partir disso, eu me interessei pela 

sugestão e comecei com minhas indagações sobre a qual a influência do PET 

Educação Física e Lazer na atuação de professores iniciantes de educação física. 

Comecei a querer analisar os objetivos do PET Educação Física e Lazer, para saber 

qual seria o princípio formativo do mesmo. Eu queria descobrir qual a contribuição do 

PET Educação Física e Lazer na formação dos licenciados em Educação Física e 

analisar se essa formação poderia ser importante nos enfrentamentos profissionais na 

iniciação à docência. Além disso, fiquei curiosa em saber quais recursos, teorias, 

metodologias, que esses egressos vivenciaram dentro do PET Educação Física e Lazer 

para resolver seus desafios cotidianos como professores licenciados de Educação 

Física. 

Esse conjunto de questões me fez buscar analisar a formação dos saberes docentes, a 

formação de professores e a iniciação à docência. Sendo assim, este trabalho 

apresentará um contexto de experiências, de práticas e de relações vivenciadas dentro 

do PET Educação Física e Lazer pelos egressos do grupo e do curso de Licenciatura 

em Educação Física, para que se possa conhecer e compreender quais as experiências 

significativas na formação dos mesmos. Para fazer a análise e as relações necessárias, 

terei como um dos diálogos importantes a perspectiva que Tardif traz sobre os saberes 

docentes e a formação de professores em relação à pluralidade interna de uma 

                                                             
1 Fiz parte do PET Educação Física e Lazer de 21 de maio de 2012 até 31 de março de 2014. 
2 Nessa reunião, o tutor lembrou que em março de 2013, o grupo completaria 10 anos de fundação. 
3 Bolsistas (petianos) egressos do grupo. 
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formação acadêmica que, não necessariamente se restringe em um currículo formal. 

Posteriormente analisarei a iniciação à docência, fase de ingresso dos professores na 

atuação profissional. 

Este trabalho enfatiza a importância dos cursos de formação acadêmica olharem para 

seus processos e percursos, reconhecendo a riqueza de experiências que ele oferece e 

que pode proporcionar aos seus acadêmicos. É um trabalho em defesa da formação 

acadêmica, dos saberes acadêmicos, mostrando que o saber acadêmico não é um 

saber que se restringe aos conhecimentos curriculares ou uma idéia de saber teórico 

aprisionado em saberes conceituais. Os saberes acadêmicos são saberes teórico-

práticos. Esse trabalho não visa gerar uma dicotomia entre saberes acadêmicos e 

saberes práticos, apesar de terem contextos diferentes, eles são inseparáveis, não 

podendo ser analisados de forma fragmentada. 

Este trabalho tem o objetivo de pesquisar qual a influência das experiências formativas 

no Programa de Educação Tutorial (PET) Educação Física e Lazer da Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) na atuação de professores de Educação Física 

licenciados e iniciantes na educação básica. 

Para isso, pretendo (re)conhecer e analisar a contribuição do PET Educação Física e 

Lazer na formação dos licenciados em Educação Física; analisar através de quais 

atividades que o PET Educação Física e Lazer já realizou e/ou ainda realiza e que 

podem auxiliar na compreensão do por quê o PET seria um importante espaço de 

formação e como isso influencia no seu primeiro contato com a prática pedagógica; 

analisar os enfrentamentos profissionais na iniciação à docência dos egressos do PET 

Educação Física e Lazer; verificar quais recursos, metodologias, análises esses 

egressos buscaram em sua experiência dentro do PET Educação Física e Lazer para 

resolver seus desafios cotidianos como professores de Educação Física. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O PET Educação Física e Lazer 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET)4 tem por objetivo contribuir para a qualidade 

da formação acadêmica dos alunos de graduação, estimular o espírito crítico, bem 

como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação 

superior. De acordo com o Portal do MEC5, atualmente existem 400 grupos em 

funcionamento no país, são 4.274 alunos bolsistas e 400 tutores, um para cada grupo 

de pesquisa. Dentre esses grupos, está o PET Educação Física e Lazer. 

O PET Educação Física e Lazer foi criado em 01 de Março de 2003 por iniciativa do 

professor Dr. Hélder Ferreira Isayama na Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Esse PET vem caracterizando-se como um grupo que se propõe a estudar de forma 

interdisciplinar as questões referentes à educação física e ao lazer, cultura, corpo e 

sociedade. Atualmente, sob tutoria do professor Dr. Sílvio Ricardo da Silva, o grupo é 

composto por doze alunos bolsistas, contando com outros professores colaboradores e 

com a participação de acadêmicos e professores da UFMG nas atividades propostas. 

Até junho de 2013, já passaram pelo PET um total de 62 bolsistas6, número que cresce 

à medida que os alunos se graduam, entrando novos integrantes (petianos). Baseado 

nos três pilares do PET, as atividades realizadas pelo grupo buscam interligar as ações 

de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, o grupo compreende a Educação Física 

como uma área que abrange dimensões biológicas, humanas e sociais, dimensões 
                                                             
4 Conforme a portaria do MEC nº 3.385 de 29 de Setembro de 2005, o PET é desenvolvido em grupos 
organizados, a partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior do país. É orientado 
pelo princípio da indissociabilidade e equilíbrio entre pesquisa, ensino e extensão, abrange as diversas 
áreas do conhecimento, em uma perspectiva interdisciplinar e coletiva. A participação do graduando no 
grupo, permite a sua continuidade até a sua formação, evitando que o mesmo abandone o curso por falta 
de recursos financeiros. O PET é regido pela Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC). 
5 Consulta realizada no site 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12226&Itemid=86. Última 
visualização: 17/09/14. 
6 Levantamento realizado pela autora deste trabalho através de dados coletados na PROEXT, agregando 
o número de graduandos que entraram posteriormente até a data informada (junho de 2013). 
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essas que se encontram em constante diálogo e que precisam ser tratadas com igual 

importância. 

E por que o PET Educação Física e Lazer é um importante espaço para formação? O 

PET é um espaço de discussão, ampliação, apropriação e disseminação de 

conhecimentos e pelo seu comprometimento com os três pilares da Universidade, nos 

leva a diferentes aprendizagens: 

• No Ensino: aprendizado fora de sala, entendimento do conhecimento como algo 

global e não-fragmentado. Espaço de apropriação, apresentação e discussão de 

textos, trabalhos e vivências relacionadas às temáticas de formação/atuação, 

atualidades e necessidades da graduação, entre outras áreas. 

• Na Pesquisa: além do caráter científico e da importância social, possibilita o 

exercício de reflexões sistematizadas e um aprofundamento de conhecimentos, a 

partir dos referenciais teóricos, de diálogos entre o grupo e sob orientação de um 

professor tutor. 

• Na Extensão: entendida como um constante diálogo com a comunidade acadêmica 

e externa, um espaço onde os conhecimentos são compartilhados, caracterizando-

se como uma (re)construção mútua de significados e ações entre os acadêmicos e 

a sociedade. 

O PET é um bom exemplo da prática como fonte das reflexões teóricas. Nós 

aprendemos na teoria e, ao levá-la à prática nos faz refletir e repensar nossas ações, 

intervenções e práticas pedagógicas. 

E por que a formação dentro do PET Educação Física e Lazer influenciaria o primeiro 

contato professor iniciante dentro de uma escola? Para o funcionamento adequado do 

PET Educação Física e Lazer, o grupo é dividido em comissões, a saber: 

Administrativa, Financeira, Mural/Sites, Materiais e Eventos. Além dessas comissões, 

os petianos (integrantes do PET) também se dividem em comissões das principais 

ações, a saber: Recepção de Calouros, Integra EFI, Manhã Recreativa Esportiva e 

Colônia de Férias no Campus. A participação nessas comissões nos faz refletir, 

amadurecer e aprender a lidar com um grupo de pessoas, seja ele o próprio grupo ou 

demais grupos que se relacionam com esse PET. Para além disso, essa organização 
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gestacional e operacional pode estar presente em diferentes locais onde iremos atuar, 

como por exemplo, em escolas, clubes e demais estabelecimentos, ao nos depararmos 

com preparação, organização e avaliação de pequenos, médios e grandes eventos. 

Todo PET possui um tutor. O processo de tutoria no PET Educação Física e Lazer tem 

suas particularidades. Atualmente, conta com o tutor professor Dr. Sílvio Ricardo da 

Silva que visa uma formação autônoma dos petianos, uma vez que os mesmos se 

envolvem com o planejamento, execução e avaliação de todas as ações do programa. 

Assim, a orientação do tutor se dá de forma a descentralizar o trabalho, uma vez que 

dividimos nossas tarefas em comissões de trabalho orientadas pelo mesmo. Com isso, 

o tutor deixa de ter uma posição hierárquica no processo de construção do 

conhecimento, caracterizando então, um processo de aprendizagem coletiva. Além 

disso, enriquecemos nossa formação a partir da interação do tutor com todos do grupo. 

Os integrantes do PET participam da elaboração dos projetos do grupo junto com o 

tutor, partilhando idéias inovadoras e contribuindo ativamente para o cumprimento do 

planejamento anual, e para a melhoria e sucesso do curso de graduação em Educação 

Física da UFMG e do programa PET. 

Essa autonomia que o tutor proporciona aos petianos, a divisão de tarefas e de 

responsabilidades, a necessidade de diálogo com diferentes setores da universidade e 

da EEFFTO, com os agentes culturais, com pessoas que participam das diferentes 

ações do grupo, o enfrentamento de desafios, o diálogo entre teoria e prática, a 

necessidade de elaboração de projetos, planejamento e avaliação dos mesmos, tudo 

isso pode contribuir para enriquecer o senso de autonomia e responsabilidades que o 

futuro professor encontrará em seu ambiente de trabalho. 

Com mais de um ano e meio de participação efetiva no grupo, tive a oportunidade de 

vivenciar diferentes ações, reuniões e eventos que o grupo organiza e participa, o que 

me levou a refletir sobre a importância e a influência do PET Educação Física e Lazer 

na organização, gestão, planejamento, aquisição de habilidades, competências, 

conhecimentos, saberes e de atuação de licenciados em Educação Física no ambiente 

escolar. Diante disso, buscarei estudar o impacto e a importância dessas experiências 

proporcionadas pela participação ativa e reflexiva no PET Educação Física e Lazer, 



10 
 

com o objetivo de compreender até que ponto esta contribui na atuação de professores 

de Educação Física licenciados e iniciantes na educação básica. 

2.2 Conhecimentos Universitários e Formação Continuada  

Ao ingressar-me no curso de licenciatura em Educação Física, questionei que saberes 

a Universidade poderia fornecer a mim para saber lidar com crianças, jovens, 

adolescentes e demais públicos. Questionei-me se haveria talvez uma receita, uma 

forma correta de ensinar, como ensinar e o que ensinar. Agora ao final do curso, 

compreendo que não existem respostas certas, não existem receitas, não existem aulas 

prontas, aulas que sempre darão certo e métodos fixos que devemos adotar. O que a 

graduação nos proporciona é uma visão ampliada, indicando que existem diversas 

opções, o que nos cabe é analisar, pesquisar e ter sensibilidade e percepção de qual 

adotar em determinados momentos. 

O que o PET Educação Física e Lazer proporcionou a mim e, inclusive, aos demais 

petianos, foi uma maior experiência na prática, na atuação direta com nosso público 

alvo, mesmo com as incertezas, os desafios que encontramos no caminho, juntamente 

com toda bagagem pedagógica, sociológica e psicológica que trazemos do curso de 

licenciatura, contribuíram no diálogo e na reflexão entre a teoria e a prática, de forma 

mais conexa e atuante. As aulas e as experiências proporcionadas durante o curso de 

licenciatura, em conjunto com um projeto de extensão, neste caso, o PET Educação 

Física e Lazer, são aprendizados variados mas que há uma conexão das diversas 

experiências, sensações, emoções, motivações e prática da teorização. 

 O PET Educação Física e Lazer está inserido nos saberes acadêmicos, mas não 

é uma disciplina do currículo formal. Este PET é uma experiência de docência, do saber 

da prática, pois além de estudarmos os assuntos em foco, trabalhamos ele na prática, 

tanto com os próprios alunos dos cursos de graduação da UFMG quando da 

comunidade externa. Os saberes acadêmicos são muito importantes na reflexão da 

pratica docente, pois lançamos mão deles para resolver as questões do cotidiano da 

prática pedagógica. Sendo assim, é importante analisar nas experiências dos 

professores egressos do curso e do grupo PET que, ao sair da universidade e ingressar 



11 
 

no campo, quais os problemas que efetivamente a prática pedagógica provocou neles, 

desafiando-os a procurar respostas e onde eles buscaram e/ou encontraram um 

caminho para resolução dos enfrentamentos profissionais. 

Para isso, dialogo com Tardif (2002), que trata da epistemologia da prática profissional, 

ou seja, quais são os saberes profissionais dos professores que eles utilizam 

efetivamente em seu trabalho diário para desempenhar suas tarefas e atingir seus 

objetivos e em que e como esses saberes profissionais se distinguem dos 

conhecimentos universitários, bem como dos conhecimentos incorporados nos cursos 

de formação universitária dos futuros professores. 

Tardif (2002, p. 247-250) comenta sobre as principais características do conhecimento 

profissional expressas na literatura sobre as profissões, tais como o apoio dos 

profissionais em conhecimentos especializados e formalizados por intermédio das 

disciplinas científicas; formação essa de natureza universitária ou equivalente, 

sancionada por um diploma; “os conhecimentos profissionais são essencialmente 

pragmáticos, ou seja, são modelados e voltados para a solução de situações 

problemáticas concretas”; os conhecimentos adquiridos exigem também autonomia e 

discernimento por parte dos profissionais que, codificarão a informação e utilizarão na 

prática, exigindo do mesmo a reflexão e o discernimento para compreensão não só do 

problema como também organização e esclarecimento dos objetivos almejados e dos 

meios a serem usados para atingi-los; “os conhecimentos profissionais são evolutivos e 

progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma formação contínua e continuada”, 

não basta formar-se, é importante também reciclar-se após os estudos universitários 

iniciais. 

Tardif também afirma que  

Não se deve confundir os saberes profissionais com os conhecimentos 
transmitidos no âmbito da formação universitária. Essa distância pode assumir 
diversas formas, podendo ir da ruptura à rejeição da formação teórica pelos 
profissionais, ou então assumir formas mais atenuadas como adaptações, 
transformações, seleção de certos conhecimentos universitários a fim de 
incorporá-los à prática. Desse ponto de vista, a prática profissional nunca é um 
espaço de aplicação dos conhecimentos universitários. Ela é, na melhor das 
hipóteses, um processo de filtração que os dilui e os transforma em função das 
exigências do trabalho; ela é, na pior das hipóteses, um muro contra o qual vêm 
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se jogar e morrer conhecimentos universitários considerados inúteis, sem 
relação com a realidade do trabalho docente diário nem com os contextos 
concretos de exercício da função docente. (TARDIF, 2002, p. 257) 

Sendo assim, a formação profissional ocupa uma boa parte da carreira docente, os 

conhecimentos científicos e técnicos, partilhados, adquiridos com o tempo, além de 

toda sua bagagem cultural e experiências anteriores que fazem parte da relação entre 

os saberes profissionais, os saberes universitários e a atuação e prática docente. O 

profissional revê suas experiências, critica e aperfeiçoa buscando em sua memória toda 

essa aquisição de conhecimentos, competências, habilidades, atitudes, o chamado de 

saber, saber-fazer e o saber-ser. Como afirma Tardif (2002, p.257), “o profissional, sua 

prática e seus saberes não são entidades separadas, mas “co-pertencem” a uma 

situação de trabalho na qual “co-evoluem” e se transformam”. Para isso, estudar os 

saberes profissionais implica associá-los a uma situação de ensino, às praticas de 

ensino e a um professor. Por isso, os saberes dos profissionais são temporais, plurais e 

heterogêneos, possui uma unidade pragmática, que é personalizada e situada de 

acordo com o ambiente e realidades a qual está inserido. Ser professor é ser capaz de 

dar respostas ao desafio da prática pedagógica. 

 

2.3  Iniciação à Docência: Dialogando com a Teoria 

 

Após essa etapa de formação dos saberes docentes e da formação de profissional, 

segue a etapa de iniciação à docência, que caracteriza e marca a trajetória dos 

professores iniciantes no contexto da prática pedagógica. Nos diferentes momentos de 

sua carreira profissional, o professor enfrenta diferentes necessidades, problemas, 

expectativas, desafios, dilemas e vai construindo seu conhecimento profissional. O que 

se constata é que esse professor tem tido muito pouco apoio nessa fase de transição 

da condição de aluno para recém-professor (FREITAS, 2002; 1999; FERREIRA, 2005; 

CARLOS-GARCIA, 1999). 

A leitura desses estudos sobre a carreira docente permitiu conhecer melhor a dimensão 

cultural e histórica sobre a constituição dos saberes, do aprender a ser professor e do 



13 
 

saber fazer do professor que são incorporados às atitudes e comportamentos dos 

professores por meio do processo formativo e de sua atuação como docente. 

Sustentados por essa perspectiva de análise, vários autores vêm tratando a carreira 

docente como um contínuo processo formativo marcado pela presença de ciclos ou 

fases de desenvolvimento profissional. 

Dentre os estudos mais famosos sobre o tema, consta uma pesquisa feita por Michael 

Huberman (1993) sobre o ciclo de vida profissional de professores do ensino médio. 

Nessa investigação, o autor classifica as fases da carreira docente em cinco momentos: 

1 a 3 anos seria a fase de entrada e tateamento da profissão; de 4 a 6 anos de 

estabilização e consolidação de um repertório pedagógico; de 7 a 25 anos de 

diversificação, ativismo e questionamento; de 25 a 35 anos de serenidade, 

distanciamento afetivo e de certo conservadorismo e 35 a 40 anos uma fase 

caracterizada pelo desinvestimento profissional e amargura com a profissão ou de 

serenidade. 

Marcelo Garcia (1999, p. 105) descreve o período de iniciação na carreira docente 

como:   

[...] o período de tempo que compreende os primeiros anos, nos quais os 
professores precisam realizar a transição de estudantes a docentes. É uma 
etapa de tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente 
desconhecidos, durante a qual os professores principiantes devem adquirir 
conhecimento profissional, além de conseguir manter certo equilíbrio pessoal. 
[...] Destacam-se como características desse período a insegurança e a falta de 
confiança em si mesmos de que padecem os professores principiantes. [...] O 
processo que os professores seguem para ensinar, isto é, para adquirir 
competência e habilidade como docentes, tem sido explicado a partir de 
diferentes perspectivas teóricas. De um lado, insiste-se nas preocupações dos 
professores como indicadores de diferentes etapas de desenvolvimento 
profissional. De outro, se concebe o professor a partir de um ponto de vista 
fundamentalmente cognitivo e o aprender a ensinar como um processo de 
maturidade intelectual. Existe um marco para a análise do processo de iniciação 
que insiste nos elementos sociais e culturais da profissão docente e na sua 
consideração por parte do professor principiante. 

 

Tardif e Raymond (2000) destacam que as bases dos saberes profissionais parecem ter 

sido construídas nos anos iniciais da docência. O início na carreira representa, segundo 

eles, uma fase crítica em relação às experiências anteriores e aos reajustes a serem 

feitos em função da realidade do trabalho e do confronto inicial com a dura e complexa 
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realidade do exercício da profissão. É um período marcado, em geral, pela desilusão e 

pelo desencanto e que corresponde à transição da vida de estudante para a vida mais 

exigente do trabalho. Os primeiros anos de profissão são decisivos na estruturação da 

prática profissional e podem ocasionar o estabelecimento de rotinas e certezas 

cristalizadas sobre a atividade de ensino que acompanharão o professor ao longo de 

sua carreira. De acordo com Feiman-Nemser (2001, apud GARIGLIO et al. 2012), os 

primeiros anos da profissão representam um período intenso de aprendizagens e 

influenciam não apenas a permanência do professor na carreira, mas também o tipo de 

professor que o iniciante virá a ser.  

Abarca (1999, apud NONO, 2005) trata da importância do entendimento dos elementos 

que permitem caracterizar a temática específica do professor iniciante e destaca que 

uma visão compreensiva do processo de iniciação na docência implica considerar, de 

maneira dinâmica e interativa, elementos de pelo menos três âmbitos: pessoais 

(relativos ao próprio professor iniciante); formativos (referentes a seu processo e 

instituição de formação inicial); de prática profissional (referentes ao exercício da 

profissão, considerando-se a instituição escolar em que atua).   

Mesmo considerando a relevância dos estágios curriculares ou extracurriculares, dos 

projetos de extensão e demais experiências docentes vivenciadas durante a formação 

inicial para a aprendizagem do aluno da profissão professor, tais experiências têm 

prazos de tempo determinados, geralmente curtos, e possuem atividades docentes 

definidas com normas e regras que muitas vezes não condizem com a complexidade do 

trabalho escolar. Além disso, o estudante de graduação que vivencia a docência, seja 

na situação de estagiário ou de extensionista, assume, ou deveria assumir, esta função 

junto com seu orientador de estágio ou de projeto, não sendo o único responsável em 

organizar e desenvolver as suas ações docentes. 

Cabe ainda destacar que, junto à inexperiência do professor iniciante em relação às 

vivências do processo de trabalho docente e as lacunas que isto representa para a 

compreensão deste processo, estes professores, geralmente os que tiveram pouca ou 

nenhuma experiência significativa como docente durante a formação inicial, sentem 

muita insegurança, mal-estar, dificuldade nesta fase da carreira. Isto pode ser originado 
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ou estar associado aos fatores relacionados ao ensino da disciplina (conteúdos, 

objetivos, metodologias, avaliação) e, ou, aos fatores ligados a sua relação com os 

alunos, com os colegas de trabalho, com a escola em seus diversos aspectos (físicos, 

estruturais, formais: normas, regras), entre outros, como a secretaria de educação, 

políticas educacionais.  

Bernardi et al. (2009), ao pesquisarem o período de iniciação à docência de professores 

de Educação Física, constatam que a maioria dos sujeitos da pesquisa passaram pelo 

momento de “choque com o real”, seguido pelo estágio de descoberta, de modo que a 

minoria vivenciou somente este último. As dificuldades citadas por estes professores 

centram-se na especificidade da docência e a insegurança que sentiram no ministrar 

aulas nesta fase da carreira, atribuindo como principal causa disso, as deficiências na 

formação inicial. Associadas a essa insegurança, as precárias condições de trabalho 

que se traduzem em falta de espaço físico adequado e de materiais para as aulas; 

grande número de alunos e suas atitudes indisciplinares e de desinteresse nas aulas; 

turmas mistas e heterogêneas; e, indiferença por parte da comunidade escolar 

acentuando esta situação. Sendo assim, na disciplina de educação física escolar, 

existem especificidades nos dilemas encontrados pelos professores não somente na 

iniciação à docência, como em suas outras fazes. 

Em estudo recentemente publicado, Ilha e Krug (2012) encontram dados semelhantes 

ao da pesquisa de Bernardi et al. (2009) quando analisam os dilemas da entrada na 

carreira identificados por dez professores iniciantes de Educação Física Escolar 

atuantes nas redes municipal, estadual e particular de ensino. Foram dez os dilemas 

citados pelos professores estudados, são eles: 1) o choque com a realidade; 2) as 

condições de trabalho difíceis; 3) a falta de um planejamento curricular para a 

Educação Física; 4) o número elevado de alunos nas turmas, 5) a falta de interesse dos 

alunos pelas atividades propostas; 6) a falta de apoio da comunidade, pais e alunos; 7) 

a indisciplina nas aulas; 8) as turmas com alunos de ambos os sexos; 9) as turmas 

heterogêneas quanto à idade dos alunos; 10) as intempéries do tempo. 

Dentre esses dilemas citados, acredito serem específicos da educação física os 

aspectos que tratarei logo a seguir, são eles: 2) as condições de trabalho difíceis; 3) a 
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falta de um planejamento curricular para a Educação Física; 6) a falta de apoio da 

comunidade, pais e alunos e 10) as intempéries do tempo. Esses aspectos interferem 

diretamente nas aulas de educação física, pois os demais são, também, observados 

pelos professores (iniciantes ou não) de outras disciplinas no ambiente escolar.  

• As condições de trabalho difíceis 

As precárias condições de trabalho que se traduzem em falta de espaço físico 

adequado e de materiais para as aulas. Em muitas escolas a falta de material 

adequado para enriquecer suas aulas de educação física leva os professores a utilizar 

sua criatividade para construir ou (re)significar os materiais disponíveis. A idéia é 

conquistar a participação dos alunos, utilizando a falta de recursos como motivação e 

não como obstáculo ao trabalho. Nem sempre a falta de recursos, a condição de 

trabalho e de espaços adequados é sinônimo de baixa qualidade, pois isso pode levar 

os alunos a se tornarem cada vez mais receptivos às novas idéias, independente dos 

desafios existentes. 

• A falta de um planejamento curricular 

Essa carência na educação física gera solidão e insegurança para professores 

iniciantes. Por não saber muito bem quais, como e quando abordar determinados 

assuntos e temas, não conhecer o seu público (alunos, comunidade, pais, instituição), 

esses professores acabam tendo a sensação de estarem em um terreno desconhecido, 

levando-os a serem mais cautelosos na preparação e execução de suas aulas. Por 

outro lado, o professor de educação física possui maior liberdade para modificar, 

adaptar, acrescentar o tempo todo. Ele pode abordar o mesmo tema em diversos 

aspectos, escolher qual a seqüência de suas aulas, encontrar um novo tema ou 

assunto a ser analisado de acordo com suas observações e avaliação de suas aulas e 

do comportamento dos alunos, entre outros aspectos. A aula de Educação Física é um 

espaço de aprendizagem em que o professor não assume (ou não deveria assumir) 

uma função robotizada a ser imitado, ou de técnico ou de um sujeito sem atuação 

pedagógica, mas onde o docente possa trabalhar e promover o conhecimento de 

conteúdos importantes para a vida educacional e pessoal dos alunos. 
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• A falta de apoio da comunidade, pais e alunos 

Na organização escolar, a Educação Física tem ocupado um lugar secundário, 

freqüentemente, isolado das demais disciplinas. A disciplina de educação física escolar 

foi desvalorizada com o tempo pelo não reconhecimento da comunidade, dos pais, 

alunos, mídia e até mesmo pelos professores como disciplina curricular e importância 

da mesma no desenvolvimento dos alunos. Muitos (pais, professores, comunidade) têm 

uma vista distorcida do que vem a ser uma aula de Educação Física e quais seriam 

suas verdadeiras funções. No geral, eles vêem a Educação Física como uma atividade 

que aluno vai ser exigido somente fisicamente, vai suar bastante, gastar energias, 

ficando com isso menos ativos nas outras aulas e em casa, ou ainda, apenas como 

momento de recreação ou extravasamento do cansaço acumulado nas aulas teóricas e 

“tediosas” ministrados por outras disciplinas. Esse fato ocorreu devido ao processo 

histórico de constituição da Educação Física na escola. Além disso, com a divisão do 

trabalho, justificada pela produtividade, invade as escolas e a incorpora essa tendência 

caracterizando-se como Competitivista através da ênfase dada ao esporte. A partir 

desta pedagogia, ocorre à preocupação com a tecnologia educacional e sua eficácia, e 

os conteúdos da Educação Física na formação profissional são apenas instrumentais. 

Enfim pode-se perceber que os indivíduos não conseguem enxergar a Educação Física 

como um espaço de aprendizagem. 

• As intempéries do tempo 

As intempéries do tempo, isto é, a chuva, o frio, e o calor são dilemas que o professor 

enfrenta em suas aulas de Educação Física. Esses fatores são limitantes para as aulas, 

pois, se na escola há apenas quadra aberta, e o tempo estiver chuvoso, o professor 

terá que modificar a tarefa ou propor algo diferente em sua aula. No caso esteja muito 

quente e com sol na quadra, o professor deverá ficar atento à exposição dos alunos à 

alta temperatura e à hidratação correta. Além disso, a restrição ou a falta de espaços 

físicos adequados para a prática nas aulas de Educação Física também são limitantes, 

devido aos ruídos que a aula pode provocar. Esse fator está direta e indiretamente 

relacionado às condições de trabalho e materiais. 
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Apesar desses desafios encontrados pelos docentes, as pesquisas também têm 

mostrado que a entrada na profissão é vivida como uma descoberta positiva. O 

professor iniciante traduziria o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por 

estar em uma situação de responsabilidade e por sentir parte de um determinado corpo 

profissional. Com muita freqüência, a literatura tem indicado que os dois aspectos, o da 

descoberta e o da sobrevivência, são vividos em paralelo e, é o segundo aspecto, que 

permitiria suportar o primeiro (HUBERMAN, 2000). 

Esta análise pode ser percebida no diálogo com os professores iniciantes egressos do 

PET Educação Física e Lazer. Eles interpretam a iniciação à docência como um 

desafio, relatam que há dificuldades, mas é isso que os leva a ter maior entusiasmo e 

uma maior necessidade de conhecer mais, estudar mais, pesquisar sobre tudo aquilo 

que estão enfrentando. Estão sempre preocupados com a educação dos indivíduos e 

afirmam que isso é uma carga provinda do PET. Em todas as reuniões e ações, o Tutor 

sempre enfatizava esse aspecto, que devemos conhecer os sujeitos da ação, saber 

quais são suas necessidades, suas dificuldades e, tentar ao menos, suprir essas 

carências. Sendo assim, sempre eram lidos textos a respeito de educação, lazer, 

infância, juventude, idosos; convidavam professores para ministrar palestras sobre 

esses assuntos; iam a congressos e seminários para aprender mais e trocar 

experiências; faziam pesquisas, produziam artigos e relatos de experiência, submetiam 

todos esses trabalhos e apresentavam. A conseqüência disso é um grupo mais unido, 

mais participativo, comprometido, entusiasmado, crítico, habilidoso, ousado, alegre e 

sempre com força de vontade para ensinar e ter humildade para (re)aprender. À vista 

disso, todo esse processo formativo torna-se uma base fundamental para o auxílio na 

organização, gestão, planejamento, aquisição de habilidades, competências, 

conhecimentos, saberes e de atuação na educação física escolar. 

Como uma pedra a ser lapidada, assim é a entrada na carreira até a fase de 

estabilização. O diamante só é encontrado após mudanças em sua estrutura que, na 

docência entendemos como as dificuldades, desafios, adaptações, percepções, 

reflexões e modificações na forma de ensino de um professor. No caso específico deste 

estudo, o interesse é investigar os processos de iniciação à docência de egressos do 
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curso de Educação Física, licenciados pela UFMG e participantes do grupo PET 

Educação Física e Lazer. Para isso, concordo com Marcellino (1995, p. 21), que afirma 

que devemos buscar uma formação com uma sólida cultura geral – que permita 

perceber os pontos de interseção entre a problemática do lazer e as demais dimensões 

da ação humana e a contribuição de outras áreas de ação/investigação – e o exercício 

constante de reflexão.  

É nesse quadro de questões que este estudo se inscreve. Apesar da formação dos 

graduandos bolsistas do PET Educação Física e Lazer não possuir uma relação direta 

com a formação de futuros professores, reflito se e como o mesmo possa contribuir 

para uma maior experiência e tatiamento da profissão. Além disso, a formação de 

profissionais nesse campo específico do lazer foi pautada na competência técnica, 

científica, política, filosófica e pedagógica e no conhecimento da realidade dentro do 

grupo. Com isso, o PET Lazer se tornou em um importante espaço de formação na área 

do lazer e da educação física, que se destacam a partir das discussões e produções 

daqueles que participam e elaboram pesquisas, trabalhos em congressos acadêmicos, 

compartilhando suas experiências formativas e, por meio de reuniões e ações no grupo, 

abrimos um leque de possibilidades e experiências na atuação com crianças, 

adolescentes, adultos, idosos e deficientes, o que nos leva a ter mais segurança, 

confiança e credibilidade na atuação como professores iniciantes na disciplina de 

Educação Física na Educação Básica. 

Considerando as peculiaridades da formação profissional que abre possibilidades para 

articular as temáticas de iniciação à docência, educação física e lazer, foram 

elaborados questionamentos que guiaram este estudo: os participantes da pesquisa 

tiveram (ou ainda têm) dificuldades na iniciação à docência? Quais foram os principais 

desafios? Acreditam que suas experiências obtidas durante o processo de formação no 

PET Educação Física e Lazer contribuíram ou influenciaram suas decisões na hora de 

resolverem os problemas encontrados? Que tipo de conhecimentos adquiridos no PET 

Educação Física e Lazer eles consideram mais relevantes para subsidiar suas 

intervenções com seus alunos? Será que eles levam em consideração a temática do 

lazer no processo de planejamento e prática das atividades? Que tipo de alternativas 
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eles têm buscado para enfrentar as dificuldades vivenciadas no trabalho cotidiano com 

seus alunos? 

Dessa maneira, essas perguntas servirão como norteadoras para atingir o objetivo da 

pesquisa, como também, inúmeros questionamentos que poderão surgir ao longo do 

trabalho sobre as temáticas relacionadas. 
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3 COMO O ESTUDO FOI REALIZADO 

 

Esta pesquisa tem abordagem qualitativa que, de acordo com a literatura, é traduzida 

por aquilo que não pode ser mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos 

indissociáveis. Assim sendo, quando se trata do sujeito, levam-se em consideração 

seus traços subjetivos e suas particularidades. Dessa maneira, essa abordagem 

permitirá um maior contato com o objeto a ser pesquisado, pois tem um caráter 

exploratório, uma vez que estimula o entrevistado a pensar e a se expressar livremente 

sobre o assunto em questão. 

A investigação foi iniciada com uma pesquisa bibliográfica, que consiste em realizar um 

trabalho de estudo, procurando analisar os resultados de experiências de pesquisa e as 

teorias que foram desenvolvidas por diferentes autores que possuem proximidade com 

o tema escolhido que, neste caso, é a formação de professores e a iniciação à 

docência. Essa estratégia servirá como base nas discussões sobre os temas abordados 

no estudo e na análise dos resultados. 

Em seguida, foi criada uma lista questões e tópicos para nortear a entrevista semi-

estruturada, realizada com o sujeito da pesquisa. Foi utilizado esse método, pois de 

acordo com Triviños (1987, p. 146) a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 

sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no 

processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). Além disso, esse tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Segundo Laville e Dionne (1999), não há necessidade de entrevistar uma população 

inteira, mas uma amostra suficiente, constituída com os cuidados requeridos para 

assegurar sua representatividade e, por isso mesmo, foi utilizada a entrevista semi-

estruturada com dois sujeitos. Para tal investimento, foram necessários instrumentos, 

compatíveis com as necessidades da investigação. 
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Foram escolhidos dois egressos do curso de Graduação em Educação Física da 

UFMG, na modalidade licenciatura, que participaram como bolsistas do Programa de 

Educação Tutorial (PET) Educação Física e Lazer (ex-petianos) por, no mínimo, dois 

anos7 e que, atualmente, exercem a função de professores de Educação Física em 

escolas do ensino básico e/ou fundamental, por um período de, no máximo, três anos8 

como sujeitos da pesquisa. 

A seleção desses egressos do grupo foi realizada através da análise de uma listagem 

dos bolsistas que se encontra na Pró-Reitoria de Extensão9. Após uma análise 

minuciosa, foi verificado quem se encaixaria nos requisitos e realizado um convite 

através do email dos mesmos convidando-os para a realização de uma entrevista 

presencial e informando sobre o tema da pesquisa e seus objetivos. Foram escolhidos 

os egressos que se encaixaram nos perfis citados anteriormente e que corresponderam 

ao email enviado. 

Para a coleta dos dados da entrevista semi-estruturada, foi gravado um áudio com os 

relatos do entrevistado e, em seguida, transcrição e análise dos mesmos.  

Para análise dos resultados, foi adotada a estratégia de análise de conteúdo, que 

consiste em empreender um estudo minucioso de seu conteúdo, das palavras e frases 

que compõem as respostas obtidas. Para isso, foi preciso identificar o seu sentido, 

captar as intenções, comparar, avaliar, descartar o acessório, reconhecer o essencial e 

selecioná-lo em torno das idéias principais. Essa análise de conteúdo consiste em 

desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para esclarecer suas diferentes 

características e extrair sua significação (LAVILLE; DIONNE, 1999). Esse processo 

permitiu uma análise mais crítica das respostas do sujeito na entrevista semi-

estruturada, em comparação com as leituras realizadas. 

 

                                                             
7 Os petianos egressos devem ter no mínimo dois anos de participação efetiva no programa, pois, para 
ser considerado como tal, de acordo com o Manual de Orientações Básicas do PET, “os alunos bolsistas, 
após o tempo mínimo de dois anos de participação efetiva e comprovada no programa, farão jus a um 
certificado de participação no grupo PET emitido por sua IES”. 
8 Período considerado como fase de iniciação à docência. 
9 Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), localizada no prédio da Reitoria da UFMG. 
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4 DIÁLOGO COM OS PROFESSORES EGRESSOS 

Dos professores egressos do curso de licenciatura em Educação Física e também do 

PET Educação Física e Lazer, foram escolhidos dois, indicados aqui como João e 

Maria10. João é um professor de 29 anos, do sexo masculino, que atualmente trabalha 

como professor de Educação Física em dois locais: em uma escola11 da prefeitura há 

seis meses e em uma escola particular há quase três anos. Iniciou seu trabalho com 

ensino da Educação Física na escola em julho de 2011, sendo assim, já está no final da 

fase de iniciação à docência, completando três anos de prática12. Ingressou-se no curso 

de Educação Física no segundo semestre de 2006 e formou-se no segundo semestre 

de 2011 na modalidade licenciatura. Entrou para o PET Educação Física e Lazer no 

segundo semestre de 2007 e permaneceu até o segundo semestre de 2010, sendo 

assim, permaneceu três anos no grupo. Maria é uma professora de 25 anos, do sexo 

feminino, que atualmente trabalha em três locais: em uma escola particular como 

professora de Educação Física e Técnica de Vôlei há um ano e meio; em uma escola 

estadual como professora de Educação Física há um ano; e em outra escola particular 

como Professora da Escolhinha de Vôlei há quatro anos. Iniciou seu trabalho com 

ensino da Educação Física na escola em fevereiro de 2013, sendo assim, ainda está na 

fase de iniciação à docência, com um ano e seis meses de prática13. Ingressou-se no 

curso de Educação Física no segundo semestre de 2008 e formou-se no segundo 

semestre de 2012 na modalidade licenciatura. Entrou para o PET Educação Física e 

Lazer em março de 2009 e permaneceu até agosto de 2012, sendo assim, permaneceu 

três anos e meio no grupo. Após seu ingresso no PET, João e Maria também fizeram 

parte do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas (GEFuT). 

Como explicitado anteriormente, o PET deve contemplar a tríade universitária: o ensino, 

a pesquisa e a extensão. Os professores entrevistados relatam que, no início, quando 

                                                             
10 João e Maria são nomes fictícios dados aos professores egressos entrevistados com o objetivo de 
preservar suas identidades. 
11 Não serão explicitados os nomes das escolas às quais os professores fazem parte. Apenas será 
declarada se é pública ou privada devido às suas peculiaridades 
12 Entrevista realizada em julho de 2014. 
13 Entrevista realizada em agosto de 2014. 
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entraram no PET Educação Física e Lazer14, não havia projetos da tríade universitária 

específicos do próprio grupo. Por exemplo, Maria relata que 

 

As ações de pesquisa aconteciam assim: o petiano entrava no PET e tentava 
procurar outro grupo para se inserir na pesquisa. O Sílvio mesmo dizia que o 
PET não era um grupo de pesquisa, é um grupo dos três juntos: ensino, 
pesquisa e extensão. Então a gente tinha que buscar também a pesquisa em 
outros grupos para poder aprofundar. 

 

João também relata que a maioria dos projetos de extensão que haviam, eram 

realizados em conjunto com outros grupos de pesquisa dos quais os petianos 

participavam além do PET: A gente tinha os grupos de pesquisa e nesses grupos, a 

gente organizava as atividades e trazia isso para o PET15. Isso também acontecia em 

relação aos projetos de ensino, tinha gente que fazia parte do GEFuT, do CEMEF16, do 

LAFISE17 e cada um fazia suas atividades ali dentro e a extensão também, relata João. 

Em seguida, levavam isso para dentro do grupo e, quando fazia relatório do PET, a 

atividade de extensão e de pesquisa, era o que eu fazia no GEFuT. 

Como pudemos observar nos primeiros capítulos deste estudo, a tríade universitária 

forma os pilares da universidade, deveria ser a base de todo e qualquer processo de 

formação. Atividades de ensino proporcionam apropriação, apresentação e discussão 

de temas, de vivências, de experiências e aprendizados relacionados à diversas 

temáticas, principalmente, neste caso, da formação e atuação. Atividades de pesquisa 

possuem um caráter exploratório e cientifico que possibilita o exercício de reflexões e 

diálogos com diferentes autores, levando uma análise da prática a partir de referenciais 

teóricos, ampliando o universo crítico dos pesquisadores. Atividades de extensão 

proporcionam um diálogo entre a comunidade acadêmica com a comunidade externa, 

possibilitando a prática de tudo aquilo que foi estudado e pesquisado nas atividades de 

ensino e pesquisa, o compartilhamento de idéias, conceitos, reflexões e significados. 

Com o tempo o grupo foi amadurecendo a idéia de realizar projetos de ensino, pesquisa 

e extensão próprios, com a identidade do PET Educação Física e Lazer. O grupo 
                                                             
14 Sempre que me referir a este grupo, tratarei o mesmo apenas como PET. 
15 Os destaques em itálico são as falas dos professores entrevistados na íntegra. 
16 CEMEF - Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer 
17 LAFISIO – Laboratório de Fisiologia do Exercício 
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começou a realizar projetos próprios, inicialmente, com as atividades de ensino. João 

relata que o PET Debate, o PET Convida, o Cine PET, entre outros, foram as primeiras 

atividades que o PET realizou. As atividades de pesquisa, cada um manteve com suas 

pesquisas individuais, dentro do seu grupo de pesquisa, relacionando-o com o Lazer. 

Em relação à extensão, João relata que começaram a estudar o que era extensão 

universitária, lemos vários textos, aí surgiu a idéia de uma colônia de férias. 

Pesquisando o lazer e a extensão universitária, a colônia foi a primeira atividade de 

extensão organizada pelo PET. Maria também relata: quando eu entrei (no PET), a 

gente começou a colocar introdução, metodologia, como que ia acontecer a colônia, o 

objetivo da colônia, qual seria o formato: uma semana, seis dias, cinco dias, qual era o 

horário. E aí a gente ficou uns seis meses pensando muito nisso. O mais interessante é 

vê-los comentando sobre a colônia de férias, como seus olhos brilham e como são 

orgulhosos por terem iniciado esse projeto tão importante e fundamental para o grupo. 

É o principal projeto do PET até hoje e um dos mais ricos e conhecidos, que marca a 

identidade do grupo dentro e fora da UFMG. 

Para entender melhor a dimensão desse projeto, irei falar mais a respeito dele. A 

Colônia de Férias no Campus (CFC) foi o primeiro projeto de extensão organizado, 

escrito e realizado pelo PET. O grupo é responsável por organizar, planejar e executar 

e conta com apoio da Pró Reitoria de Extensão (PROEXT) e da EEFFTO da UFMG. A 

CFC é destinada a 170 crianças, filhos de alunos e funcionários (professores, técnico-

administrativos e terceirizados) da UFMG18. Os objetivos dessa ação são: democratizar 

as atividades de lazer, além de permitir a ampliação do universo cultural das crianças 

participantes através da vivência dos conteúdos do lazer, possibilitando experiências ao 

processo de formação e atuação profissional dos estudantes de Educação Física e 

outros cursos como Teatro, Música, Terapia Ocupacional (entre outros) envolvidos na 

Colônia, além de fomentar ações interdisciplinares no campo do lazer. A Colônia conta 

com avaliações dos pais através de um questionário entregue a eles, relatórios diários 

dos monitores durante a semana de realização da Colônia, reuniões com os 

coordenadores durante a Colônia e reuniões de avaliação após a Colônia com todos os 

                                                             
18 Esses dados são das colônias realizadas da primeira até a nona edição. 



26 
 

monitores, com os parceiros e reunião final com o grupo PET para conclusão do 

relatório final. 

Para que a mesma ocorra, são necessários meses de preparação tanto do próprio 

grupo quanto da formação e preparação dos demais animadores culturais, além da 

própria semana da CFC, atuando com as crianças. Para que isso seja possível, o grupo 

inicialmente se divide em comissões para realizar o planejamento da colônia, a saber: 

Divulgação; Alimentação e Transporte; Formação de Monitores; Financeiro e Patrocínio; 

Materiais; Contatos; e Inscrição. Durante todas as reuniões do grupo, são discutidos 

diferentes textos e autores com o intuito de encontrar um tema relevante para a edição 

da colônia. Em seguida, os petianos, com a supervisão do tutor, se dividem em turmas, 

a saber: 6-7 anos; 8-9 anos; 10-11 anos; 12-13 anos; Sala Interativa; e Volantes. Após 

essas divisões, convidamos os graduandos a participarem como animadores culturais 

durante a colônia, mas com a obrigatoriedade de participar do processo de formação 

antes da mesma. Sendo assim, há na seqüência, o processo de formação dos 

animadores com reuniões semanais; divisão dos mesmos em suas respectivas turmas; 

reuniões de cada turma com programação das atividades; reunião final com o Tutor do 

grupo para indicar as intenções de cada turma para a colônia e apresentação de 

propostas, temas, subtemas e atividades a serem realizadas, além dos objetivos das 

atividades, resumo da programação e quadro de espaços a ser entregues impressos. 

Concomitante com esse processo de formação, as outras comissões também terão seu 

papel de acordo com sua especificidade. Após a inscrição das crianças na CFC, há 

uma reunião com os pais e apresentação dos cronogramas das turmas. Posteriormente, 

na semana seguinte à reunião de pais, é realizada a CFC, atuando diretamente com as 

crianças. É um dia inteiro de atividades, de 8:00 horas às 17:00 horas. 

Como podem observar, trabalham com gestão de pessoas, planejamento, montagem 

de comissões, diálogo e negociações com órgãos administrativos e financeiros, busca 

de apoios e patrocínios, a formação de monitores (animadores culturais), reuniões, 

encontros, palestras, diálogos, leituras e reflexões a respeito de ética, de lazer e de 

atuação profissional. A CFC tem um poder de proporcionar experiências ao processo de 

formação, atuação, capacitação, reflexão e preparo profissional inexplicável. É uma 

oportunidade de refletir sobre as práticas pedagógicas de maneira mais crítica e 
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consciente. Esse processo é a essência do que iremos encontrar em uma escola e, por 

causa disso, a colônia de férias foi considerada por João e Maria como a atividade mais 

significativa como processo de formação dentro do PET que os auxiliou a pensar a 

prática docente. 

A colônia é a mais importante porque é um projeto muito grande. Mas o que 
caracteriza a colônia? Tínhamos que saber como organizar um evento. Isso não 
é fácil. Como professora, eu tenho que organizar isso o tempo todo. Eu tenho 
que saber o quanto eu vou gastar, tem que ter um projeto, apresentar para a 
diretoria, ou no caso, para os reitores da UFMG, a gente participava das 
reuniões junto com o Sílvio, a gente tinha que apresentar o projeto 
fundamentado, justificar o projeto, falar quanto a gente iria gastar, colocar no 
papel, descrever os materiais, quais espaços iríamos utilizar, pensar na 
programação, estudar a programação. Então o trabalho de professor é assim o 
tempo todo. O diretor fica maravilhado com a facilidade que eu tenho.  
(...) como é fácil para nós, como que na nossa formação a gente estava 
acostumada a pensar projetos macro. Não era um tema solto. Como que a 
colônia nos preparou para isso, desde a fase de organização do projeto, de 
estudar um tema, de executar. E você estar com um grupo de uns cinqüenta 
alunos, cada um de um jeito, cada um veio de um lugar, cada um com uma 
história diferente. Na escola é assim. (Relatado por Maria) 
 

Além disso, a partir da colônia, surgiram alguns projetos de pesquisa que os petianos 

começaram a apresentar em congresso, assim como relata Maria,  

Depois da colônia a gente já foi para o ENAREL em 2009 falar da primeira 
colônia. Em 2010, começaram a surgir outras propostas e, com a colônia de 
férias, o PET começou a ficar mais conhecido na UFMG e fora também. E então 
outros órgãos começaram a buscar ajuda para alguns eventos. 
 

Após a Colônia de Férias, as apresentações em congressos, as trocas de informações 

e conhecimentos durante todo esse processo, os petianos começaram a elaborar e 

realizar diferentes eventos de extensão, como a Festa do Jovem Trabalhador 

Adolescente (em parceria com a Assessoria de Recursos Humanos da UFMG), 

Recepção de Calouros (realizada pelo PET com o intuito de apresentar o grupo para os 

calouros da graduação), Recepção de Alunos Estrangeiros (em parceria com a Diretoria 

de Relações Internacionais da UFMG), Manhã Recreativa Esportiva no Conjunto IAPI 

(em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte). Concomitante a isso, também 

realizavam as ações de ensino, que eram as palestras, o PET debate, que a gente 

chamava os ex-petianos ou professores para apresentar um tema em forma de debate, 

curso de metodologia, curso de projeto, relata Maria. 
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Além das experiências dentro do PET e em outros grupos de estudo, Maria relata que 

quando entrou para a escola como professora, ela não tinha nenhuma experiência com 

uma turma própria. 

Aceitei a proposta de trabalhar na escola particular, só que eu não tinha 
experiência nenhuma, só de estágio obrigatório. O estágio obrigatório já dá 
conta de muita coisa, é muito consolidado. Fiz dois estágios em escola 
particular e um na prefeitura. Fui com essa bagagem e com a bagagem do PET. 

João também destaca as disciplinas da graduação que também o auxiliou para sua 

experiência da prática docente. 

Durante a graduação, participei das atividades de extensão do GEFuT, a gente 
ia no Centro Pedagógico e tinha um GTD, um Grupo de Trabalho Diferenciado. 
Eu assumi uma turma de futebol e torcida. Depois eu tive os estágios em 
licenciatura. Teve também o segundo tempo já no finalzinho do curso. Trabalhei 
em uma escolhinha de educação infantil, uma escola domiciliar, eu assumi 
quatro turmas com oito a dez alunos. Teve também as disciplinas de Jogos, 
Brinquedos e Brincadeiras, Ensino de Educação Física no Ensino Fundamental 
e Médio e várias outras disciplinas que a gente tinha que ir para a escola. a 
gente não assumia turma, só dávamos algumas aulas ou algum conteúdo. 

Essas falas me fizeram refletir sobre a discussão de Tardif (2002) sobre os saberes 

profissionais, onde os professores buscam apoio em conhecimentos especializados e 

formalizados por intermédio das disciplinas científicas, da formação universitária. Além 

disso, buscam esses saberes também de sua vivência pessoal como aluno, ou até 

mesmo possam se espelhar em algum professor que lhe agrada. Buscam esses 

conhecimentos também em toda sua bagagem cultural, suas emoções, sensações, 

leituras teorias e tantas outras. É um universo de conhecimentos dos quais esses 

professores revêem suas experiências, critica, aperfeiçoa e transforma em sua prática 

pedagógica. 

Ao questioná-los sobre os desafios como professores iniciantes, o mais interessante foi 

deparar com as respostas. João e Maria relataram que o principal desafio da prática 

não foi lidar com os alunos em si, e sim lidar com a escola, com a gestão, com a 

direção e com os demais professores de outras áreas. Relataram também sobre a 

precariedade da conservação e limpeza dos espaços nas escolas públicas. Das escolas 

particulares, relataram certa resistência na compra de materiais e sobre a concepção de 

educação física, entre outros. Todos esses desafios relatados vão ao encontro com o 
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que o que foi analisado no diálogo com autores que estudam a iniciação à docência, 

como veremos a seguir. 

O professor, quando começa, é muito difícil. Você não tem a malandragem da 
coisa. Você domina aquele conteúdo, domina a educação física, consegue 
fazer um projeto, consegue organizar as idéias, dividir e organizar as aulas, 
planejar, avaliar e tudo mais. Só que o trato com os alunos, o trato com a 
coordenação, o trato com a direção, isso você aprende na prática mesmo. No 
começo, até a escola pegar o seu jeito, até o aluno pegar o seu jeito de dar 
aula, você perde um ano. (Relatado por João) 

A partir disso, constatamos que o professor tem tido pouco apoio nessa fase de 

transição na condição de aluno para recém-professor. 

Eu trabalho em duplas lá na escola particular, e a minha dupla, era um 
professor que já tava no colégio há 12 anos, e ele tinha formado há quase 30 
anos, quando eu estava nascendo. Não tem problema formar há muito tempo. 
Mas ele não tinha feito nenhum tipo de especialização, de atualização. Na 
cabeça dele, a educação física era pra desenvolver a educação física, de 
cumprir o objetivo de prevenção de doenças. A educação física tinha um papel 
na saúde, única e restrita. E o formato da aula me chocava dele muito. Os 
alunos chegavam e já iam direto pra linha e ficavam em linha. Eram sempre os 
dois melhores da turma escolhiam. A aula não tinha uma introdução, não tinha 
uma conversa, não tinha um final, não tinha nenhum tipo de avaliação. Eu não 
podia chegar e mudar do nada, porque eu trabalhava em dupla. (Relatado por 
Maria) 
 

Essa fala de Maria apresenta aquilo que Huberman (1993) classifica como uma das 

fases da carreira docente, sendo o período de 25 a 35 anos de docência marcado pela 

serenidade, pelo distanciamento afetivo e de certo conservadorismo, ou até mesmo a 

fase de 35 a 40 anos, uma fase caracterizada pelo desinvestimento profissional. 

Esses desafios da iniciação segundo Tardif e Raymond (2000) representam uma fase 

crítica, pois os professores iniciantes entram em confronto dos seus conhecimentos 

iniciais e o exercício docente. É marcado, em geral, pela desilusão e pelo desencanto e 

que corresponde à transição da vida de estudante para a vida mais exigente do 

trabalho. Isso é percebido nas falas de João e Maria: 

Tem a situação de chegar em casa e achar que não é possível, que eu nunca 
mais quero voltar naquele colégio, de pegar uma turma, e dizer “eu não agüento 
mais esses meninos”. (Relatado por João) 
De certa forma você fica até com raiva da faculdade quando você começa a dar 
aula. Você fala assim “nossa, mas a educação física que me apresentaram era 
outra totalmente diferente”.  (Relatado por Maria) 
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Além disso, tem os dilemas dos professores de educação física (iniciantes ou não) 

sobre as condições de trabalho difíceis, percebida como falta de materiais, a de espaço 

adequado à prática, a sujeira, como relata Maria: 

Eu dou aula num galpão, que é cheio de poeira, não entra ar quase, não tem 
acabamento na quadra, é piso grosso, então é só poeira. Primeiro que o 
espaço, a sujeira do espaço atrapalha muito. É muito difícil você conseguir 
limpar o tempo todo. Por exemplo, eu tenho que matar rato na minha salinha de 
materiais, eu já matei dois ratos. O cheiro de onde fica os meus materiais. 
Sempre ter que deslocar com alunos, você os organiza. E aí você também dá 
aula no sol. (Relatado por Maria) 

Também é muito ruim você chegar em uma escola que ninguém quer estar lá 
para trabalhar. É como se todos os professores estivessem ali obrigados. Mas a 
gente sabe que eles escolheram estar ali. Eles chegam e estão numa rotina que 
é muito desgastante. Que é reclamando o tempo todo, ninguém está de bom 
humor pra dar aula, o salário é péssimo, as condições de trabalho são 
péssimas. E aí essa rotina me faz questionar a profissão de professor. É muito 
fácil desistir. (Relatado por Maria) 
 

Existe também o dilema das concepções de educação física diferentes das que os 

professores iniciantes estudaram durante toda a graduação 

Eu lembro que esse ano, fiz uma lista de material, e mostrei para o diretor e ele 
falou comigo “Maria, mas esse tatame aqui de lutas, pra que?”. E eu “não, 
porque a aula de lutas que a gente faz, às vezes dá pra gente fazer sem 
tatame, mas o tatame ajuda a proteger, por que, por exemplo, se a gente for 
fazer alguma queda, se o menino precisar abaixar, pra aula de ginástica, pra 
aula de lutas, precisa muito”, e ele “não tem como a gente tirar a aula de lutas 
da aula de educação física não? Porque teve uma vez que o menino machucou 
e quebrou o braço. E eu não sei, mas acho melhor tirar, não?”. E eu falei “não 
tem como não”. Eu peguei um papel, escrevi pra ele: práticas corporais, e 
coloquei seta pra lá, seta pra cá, coloquei todos os blocos de conteúdo, 
coloquei o que entrava dento de cada bloco. Isso eu dando aula pro diretor. 
Está na nossa cultura, é uma pratica corporal, não tem como a gente negar 
isso. É lógico que a gente pode usar de outras formas pra dar aula, tomar 
cuidado, segurança ao máximo, prestar atenção em tudo, mas pode ser que o 
menino machuque sim, não tem como. Pra gente parece simples, mas era o 
diretor da minha escola. Olha só. E você tem que chegar e falar. E o risco de 
você ser mandado embora? É enorme. Você tem que falar com jeitinho, você 
tem que ter todo aquele jogo de cintura, mas isso faz parte. (Relatado por 
Maria) 
 

Esta última fala se traduz na falta de apoio e/ou de conhecimento a respeito da 

educação física como currículo escolar, freqüentemente encontrado na prática como 

falta de apoio da comunidade, pais e alunos, e pôde ser percebido em vários momentos 

nas falas de João e Maria. Em seguida outro dilema do professor de educação física é 

a falta de materiais e até a exigência de outros: 
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Os alunos vinham de uma educação física onde o professor ficou dez anos lá, 
era só futebol. Quando eu cheguei na sala de materiais, só tinha colete e bola. 
Você precisa de material, e a escola nunca comprou material. A direção começa 
achar que você está pedindo coisa demais. (Relatado por João) 
Na aula de educação física a direção quer que você cobre do aluno o tênis, 
sendo que o menino não tem nem tênis, ou ela só quer ir de sapatinho, que é 
bonitinho e o menino só quer jogar descalço, ele não quer jogar de tênis, ele já 
está acostumado, ele joga na rua todos os dias descalço, você vai lá pedir um 
tênis? (Relatado por Maria) 
 

Para se adaptar e reajustar às necessidades ta pratica, o professor acaba 

estabelecendo rotinas que influenciam na permanência ou não do professor na carreira. 

A primeira vez que entrei para dar aula, fui para a sala com os alunos 
apresentar meu projeto. Eu comecei a apresentar a educação física, que tem 
essas possibilidades, que a gente quer isso, que a gente quer aquilo, e eles 
ficaram revoltados de ter uma aula na sala. (Relatado por João) 
Por exemplo, sempre que eu começo a aula, faço uma roda. É ritual. A aula em 
quadra, faço uma roda, sento, faço chamada, reavalio a aula que passou, 
converso os combinados, explico como é que vai ser a aula, como é que a 
gente vai fazer, o que eu quero com aquela aula. Eu lembro que no começo, eu 
fazia uma roda, os meninos não sentavam, ficavam em pé, saíam, iam vagando 
pela escola, e eu ficava chamando. Eu vejo que hoje não, hoje eles já sabem. 
Eu chego e começo na roda. Todo mundo já chega e já senta. Então, no 
começo é difícil mesmo. (Relatado por João) 

Você nunca vai conseguir deixar do seu jeito. Eu penso que minha aula devia 
ser assim. Eu vou costurando pra conseguir chegar do jeito que eu queria. Só 
que você tem que abrir mão disso pra conseguir ali. (Relatado por João) 
Tem que ter jogo de cintura o tempo todo. É só com o tempo. A prática é que 
vai te dando essa malandragem da coisa. Hoje com 3 anos (de trabalho 
docente), quando eu chego e o menino me testa de um jeito, eu já me ligo. Eu 
penso assim “olha, ele está querendo aquilo”. Eu já prevejo melhor, é a prática. 
Até o jeito de falar. Eu lembro que eu gritava muito, eu chegava em casa sem 
voz, porque eu gritava desesperadamente. Hoje eu estou mais tranqüilo, eu já 
falo menos. Às vezes com o olho o menino já entende. (Relatado por João) 

 
Eu comecei a apresentar uma outra educação física. A resistência era grande? 
Era. Fato que era grande nos alunos. Mas ao mesmo tempo o fato de ser algo 
muito novo, chamou a atenção deles. Eu tive o objetivo de apresentar a 
educação física, mostrar os cinco blocos de conteúdos para eles. Eu consegui 
ao longo do ano fazer isso. Apresentei o bloco de lutas, de ginástica, de dança, 
dos esportes e os jogos. Mas foi difícil principalmente, lidar com as visões de 
educação física diferentes. (Relatado por Maria) 
 

Os enfrentamentos dos professores na iniciação à docência os fizeram fortes para 

pensar a prática, (re)significá-la e adaptá-la ao seu jeito de ser. A autonomia 

proporcionada dentro do PET Educação Física e Lazer também foi fundamental para 
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que esses professores construíssem um senso de responsabilidade à prática docente, 

como relata Maria: 

Então esse foi o meu maior enfrentamento, que foi a educação física que eu vi 
na faculdade e a educação física que eu vi na prática. Porque na prática, você é 
que tem que mudar. Quando você se vê com essa responsabilidade, é um 
choque mesmo, é muito bom, é sensacional, eu adoro essa autonomia, adoro 
essa responsabilidade. Eu lembro que alguns professores já falavam “é você, 
que quando chegar na escola, vai ter que mostrar”. Só que você tem que ter 
muito peito pra mostrar. Tem que chegar e mostrar mesmo, passar no quadro, 
você tem que passar vídeo, você tem que montar o projeto e mostrar pro 
diretor, você tem que fazer tudo, tudo. Porque não vai ter outra pessoa que 
sabe o que é a educação física além de você, dependendo. Então foi esse o 
meu maior desafio como professor iniciante. Porque eu cheguei e tinha o 
desafio de dar a aula com os alunos, ter uma turma, fazer planejamento. Mas, 
além disso, eu tinha o desafio de mostrar o que era a educação física, que era 
algo muito maior. A educação física ocupa um lugar na escola que é muito 
singular, diferente de outras disciplinas. Ela lida com o aluno em um espaço de 
forma diferente na escola. Então além de você ser professor iniciante, você é 
professor iniciante de educação física. (Relatado por Maria) 

 

Quando João e Maria foram questionados quais experiências que traziam do PET para 

darem conta dos desafios colocados pelos primeiros anos da docência, resgatavam 

sobre os projetos, as reuniões, o trabalho em grupo, os estudos, as palestras, as 

viagens, a CFC, os registros, as avaliações, a organização em geral do PET, como verá 

a seguir. 

O PET, na graduação, contribui para que eu percebesse o vínculo entre o 
estudo e a atuação profissional. Porque a gente fazia isso o tempo todo 
paralelo. Ao mesmo tempo que a gente estava executando, a gente estava 
estudando. A gente estudava antes de executar. A gente estudava depois de 
executar pra tentar refletir e apresentar em congressos. Refletir para melhorar. 
Então mesmo diante de todos esses desafios, e às vezes do desespero da 
vontade de desistir, de largar tudo, eu criei esse hábito mesmo de reflexão. Às 
vezes até a fala do Silvio fica na minha cabeça “não vamos parar de estudar 
não, senta a bunda na cadeira”. É hábito, eu acho que é hábito. Você pega 
hábito de sempre estar registrando, de sempre estar olhando congresso pra 
você ir. Eu fiz isso durante três anos e meio, praticamente durante minha 
graduação inteira. Tem gente que passou pela graduação e não fez esse 
caminho. O PET me ajudou a ver possibilidades de mudança. Eu consigo 
mudar como? Primeiro com o tempo, segundo com meu trabalho, bem 
fundamentado, eu tenho que continuar estudando, participando de congressos, 
fazendo especialização, fazendo mestrado, participando de grupo de 
professores, de discussão. Porque tem professor que às vezes tem dificuldade 
até de fazer reunião. E olha como que a gente foi acostumada a fazer reunião. 
Expor opinião, respeitar opinião do outro. Na escola particular, sou eu que fico 
organizando as reuniões. Então o diretor fala assim “Maria, marca uma reunião 
de avaliação”. Eu faço relatório, a pauta, igual no PET. Pauta: foi discutido isso, 
isso e aquilo. Escrevo o que todo mundo falou, e envio. Uma coisa que antes 
não tinha na escola. Mas a facilidade que eu tenho, porque ele (o diretor) já viu 
que eu to com o caderninho e anoto tudo, “Maria, então você digita a pauta? A 
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ata da reunião com a pauta. Maria, você marca a reunião de professores?” 
Marco. E está difícil lá, tem desafios? Tem. Mas como que nós estamos nos 
movimentando pra mudar isso? É com reunião mesmo. Porque nenhuma 
mudança cai do céu. Mas você tem que saber como se apresenta uma 
mudança. Eu lembro que a gente entrou com a equipe esportiva com o primeiro 
ano. E eu fiz o relatório de tudo, do que foi feito, do objetivo da equipe, qual foi 
o trabalho que foi feito com as atletas, apresentei pra ele (o diretor). Ele não me 
pediu isso, mas eu apresentando pra ele, vai fortalecer o meu projeto. Então 
assim, o pet me ajudou muito nisso mesmo. (Relato de Maria) 

João também analisa o PET da seguinte forma: 

O PET teve uma contribuição muito grande. Por exemplo, quando a gente 
organiza uma reunião, você tem que planejar, tem que ler o texto, tem que fazer 
a ata. Temos que discutir algum assunto no PET, por exemplo, cada um tem 
uma opinião. Você tem que saber ouvir, tem que saber ter um instinto de 
democracia pra poder ouvir todo mundo, colocar sua posição de um jeito que 
não deixe as pessoas magoadas, saber lidar com a diferença, saber ouvir. Eu 
era muito ansioso. Eu lembro quando a pessoa começava a falar no PET, eu 
começava a querer interromper a fala dela e falar em cima. E isso é uma 
organização política mesmo, a pessoa tem que falar o que ela tem pra falar, 
depois você tem que ser ouvido. Quando você chega na escola, é a mesma 
coisa. Por exemplo, reunião pedagógica, eu sempre lembro do PET, eu preciso 
de falar, mas eu não posso interromper a fala do outro professor, da 
coordenadora. Eu tenho que saber colocar minha fala. Isso vem do PET, essa 
organização de idéias pra você conseguir trabalhar em grupo. Porque na 
escola, não tem como, pro trabalho escolar ser efetivo, ele tem que ser em 
equipe. Trabalhar em equipe é muito difícil e no PET a gente tem que trabalhar 
em equipe. São os doze mais o tutor e dá briga tem hora, e dá discussão e é a 
mesma coisa na escola. Tem outra coisa que é em relação à intervenção, 
organizar projetos. Por exemplo, no PET tudo era projeto, já tinha um modelo, 
tudo tinha que fazer projeto, com objetivo, metodologia, justificativa, o tempo 
todo, para qualquer atividade que a gente ia fazer. Na escola é a mesma coisa, 
se eu vou fazer um projeto de olimpíadas da escola, eu tenho que ir lá e pegar 
o meu modelinho de projeto do PET. Festa junina a mesma coisa. O que eu 
quero com isso? O Sílvio falava “o que você quer com isso, qual o seu objetivo, 
onde você quer chegar”. Isso vem do pet. A própria colônia também. Muitas 
atividades da colônia eu faço nas minhas aulas. O jeito de avaliar as coisas. Eu 
sempre bato lá na escola assim “oh gente, a gente precisa avaliar”. Então se 
acabamos a festa junina, foi legal, foi bacana, mas a gente precisa avaliar. Isso 
é do PET. Eu trago isso do PET. O Sílvio sempre ensinou “vamos avaliar o 
projeto, porque é planejamento, execução e avaliação”. Enfim, muita coisa da 
pratica também da colônia, experiência cabulosa, de ficar o dia todo com o 
menino, e ter que ter atividade, o jeito de lidar com a turma, de chamar, de 
chamar atenção, de brigar ali, de envolver, de convencer os meninos a 
participarem. Isso no PET, lógico que em outros lugares também, contribui pro 
professor que eu sou hoje. 

Quando João e Maria foram questionados se eles gostariam de acrescentar algo, Maria 

afirmou que, apesar de todos os desafios que ela enfrentou e ainda enfrenta, sempre 

há coisas positivas que podemos refletir sobre a prática docente, pois quando você faz 

um bom trabalho, é bem fundamentado, você é reconhecido por quem você influencia. 

Em um de seus relatos, ela diz: 



34 
 

Ano passado na escola particular a qual trabalho, eu tive uma turma de ensino 
médio. Primeiro ano que eu estava dando aula e fui dar aulas para o ensino 
médio, é muito difícil. Eles fazem uma avaliação com os alunos no final do ano, 
chamam os alunos pra uma conversa pra avaliar os professores, e respondem 
um questionário. Eu lembro que minha supervisora me chamou no final do ano 
e falou assim “olha Maria, quero parabenizar, porque a gente sempre chama os 
alunos e pergunta quais os professores que eles podem destacar na turma. E 
no segundo ano do ensino médio você foi a escolhida como professora 
destaque. Eu nunca vi nenhum professor de educação física sendo escolhido 
como professor destaque. E mais interessante que eles falaram foi que se 
destacou pela criatividade, pela inovação, pelo formato da aula.” Era uma aula 
mais dinâmica, com um tema de uma aula de educação física, eu acho que eu 
desenvolvi a capacidade de conseguir criar um formato de aula que, pra eles, 
fizesse mais sentido. 

Sendo assim, ela acredita na mudança que podemos fazer na vida de muitas crianças, 

jovens, adolescentes e até nos adultos. O que temos que fazer é proporcionar essas 

experiências à elas e mostrar um caminho diferente que eles possam seguir ou uma 

idéia diferente daquela que já estão acostumados e fazê-los refletir sobre isso. 

O relato de João também é muito rico, ele relata a importância de viver a universidade, 

como verão adiante. 

Eu vivi a universidade muito intensamente. Eu lembro que eu morava aqui (na 
sala do PET). Às vezes eu nem tinha aula, vinha pra cá e ficava aqui no PET. 
Quando eu entrei para a universidade, entrei pro PET, entrei pro GEFuT, entrei 
pro DA, eu participava de movimento estudantil, então eu vivia isso aqui. Isso 
pra mim foi muito forte, a presença do PET. Eu lembro que eu estudava texto 
do PET, texto do GEFuT, tinha que fazer coisas do DA, eu tinha reunião de 
congregação, de escola, tinha que discutir currículo, discutir formação. Eu não 
fui aquele cara que passou pela universidade. Só vou na aula, acabou a aula eu 
vou direto pra casa. Eu vivia aqui dentro, aqui era quase a minha casa, eu já 
dormi aqui várias vezes, eu acordava e tomava café na cantina. Viagens, 
também foram muitas viagens que a gente fez, cada história. O convívio no pet 
é muito mais do que a formação acadêmica, o currículo oculto que o PET traz 
pra pessoa é muito legal. O que você aprende de valor pra vida. Meus amigos 
hoje, muita gente é do PET. A formação do PET é muito mais do que 
acadêmica.  

João diz que fica feliz quando ele chega no PET e observa que muitas coisas que eles 

construíram, que conseguiram com seus trabalhos em equipe, com sua dedicação, 

ainda fazem parte do grupo atual. Ele vê algo que trouxe para dentro da sala e diz pô, 

tem um dedinho meu aqui e algumas coisas estão aqui até hoje. 

E as amizades. O pessoal que a gente vai levar pra vida toda. E muita coisa a 
gente passou junto aqui no PET. E é legal que eu volto no PET até hoje. Eu 
comecei a dar aula de circo lá no colégio pro sexto ano. Esse mês o conteúdo é 
circo. Então eu vim aqui no PET, peguei material emprestado. O laço é eterno. 
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A gente fala que uma vez petiano, sempre petiano. O laço é eterno, muito 
doido. 

Sendo assim, os professores entrevistados relatam que as experiências formativas 

dentro do PET Educação Física Lazer contribuíram para refletir sobre os desafios 

colocados pelos primeiros anos da docência na escola devido a diversos motivos. 

Primeiro, à ampliação da visão discente, pois quando o aluno entra para o curso, ele 

tem uma visão desfocada, um senso comum, às vezes não sabe muito bem o motivo de 

estar ali ou ter escolhido aquele determinado curso ou quais suas pretensões futuras. 

Outros ainda entram no na graduação apenas por ser um curso superior, em uma 

universidade pública e federal e/ou está apenas querendo agradar os pais. No PET, 

devido às leituras, discussões, diálogos com professores, pesquisas realizadas, 

participação em eventos, trocas de experiências, além de ampliar os conhecimentos, 

tudo isso leva os graduandos petianos a adquirir uma visão mais ampla e crítica da 

sociedade como um todo. 

Segundo, o objetivo do grupo de estar sempre pesquisando, estudando, se 

interessando em saber mais, manter a empolgação, a energia, a atualização dos 

saberes e dos conhecimentos adquiridos. Os entrevistados relatam que esse gosto 

pelos estudos veio muito do PET, onde eram estimulados a sempre buscar novos 

caminhos, meios alternativos, diferentes formas de aprendizado, (re)inventar, conhecer 

outras experiências e (re)aproveitá-las, (re)significar, colocar sua forma naquela 

atividade, personalizá-la. Mesmo que poderemos não seguir a área acadêmica, de 

pesquisa, a formação continuada nos ajuda enquanto professores, no mercado de 

trabalho, nas escolas e na compreensão dos sujeitos. 

Terceiro, a autonomia dos petianos dentro do grupo. Apesar do Tutor ser o responsável 

pelo grupo, os petianos é quem tomam frente de tudo. O grupo se divide em comissões 

administrativas, financeiras, divulgação/sites e materiais de acordo com o interesse ou 

necessidade. Além dessas comissões, existem os eventos, os quais também são 

distribuídos os petianos de acordo com o grau de experiência e interesse. Sempre que 

tem eventos, são eles que organizam, preparam, convidam, divulgam, relatam e tudo 

mais. O Tutor tem mais o papel de orientar e equilibrar o grupo quando há questões 
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mais burocráticas, que fogem do controle do grupo. Essa autonomia proporcionada por 

tutor os dá a liberdade para se arriscarem mais, acertar, errar, saber (re)conhecer o 

erro, repará-lo e evitar cometê-lo novamente. Os entrevistados relatam que sentem 

muita vontade de tomar frente de tudo nos locais de trabalho, de propor coisas novas, 

diferentes, modificando, testando, conseguindo aprovação da instituição e que isso vem 

muito do PET, já estão acostumados a tomar iniciativas e ter autonomia em sua vida 

acadêmica que, conseqüentemente, reflete na vida profissional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo propus analisar os processos formativos do PET Educação Física e 

Lazer, para entender qual a contribuição dessa formação na preparação dos 

licenciados em Educação Física aos enfrentamentos profissionais na iniciação à 

docência a partir de um diálogo com dois petianos egressos e atuais professores 

licenciados de Educação Física da UFMG na educação básica e fundamental. Para 

estudar isso, algumas discussões teóricas balizaram o meu olhar, como a formação dos 

saberes docentes, a formação de professores e a iniciação à docência. A partir disso, 

posso destacar que as experiências práticas, teóricas e as relações vivenciadas dentro 

do PET Educação Física e Lazer pelos egressos do grupo, assim como sua formação 

no curso de Licenciatura em Educação Física foram significativas aos desafios da 

iniciação à docência, fase de ingresso dos professores na atuação profissional. 

Este trabalho enfatiza a importância dos cursos de formação acadêmica olharem para 

seus processos e percursos, reconhecendo a riqueza de experiências que ele oferece e 

como pode ampliar a formação e a visão de seus acadêmicos ao apresentá-los outras 

oportunidades de vivência da universidade, como os diferentes grupos de estudo e de 

pesquisa existentes. É um trabalho em defesa da formação acadêmica, dos saberes 

acadêmicos, mostrando que o saber acadêmico não é um saber que se restringe aos 

conhecimentos curriculares ou uma idéia de saber teórico aprisionado em saberes 

conceituais. 

O PET Educação Física e Lazer, assim como outros grupos de pesquisa, ensino e/ou 

extensão, ampliam o contato dos graduandos com a universidade e estimulam 

reflexões-ações em uma perspectiva, proporcionando assim, a integração dos 

diferentes tipos de conhecimentos adquiridos e uma formação ampliada, tanto aos 

membros do grupo, quanto aos alunos de graduação e até da comunidade acadêmica 

ou externa. Além disso, dentro de um grupo, desenvolve-se a capacidade de trabalho 

em equipe, com o intuito de facilitar a compreensão das características e dinâmicas 

individuais, bem como a percepção da responsabilidade coletiva e do compromisso 

social. A inserção do grupo dentro do curso, seja ele qual for, permite que estas 
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capacidades se disseminem para os alunos do curso em geral, modificando e 

ampliando a perspectiva educacional de toda a comunidade. Este desenvolvimento terá 

uma interação dinâmica com o projeto pedagógico do curso, em processo de mútuo 

aperfeiçoamento. 

Especificamente do grupo PET Educação Física e Lazer, após mais de um ano e meio 

de participação efetiva no grupo, pude perceber que as minhas vivências em diferentes 

ações, reuniões e eventos que o grupo organiza e participa, me levou a refletir sobre os 

sujeitos e sobre a prática de forma mais crítica, construtiva e reflexiva. Aprendi diversas 

coisas que hoje, me auxiliam a enfrentar e solucionar os desafios da prática e até da 

minha vida pessoal e profissional. Aprendi a me organizar melhor, organizar os meus 

trabalhos, meu tempo e minhas prioridades; aprendi sobre gestão de pessoas e de 

trabalho; formulação de projetos; planejamento de atividades; adquiri ou aperfeiçoei 

certas habilidades, competências, conhecimentos e saberes profissionais. 

Essa construção só é possível a partir do envolvimento com a universidade e com a 

ampliação de experiências práticas e reflexivas, seus saberes apropriados, 

incorporados, subjetivados, saberes formalizados. Além disso um professor tem uma 

história de vida, é um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, 

uma cultura, ou mesmo culturas, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos 

contextos nos quais se inserem. Por isso a ampliação dos conhecimentos e da 

oportunidade na formação de professores licenciados é tão importante e merece sua 

devida atenção. 

Esse trabalho me possibilitou reconhecer a importância da formação acadêmica aliada 

às atividades na tríade universitária (ensino, pesquisa e extensão) como ampliação da 

visão de mundo do docente e a experiência prática desse processo. Entendo que este 

trabalho pode se desdobrar em futuros estudos relacionados à importância do lazer na 

formação, ou mesmo ampliar a discussão sobre professores iniciantes dentro do PET 

Educação Física e Lazer e também em outros grupos de ensino, pesquisa e/ou 

extensão dentro da universidade. 
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na escola?  

9. Fale um pouco sobre essa sua experiência de iniciação à docência. Desafios, 
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