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Introdução 

 

A palavra memorial remete a um vínculo direto com a memória. Quando trata do 

verbete memorial, o dicionário de língua portuguesa Houaiss (on-line) confirma essa 

associação. Dentre os significados que apresenta, memorial aparece como um 

substantivo que remete a relato de memórias; obra, relato concernente a fatos ou 

indivíduos memoráveis, caderneta para anotar o que se quer lembrar; entre outros. 

Como adjetivo, o termo diz respeito ao que é memorável, digno de ser lembrado. 

 Por sua vez, no dicionário Aurélio (198_, p. 910), memória refere-se tanto a uma 

faculdade humana de reter ideias, impressões e conhecimentos adquiridos; a lembranças 

e recordações, como também a um relato ou narração. Nesse sentido, sua função 

representa a conservação e recordação de experiências pretéritas, a evocação do 

passado. 

No que lhe diz respeito, vários dicionários de língua portuguesa associam a 

memória à lembrança e à reminiscência. Derivado do latim memorĭa, a palavra vincula-

se ao termo grego mnéme, também sinônimo de mnemosýne. Na mitologia antiga, 

Mnemosyne é a personificação da memória ou da lembrança. Mnemosyne é a mãe das 

Musas que servem de inspiração para os poetas, os literatos, os historiadores; isto é, ela 

orienta aqueles responsáveis pela transmissão oral da memória coletiva (ABRÃO; 

COSCADAI, 2000). 

Em termos filosóficos, Loureiro (2015, p. 186) observa que:  
 

Em Metafísica, Aristóteles (2005) entrelaça a aptidão de aprender e a 

capacidade de recordar; mais precisamente, para ele, a memória é um dos 

elementos determinantes da possibilidade de aprender. A ela o filósofo 

acrescenta o sentido da audição. Quem não conserva e relaciona os instantes 

vividos, quem não é capaz de ouvir o já vivido, não aprende. Por isso, ‘Nos 

homens, a experiência deriva da memória’ (ARISTÓTELES, 2005, p. 3). 
 

 Diante dessas considerações, o memorial ganha contornos relevantes: ele evoca 

experiências passadas que se tornaram relevantes naquilo que nos tornamos como 

humanos, na aprendizagem que construímos. Por isso, o memorial cumpre um papel de 

ponte entre tempos. O que ele deve conter? Aquilo que for digno de evocar isso que nos 

tornamos pelo nosso aprender, isto é, pela nossa experiência. Por seu turno, Larrosa 

(2002) relaciona a experiência com a paixão, com o que nos passa, aquilo que atravessa 

o sujeito e o constitui.  
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 Quando inclui o memorial formativo como uma das possibilidades de elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a licenciatura em Educação Física da UFES 

assim o descreve: 

 

O memorial se constitui em um exercício de interrogação de nossas 

experiências e de informações que confiram novos significados ao nosso 

presente. É o resultado de uma narrativa da própria experiência retomada a 

partir dos fatos significativos que nos vêm à lembrança. Fazer um memorial 

consiste, então, em um exercício sistemático de reflexão, escrever a própria 

história, rever a trajetória de vida e aprofundar a reflexão sobre ela 

(NORMAS..., 2008, p. 2). 
 

Para escrever este memorial, precisei fazer vários movimentos: inicialmente me 

indaguei sobre as minhas memórias que mais se achegavam a mim, as mais 

significativas, independente se eram boas e ruins, e que se tornaram presentes na 

professora que hoje me tornei ao término do curso. 

 Segundo a mitologia grega, como lembra Smolka (2000), Lethe era vista como 

filha da Discórdia e chegou a dar o nome a um rio do mundo dos Infernos ou dos 

mortos. Seu significado é esquecimento. Assim, uma alma precisa beber das águas do 

rio Lethe para esquecer tudo da sua vida passada e, assim, poder reencarnar. Parece que, 

durante a nossa vida atual, por várias vezes, bebemos goles desse rio e esquecemos 

aspectos da nossa vida presente também. Contra isso, chamei ao meu auxílio a deusa 

Mnemosine, deusa da memória e da sabedoria, para que me oriente em meu exercício de 

reflexão sobre aquilo que me tocou e em mim penetrou nos anos da minha graduação. 

Nessa tarefa, para recuperar alguns eventos que me atravessaram, também tive que 

recorrer a registros fotográficos e a várias pessoas que, em seus relatos orais, ajudaram-

se a vencer os efeitos do rio Lethe. 

Desse exercício, seleciono o que, nesse período, mais me influenciou, atingiu-

me, modificou-me no que diz respeito à postura enquanto professora de educação física: 

eu me tornei docente da escola em que vivi na educação infantil e nas séries iniciais do 

ensino fundamental. Meu primeiro contato com esta escola foi como estudante. A ela 

retorno como professora. Que escola é esta? Como ela atravessou a minha formação? 

Como tenho me tornado professora na relação com as experiências que vivi e que vivo 

nessa escola? 
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Sociedade de Ensino Geração: mais que uma escola, um lar 

 Os relatos abaixo foram feitos por Yolanda e Marisa, através de entrevistas, as 

ouvi e usei suas narrativas como fonte de reflexão. 

Em 1968, a escola “ABC do Lobinho” foi criada pela minha avó, dona Yolanda 

Therezinha. Yolanda é uma mulher que nasceu em 1932, natural de Petrópolis (região 

serrana do Rio de Janeiro). Ela morou em sua cidade natal até seus 22 anos, idade com a 

qual se casou com José e se mudou. José era um mineiro "arretado", que estava 

morando de pensão na casa da avó de Yolanda quando se apaixonaram. Depois de 

alguns meses, o tio dele o chamou para se mudar para Vitória (ES), por causa de uma 

oportunidade de emprego. Por causa dessa mudança e porque não queriam ficar 

separados, decidiram-se casar e, em 1954, mudaram-se de fato. 

 

 
           Figura 1 - Yolanda e José no dia de seu casamento 

 

Aqui em Vitória, Yolanda ajudava o marido carregando sacos de café para levar 

a mercados até que ficou grávida de seu primeiro filho em 1955. Em 1957, teve uma 
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menina e dois anos depois, outro rapaz. Perdeu seu primogênito cedo, atropelado por 

uma charrete onde hoje é a Avenida Nossa Senhora da Penha. Foi forte para cuidar de 

seus outros dois filhos, o que, ela afirma, amava fazer. 

Esse amor por cuidar de crianças foi uma das principais razões para abrir o 

“ABC do Lobinho”, que primeiramente funcionava apenas como maternal. Estava 

acabando o “Normal” (como ela chamou o magistério, quando perguntada sobre a 

formação) no “Colégio Americano” e, desde criança, sonhava em ser professora. Essa 

vontade de ser professora, misturada ao amor por cuidar de crianças e ter feito o 

magistério, foi decisivo na fundação desse colégio. 

Foi professora no “ABC do Lobinho” por 30 anos, inclusive estava atuando 

quando dois de meus irmãos (Tomás e Tales) estudavam lá. Tales gosta até hoje de 

brincar com minha avó e, quando ela está perto, ele diz que Yolanda era muito brava e 

colocava medo nas crianças para tomar tabuada. Quando a indaguei sobre isso, ela riu e 

falou que não era brava, mas que as crianças ficavam nervosas ao serem avisadas que 

teriam que dizer a tabuada. Afirma que essa é uma lembrança que está muito forte, pois 

há ex-alunos que a encontram hoje e falam sobre isso.  

Falando em lembranças, ela quis deixar bem claro que as festas juninas da escola 

eram maravilhosas. Ela amava enfeitar os espaços, ensaiar a quadrilha e comer as 

comidinhas típicas; comentou que havia um pai de aluno que veio do Sul, e ele cuidava 

do churrasco que faziam no dia dessa festa. Dona Yolanda me contou isso com um 

sorriso no rosto. 

Após 30 anos de trabalho, disse que já estava cansada, que queria descansar e 

ficar mais com o marido. Hoje, aos 84 (oitenta e quatro) anos, avó de 7 (sete) netos (seis 

rapazes e eu, de menina), se diz muito orgulhosa do que conquistou na vida. 

Marisa Amaral, minha mãe e atual diretora e dona da escola, assumiu o “ABC 

do Lobinho” de sua mãe em 1995. Marisa Amaral "participa" informalmente da escola 

desde os dez anos de idade. Aos dezoito anos, assumiu oficialmente turma de "pré-

escola", terminologia da Educação Infantil na época.  
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 Ao cursar Letras na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) entre os 

anos de 1979 e 1984, encantou-se com a Literatura Infantil, que teve um boom na época, 

e levou o universo encantado da leitura para crianças da 4ª série, em 1986.  

 Em 1990, já assinava oficialmente como diretora da escola, mesmo ainda 

contando com a presença de sua mãe Yolanda no colégio. Na época, participava de 

reuniões do sindicato das escolas e resolvia burocracias administrativas. O momento era 

conturbado para escolas privadas: havia uma campanha da imprensa contras essas 

escolas; a mídia afirmava que esses colégios roubavam dinheiro das famílias, não se 

preocupavam com a educação, mas apenas com o lucro. Marisa conta que as escolas 

privadas deviam periodicamente provar o quanto gastavam em despesas para justificar o 

preço das mensalidades. 

 Na realidade, continuar foi opção quando a fundadora, Yolanda, não queria mais 

permanecer com a escola. Quando a mesma foi criada, o ambiente era diferente, e a 

escola tinha um perfil mais familiar. Com sua saída, o grupo de professoras, juntamente 

com Marisa, resolve continuar com a escola. Sempre foi um ideal no qual acreditavam. 

Hoje, há professoras com trinta e dois anos "de casa". 

 Pela narrativa de Marisa, em 1997, algumas crianças foram até a secretaria da 

escola, dizendo que não estavam satisfeitas com o nome do colégio, diziam-se muito 

velhos para um nome desses (a escola atende crianças dos dois aos dez anos de idade). 

Após um tempo, Marisa sugeriu outros dois nomes, que foram colocados em votação. 

Os alunos escolheram o nome que a escola leva até hoje: Sociedade de Ensino Geração. 

Nas fotos abaixo, é possível conferir a logomarca inicial da escola e aquela que 

assumiu depois da mudança do seu nome: 
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Figura 2 - Logomarca da Escola ABC do Lobinho”        Figura 3 -“Logomarca da Escola Geração” 

 

Experiências que nos formam 

Minha aproximação com a escola se deu de várias formas antes mesmo de 

começar a estudar lá. Em junho de 1996, nasci. Tenho três irmãos que, antes de mim, 

frequentaram a escola. Minha mãe, Marisa Amaral, me carregou os nove meses na 

barriga andando pelos corredores do colégio e tendo professoras (que me dariam aula 

mais tarde) à sua volta. Fiz, e ainda faço, parte da história da escola, assim como ela faz 

parte da minha.  

Por exemplo, com um ano de idade, já fui “modelo humano” em uma aula. A 

professora, na época, do Grupo 1 (turma de alunos com 2 e 3 anos) estava 

desenvolvendo um trabalho com as crianças sobre a importância de lavar as mãos, 

tomar banho todo dia e etc. Decidiu levar-me, pois as crianças gostavam quando eu 

(menor ainda) estava por perto. Diz que a aula acabou se tornando um episódio, pois os 

alunos de outras turmas queriam ver a filha da diretora. Essa cena pode ser vista na foto 

abaixo: 
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Figura 4 - Eu como “modelo humano” 

 

A Geração foi a primeira escola em que estudei, cheguei aos 2 (dois) anos de 

idade e saí aos 10 (dez). Sempre foi como uma casa para mim. Lembro-me muito das 

brincadeiras que eu fazia, quando aluna, antes das aulas, no recreio ou ao final das 

aulas. 

A escola tem um grande pátio de areia, com brinquedos (balanço, gangorra, 

trepa-trepa, gira-gira...), árvore para subir; castanhas, folhas e flores que caem no chão 

são usados em brincadeiras, a horta e o “jardim” usados como cenário para as bonecas e 

bonecos. Um lugar repleto de possibilidades para a imaginação das crianças. 

 
Figura 5 - Interior da Escola Geração atualmente 
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Tive uma infância repleta de brincadeiras. O que separa a escola Geração da 

minha casa é um portão de metal, então nos finais de semana chamava colegas de turma 

para brincarmos no pátio de areia, onde ficávamos a tarde toda, com pausas apenas para 

lanches. Também brincava muito com meus irmãos (sou a mais nova de 4 filhos). 

Meus amigos e eu gostávamos muito de brincar de pique-alto, fazíamos isso 

quase todos os dias quando acabavam as aulas; usávamos as plantas como palco para 

brincadeiras com nossos bonecos de dinossauros. No recreio, jogávamos futebol; tanto 

os meninos, quanto as meninas gostavam de jogar, não havia tanto essa questão de 

“brincadeira de menino” ou “brincadeira de menina” junto ao grupo que eu andava. Nos 

últimos dois anos na escola, a professora de matemática nos ensinou xadrez, então 

sempre que podíamos, fazíamos minitorneio de xadrez antes da aula ou no recreio.  

As brincadeiras que fazia contribuíram para meu crescimento e hoje, interferem 

na minha atuação profissional. A utilização de experiências vivenciadas para realização 

de minhas aulas colabora para meu envolvimento e seriedade no contexto da educação 

física escolar. Ao utilizar brincadeiras nas aulas, crianças podem se socializar, criar 

laços de afetividade, desenvolver a criatividade e resgatar a cultura popular. De acordo 

com Winnicott (1975), a brincadeira e o brincar facilitam o crescimento, no sentido de 

que conduz aos relacionamentos grupais, interfere no comunicar-se (consigo e com 

outros) e ajuda a desfrutar de sua liberdade de criação. 

Quando menor, minha percepção geográfica da divisão escola-casa era diferente 

da de hoje. Antes, o espaço do estudo era também um ambiente de lazer, isso 

influenciou no modo como se devia brincar nos intervalos entre aulas; a escola também 

era um espaço para se divertir. E como o colégio tem um tamanho reduzido, comparado 

aos outros colégios que comportam educação infantil e ensino fundamental I, todos se 

conheciam e eram próximos. Isso só auxiliava na questão do divertimento dentro da 

escola. 

Nessa escola, tive professoras maravilhosas, lembro-me da professora Juara, 

uma das minhas primeiras professoras, eu tinha 3 anos, brincávamos muito nas aulas, 

pelo que me lembro, foi meu primeiro contato com o lúdico para aprender. Ela continua 

na escola, hoje dando aula pra turma mais nova do colégio (iniciando com 2 anos). 
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Quando a observo, percebo que está sempre se reinventando em suas aulas. Ela mantém 

uma estrutura fixa (roda de conversa inicial, atividades diversas, finalização da aula com 

outra roda), mas suas atividades são diferentes a cada dia, no sentido de tentar procurar 

uma novidade para seus alunos. Vejo que utiliza muito de materiais de sucata para fazer 

brinquedos e objetos para decoração da sala, sempre junto aos alunos. 

A professora Marcia Cristina foi quem me alfabetizou. Recordo-me de algumas 

atividades que ela nos passava sobre sequência numérica, alfabética e etc. Ela fazia com 

que nós escrevêssemos do número 0 ao 100, por exemplo, em formatos diferentes; eu 

gostava de fazer essas atividades em forma de espiral. Eram exercícios de repetição, 

mas, ao mesmo tempo, nos forçávamos a tentar fazer desenhos, de alguma forma era 

divertido. Aprender com ela era fácil, é ótima no que faz, uma das profissionais da 

educação que mais respeito. Hoje em dia, continua na escola (com 32 anos de “casa”). 

Tento me espelhar nela no que diz respeito à relação professor aluno. Ela sempre foi 

muito atenta às dificuldades que seus alunos tinham, para, assim, ajudá-los e que de 

outras maneiras entendessem os conteúdos. Tento ter essa relação com os alunos nas 

aulas de educação física. Esforço-me para que não haja constrangimento no sentido de 

saber ou não fazer. Coloco-me na posição de auxiliadora, então quando há dúvidas, os 

alunos parecem sentir-se à vontade para indagar-me. 

É natural e fácil falar das professoras regentes de sala, ou, no caso da terceira e 

quarta série (hoje, quarto e quinto ano), da professora de matemática, Alciane; de 

português, Andrea; de ciências, Júlia e de história e geografia, Camila. Mas quando 

penso na Educação Física, tenho dificuldades de lembrar. Será que bebi por demais as 

águas do rio Lethe? Ainda não entendo essa situação. 

Diante desse fato, surge a pergunta: como uma pessoa que não se recorda da 

experiência nas suas aulas de Educação Física nas séries iniciais da educação básica 

pode ter escolhido esse curso para realizar em sua graduação? Como disse 

anteriormente, sou a caçula de três irmãos, mas além deles, convivia com meus primos 

(outros três meninos mais velhos que eu). Era comum viajarmos para o condomínio em 

Domingos Martins que nossos avós têm casa. Lá há um espaço de lazer com quadras 

(vôlei, vôlei de praia - com areia, futsal, basquete, futebol de campo, tênis), piscina, 

mesa de ping-pong (tênis de mesa), bocha, entre outros. Essas viagens feitas com 
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frequência, e o fato de brincar sempre com meus primos e irmãos nelas, me despertou 

um amor por práticas corporais; mais tarde (séries finais do ensino fundamental), isso 

me levou ao handebol. Pratiquei durante o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, mas 

foi durante minhas aulas de Educação Física no ensino médio que comecei a cogitar 

realmente a possibilidade de ingressar no curso de Educação Física. Tive um professor 

no 2º ano que nos proporcionava algumas atividades que poucos haviam tido contato, 

tais como ginástica, tênis, dança. O histórico de minha família na área da Educação me 

guiou a procurar pelas licenciaturas. Então, por isso, a Educação Física me pareceu a 

escolha certa na época... Hoje tenho certeza. 

 

Sobre o início da minha vida docente na Geração 

 Em 2015, tive a oportunidade de começar a dar aula de Educação Física, onde 

outrora, eu era a aluna. Em 2014, havia substituído algumas aulas do antigo professor de 

educação física. Lembro-me que fui chamada de última hora para assumir essas aulas. 

Então, aproveitei atividades que foram desenvolvidas em uma aula de Comportamento 

Motor na graduação. Elas consistiam em circuitos e brincadeiras de atenção. Era algo 

diferente e novo para as crianças naquele momento. Assim, tive um feedback positivo 

das crianças que chegaram a ir à coordenação para pedir que eu assumisse a turma. No 

final desse mesmo ano (2014), o professor saiu e deram-me a chance de ocupar a vaga 

como professora de Educação Física.  

O primeiro ano de trabalho, talvez, tenha sido o mais desafiador até agora. Foi a 

primeira vez que eu estive sozinha para dar aula, já que as experiências na UFES eram 

sempre em grupo. Eu havia acabado de sair do segundo período do Curso de Educação 

Física – Licenciatura, com ênfase nas matérias de “Jogos e Brincadeiras”, então o 

primeiro conteúdo que quis abordar foi justamente esse. Pesquisei, tentando achar mais 

referências para não ficar em um conteúdo só. Usei como sustentáculo, principalmente, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s): 

O documento de Educação Física traz uma proposta que procura 

democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, 

buscando ampliar, de uma visão apenas biológica, para um trabalho que 

incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos. 

Incorpora, de forma organizada, as principais questões que o professor deve 
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considerar no desenvolvimento de seu trabalho, subsidiando as discussões, os 

planejamentos e as avaliações da prática da Educação Física nas escolas 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, p. 15). 

 Em 2016, no primeiro período desse ano para ser mais exata, tive aula de 

“Educação Física no Ensino Fundamental”. A professora pediu para a turma entrevistar 

antigos professores de Educação Física em escolas que já haviam estudado. Entrevistei 

uma professora das séries finais do ensino fundamental, na escola onde estudei ao sair 

da Geração, em busca de saber como ela organizava o trabalho dela (escolhia conteúdos 

e seus objetivos e a partir deles, resolvia como as aulas iriam fluir) o que me ajudou a 

planejar e estruturar melhor minhas aulas futuras. 

Tenho boas memórias das aulas que tinha no Ensino Fundamental II, são mais 

claras do que as que eu tive quando mais nova. A entrevista com a professora focalizou 

a questão do planejamento das aulas, se eram claros os objetivos e como era a escolha 

do conteúdo. Ela me mostrou seu caderno, e todos os conteúdos eram escolhidos a partir 

do objetivo a ser atingido. Em algumas matérias na UFES, professores/as enfatizaram a 

importância dos objetivos na confecção de um plano de aula ou de ensino, pude ver isso 

na prática, no trabalho dessa professora. Por isso, tento usar as informações da atividade 

que realizei com a professora de lá, para me ajudar a pensar a docência na Geração. 

 Nesse mesmo período, começou o “Estágio Supervisionado de Educação Física 

na Educação Infantil” que, apesar de não ter sido tão desafiador por já ter uma 

aproximação na condição de docente com essa faixa etária, me proporcionou uma 

comunicação com a disciplina de “Ensino da Educação Física na Educação Infantil”. O 

estágio seguinte foi, de certo modo, tranquilo, já que era do Ensino Fundamental I. O 

que mais me instigou foi o conteúdo escolhido pelo grupo: artes circenses. É 

interessante pensar que a escolha desse conteúdo não significaria apenas uma “aula” 

para as crianças da escola, mas também para nós estagiários. A minha experiência como 

docente repercutia positivamente no meu curso de graduação. 

Do trabalho que tenho desenvolvido como professora, muitos aspectos me 

remetem ao meu tempo de aluna na escola. Neste memorial, destaco dois deles para 

abordar: a relevância da inclusão nas aulas de Educação Física e o debate de gênero. 
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Inclusão nas aulas de Educação Física 

 O “ABC do Lobinho” começou a aceitar alunos com deficiência intelectual de 

forma muito natural. Uma mãe, procurando escola para sua filha que tinha Síndrome de 

Down, visitou o colégio. Nessa visita, foi decidido que a escola seria o novo lugar de 

estudo dessa menina. Isso ocorreu no final dos anos 1980. Essa primeira experiência 

deu certo e, com isso, essa mãe comentou com outros pais, que também escolheram a 

escola. Foi uma das escolas pioneiras em receber alunos com deficiência intelectual no 

estado do Espírito Santo.  

Enquanto aluna da Geração, lembro-me que eu tinha um amigo muito próximo, 

ele se chamava Arthur. Nós brincávamos, ríamos, ele dormia na minha casa e eu na 

dele, adorávamos comer pastel juntos nas sextas-feiras, na feira ao lado da escola, 

resumindo, não nos “desgrudávamos”. Eu sabia que ele era um pouco diferente dos 

outros da turma, mas não tinha importância, nem para mim, nem para o restante da sala. 

Ele era autista. 

 Tivemos, na escola, pessoas com Síndrome de Down, Síndrome de Willians, 

Asperger, Autismo, dificuldades motoras, nanismo… Recordo-me que, quando criança, 

via algumas pessoas diferentes, mas não sabia qual era, exatamente, a diferença, então 

isso nunca foi empecilho para convívio. 

 Ao entrar na UFES, o primeiro laboratório que procurei foi o Laboratório de 

Educação Física Adaptada (LAEFA). Mesmo conseguindo ir apenas aos encontros 

práticos, devo muito o que sei sobre a inclusão na Educação Física aos integrantes do 

grupo. Aprendi que a Educação Física como um todo, deve exaltar a diversidade, ou 

seja, pessoas de etnias diferentes, de outras religiões, com necessidades distintas: 

[...] entendemos que incluir na Educação Física não é simplesmente adaptar 

essa disciplina escolar para que uma pessoa com NEEs [necessidades 

educativas especiais] possa participar da aula, mas é adotar uma perspectiva 

educacional cujos objetivos, conteúdos e métodos valorizem a diversidade 

humana e que esteja comprometida com a construção de uma sociedade 

inclusiva (Chicon, 2008, p. 28). 

 Percebo que os alunos, em sua maioria, têm uma vontade de entender essas 

diferenças e acolhem esses outros alunos, que muitas vezes foram deixados de lado em 

algum momento da vida pela sociedade.  
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 No 5
o
 ano, por exemplo, há uma aluna autista de 28 anos. Ela não tinha costume 

de fazer as aulas de Educação Física, mas hoje, quando ela não toma a iniciativa de 

participar ativamente da aula, os alunos a chamam e encorajam. Percebo que é o 

resultado da oportunidade de uma conversa franca para que entendam o porquê são 

diferentes, e assim não excluam, mas para que juntos possam se acrescentar. 

 

Debates de gênero nas aulas 

 Quando estudei na Educação Infantil, séries iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, minhas aulas de Educação Física eram mistas. Na minha concepção como 

aluna, era algo normal, era desconhecido para mim escolas que separavam as turmas em 

meninos e meninas. Quando cheguei ao Ensino Médio, me deparei com essa 

organização nas aulas de Educação Física, o que me causou estranhamento e até 

incômodo. Gostava das aulas, mas os conteúdos passados para nós, meninas 

(especificamente no 1º ano), eram “típicos femininos”, ou seja, esportes com pouco 

contato, ginástica de academia e dança. 

Essa visão das meninas como mais frágeis me causou desconforto. O professor 

tem por missão promover novas relações entre o aluno e a sociedade, através das 

práticas corporais onde as diferenças sejam aceitas: 

[...] o ensino escolar é uma alavanca de potencial limitado para a conquista de objetivos 

que afetam valores e comportamentos enraizados nos distintos grupos sociais. Acredita-

se que há possibilidade de ampliar espaços para a construção de relações não 

hierarquizadas entre homens e mulheres, para a qual a escola pode certamente contribuir 

(Campos et al, 2008, p. 84). 

Ou seja, turmas desmembradas enfatizam a ideia de que a diversidade não existe 

ou não é comum. Porém, cada vez mais, entende-se que a pluralidade é algo que deve 

ser percebido e entendido como normal. Segundo Libâneo (2001, p. 74), a escola “[...] 

diz respeito a formas intencionais de promoção do desenvolvimento individual e de 

inserção social dos indivíduos”, isto é, como professora, tenho o dever de trabalhar e 

problematizar, de modo intencional e sistematizado, as relações de gênero. 

No meu entendimento, é importante que as crianças tenham acesso a 

“discussões” de gênero. Na escola Geração, muitas vezes em minha aula, quando está 
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quente, as crianças pedem para tirar a camisa, quando percebo que estão realmente com 

calor, permito, tanto as meninas quanto os meninos. Certa vez, em uma aula com o 1º 

ano (crianças com cinco e seis anos), os alunos e alunas tiraram a camisa e, logo, alguns 

meninos riram das garotas sem a blusa, dizendo que elas não podiam tirar pelo simples 

fato de serem garotas.  

Foi quando indaguei as crianças o porquê de aos meninos ser permitido remover 

a blusa e às meninas não. Vários mencionaram que os pais e as mães (em sua maioria, o 

pai) falavam isso. Tentei explicar que, na idade deles, a parte que estava despida, ainda 

não tinha diferença entre os meninos e as meninas. Assim, começaram as conversas 

entre si: uns percebiam minha fala e comentavam da diferença do corpo das colegas 

para o da mãe (que a mãe não poderia tirar a camisa, mas a colega sim); outros 

assentiam, comentando que em casa todo mundo (mesmo a mãe) podia ficar sem 

camisa; e um mais especificamente disse que se as meninas tivessem vontade de tirar a 

camisa, elas podiam. É interessante perceber como as crianças podem ter abertura para 

compreender outros pontos de vista que lhes são apresentados. 

Penso os conteúdos levando tudo isso em conta, e hoje, em 2017, tenho um 

pouco mais clareza do que quero passar para os meus alunos e tudo é construído com a 

ajuda deles: os conteúdos do trimestre são escolhidos no começo de cada um junto às 

crianças. Assim, o planejamento compartilhado com os alunos vem de forma “natural”. 

Considerações finais 

 Antes de entrar no curso de Educação Física - Licenciatura na UFES, eu tinha 

outra impressão da formação; achei que teríamos várias aulas práticas: handebol 1, 2, 

3... Ao deparar-me com o currículo percebi as várias matérias com cunho pedagógico, o 

que surpreendeu a mim e outras pessoas da minha turma. Inclusive, tivemos algumas 

desistências ao longo do curso por esse motivo. Eu mesma pensei em trocar de curso no 

começo, até começar a fazer intervenções em escolas e ter a chance de trabalhar na 

Geração. 

 No primeiro ano de estudo na UFES, tivemos disciplinas que, eu, 

particularmente, achava que não fariam diferença no meu percurso formativo, por 

exemplo: “Educação Física, Formação Docente e Currículo”. Ia às aulas, porque 
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precisava, não achava nada atraente, já que não havia uma aproximação com a escola 

antes disso, não havia muita relevância para o meio em que eu estava inserida. Hoje, em 

outras aulas, discutimos muito a questão do currículo além da grade, o currículo oculto. 

É interessante pensar que tudo o que vimos na graduação, completa o entendimento que 

temos e teremos de dar aula.  

 Quando estava acontecendo a “Atif
1
 da Docência em Jogos e Brincadeiras”, tive 

meu primeiro diálogo com uma escola, na posição de “estagiária”. Foi uma experiência 

bem marcante. O interessante era que tal disciplina fazia diálogo com outra: “Oficina de 

Docência em Jogos, Brinquedos e Brincadeiras”, onde também lembrávamos 

brincadeiras que fizemos quando crianças. Foi o primeiro exercício na graduação em 

que tive de usar a memória, o que me tocou. Comecei a lembrar das escolas em que 

estudei, o que era brincado e como isso influenciou na escolha do curso de formação. 

 Muitas foram as disciplinas na graduação que me marcaram de alguma forma. 

Destaco as matérias de estágio supervisionado, pois nelas pude pôr em prática tudo o 

que aprendi na minha formação. Desde as disciplinas mais específicas que 

contemplavam a ginástica, a dança, os brinquedos e as brincadeiras, o atletismo e as 

lutas, até as disciplinas de caráter mais pedagógico, como Didática e Pensamento 

Pedagógico da Educação Física.  

 Cada dia mais são pautadas discussões sobre gênero na nossa sociedade, isso se 

dá por vários motivos, desde mais abertura paras as pessoas se expressarem, até ao 

conservadorismo político para o qual o Brasil está caminhando. Vejo a importância de, 

então, levar tais discussões para a sala de aula, para que os alunos, que são sujeitos em 

formação, entendam a diversidade e respeitem cada pessoa, não importa o sexo, 

identidade ou orientação sexual. A disciplina “Atif em Experiência de Ensino em 

Temáticas Transversais” nos deu suporte para como levar esses temas para uma aula de 

Educação Física. 

Percebo que o currículo me proporcionou conhecimentos muito relevantes para 

as minhas práticas como docente em Educação Física, que agora tento pôr em prática na 

Escola Geração. Cada ano é um desafio, tenho o anseio de fazer o melhor para esses 

                                                           
1
 Atif - Atividade Interativa de Formação 
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meninos e meninas. Ao contrário do que aconteceu comigo em relação às aulas de 

Educação Física, nutro um desejo enorme de reconstruir uma parte de minha história... 

Um desejo de ser lembrada, de habitar a memória de meus alunos. 

“A arte de memória é como uma escrita interna... os locais são como tábuas de 

cera ou papirus, as imagens como letras, o arranjo e a disposição de imagens, 

como o script, e a fala, a recitação, como a leitura... Os lugares permanecem na 

memória e podem ser usados novamente, muitas vezes...” (Smolka apud Yates, 

2000, p. 171). 

Penso esse memorial como resultado dessa arte de memória, momento em que a 

escrita interna ganhou expressão externa; de uma escritura dentro de mim para um 

compartilhar a experiência com outros. Durante e após a escrita desse memorial, 

percebo que não sou mais a mesma, essa experiência me trouxe novas memórias, a 

partir disso a maneira de ver as coisas vão se transformando. Assim como em acontece 

relação à escola Geração: a escola em que eu era aluna agora servirá de lugar para novas 

memórias e, assim, novos olhares. 
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