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“A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 
que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, 
ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, 
porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-
se-ia que tudo o que se passa está organizado para que 
nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto 
célebre, já observava a pobreza de experiências que 
caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas 
coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.” 
 

Jorge Larrosa Bondía
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 UMA RÁPIDA REFLEXÃO SOBRE O GÊNERO MEMORIAL 

 

Ao escrever o meu memorial de formação acadêmica, como Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), do curso de Licenciatura em Educação Física, da 

Universidade Federal do Espírito Santo, tornou-se imprescindível buscar conhecer 

melhor este gênero textual, que atualmente vem sendo utilizado por diversas 

universidades brasileiras, como um dos requisitos para a conclusão dos cursos de 

graduação. 

Passeggi (2008, p. 29-30), ao mencionar Gaston Pineau, remonta a evolução 

da escrita de si como arte milenar ao longo da história. Trata-se de uma arte 

filosófica que remonta as bios socráticas, do século V a. C. Segundo o autor, elas 

passam pelas Confissões Santo Agostinho, Rousseau “[...] como modelo de 

compreensão do mundo para as ciências humanas e faz da escrita de si uma arte 

hermenêutica”. Segundo Passeggi (2008, p. 29-30):  

 

Esse passo monumental está na base do trabalho desenvolvido pela Escola 
de Chicago (1918-1920), que utiliza as fontes autobiográficas como arte 
metodológica [...]. É no século XX que Pineau situa a escrita de si como arte 
profissional. Ela se apresenta como uma consequência de uma sociedade 
biográfica, na qual o indivíduo é chamado a assumir-se como autor de sua 
própria história e a responsabilizar-se por ela.  Finalmente, a escrita de si é 
vista como arte existencial, no seio do movimento socioeducativo das 
histórias de vida em formação, que Pineau (2006, p.55) considera como 
uma revolução bioética e biopolítica por se caracterizar pela reflexão do 
indivíduo sobre si e atribuição de sentido para ganhar e não perder a sua 
própria vida. 

 

Passeggi (2008, p. 36-37) focaliza em sua pesquisa o memorial como arte 

profissional e para estabelecer elos entre o memorial acadêmico e de formação e 

suas supostas origens e filiações, apresenta três referências de memorial: 

 

A primeira referência de memorial é o Memorial de Pascal, publicado em 
1670. Trata-se apenas de uma folha de papel escrita por Blaise Pascal 
(1623-1662) na noite de sua conversão e que foi encontrada costurada na 
roupa que ele usava no momento de sua morte. O texto traduz o desejo de 
perenizar a experiência mística da iluminação e lembrar a ruptura entre um 
estado de pecado e o estado de graça, alcançado pela conversão. Esse tipo 
de memorial filia-se à arte sacerdotal de narrativas de conversão, cuja 
tradição remonta às Confissões de Santo Agostinho (354-430). 
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O segundo exemplo é o Memorial de Santa Helena, publicado em 1822 e 
escrito por Las Cases, a quem Napoleão Bonaparte (1769-1821) teria ditado 
suas memórias, na Ilha de Santa Helena, pouco tempo antes de sua morte. 
Esse tipo de memorial, por sua vez, remonta às bios helênicas e à arte 
midiática, utilizada para narrar feitos memoráveis de personagens ilustres. 
O último exemplo encontra-se na literatura memorialística, o Memorial de 
Aires (1908), escrito por Machado de Assis, sob a forma do diário do 
Conselheiro Aires. A escrita íntima como recurso literário, remonta à 
tradição das obras autobiográficas que se multiplicaram no século XVIII, 
particularmente, na Alemanha. 

 

Ao falar da importância da narrativa autobiográfica, Passeggi (2008, p. 28-29) 

diz que: 

 

Se narrar é humano, se a narrativa é um fenômeno antropológico, biografar-
se faz parte do processo civilizatório, pois introduz, por um lado, a escrita 
como aparato tecnológico e, por outro, implica o ato social de se colocar no 
centro da história. 

 

Nesse sentido, a autora pontua que em uma narrativa autobiográfica cabe 

tudo aquilo que nos constitui como sujeitos. Ela destaca que é: 

 

[...] imprescindível tecer considerações sobre a vida familiar, escolar, 
profissional, assim como focar questões como a formação inicial e 
continuada, o (des)emprego, a empregabilidade, as mudanças estatutárias, 
identitárias que fazem parte da história de vida ativa do adulto (PASSEGGI, 
2008, p. 27). 

 

Para tanto, ela acrescenta que a finalidade de escrever sobre a própria 

aprendizagem é “[...] justamente a de poder (aprender) a situar-se, deliberadamente, 

do lado do processo e não do produto, da ação e não da produção, pois se volta 

para a relação da pessoa com o conhecimento” (PASSEGGI, 2008, p. 35). 

A autora tenta compreender as narrativas autobiográficas sob o prisma sócio 

histórico, analisando como ela se desenvolve e o que envolve suas tramas no 

intervalo que se cria na interação entre quem escreve o memorial e a instituição que 

o solicita. Este processo garante ao autor do memorial repensar sua formação e 

possibilita “[...] uma ruptura histórica e um possível posicionamento político” 

(PASSEGGI, 2008, p. 34). 

Passeggi (2008, p. 31), ao retomar pesquisa feita juntamente com Câmara 

(CÂMARA, PASSEGGI, 2008), destaca que: 

 

O mais antigo memorial do qual dispomos uma cópia em nossos arquivos, 
aqui no Brasil, data de 1935 - um ano depois da fundação da Universidade 
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de São Paulo e quinze anos após a criação da Universidade do Rio de 
Janeiro. 

 

Verificou-se, ainda, na pesquisa de Passeggi (2008, p. 31-32) que “[...] a 

institucionalização do memorial, datada de 1930 se propunha a avaliação de 

candidatos para ingresso como professor catedrático em profunda simbiose com 

criação das universidades brasileiras”. Nestes memoriais pode-se constatar a 

preocupação com a descrição minuciosa do que há de essencial na trajetória 

acadêmica: a experiência profissional, a produção científica, títulos e prêmios que 

permitem justificar o “notório saber” no ingresso ao mais alto cargo universitário.  

Enquanto visão crítica, significação e justificativa, Passeggi (2008) destaca 

que os memoriais escritos nos últimos 70 anos são [...] fontes biográficas 

inesgotáveis de pesquisa trabalhadas, conforme se pode constatar o interesse de 

diferentes grupos de pesquisa no Brasil” 

Para tanto, a autora traz o seguinte questionamento: “Por que se decidiu 

designar memorial uma escrita acadêmica e institucionalizá-lo como sistema de 

avaliação e certificação?” Ela responde: 

 

Essa é uma história que apenas começa a ser escrita. Decretos de 1934 e 
1935, que criam na Universidade de São Paulo surgem às exigências de um 
notório saber para ingresso como catedrático, o que justificam que a escrita 
de si (memorial) ultrapassasse o modelo sintético do curriculum vitae. A 
partir de 1968, com a reforma universitária e o desenvolvimento da pós-
graduação, eles passam a ser utilizados para o cargo de professor titular e 
de livre docente. É a partir dos anos 1980, durante o processo de 
redemocratização do país, de mudança na carreira docente e crescimento 
dos índices de professores doutores, que o memorial passa a fazer também 
parte de concursos para ingresso no cargo de adjunto (PASSEGGI, 2008, p. 
33). 

 

Partindo desse entendimento de memorial e buscando suas relações com a 

formação, recorremos a Nóvoa (1997, p. 28), que pondera: 

 

Formar um professor é possível? Formar não, formar-se! O professor forma 
a si mesmo através das suas inúmeras interações, não apenas com o 
conhecimento e as teorias aprendidas nas escolas, mas com a prática 
didática de todos os seus antigos mestres e outras pessoas, coisas e 
situações com as quais interagiu em situações de ensino durante toda a sua 
vida. 
 

Portanto, formar é um processo contínuo e ininterrupto, e na academia é 

possível experimentar, testar, treinar, assim como fortalecer os pontos fortes e, se 

possível, eliminar os pontos fracos e, acima de tudo, somar as qualidades e 
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exemplos proativos de nossos mestres e alunos, que se destacam nas atividades 

desenvolvidas em campo. Portanto, a formação histórica e a construção da 

identidade do professor emergem da necessidade do educador escrever e 

comunicar-se com o público interno, externo, e a escola sobre os resultados de seu 

trabalho. 

Como percebemos, a perspectiva da formação de profissionais reflexivos vem 

se consolidando na comunidade educacional refletindo o reconhecimento social, 

assim como estabelecendo as bases para consolidá-lo. É neste contexto que a 

valorização da escrita dos educadores ganhou lugar. Portanto, a produção de textos 

escritos tornou-se uma ferramenta valiosa na formação de todos educadores. Sendo 

assim, Prado e Soligo (2005) entendendo a importância sobre a produção de 

narrativas encerram que: 

 

Assim, é possível que os textos produzidos pelos que fazem a educação 
deste país ganhem progressivamente a legitimidade que merecem na 
comunidade educacional e passem a figurar entre os textos de subsídio dos 
cursos de formação. 
Para finalizar essa reflexão sempre em aberto, emprestamos as palavras da 
escritora Clarice Lispector, que disse uma vez: ‘É na hora de escrever que 
muitas vezes fico consciente de coisas, das quais, sendo inconsciente, eu 
antes não sabia que sabia’. 
Ela tinha razão. 
É também por isso que nós, educadores, precisamos escrever. Para tomar 
consciência do quanto sabemos e nem sabemos que sabemos. E do quanto 
ainda não sabemos, mas podemos com certeza aprender. 

 

Como licencianda e futura professora de Educação Física, sempre me intrigou 

compreender e assimilar o meu processo de formação educacional, de forma que 

escolhi o memorial de formação acadêmica com o objetivo de narrar as minhas 

experiências durante o processo de formação e compreender o que elas fizeram 

comigo. 

Portanto, pretendo pensar e refletir sobre os caminhos que percorri, assim 

como os efeitos formadores em minha vida acadêmica e na minha inserção 

profissional no magistério, pois penso que através da escrita consciente sobre a 

trajetória escolar, a formação inicial na graduação e as perspectivas futuras, eu 

poderei refletir sobre o quanto sei e o quanto, ainda, poderei aprender. 

Enfim, como aluna do curso de Licenciatura em Educação Física, sou 

chamada a refletir sobre minha trajetória educacional como processo de formação 

que propõe uma ruptura entre o passado e o presente através da reflexão das 
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experiências narradas, de forma que estas contribuam para a construção de uma 

professora crítica, reflexiva e comprometida com a formação educacional dos 

sujeitos. 

Desta forma, o meu memorial de formação é aqui produzido partindo do 

seguinte entendimento: 

 

[O memorial é] uma autobiografia configurando-se como uma narrativa 
simultaneamente histórica e reflexiva. Deve então ser composto sob a forma 
de um relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e 
acontecimentos que constituíram a trajetória acadêmica profissional do seu 
autor, de tal modo que o leitor possa ter uma informação completa e precisa 

do itinerário percorrido (SEVERINO apud PASSEGGI, 2008, p. 33). 
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2 TRAJETÓRIA ESCOLAR 

 

Meu nome é Claucídia de Sousa Tobias. Nasci na cidade de Patos, na 

Paraíba em 5 de janeiro de 1973, porém fui criada e educada até os 21 anos na 

cidade de Campina Grande, também na Paraíba. Meu pai, Pedro Onofre de Sousa 

era mecânico industrial e minha mãe Reuza Nunes Cordeiro era costureira. Ambos 

possuem o curso primário, até a 4ª série. Sou a terceira de nove irmãos, entre quatro 

homens e cinco mulheres. Somente, eu e a minha irmã caçula, Wanessa, que morou 

comigo por cinco anos, estamos cursando o ensino superior.  O restante não 

continuou os estudos, a não ser meu irmão, Jackson, que trabalha e realiza curso de 

técnico em Enfermagem. 

O meu processo educativo perpassa por cinco fases:  o ensino fundamental 

na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e as aulas de música na banda da 

Polícia Militar (PM) e Prefeitura; a minha mudança para o Estado do Rio de Janeiro 

e o distanciamento dos estudos; o retorno às atividades escolares, no 1º ano do 

Ensino Médio na cidade de Jardim no Mato Grosso do Sul, no ano de 1998; o 

desafio do concurso vestibular e; finalmente, o início do curso superior, em janeiro 

de 2007. 

 

 

2.1 O ENSINO FUNDAMENTAL E AS AULAS DE MÚSICA 

 

Narrar os fatos sobre a minha infância desperta em mim um turbilhão de 

emoções. Hoje, final do ano de 2013, prestes a concluir o Ensino Superior na 

modalidade Licenciatura em Educação Física, da Universidade Federal do Espírito 

Santo, renovo os sentimentos de esperança em uma educação básica de qualidade, 

assim como políticas públicas que melhorem as condições sócioeconômicas da 

população brasileira e oportunizem um melhor aproveitamento do sistema de ensino 

público de qualidade, pois entendo que a melhor escola começa no seio da família, 

junto ao convívio social entre os amigos e familiares, onde se dá a sociabilização 

numa teia cultural que irá nos permear e fortalecer durante toda a vida, constituindo-

nos como cidadãos brasileiros. Aproveitando esta reflexão e antecipando a narrativa, 

montei o quebra-cabeças que “encerra” a minha formação inicial e que me constitui 

como professora, com as instituições que influenciaram a minha trajetória 



14 

educacional. 

 

Figura 1: Trajetória de formação. 
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Lembro-me dos momentos felizes e os tristes que constituíram a minha 

história, como as brincadeiras e festas populares, as amizades, o jardim e o ensino 

fundamental (antigo primário e ginásio), assim como as condições sócio-econômicas 

e o distanciamento do mundo da leitura. 

Quando completei sete anos entrei na primeira série do antigo primário, hoje 

ensino fundamental na Escola Estadual Félix Araújo. Achei que não sairia daquela 

série. Permaneci nela por três anos. O motivo? Não conseguia aprender o conteúdo 

obrigatório, e felizmente fui para a 2ª série, aquele espaço não me comportava mais.  

Mudei de série e mudei de escola. Fui para a Escola Municipal Aroldo Cruz, tinha 

onze anos e, ainda, dificuldades para aprender. 

Daquela época lembro-me das filas enormes para fazer de tudo: entrar na 

sala, ir ao banheiro, merendar. Tinha uma grande amiga, Maria das Dores. Iamos e 

voltávamos da escola juntas todos os dias. Ela era mais velha do que eu. 

A 3ª e a 4ª série eu estudei na Escola Particular Branca de Neve. Meu pai 

trabalhava numa empresa e conseguiu uma bolsa de estudos para minha irmã e eu.  

Esta escola era grande e bonita. Naquela época, lembro que era muito agitada e 

gostava de brincar com os meninos.  Na hora do recreio brincava e brigava muito 

com os meninos, e por isso frequentemente visitávamos a sala da diretora.  Eles 

colocavam apelidos em mim e eu ficava furiosa, mas nós confiávamos uns nos 

outros. Os meninos eram mais vigorosos, cheios de energia e nós corríamos durante 

todo o recreio e entrávamos na sala de aula todos suados e com sorrisos enormes 

estampando os rostos.  Brincávamos de polícia e ladrão e lutas, porém eu sempre 

queria ser a polícia e isto gerava confusão às vezes, pois os meninos também 

queriam ser a polícia.  Nesta brincadeira os policiais sempre levavam o mérito.  As 

meninas me achavam estranha por que eu gostava de brincar com os meninos e 

elas passavam o recreio inteiro em pequenos grupos. Não sei o que faziam. 

Apesar de todas as dificuldades para aprender nas séries iniciais tive bons 

momentos e, infelizmente, por mais uma vez eu reprovei uma série, a quarta série. 

Um fato curioso neste período é que só recordo-me da Sr.ª Jesus, professora 

da primeira série. Ela era muito magra e branca, usava óculos enormes. Ela era 

muito rígida e cobrava a lição todos os dias, porém eu não conseguia aprender, 

talvez eu fosse o grande desafio dela pois percebia a sua tristeza por não conseguir 

que eu aprendesse como os outros alunos. 
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Penso que para aprender cada um tem o seu ritmo. A fórmula para uns não 

funcionam com todos. Somos todos diferentes.1 O grande desafio do professor é 

conseguir ser o mediador no processo de ensino e aprendizagem. 

As minhas condições sócio-econômicas durante a minha trajetória pelo ensino 

primário e ginasial, hoje fundamental I e II, prejudicaram muito o meu 

desenvolvimento intelectual, já que minha residência não proporcionava um 

ambiente adequado aos estudos, e entre as disputa com meus irmãos pelo espaço e 

carinho dos pais que resultavam muitos conflitos. Foi no ginásio, 5ª à 8ª série, que 

comecei a ter aulas de Educação Física na escola. As aulas resumiam-se em vôlei 

para as meninas e futebol para os meninos. Estas aulas me divertiam bastante. As 

aulas iniciavam com alongamento e aquecimento, geralmente, polichinelos e corrida 

em torno da quadra.  Iniciávamos a atividade principal e, ao final do jogo, 

recolhiamos o material e entregávamos para o professor, e assim resumem-se as 

aulas de Educação Física no ginásio. 

Durante este período de minha vida senti muito a separação de meus pais, 

mas pelo menos ela aliviou os conflitos familiares. No entanto, este evento me 

impulsionou para o mundo do trabalho distanciando-me dos estudos, e, 

principalmente, por que assumia a obrigação de ajudar na renda familiar, já que 

minha mãe ganhava apenas um salário mínimo. Lembro-me, ainda, que nesta época 

não existiam os diversos programas sociais que existem hoje. 

Ainda neste período aconteceram sucessivas greves escolares e, apesar de 

amar a escola, isto, pouco a pouco foi me desistimulando, e comecei a questionar se 

estar na escola mudaria alguma coisa em minha vida. Então eu interrompi os 

estudos aos dezoito anos, por desacreditar que através dele conseguiria superar as 

pedras que surgiam em meu caminho. 

Uma das coisas boas que aconteceram comigo neste período foram o início 

das aulas de música na Banda da PM de Campina Grande. Eu tinha dezenove anos 

nesta época.  Durante as aulas de música aprendi, primeiramente, sobre teoria 

musical, em seguida sobre a história da Música. Após os estudos iniciais, escolhi o 

instrumento que iria tocar, o saxofone. Recebi uma flauta doce e comecei as lições 

práticas e após algum tempo comecei a tocar o saxofone. Por vezes viajava com a 

banda da PM para cidades do interior da Paraíba onde realizávamos apresentações. 

                                                             
1
 Essa frase é inspirada no filme Como Estrelas no Céu, Toda Criança é Especial, que está disponível 

em: <www.youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4>. 

http://www.youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4
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Neste periodo fui contratada pela Prefeitura de Campina Grande para estudar 

música e compor a banda municipal. Eu ganhava meio salário mínimo e fiquei muito 

feliz, mas sonhava em fazer parte da banda da PM. No entanto, não houve concurso 

público nesta época. A banda da prefeitura era composta basicamente por homens. 

Haviam apenas cinco mulheres. 

Em minha residência não havia um ambiente adequado ao estudo do 

saxofone e o som que o instrumento produzia incomodava muito os vizinhos, mas 

nem por isto eu desisti da música. Quando relembro estes momentos, penso que em 

nossas vidas sempre haverão dificuldades para realizarmos as coisas que amamos. 

No entanto, devemos ser perseverantes sempre e acima de tudo desenvolvermos a 

capacidade de sermos autores de nossa própria história. 

 

2.2 MINHA MUDANÇA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O 

DISTANCIAMENTO DOS ESTUDOS 

 

Durante a minha pré-adolescência e adolescência todo o meu processo 

educacional foi comprometido, ou seja, a situação sócio-econômica da minha família 

não proporcionava condições adequadas para a minha educação, culminando com o 

meu afastamento dos estudos quando conclui o ensino fundamental (antigo ginásio). 

As aulas na banda da PM e o trabalho na banda da prefeitura me confortaram 

muito, no entanto sentia ainda um vazio imenso por não conseguir me efetivar nem 

na prefeitura nem na PM. 

Em julho de 1994, nem imaginava que um dia iria cursar o ensino superior e, 

a única solução que encontrei, foi a fuga daquela realidade que se repetia não só em 

minha família, mas em várias famílias do bairro em que eu morava. 

Mediante o que me era imposto, mudei-me para a cidade do Rio de Janeiro 

neste ano, para ocupar uma vaga de emprego naquela cidade. Esta foi a primeira 

grande decisão que tomei em minha vida, deixando tudo para trás.... 

A partir daquele momento eu assumia o controle da minha vida e de tudo que 

viesse a acontecer comigo,ou seja, vivi uma emancipação forçada e sofri muito com 

ela. 

Tinha apenas vinte e um anos e nunca havia saído da cidade de Campina 

Grande, na Paraíba. Estar sozinha no mundo não é uma tarefa fácil, pois o mundo é 

movido pelo racional e julga que cada um é responsável pelo seu sucesso ou 
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insucesso. Escrevo e relembro estas memórias porque entendo que naquele 

momento da minha vida seria impossível chegar onde estou hoje, o que para mim é 

uma vitória. Mas se uma coisa me conforta é que nem todo mundo pode ser um 

grande artista, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. Este pensamento 

foi produzido pela personagem Anton Ego durante o filme Ratatouille2. Anton Ego 

surpreende-se quando descobre que o ratinho Remy era um grande mestre da 

culinária em Paris, fato que contrapõe suas convicções ideológicas, ou seja, ele 

acreditava que o homem estava condicionado a ocupar uma posição social de 

acordo com suas condições sócio-econômicas, a sua origem. Segue transcrição da 

crítica de Anton do filme Ratatouille: 

 

[...] o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer 
em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e 
reputação. Ganhamos fama com críticas negativas que são divertidas de 
escrever e ler, mas a dura realidade que nós críticos devemos encarar é 
que no quadro geral, a mais simples porcaria talvez seja mais significativa 
do que a nossa crítica. Mas há vezes em que um crítico arrisca de fato 
alguma coisa como quando descobre e defende uma novidade. O mundo 
costuma ser hostil aos novos talentos, às novas criações. O novo precisa 
ser incentivado! Ontem à noite eu experimentei algo novo: um prato 
estraordinário, de uma fonte inesperadamente singular. Dizer que tanto o 
prato quanto quem o fez desafiam minha percepção sobre gastronomia é 
extremamente superficial. Eles conseguiram abalar minha estrutura. No 
passado, eu não fazia segredo sobre quanto ao meu desdem pelo famoso 
lema do chefe Gusteau: qualquer um pode cozinhar, mas eu percebo que 
só agora compreendo realmente o que ele queria dizer. Nem todos podem 
se tornar grandes artistas, mas um grande artista pode vir de qualquer 
lugar. É dificil imaginar a origem mais humilde do que desse gênio que 
agora cozinha no Gusteau, que é, na opinião deste crítico, nada menos do 
que o melhor chefe da França. Eu voltarei ao Gusteau em breve com muita 
fome. 

 

Durante julho de 1994 e janeiro de 1998 morei no Rio de Janeiro. As únicas 

coisas memoráveis que merecem ser lembradas são os amigos que me ajudaram e 

apoiaram e agradeço a Deus por tê-los colocado em minha vida: Lúcia, Marineuza e 

dona Leia. Dona Leia era professora e me apresentou os primeiros livros, após a 

minha separação brusca com o processo educacional em Campina Grande.  Isto me 

incentivou a retornar aos estudos.  O meu namorado e futuro marido me matriculou 

no curso de datilografia e auxiliar de escritorio informatizado no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC). Estas ações me motivaram e me fizeram 

repensar meu processo educacional. Ainda havia esperança... 

                                                             
2
 A crítica de Anton Ego foi transcrita por mim. O filme Ratatuille pode ser acessado em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=GwBOjFsgFb8>. 

http://www.youtube.com/watch?v=GwBOjFsgFb8


19 

 

 

2.3 O RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES 

 

Em 1998, casei-me e fui morar na cidade de Jardim no Mato Grosso do Sul, 

da qual tenho um certo saudosismo, pois foi lá que iniciei minha vida de casada. 

Retornei aos estudos no ensino médio e comecei a fazer exercícios físicos e o que 

considero a minha paixão: a corrida.3 O meu novo desafio, então, era a retomada 

aos estudos para concluir o ensino médio.  Nesta oportunidade surgiu a seguinte 

interrogação:  o que mudou em minha vida naquele momento?  Passei a não 

precisar trabalhar para me sustentar, mas confesso que, inicialmente, sofri muito 

com isto, pois trabalhava desde a infância. Outra mudança foi que fiquei dez quilos 

acima do meu peso, com crises de ansiedade e início de depressão, mas, por outro 

lado, eu tinha o direito à preguiça, só que não tinha consciência de como utilizá-la.  

Este quadro logo mudaria. 

Para concluir o ensino médio cursei o 1º ano na Escola Estadual Antônio 

Pinto Pereira, o 2º ano na Escola Estadual Coronel Juvêncio e por fim o 3º ano no 

Colégio Bardal de Jardim. Inserir-me novamente na escola foi difícil. Já estava com 

vinte e cinco anos de idade e fui estudar numa turma com jovens de 15 a 17 anos. 

Retornei com muita dificuldade. Com apoio do meu marido e muita dedicação, 

logo assumi o controle da situação, pois naquele momento tinha um ambiente 

adequado aos estudos em minha casa, tinha o ócio, tinha acesso a livros, revistas, 

tinha uma vida social, ou seja, o ambiente sócio-econômico agora favorecia o meu 

desenvolvimento educacional, pois dependia única e exclusivamente do meu 

interesse e eu não disperdicei esta oportunidade. 

No primeiro ano do ensino médio não havia Educação Física e eu nunca 

questionei o por quê? Somente no segundo ano tive aulas de Educação Física. No 

entanto elas se restringiam a jogar vôlei para algumas meninas, futebol e basquete 

para os meninos e outros alunos ficavam conversando enquanto o tempo passava. 

Resumindo: durante praticamente todo o ensino básico não tive aulas de 

Educação Física. Somente passatempos durante o recreio os quais eram realizados 

de forma livre. 

                                                             
3
 O vídeo da minha participação na Corrida de Reis, em Cuiabá, em 2009, pode ser acessado em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=9VXUXdB0oY000I&feature=youtu.be>. 

http://www.youtube.com/watch?v=9VXUXdB0oY000I&feature=youtu.be
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2.4 O DESAFIO DO CONCURSO VESTIBULAR 

 

No ano de 2000, ainda em Jardim, no Mato Grosso do Sul, concluí o ensino 

médio. Meu marido estava cursando Letras na Universidade Estadual do Mato 

Grosso do Sul (UEMS), e comecei a ter acesso aos livros que ele trazia daquela 

instituição de ensino, assim como algumas discussões daquela universidade. 

Com este estímulo, em 2001 pensei pela primeira vez na possibilidade de 

realizar o vestibular. Iniciava-se um novo desafio.  A nossa vida é feita de desafios, 

pedras no caminho e sonhos. O que nos engrandece é o fato de podermos superar 

os nossos limites. Assim, aos desafios, nós conquistamos, as pedras no caminho,  

nós removemos e transpomos e, os sonhos são as nossas realizações pessoais 

repletas de emoção e sentimento. 

Agora eu já estava pensando diferente e interrogava-me: qual estratégia 

deveria utilizar para conseguir conquistar os meus objetivos, agora o vestibular. 

Primeiramente, percebi que tinha o ócio ao meu favor, então eu decidi estudar e foi 

aí que iniciou uma fase autodidata na minha vida. É que neste período eu li muito e 

de tudo. Li sobre Filosofia, Sociologia, assisti as fitas cassete do telecurso do 1º e 2º 

grau da editora Globo, lia as revistas Veja, super Interessante, e jornais. Aliado a 

este quadro, comecei a praticar musculação, caminhada e corrida. As atividades 

físicas trouxeram muitos benefícios a minha saúde. Considero que esta fase foi 

muito importante na minha vida: perdi peso, controlei a ansiedade e ganhei muita 

disposição para realizar as tarefas do lar, e principalmente, os meus estudos para 

competir no vestibular. 

Neste ano, prestei o vestibular para concorrer à vaga do curso de Letras – 

Licenciatura e, para minha surpresa, fiquei em 65º lugar para concorrer a um total de 

50 vagas. Este desempenho me estimulou e, em 2002, fiquei em 58º, num total de 

50 vagas. Ainda não era a hora, mas mantive o propósito e a disciplina, estudando, 

praticando musculação, caminhada e corrida. Senti que isto me motivava e logo 

percebi os benefícios físicos e psicológicos, pois, tornei-me tranquila, altamente 

disciplinada, melhorei os relacionamentos inter-pessoais, fiquei mais confiante nas 

minhas ações e objetivos, perdi dez quilos sem perceber e as pessoas achavam que 

eu estava doente. 
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Em 2003, meu marido foi transferido para o 1º Grupamento de Engenharia do 

Exército, localizado na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e após ter prestado duas 

vezes o vestibular para Letras, resolvi mudar o curso e escolhi Educação Física.  

Outro desafio se iniciava. 

Confesso que a minha relação com a prática de atividade física influenciaram 

nesta escolha, lembro ainda que algumas pessoas perguntavam a minha irmã se eu 

era professora de Educação Física. Acho que tal questionamento deveu-se ao fato 

de eu correr, praticamente, a cidade inteira durante cinco vezes por semana, andava 

de bicicleta para todos os lugares e ainda fazia musculação. 

Chegando a João Pessoa, ao final do ano de 2003, realizei o vestibular e fui 

reprovada na primeira etapa do processo seletivo seriado. Fiquei muito triste, mas 

isso não me abalou muito, pois o vestibular da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) era considerado muito difícil, e as matérias com peso maior ficavam nas 

ciências biológicas. 

Lembro que as aulas do curso pré-vestibular intercalavam-se com meus 

treinos de corrida de rua e os exercícios físicos que eram realizados na academia 

Corpo Livre. Durante este período treinava cinco vezes por semana por um período 

de três horas diárias e corria aproximadamente setenta a oitenta quilômetros. Estas 

atividades eram intercaladas entre musculação, aula de ginástica localizada e 

corrida. 

Seguindo em frente, em 2004, comecei a estudar no curso pré-vestibular, 

específico para a área das ciências biológicas.  Quando iniciei a primeira semana de 

aulas percebi que eu havia lido e estudado muito até aquele momento, mas que eu 

não sabia nada. O ritmo de estudo era muito puxado e difícil, e eu não tinha 

coragem de fazer nem uma pergunta. Resultado: eu desisti! Depois voltei, mas a 

vontade de desistir era grande, principalmente quando eu escutava os comentários 

de que aquele vestibular era muito difícil, que eu não ia conseguir. Mas na vida você 

deve duvidar de quem duvida de você, pois acreditar e se preparar é “a chave para o 

sucesso” e eu prossegui o meu caminho superando os seus obstáculos. 

Ao final de 2004, o suor e o nervosismo tomaram conta do meu corpo. A 

pressão era grande e eu enfrentei o vestibular na primeira etapa e fui aprovada 

dentro do limite das vagas. Restava agora a segunda etapa, ou seja, as específicas 

e, para minha tristeza, zerei Física e Química. A insatisfação tomou conta de mim, 

mas havia ultrapassado mais uma pedra. 
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Quando eu estava tão próxima de conquistar o meu sonho, em 2005, fui 

comunicada pelo meu marido que ele não poderia pagar o curso naquele ano, então, 

refleti e cheguei à conclusão de que já havia superado muitos limites e já não me 

permitia desistir.  Naquele ano, então, eu curti a vida: ia à praia, ia à academia, 

retornei aos meus estudos durante as tardes e pensava que não iria passar naquele 

vestibular, mas continuei perseverante. 

Finalmente chegou, novamente, o grande dia da prova e eu estava tranquila, 

descompromissada.  Passei na primeira fase com a classificação 120º lugar num 

total de 100 vagas. Na segunda fase pensei que teria que estudar mais um ano e, 

para minha surpresa, fui a 66ª classificada e compreendi porque as pessoas falam 

que nós devemos estudar até passar e não para passar. Recebi a notícia de que 

havia passado por meio de um telefonema da minha amiga Luciana, quando eu e 

meu marido estávamos no carro. Neste momento tocava a música Choram as 

rosas,4 de Bruno e Marrone, e esta Rosa cheia de espinhos e cicatrizes da vida 

desabrochou e chorou. Chorei muito! Um choro de alegria e felicidade! 

 

 

2.5 FINALMENTE, O INÍCIO DO CURSO SUPERIOR 

 

A previsão de iniciar o curso era no segundo semestre de 2006, porém devido 

à greve, isto só foi possivel no começo de 2007 e, dentro do meu corpo, começa 

outra revolução, pois já germinava em mim a semente do meu filho Lucas Lêonidas 

de Sousa Tobias, que nasceu em 07 de outubro de 2007. 

 

                                                             
4
 http://letras.mus.br/bruno-e-marrone/747791/ 
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Figura 2: Meu filho e eu, em outubro de 2007. 

 
 

Realizando uma análise sobre o meu processo educativo até a entrada no 

vestibular já consigo verificar o caminho que percorri e o que me possibilitou 

alcançar este objetivo, além de perceber o que estas mudanças fizeram comigo. 

Primeiramente, verifiquei que a partir de 1998,  houve uma mudança no meu 

quadro sócioeconômico que propiciou a criação de um ambiente adequado ao 

aprendizado em minha residência. Passei a ter o “ócio,” palavra que nos direciona 

às origens da escola como discorre Demerval Saviani (1994, s/d): 

 

Se antes, no comunismo primitivo, a educação coincidia inteiramente com o 
próprio processo de trabalho, a partir do advento da sociedade de classes, 
com o aparecimento de uma classe que não precisa trabalhar para viver, 
surge uma educação diferenciada. E é aí que está localizada a origem da 
escola. A palavra escola em grego significa o lugar do ócio. Portanto, a 
escola era o lugar a que tinham acesso as classes ociosas. A classe 
dominante, a classe dos proprietários, tinha uma educação diferenciada que 
era a educação escolar. Por contraposição, a educação geral, a educação 
da maioria era o próprio trabalho: o povo se educava no próprio processo de 
trabalho. Era o aprender fazendo. Aprendia lidando com a realidade, 
aprendia agindo sobre a matéria, transformando-a. 

 

Felizmente o ócio a que faço menção foi fundamental para o meu processo de 

aprendizagem.  Passei a ter acesso a livros, revistas, fitas cassete do Telecurso 1º e 

2º grau,5 iniciei a prática de musculação, caminhada e corrida.  Por fim, houve um 

revolução em minha vida e eu amei isto, pois a sensação de vitória é muito boa e o 

mundo é assim, a meritocracia é o sistema sobre o qual somos cobrados, 

                                                             
5
 Atualmente, o programa do Telecurso pode ser acessado na página: <http://www.telecurso.org.br/o-

que-e/>. 
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selecionados e qualificados. Portanto, aprendi que não devemos desistir nunca de 

uma batalha sem ao menos lutar. Por isso, devemos tentar quantas vezes forem 

necessárias e, quando menos esperar, você triunfará.  Chego aqui com algumas 

palavras que fazem parte da minha vida:  humildade, força, perseverança, disciplina, 

amizade, família, amor, saúde e, acima de tudo, respeito ao meu semelhante. 

Durante a minha passagem efêmera pela UFPB, em 2007, pensei, 

inicialmente, que não conseguiria acompanhar os estudos.  Eram muitas leituras e 

conteúdos novos. “Anatomia”, “Sociologia”, “Fundamentos Históricos e Filosóficos da 

Educação Física”, “Fundamentos Psicológicos da Educação” e “Bioquímica” foram 

os meus primeiros desafios. 

As aulas eram teóricas e práticas e os textos pareciam multiplicar-se na 

minha mochila, já que na minha cabeça eles se misturavam. 

As aulas da disciplina “Fundamentos Psicológicos da Educação” era diferente 

das outras matérias. Eram aulas dinâmicas e diversificadas. A professora 

Uyguaciara organizava as carteiras em círculo, dispondo os alunos. Em seguida 

explanava sua matéria e só então dividia a turma em pequenos grupos. Os grupos 

recebiam os textos e tinham um tempo para se organizarem e desenvolverem 

algumas questões. Então reuníamos novamente e realizávamos debates entre os 

grupos que defendiam posicionamentos a favor e outros defendiam contra. O 

método que ela utilizava tornaram as aulas agradáveis e interessantes. Esta 

professora foi fundamental para a minha adaptação à universidade. 

As aulas do professor Iraquitan sobre os “Fundamentos Históricos e 

Filosóficos” da Educação Física eram desenvolvidas de forma espontânea e 

agradáveis. 

Já as aulas de “Anatomia”, “Sociologia" e “Bioquímica” foram mais complexas 

e difíceis.  Elas exigiram um esforço maior para compreendê-las. 

No final do ano de 2007 fui morar em Cáceres no Mato Grosso, pois o meu 

marido foi trabalhar no 2º Batalhão de Fronteira do Exército desta cidade. 

No início de 2008, matriculei-me na Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) e recomecei o curso de licenciatura em Educação Física no 1º período. 

Nesta universidade houve um fato que marcou profundamente a minha formação. 

Um aluno da minha turma suicidou-se e isto me chocou profundamente. Lembro que 

ele tinha dificuldades para aprender e se relacionar com as pessoas. 
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Fazendo uma breve pausa na narrativa, gostaria de destacar o “V Curso de 

Extensão Universitária Ciência, Saúde e Espiritualidade - Prevenção do Suicídio,6” 

organizado pelo Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade (NECE) que 

realizei na UFES. Este curso teve como objetivo analisar o suicídio, apresentar os 

principais dados disponíveis e oportunizar um espaço de reflexão sobre a relevância 

do tema e as formas de apoio e prevenção.  Foi muito importante participar deste 

curso, no qual os palestrantes relataram que o maior número de incidência de 

suicídios é entre os jovens, e que ao tentarem ou consumarem o ato eles 

apresentam sinais. Estes conhecimentos são muito importantes para o 

reconhecimento dos sinais que as pessoas apresentam antes do suicídio, assim 

como aprender técnicas para orientação de grupos,  Lembro, ainda, que foi 

divulgado que 1 a cada 16 estudantes estrangeiros cometem suicídio e que tendo 

como referência o número de 100.000 pessoas, uma pessoa comete suicídio a cada 

40 segundos no mundo.7  

Retornando a narrativa, lembro que este fato, o recomeço no curso, a 

adaptação à cidade de Cáceres, à universidade, e também os cuidados com o meu 

filho que possuía três meses me trouxeram angústia e vontade de desistir do meu 

curso naquele momento. 

Felizmente, a vontade passou e continuei o meu caminho. As aulas nesta 

universidade ocorriam de 13h às 17h30. O curso era novo e as aulas eram teóricas 

e práticas.  Geralmente nos tínhamos aulas teóricas em sala de aula, e num 

segundo momento construímos planos de aula e partíamos para intervenção nas 

escolas.  O currículo do curso pouco mudou em relação ao currículo da UFPB e eu 

nem sabia o que era Projeto Político Pedagógico (PPP) e fiquei sem saber por muito 

tempo. 

Para mim não importava pensar o curso, eu apenas cumpria a grade 

curricular. Tive excelentes professores, dos quais destaco alguns da UNEMAT: 

Beleni, Gilmar, Raquel e Pedro. As aulas de atletismo e ginástica me motivaram 

muito. Nós realizávamos a prática, organizamos um evento esportivo, um seminário 

de Educação Física. O curso era muito dinâmico e estávamos sempre na escola. 

                                                             
6
 O material didático do “V Curso de Extensão Universitária Ciência, Saúde e Espiritualidade - 

Prevenção do Suicídio pode ser acesado no site ”<http://www.sauesp.org.br/cse005d.asp>. 
7
 Este tema pode ser visto nos filmes “Como estrelas no céu, todas as crianças são especiais” e “O 

sexto sentido”. 

http://www.sauesp.org.br/cse005d.asp
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3 POR QUE VIM PARAR AQUI? 

 

No final do ano de 2010 meu marido foi trabalhar no 38º Batalhão de 

Infantaria do Exército no município de Vila Velha, aqui no Espirito Santo.  Em janeiro 

de 2011 matriculei-me na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o meu 

filho, Lucas, no Centro de Educação Infantil CRIARTE. 

Quando cheguei aqui tive que optar entre licenciatura e bacharelado.  

Permaneci na licenciatura. 

Até a chegada nesta universidade eu tinha uma experiência de formação 

inicial muito diferente da que encontraria aqui. Eu não sabia o que era currículo de 

formação, pois eu o via fragmentado em forma de disciplinas. Cumpria apenas as 

disciplinas que me eram apresentadas. 

Eu também não tinha a mínima noção do que era um Projeto Político 

Pedagógico. Na UNEMAT, tanto eu quanto os outros acadêmicos do curso de 

licenciatura em Educação Física, tínhamos aulas muito motivadas, mas nunca 

questionamos ou refletimos sobre a nossa formação.  Por vezes, eu questionava 

algum assunto ou fato em relação à matéria ou comportamento com os professores 

e alunos. 

Quando iniciaram as aulas na UFES em fevereiro de 2011 duas notícias me 

deixaram profundamente desmotivada: primeiramente, que eu demoraria mais 

tempo para me formar, pois o aproveitamento de estudos não foi suficiente para que 

eu terminasse o curso em apenas três períodos. Num segundo momento fiquei 

sabendo que o curso era específico para a área escolar e que ao me formar não 

poderia atuar fora da escola. 

Este período foi extremamente difícil e surgiram vários questionamentos: Que 

curso é este que os alunos quase não se mexem? Onde está o conteúdo da 

Educação Física? Onde está a prática? Por que me sinto tão desmotivada? Que 

currículo é este? 

Estes questionamentos precisavam de respostas. Então, eu decidi que iria 

entender em que processo eu havia entrado. Comecei a pesquisar e ler o que era 

currículo? Projeto Político Pedagógico? O que é Educação Física? O que é ser 

professor de Educação Física nesta universidade? 

Sendo assim investiguei e li sobre o tipo de formação que eu estava tendo no 

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) e depois de muitos 
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questionamentos na sala de aula e refletir sobre o assunto, comecei a entender que 

a Educação Física sofria uma crise de identidade. Fui percebendo que a minha 

formação na UFES tinha ganhado um grau de complexidade, que eu não conseguia 

imaginar e que a minha formação não iria se resumir a colar grau e fim, pois agora 

entendo que formar-se é para a vida toda é um processo contínuo e permanente.  

Hoje, entendo que quando cheguei ao CEFD houve uma tensão entre o 

conhecimento que eu assimilei na UFPB/UNEMAT sobre licenciatura em Educação 

Física versus o conhecimento oferecido pela UFES. 

Desta tensão surgiu uma nova forma de pensar a formação. Eu sempre 

estava preocupada com os conteúdos. Hoje, compreendo que formar é pensar a 

prática para além dos conteúdos, pois eles são apenas o meio e não o fim. Então 

aprendi que ser professor é assumir o compromisso sócio-educativo com o próximo, 

e não deixar que as pessoas deixem de sonhar, pois devemos acreditar que é 

possível a construção de uma sociedade melhor e livre de desigualdades. O ser 

humano é único, pensa, questiona. Deve ser pensado em suas várias dimensões, 

sejam elas sociológicas, psicológicas, afetivas, históricas, culturais. Só assim, 

poderemos compreender o homem na sua complexidade que é singular. 

Figura 3: As colegas do Curso de EF e eu, na Corrida Penha, em Vila Velha 
(2011). 

 



28 

4 SER UNIVERSITÁRIA, SER LICENCIANDA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

4.1 AS DISCIPLINAS DO MEU CURSO 

 

Quando penso as inúmeras disciplinas que fiz durante o meu processo de 

formação é difícil elencar uma ou outra que foram importantes. Considero que cada 

uma delas é parte de um quebra-cabeças, e por isto são únicas e indispensáveis. O 

“barato” de se montar um quebra-cabeças é o seu processo de montagem onde 

verificamos e testamos as peças buscando o encaixe perfeito e quando menos 

esperamos, está lá, o conjunto perfeito. 

Entre as disciplinas que cursei, algumas delas me fizeram repensar a minha 

formação, me fizeram questioná-la e principalmente possibilitar o entendimento do 

que é ser professor, suas responsabilidades, atitudes, valores e a sua relação e 

compromisso com a sociedade. 

Por ocasião da minha primeira matrícula em 2011/1 na UFES, cursei as 

disciplinas de “Formação docente e Currículo” e “Epistemologia da Educação 

Física”. Até então, eu não tinha idéia do que estas disciplinas iriam tratar. Quando 

iniciaram as aulas tive vontade de não confirmar a matricula da disciplina de 

“Epistemologia”, por inicialmente não conseguir acompanhar o entendimento das 

aulas. Eu sentava na primeira fileira, prestava atenção, mas não conseguia 

compreendê-la e achava os textos muito difíceis. 

O autores discorriam sobre os conhecimento produzidos na área da 

Educação Física, o professor desenvolvia bem o assunto e eu não conseguia 

compreender por que não assimilava o conteúdo das aulas. Com o tempo percebi 

que estava na fase de acomodação das informações e, posteriormente, comecei a 

assimilar o conteúdo. Estudei os textos e no dia da prova fiquei muito ansiosa. 

Nesta avaliação, não obtive um bom resultado, mas percebi que isto não 

ocorreu só comigo.  Prosseguindo, continuei os estudos e consegui me recuperar 

durante o desenvolvimento da disciplina. 

Com a disciplina “Formação Docente e Curriculo” surgiram diversas 

interrogações quanto ao meu processo de formação, meus valores e minhas 

responsabilidades enquanto professor. Com ela percebi que ser professor, formar-

se, demanda muito comprometimento. O professor não é um executor de tarefas, ou 

um mero transmissor de conhecimentos. Ser professor é visualizar e compreender a 
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trilha do seu processo de formação, é pensar e repensar a sua prática na prática, 

antes, durante e depois que ela aconteceu. Afinal, não somos os detentores dos 

saberes e no mesmo tempo em que ensinamos, aprendemos junto com os alunos. 

Penso então, que ser professor é não deixar que a luz da esperança se apague no 

sonho dos nossos aprendizes, e mantê-la acesa irá capacitá-los a desenvolver a 

perseverança que o sonho se tornará real algum dia. 

Realizei a disciplina de “Educação e Inclusão” e “Libras” no Centro de 

Educação da UFES. A disciplina de “Educação e Inclusão” possui a peculiaridade de 

possuir alunos de várias licenciaturas e somente eu era de Educação Física. As 

aulas foram muito dinâmicas, com palestras e debates sobre inclusão. O tema 

inclusão foi trabalhado de forma ampla, ou seja, não tratou só sobre deficiência, mas 

sobre questões raciais, desigualdades sociais, preconceito. Aprendi muito com esta 

disciplina e tive a oportunidade de expressar a minha compreensão sobre o assunto 

durante as aulas. 

Durante as aulas de “Libras” tive a oportunidade de aprender muito sobre a 

língua de sinais. As aulas eram divertidadas, e a professora tinha uma ótima 

expressão corporal, e mesmo não entendendo a língua dos sinais, compreendíamos 

a mensagem. Penso em estudar mais sobre Libras. Como avaliação8 dessa 

disciplina produzimos individualmente um vídeo e apresentamos em sala. O vídeo 

ficou muito interessante. Adorei fazer esta disciplina! 

A disciplina “Educação Física no Ensino Médio” trouxe-me grande reflexão, 

pois o professor enfatizou a seguinte frase: vocês estão aqui para aprender a ter 

opinião própria. Eu ficava pensando: como assim? O que é ter opinião própria? É 

isto que é formar-se professor? 

Naquela época pensava que estava no CEFD para aprender os conteúdos da 

Educação Física. Eu não pensava que estava ali para pensar ou refletir sobre a 

minha prática docente. 

Esta interrogação ajudou-me a compreender que eu estava na universidade 

para aprender a fazer as escolhas certas, conscientes. Eu tinha que conhecer o 

jovem do ensino médio, suas dificuldades, seus objetivos, seus medos, e acima de 

tudo deixar a chama de seus sonhos acesa. 

Aprendi muito, mas confesso que inicialmente fiquei confusa com os assuntos 

                                                             
8
 O vídeo produzido como avaliação na disciplina Libras/UFES, pode ser acessado na página: 

<http://youtu.be/dETQRXDFPUw>. 

http://youtu.be/dETQRXDFPUw


30 

que discutiamos na sala, mas depois pude compreender melhor como era a 

proposta de ensino. Aprendi nesta disciplina sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, sobre o Plano Nacional de Educação. Aprendi que nossas escolhas 

devem ser conscientes, e pautadas em nossa própria opinião. Devemos tambem 

respeitar a opinião alheia. 

Aprendi que devemos conhecer nosso processo de formação, questioná-lo, 

compreendê-lo e transformá-lo. 

Restam poucas peças para completar o quebra-cabeças, e percebo que nós 

não nos damos conta do que aprendemos. Escrever o meu memorial de formação é 

montar este quebra-cabeças, é ver as peças todas interligadas umas as outras, 

sobre os laços da humanização, inclusão, humildade, participação, dedicação. 

Compreendo e entendo que só é possivel montar este quebra-cabeças junto. 

Junto com os amigos do curso, os professores, em especial a minha orientadora, 

meus familiares, os professores do meu filho no CRIARTE, o pessoal da limpeza e o 

pessoal que prepara a refeição da UFES, meu filho e meu marido. 

Ser professor é articular e escolher as melhores palavras e utilizá-las na hora 

certa.  Para fazermos a diferença, devemos começar a mundança por nós mesmos. 

 

 

4.2 AS ATIVIDADES ACADÊMICAS, CIENTÍFICAS E CULTURAIS (AACC) COMO 

VISÃO SISTÊMICA DO COMPLEXO UNIVERSITÁRIO E A FORMAÇÃO 

PROFESSOR... ENFIM, NÃO ESTOU NUMA BOLHA 

 

Durante o curso de Educação Física, nós temos que cumprir 200 horas de 

“atividades complementares”9 para nossa formação, depositando em cada semestre 

algumas horas, para que no final do curso, restem poucas horas. Esta foi a minha 

tática. No início eu queria apenas cumprir as horas, depois eu me contagiei pela 

diversidade de assuntos e temas que são explorados em seminários, fóruns, 

palestras, minicursos, cursos de extensão.  A maioria das atividades é oferecida na 

própria UFES. 

No período da realização dessas atividades tive a oportunidade de explorar 

outros espaços da Universidade e também fora dela. Com isso, pude participar de 

                                                             
9
 As listas de Atividades Acadêmica, Científicas e Culturais desenvolvidas de 2009 a 2013, podem ser 

vistas nos APÊNDICES A, B, C e D. 
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vários congressos, seminários, simpósios, palestras, curso de extensão, “oficina de 

música”10 com a turma da Pedagogia, “Oficina de sexualidade, HIV e doenças 

sexualmente transmissíveis”, com os alunos da Psicologia. 

Para além dessas atividades, tive a oportunidade de compartilhar 

experiências de formação com várias pessoas de diferentes cursos da universidade, 

enfim, foi uma experiência muito enriquecedora para o meu processo de formação, 

pois vivi cada uma delas com muita intensidade e comprometimento, aprendi muito 

durante o cumprimento dessas atividades. 

Pude conhecer a universidade, pois até então eu só transitava nos espaços 

do meu curso, não conhecia outros espaços de formação da universidade. Estas 

atividades complementares me fizeram descobrir que ser universitária é vivê-la como 

um todo. 

A UFES oferece muitas oportunidades para quem realmente está interessado 

em aprender, mas tem que ter comprometimento da parte dos alunos. Quando ando 

pelos corredores da universidade, vejo que algumas pessoas estão 

“presentementeausentes”, ou seja, corpo presente e mente ausente, e não valorizam 

suas conquistas. Penso naquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar 

em uma universidade pública. Valorizo tudo isto, porque sei a dificuldade que foi 

para eu chegar até aqui e agradeço a Deus por não ter me deixado desistir nunca 

dos meus sonhos e de estar lutando por eles até hoje. Quero instruir meus futuros 

alunos de forma a capacitá-los a realizarem as suas próprias conquistas. 

 

                                                             
10

 O vídeo Nona Sinfonia, fruto da Oficina de flauta doce, realizada no Centro de Educação/UFES-
2013 está disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=pWG8wBPFQH4&feature=youtu.be>. 

http://www.youtube.com/watch?v=pWG8wBPFQH4&feature=youtu.be
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Figura 4: XIII Congresso Espírito-santense de Educação Física – 
setembro de 2012. 

 
 

 

4.3 AS ATIVIDADES INTERATIVAS DE FORMAÇÃO E SUA DIMENSÃO 

POLITICO-PEDAGÓGICA 

 

Tive a oportunidade de realizar duas Atividades Interativas de Formação 

(ATIF), uma sobre treinamento desportivo e outra sobre competição escolar. 

Durante as aulas destas disciplinas tive a oportunidade de estudar e discutir 

com o grupo de formação, sob a coordenação e orientação do professor Anselmo, 

sobre qual o papel do esporte educacional e se ele realmente educa.  

Sendo assim, durante a ATIF “Educação Física e Cultura Escolar II 

(Competição Escolar)11” realizamos um estudo dirigido do seguintes textos: 

“Relações entre o esporte de rendimento e o esporte da escola”, de Stigger (2001), 

“A influência da participação de alunos em práticas esportivas escolares na 

percepção do clima ambiental da escola.”, de Santos e Simões (2007), “Competição 

na escola. In: Planejamento coletivo do trabalho pedagógico – PCTP: a experiência 

de Uberlândia”, Resende, Kozan, Andrade, Palafox (2002). 

No estudo destes textos evidenciou-se que todos os autores concordam que é 

possível apontar uma proposta pedagógica para a competição escolar, desde que 

esta promova ações pedagógicas, a partir de práticas alternativas, de modo a 

produzir um conhecimento significativo sobre o esporte, que vá além de sua prática 

vista com um fim em si mesmo. Vago (1999) citado por Stigger (2001) “considera 

                                                             
11

 Esses artigos podem ser acessados na página: 
<http://treinamentoesportivoufes.wordpress.com/material-didatico/competicao-escolar/>. 

http://treinamentoesportivoufes.wordpress.com/material-didatico/competicao-escolar/
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que o trabalho interno da construção de uma disciplina escolar vincula-se a uma 

ruptura com a ideia da transmissão de um conhecimento instituido, pronto e 

acabado, como se este fosse impenetrável a ação dos profissionais da escola.” 

Santos (2007) destaca que a escola deve preocupar-se em promover o 

sucesso do aluno e viabilizar sua permanência na instituição e Stigger (2001) propõe 

que os docentes substituam a ênfase no produto (vitória) pela ênfase no processo 

(atividade). Sendo assim, Resende (2002) propõe que a competição promova uma 

interação social, durante a organização e execução dos jogos internos (escola), 

criando com isto um ambiente de convivência prazeroza, participativa, cooperativa e 

crítica.  Para tanto, os autores concordam que para que a competição seja eficiente 

e saudável no seu processo educativo é fundamental que se desenvolva nos alunos 

valores (afeto, segurança, realização, valorização, cooperação, lealdade, 

perseverança, solidariedade, excelência) e só assim possibilitaram aos alunos a 

construção de princípios que ajudarão cada aluno a compreender a contribuição de 

sua ação individual na construção do coletivo. 

De uma forma geral verificou-se que as competições escolares podem ser por 

meio de jogos tradicionais e populares (pular corda, elástico, queimado, amarelinha, 

jogo de taco, corrida de saco, dança da cadeira, corrida em dupla), oficinas, 

festivais, manifestações esportivas. Portanto, compreendo que as competições 

escolares devem promover uma ênfase no processo (atividade) e não produto 

(vitória) evidênciando com isto a excelência e o desenvolvimento ótimo pessoal e 

coletivo nos alunos, em que Stigger (2001) ressalta a necessidade do professor criar 

e recriar junto com os alunos um conteúdo re-significado, que gerará uma tensão 

entre as práticas sociais enraizadas e o novo conhecimento despido da alcunha “alto 

rendimento”, que porventura serão compreendidos e assimilados pelos alunos 

durante a elaboração, execução e reflexão das atividades desenvolvidas.  

Compreender e assimilar esta disciplina tornou-me mais sensível ao planejar 

atividades que envolvam competição, pois é anti-pedagógico realizar e organizar 

competições que enfatizem o “vencedor”. 

Por fim, penso que o esporte e a competição podem ser utilizado como 

ferramenta educacional, de forma que possibilitem o desempenho otimo e reforçem 

o trabalho em grupo e a solidariedade entre os participantes, assim como 

possibilitem uma re-significação dos conhecimentos produzidos, através de uma 

profícua reflexão. 
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Finalizando, destaco o filme, Poder Além da Vida12 que narra a emocionante 

história de um ginasta olímpico, e sua obsessão em ser o melhor atleta, onde ele 

passa a compreender que “Chegar não é tão importante quanto caminhar. É a trilha 

que conta, é a jornada que modifica”. 

 

 

4.4 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E AS PRIMEIRAS RESPONSABILIDADES 

COM OS ALUNOS 

 

4.4.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A realização deste estágio foi de grande importância, pois através dele 

vivenciamos a realidade escolar da educação física na educação infantil. 

Inicialmente verificamos que o Projeto Politico Pedagógico do CRIARTE 

entendia que a educação infantil é considerada a primeira etapa da educação 

básica, e tem com finalidade o desenvolvimento integral das crianças. 

O trabalho da CRIARTE está embasado numa proposta construtivista-sócio-

interacionista que oportuniza a produção dos conhecimentos através de práticas 

educativas que possam promover e ampliar as condições necessárias para o 

exercício da cidadania, assim como colaborar para a formação de indivíduos 

autónomos, criativos e críticos. A CRIARTE acredita que a chave do saber são as 

transformações geradas pela capacidade inventiva das pessoas. 

Os conteúdos eram desenvolvidos através da Pedagogia de Projetos, 

favorecendo o desenvolvimento intelectual, sócio afetivo e motor, pois o PPP 

acredita que a criança é um pequeno pesquisador e isso é muito enriquecedor. 

Apesar da escola (CRIARTE), não ter professor de Educação Física em seu 

quadro docente no período matutino para que pudéssemos observá-lo e receber 

orientações, pudemos aproveitar bem, todos os momentos que passamos com as 

crianças por elas serem muito dinâmicas, alegres, espontâneas de forma que 

interagiram conosco se divertindo, pulando, cantando, dançando, dando uma 

verdadeira aula de como interagir socialmente. 

                                                             
12

 O filme está disponível em: <http://youtu.be/aDIaOTTqqqQ Filme Poder Além da Vida>. 

http://youtu.be/aDIaOTTqqqQ
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Este estágio oportunizou-me voltar aos tempos de criança, passo que nesta 

viagem foi possível realizar uma analogia entre as atividades que realizei durante a 

infância, e as atividades dirigidas por nós (grupo de estágio), estabelecidas nos 

planos de aula. 

Percebo que a sistematização das atividades por um lado facilitam a vida dos 

professores, no entanto, nem sempre estas atividades dirigidas são ideais, tendo em 

vista que as crianças, da pré-escola, querem brincar livremente, explorar o 

ambiente, vivenciar várias atividades ao mesmo tempo, de forma individualizada, 

querendo sempre ser o centro das atenções. 

Apesar das dificuldades encontradas para a realização deste estágio, acredito 

que esta foi uma experiência maravilhosa, pois possibilitou-me adquirir uma base 

para quando assumir a função de professora. Com isto, contribuirei positivamente 

para o desenvolvimento afetivo, social, motor e cognitivo das crianças. 

A interação entre os estagiários, participação, comprometimento, 

aprendizagem foram observadas como positivas entre os participantes do grupo. 

Em seu aspecto negativo, percebemos algumas atividades que não foram 

desenvolvidas como nós esperávamos, devido algumas interferências da professora 

de expressão corporal. 

 

 

4.4.2 ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Este estágio foi uma experiência marcante, pois foi durante este momento 

que pude perceber melhor o que era ser uma professora de Educação Física em 

uma escola pública. As aulas ocorriam no pátio da escola.  As atividades realizadas 

com os alunos foram jogos e brincadeiras.  As crianças nos recebiam maravilhadas, 

pareciam sentir um carinho enorme por nós, como se nos conhecessem à muito 

tempo. Meus colegas de estágio e eu procurávamos dar nossas aulas da melhor 

forma possível. 

A escola não dispunha de uma estrutura física nem materiais apropriados 

para as aulas de educação física. Quando chovia o pátio da escola enchia de água e 

tínhamos que reestruturar as aulas. 

Sinto falta daquelas crianças, realmente me senti professora. Neste estágio 

cresceu em mim um grande desejo de lecionar na escola.  Naquele momento a idéia 
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de atuar na escola crescia, não por uma imposição, mas por que ali posso contribuir 

para a formação do cidadão do futuro. Os nossos jovens merecem uma escola de 

qualidade , e eu tenho o dever de proporcionar isto a eles da melhor forma possível, 

a começar por mim. 

Sei que não posso mudar o mundo, mas posso contribuir para que ele seja 

um pouco melhor para meus futuros alunos. 

O meu compromisso com eles é para além dos conteúdos.  Quando eu era 

criança lembro que tinha muitos sonhos e na medida que fui crescendo fui perdendo 

a capacidade de sonhar.  Motivar os alunos para continuarem sonhando e qualificá-

los para atingirem os seus sonhos é a minha meta. 

Hoje o meu sonho é ser professora, incrível! 

Ao final do estágio fizemos uma aula de fechamento. Levamos lanches e 

conversamos com os alunos sobre o que eles acharam da nossa estada na escola 

junto com eles. Fiquei triste com a despedida! 

Ser professor é ter amor ao que fazemos, respeito às pessoas e muita 

responsabilidade. 

 

 

4.4.3 ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

O Estágio Supervisionado nas séries finais do ensino fundamental II iniciou 

em março de 2012, no Colégio Nacional, unidade Jardim da Penha, Vitória. O 

Colégio Nacional possui dois professores de Educação Física. O estágio contou com 

orientação das professoras do Centro de Educação, da Universidade Federal do 

Espirito Santo. 

Sendo assim, o estágio ocorreu durante as aulas de Educação Física do 8º 

ano do ensino fundamental, todas as terças feiras no horário de 10:00 às 10:40. 

Ao cursar a disciplina de Estágio Supervisionado, do Curso de Educação 

Física, da Universidade Federal do Espírito Santo, tive a oportunidade de vivenciar o 

meio escolar antes mesmo da conclusão do curso. Sendo assim, a prática como 

professor estagiário, me possibilitou desmistificar e colocar em prática as técnicas de 

planejamento e aplicação dos conteúdos trabalhados, assim como interagir e 

experimentar as diversas relações entre a escola, professor, aluno e funcionários. A 



37 

partir daí, verifiquei a diferença do planejar, da docência nas aulas, e a práxis, sob a 

égide teórico/prática. 

Apesar das aulas em sala na universidade serem indispensáveis e cumprirem 

seu papel ao nos colocar a par do conhecimento necessário para elaboração de 

planos de unidade, planos de aula, metodologias de ensino da EF, abordagens 

teóricas foi durante a regência das aulas no estágio que experimentamos e 

lançamos mão dos saberes que construímos durante o curso. 

Ministrando as aulas de EF, exercendo antecipadamente de forma 

supervisionada e orientada o nosso futuro ofício de professor, notamos que o saber 

enquanto estudado somente nos livros dentro de sala, é para nós, informação, pois 

apenas nos instrui a respeito de algo, como é, como se faz, e o que se faz. Porém a 

partir do momento em que nos valemos dessas informações para atuarmos como 

educadores, quando estamos ministrando nossas aulas, o saber antes em forma de 

informação é experimentado e desta tensão surge um conhecimento novo que deve 

ser refletido e analisado, a fim de que se melhorem as práticas pedagógicas e 

didáticas. 

O período de construção do plano de unidade foi durante as observações. 

Foram três semanas em que procuramos levar em consideração necessidades que 

pudemos constatar, como o aprendizado de algumas regras e fundamentos de 

esportes frequentes nas aulas, e algumas outras apontadas pelos alunos, bem como 

suas preferências. Optamos também por não incluir nas nossas aulas conteúdos 

que fossem demasiadamente distintos dos que eles já conheciam, mas sim 

modificar em alguns pontos a abordagem dos conteúdos já conhecidos, visando 

proporcionar aos educandos diferentes formas de ver e fazer o que já vinham 

praticando nas aulas. 

Apesar de já estarmos preparados para a possível resistência dos alunos em 

colaborar com a ideia das aulas, lidar com a resistência de fato, foi muito mais duro 

do que pensávamos. Na maioria das vezes eram duas as alternativas, ou ficavam de 

fora alguns alunos que não queriam fazer a atividade proposta, ou erámos obrigados 

a recorrer à autoridade dos professores regentes, que por sua vez, simplesmente 

coagiam os alunos com o argumento de terem que fazer alguma atividade, ou irem 

para a coordenação. 

Modificamos nossos planos de aula no decorrer das aulas por vários fatores, 

um dia não houve aula por causa das chuvas, e outros dois as aulas foram 
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suspensas pela escola por motivos internos, nos deixando assim com menos dias 

para realizarmos tudo o que tínhamos planejado. 

Porém a experiência se torna mais válida ainda quando nos proporciona viver 

os prazeres e desprazeres de dar aulas. Algumas vezes, o planejado dá certo, é 

aceito, abraçado, e a aula, seu objetivo e conteúdo, fluem num clima excelente com 

a turma. 

Outras vezes, não. Simplesmente não acontece nada além de dificuldades. 

Dar as aulas envolve muita coisa. Envolvem as expectativas dos alunos, dos 

professores, nossas expectativas de agradar e ter sucesso em ensinar algo que faça 

diferença, nossas expectativas individuais de dar aulas de conteúdos de nossa 

preferência e etc. Porém, expectativas são algo complicado de lidar à medida que 

são passíveis de decepção. No entanto, as decepções e erros que vivemos, é algo 

que com certeza acrescentam em muito os saberes que construímos no nosso 

período de intervenção. 

Planos de ensino, e de aula bem elaborados e embasados, com objetivos 

claramente definidos, são indispensáveis para uma boa aula, pois compreendem a 

sistematização do conteúdo a ser ministrado, sua metodologia e principalmente qual 

a intenção em dá-lo. Porém, se ater aos planos como se fossem um decreto de 

cumprimento obrigatório e inadiável é extremamente frustrante, pois não podemos 

prever imprevistos que acontecem com a gente, muito menos imprevistos que 

podem acontecer dentro de uma escola, na hora de uma aula, e que com certeza 

acontecem. 

 

 

4.4.4 ENSINO MÉDIO 

 

As aulas do estágio ocorreram na turma primeiro ano do ensino médio da 

EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta no horário de 7h55min as 8h50min, sob a 

orientação de uma professora do Centro de Educação. 

Neste estágio fiquei apreensiva com a relação estagiário/aluno que se 

formaria.  Inicialmente, pensei que não saberia lidar com os adolescentes do ensino 

médio.  Afinal, acho que são tão imprevisíveis, instáveis, complexos.  Porém o que 

parecia ser tão desafiador acabou tornando-se surpreendente.  Creio que esta 

experiência foi a mais enriquecedora de todas em minha formação, enquanto 
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professora.  Eu receava que os alunos fossem ter algum preconceito por eu ser a 

estagiária com maior idade e para minha surpresa houve muita empatia entre a 

turma e eu. 

Neste estágio houve pouco tempo para desenvolvermos a prática de ensino. 

A falta de uma quadra poliesportiva coberta e uma resistência inicial por parte dos 

alunos em relação ao conteúdo dança que foi proposto pelo nosso grupo de estágio. 

O conteúdo dança foi planejado com a orientação da professora orientadora 

na abordagem “crítico emancipatória” de Eleonor Kunz (1994). A dança não era 

trabalhada na escola pelos professores de Educação Física, não porque os alunos 

não gostavam de dançar.   

Sendo assim, a rejeição pelo conteúdo dança foi ganhando aceitação durante 

o desenvolvimento das aulas e surpreendentemente vimos que os alunos passaram 

a participar ativamente, assim como percebemos que, em sua maioria, estavam 

satisfeitos.  Neste quadro que se formou, observamos que alunos de outras classes 

também queriam ter acesso a estas aulas. 

Dentre os tipos de danças que foram apresentados aos alunos, ficou evidente 

que o preferido deles foi o hip-hop e o funk. 

Nesta experiência foi possível evidenciar que os alunos se interessam por 

outros conteúdos além dos popularmente apresentados e vulgarmente chamados de 

“quarteto fantástico”.  Cabe ao professor planejar um plano de ensino que contemple 

outros conteúdos, a fim de que as aulas não se tornem mero passatempo.  A 

Educação Física possui uma diversidade de conteúdos, os quais não devem ter o 

fim em si mesma, mas serem o meio de educar nossas crianças, jovens e adultos.  

Esta formação deve promover a formação integral do ser humano, pois compreendo 

o homem como um mosaico, corporalmente muito complexo composto por 

pequenas peças. 

 

 

4.4.5 REFLEXÃO SOBRE OS ESTÁGIOS 

 

Os estágios supervisionados me oportunizaram, enquanto professora em 

formação, a possibilidade de pensar e repensar as observações e as práticas 

educacionais vivenciadas, não sob a crítica pela crítica do ambiente escolar ou do 

profissional da educação, mas procurando entender por que certas práticas 
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continuam se reproduzindo?  Por que os professores não mudam suas práticas 

pedagógicas?  Penso que a mudança começa individualmente e proporciona a 

reflexão-ação de uma nova forma de pensar e agir. 

Dentro desta perspectiva poderei ser uma professora melhor a cada dia, onde 

mediarei o ensino-aprendizagem do meu aluno potencializando-o a compreender 

esta sociedade que lhe é posta.  Esta compreensão possibilitará ao educando 

adquirir competências para que se torne autor de sua própria história, pois seremos 

sempre responsáveis por nossos atos, sejam bons ou ruins. 
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5 SER OU NÃO SER PROFESSORA 

 

5.1  A CONSTRUÇÃO DO SER PROFESSOR 

 

As aulas nos Seminários Articuladores 7 e 8 possibilitou-me falar sobre a 

minha formação. Minhas inquietações, minhas angustias em relação ao processo de 

formação, que delinearam o chamamento sobre ser professor, assim como a 

capacidade de sonhar e visualizar um horizonte que já não está tão distante. 

Sendo assim, durante os estudos do SAC 7 e 8 foi possível ler e analisar o 

texto, “A marca no flanco”, do livro Perdas e Ganhos de Lya Luft onde evidenciei que 

a autora busca delinear o processo de formação humana por qual cada individuo, 

querendo ou não, desde que nasce passa a ser forjado sob a teia cultural da 

sociedade em que vive. Isto quer dizer que a família, escola, religião, amigos, 

trabalho, política, etc., além de sua carga genética, cada qual, irá deixar a sua 

influência, quer positiva ou negativa, as quais serão assimiladas ou não pelo 

indivíduo num dado momento de sua vida. O fator emocional fará, então, com que 

as atitudes pessoais tornem-se princípios, podendo agregar-se ao ser de forma 

alienada, e tornando-o uma pessoa sem consciência de sua identidade, fato que 

prejudicará suas possibilidades de reorganização mental e social. 

Para contrapor este quadro, o ser humano dotado de inteligência e consciente 

de suas reflexões e ações, pode e deve rever todo e qualquer conceito que faça 

parte de sua vida, para que o mesmo possa ser reafirmado, ou modificado já que 

somos seres sociais. Pautado na lógica do texto de Lia Luft, não posso deixar de 

comentar uma frase bem conhecida de uma das crônicas de Paulo Francis, que diz: 

“Quem não lê, não pensa, e quem não pensa será para sempre um servo”,13 na qual 

deixa explícito que é preponderante ao indivíduo a apropriação da informação e num 

segundo momento transformá-la em conhecimento, e a partir daí construir sua 

história sendo o intervalo mais próximo de si. O que me remete à ilustre frase de 

Fernando Pessoa: “Sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos 

outros fizeram de mim” (PESSOA, apud ALVES, 2005, p. 5). 

Portanto, consciente de minha formação até este momento vejo e relembro 

minha trajetória, assim como no poema “No meio do caminho,” de Carlos Drummond 

                                                             
13

 A crônica completa pode ser acessada em: 

<http://www.farmaciadepensamentos.com/pautorf07.htm>. 
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de Andrade (2002, p.16):  

 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Durante este caminho venho removendo uma, duas, várias pedras, perdi até 

as contas e retirarei do meio do caminho quantas pedras forem necessárias. Tenho 

uma certeza, sempre existirão as pedras no caminho e mesmo que eu tropece e 

caia, levantarei uma, duas, tantas vezes. Eu levantarei e não deixarei jamais que me 

coloquem no “leito de Procusto”,14 mesmo que eu admita e saiba que este leito nos é 

oferecido e imposto a todo o momento. 

Sendo assim, posso dizer que “A marca do flanco” do livro “Perdas e ganhos” 

de Lya Luft descrevem a forma como é construído e reconstruído o caráter e a 

personalidade de cada indivíduo, onde com certeza, este é um processo contínuo e 

pessoal e que “Martin Luther King,15” em uma de suas célebres frases diz o 

seguinte: “Nossas vidas começam a morrer no dia em que calamos coisas que são 

verdadeiramente importantes”, ou seja, calar-se é deixar de ser você, para servir 

algo que você não acredita. 

O sociólogo francês Pierre Bordieur realizou estudo sobre a cultura e a 

influência dos hábitos, o qual classifica como: 

 

                                                             
14

 Um bandido chamado Procusto, vivia em uma floresta e a todos que passavam, ele oferecia 
guarida e dormida, mas para isso era preciso caber em sua cama, que tinha um único tamanho. 
Desse modo, se a pessoa fosse maior que a cama, ela teria suas pernas cortadas com um machado 
ou, se fosse menor, seria estirada. A ideia é que a pessoa se adeque a um modelo único. A metáfora 
pode ser acessada em: <http://cortaremum.blogspot.com.br/2009/01/o-leito-de-procusto.html>. 
15

 Martin Luther King Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de abril de 1968) foi um pastor 
protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes líderes do 
movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de 
não violência e de amor ao próximo, sua frase está disponível em: 
<http://pensador.uol.com.br/frases_de_martin_luther_king/> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atlanta
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_%28Tennessee%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor_%28religi%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_viol%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amai-vos
http://pensador.uol.com.br/frases_de_martin_luther_king/
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[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma 
matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a 
realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências 
analógicas de esquemas [...] (BOURDIEU, 1983, p. 65). 

 

Seguindo os estudos, o poema “Ônus16” de Lya Luft e a música “Poema 

Incidental: Aprendi a Cantar Sem Professor17” de Accioly Neto e Santana falam de 

escolhas e decisões, que todos nós fazemos ao longo de nossas vidas. Tanto o 

poema quanto a música nos previnem que estas escolhas devem ser conscientes, 

pois nos orientam o caminho a ser seguido, além de abordarem a vocação individual 

de cada um que transcende o interesse coletivo.  

Para que os objetivos e metas individuais não sejam sobrepostos é primordial 

que cada um acredite e tenha esperança que seus sonhos se concretizarão. 

Os obstáculos, mágoas e recomeços farão parte desta jornada na qual o 

importante é o sentimento de realização e construção do ser humano pleno, ciente 

de suas derrotas e vitórias, tristezas e alegrias. 

Portanto o seu caminho, a sua jornada, a sua história, a sua crença, a sua 

vida pessoal e profissional contribuirão não só para conquistar a sua felicidade 

pessoal, mas para ajudar e auxiliar outros indivíduos na construção e reconstrução 

de suas identidades. 

Um dia estava tentando estudar para uma prova da faculdade e meu pequeno 

príncipe, meu filho, me pediu ajuda para consertar o braço do seu brinquedinho e eu 

falei que estava muito ocupada e que tinha que estudar, pois aquilo era muito 

importante. Na verdade o mais importante foi ajudar meu filho naquele momento. 

O meu primeiro contato com a obra prima: O Pequeno Príncipe, romance do 

escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943 foi durante um belo 

dia que eu estava passeando por uma avenida em João Pessoa-PB com meus 

cachorros, e encontrei no meio da rua várias caixas cheias de livros! Sabe o que fiz?  

Voltei em minha casa, deixei meus cachorros e voltei com o meu esposo, então, 

pegamos todos aqueles livros e levamos para casa. Tinha muito livros! 

Naquele momento imaginei, como pode alguém jogar tantos livros fora, 

poderiam ter doado para alguém. 

Retornando ao assunto, verifiquei e analisei, o que é importante?  Esta foi 

                                                             
16

 O poema ônus está disponível em: <http://balsamobenigno.wordpress.com/category/lya-luft/> 
17

 A música Poema Incidental: Aprendi a Cantar Sem Professor está disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=k8UuTfL99Yo> 

http://balsamobenigno.wordpress.com/category/lya-luft/
http://www.youtube.com/watch?v=k8UuTfL99Yo
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uma ótima reflexão, pois ao ler o livro “O Pequeno Príncipe” cheguei a algumas 

considerações sobre o que é mais importante na minha vida.  Sob a ótica do assunto 

abordado no livro, o qual destaca o quanto é importante preocupar-se com o 

próximo, com as pequenas coisas ou acontecimentos da nossa vida, verifiquei que é 

imprescindível ao ser humano cultivar amigos, a família, o próximo, a si mesmo, 

viver a vida, curtir os pequenos momentos, deixando as mesquinharias de lado, pois 

o tempo corre, ou seja, o trabalho, a rotina, os desejos, o nosso ego nos consomem 

a tal ponto que ficamos cegos, surdos e, às vezes, até sem palavras. 

Portanto, o que nos torna seres humanos são os nossos sentimentos 

enquanto vivemos a vida, amando, sorrindo, chorando, pois se não formos assim, 

seremos apenas um cogumelo. 

Após escrever estes textos, realizei uma atividade de reflexão sobre os 

escritos anteriores, onde, penso que estes escritos dizem muito sobre mim, sobre 

minha trajetória de vida, sobre minha personalidade forte e marcante, a qual 

constantemente sou indagada pelas pessoas que convivo.  Estes escritos revelam 

meus medos, minha ansiedade, minha força e determinação.  Penso que revelam 

também um pouco da minha dificuldade em entender o ser humano e às vezes até 

eu mesma.  Revela que tenho esperanças de um mundo melhor, de uma sociedade 

mais justa e igualitária, enfim, revelam o quanto sou humana e que como qualquer 

ser humano, eu entendo que tenho defeitos e qualidades. Revelam qual professora 

serei futuramente. Uma professora que vai fazer a sua parte, que vai pensar e 

planejar formas de lecionar da melhor forma possível buscando sempre contribuir 

positivamente com cada estudante, em sua formação humana. No período de greve, 

revi algumas questões que me incomodavam bastante. Na verdade desde que 

mudei para UFES, muitas coisas me incomodaram e ainda me incomodam bastante, 

no campo profissional, acadêmico e pessoal.  Mas o que realmente importa agora é 

superar tudo isto. No começo foi difícil, foi doloroso, foi angustiante, ou seja, todas 

as situações pelas quais eu passei e vivi, afinal, estou próxima de completar 40 

anos, e resolvi que tenho que continuar minha jornada, superando todas as barreiras 

que surgirem.  Sei que não posso mudar o mundo, as pessoas, mas o principio para 

tornarmos o mundo melhor, é acima de tudo, refletirmos sobre nossas ações, a fim 

de adequá-las e não repetirmos os mesmos erros para conquistaremos o respeito do 

próximo, e com certeza os bons frutos poderão ser colhidos e até compartilhados. 

Por fim, assisti ao filme Frida, que conta a trajetória de uma artista mexicana 
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que viveu intensamente a sua vida, apesar das limitações físicas que possuía.  Frida 

através dos seus quadros retratou seus sentimentos e sua própria vida.  O filme é 

emocionante e impactante. O que me chamou a atenção no filme, foi a paixão pela 

arte e pela vida que Frida vivia. 

Ainda neste período, assisti ao vídeo “Aprender a aprender”18 que mostra o 

quanto é importante a persistência no ato do aprender e quanto os professores 

devem ser mediadores nesse processo. Transmitir o conhecimento significa mostrar 

o caminho e, trilhar esse caminho, fica a critério do aluno, desbravar, desafiar, ir 

além. Identifiquei-me muito com este vídeo. 

Quanto a isto, verifiquei que assim como indica Carl Rogers, o trabalho do 

professor é liberar o potencial de crescimento do aluno através da experiência 

vivida, a fim de que o mesmo torne-se consciente de si mesmo e faça suas 

escolhas. Entre as principais ideias de Rogers apud Zimring (2010, p.14) para a 

educação ele classifica três como essenciais: a congruência, o respeito incondicional 

em relação ao cliente e a compreensão empática em relação a pessoa.  Sendo 

assim, Rogers apud Zimring (2010, p. 15) destaca que: 

 

O professor que for capaz de acolher e de aceitar os  aluno com calor, de 
testemunhar-lhes uma estima sem reserva, e de partilhar com compre-
ensão e sinceridade os sentimentos de temor, de expectativa e de 
desânimo que eles experimentam quando de seu primeiro contato com os 
novos materiais, este professor contribuirá amplamente para criar as 
condições de uma aprendizagem autêntica e verdadeira 
 

No filme O Sexto Sentido19 podemos verificar as condições básicas e 

simultâneas defendidas por Rogers. 

Outro filme que chamou a atenção foi Poder Além da Vida,20 que narra a 

emocionante estória de um ginasta olímpico, e sua obsessão em ser o melhor atleta. 

Este filme desenvolve de forma brilhante a ideia destacada pela professora de que 

“Chegar não é tão importante quanto caminhar. É a trilha que conta, é a jornada que 

modifica”. 

 

Ao final das avaliações do Seminário Articulador, recebi a avaliação da 

                                                             
18

 O vídeo Aprender a aprender, aborda a relação entre o professor e o aluno, mostrando que o 
professor não é aquele que passa o conhecimento, não é o transmissor, mas o mediador. O vídeo 
está disponível em: <http://youtu.be/BCfa49rctko>. 
19

 O filme, O sexto sentido está disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ucuNMC1yXGo>. 
20

 O filme, Poder Além da Vida, está disponível em:.<http://youtu.be/aDIaOTTqqqQ O>. 

http://youtu.be/BCfa49rctko
http://www.youtube.com/watch?v=ucuNMC1yXGo
http://youtu.be/aDIaOTTqqqQ
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professora, o que transcrevo a seguir: 

 

Clau, 
 
Essa sua última atividade foi muito interessante. Ela de fato revela o quanto 
você se conhece. Mulher de poucas palavras, muita atitude. Forte, mas 
cansada. Uma guerreira que se pergunta se essa é mesmo a guerra que 
deveria lutar. E onde tudo isso vai dar exatamente? 
 
Li um livro esse ano que se chama: A paz guerreira, cujo autor é Talal 
Husseini. Pude aprender muitas mensagens, mas a mais importante delas 
me faz lembrar você. Em um trecho ele diz: “Chegar não é tão importante 
quanto caminhar. É a trilha que conta, é a jornada que modifica”. 
 
É claro que as metas e sonhos direcionam nossas ações, e é claro que 
atingi-los nos trazem um grau imenso de satisfação. Mas será que chegar é 
mais importante que o caminhar? O fato de você ainda não ter se formado 
não faz com que sua vida seja menos bonita, nem que as lutas tenham sido 
à toa. 
 
Você é vítima de uma sociedade desigual, que não oferece as 
oportunidades de forma igualitária para todos, mas você decidiu não ser a 
vítima da sua própria história. Com raça, gana, força, está de pé! Você sabe 
o preço que pagou até aqui, e sabe o quanto ainda está pagando. Ainda 
assim não desiste! 
 
E que bom que é assim, pois se você desistir, ninguém vai se importar...  Na 
verdade, o que esse mundo desigual quer é que as pessoas desistam 
mesmo, e que somente aquelas que têm facilidades na vida cheguem a se 
formar na faculdade e a ocupar os papéis mais expressivos na sociedade. 
Mas, a não ser que escolha trilhar outros rumos, a desistência só seria ruim 
pra você mesma e para aqueles que acreditam e apostam em você. 
 
Quando você me agradece por tudo, não consigo imaginar se te fiz algum 
bem nesse pouco contato. Mas, certamente te conhecer foi muito bom pra 
mim e poder fazer parte da sua trajetória é algo muito especial, que me leva 
a querer ainda mais ser professora. 
 
Não vou passar mais nenhuma atividade para os alunos. Quero apenas que 
você guarde suas próprias palavras e transforme a sua luta em uma vida 
melhor pra você e para aqueles que serão seus alunos. 
Fica aí uma música como inspiração... (Maria, Maria, Milton Nascimento).

 21
 

 

As aulas dos SACs 7 e 8 foram muito importantes, pois me fizeram refletir 

sobre o meu processo de formação, assim como a minha escolha por apresentação 

do Trabalho de Conclusão de Curso em forma de Memorial de Formação. Entendo 

que quando eu me formar serei professora de Educação Física, seja na escola ou 

fora dela. 

Percebo que um dos problemas da escola atual é se fechar como se 

estivesse numa bolha isolada da sociedade que a cerca. O aluno, quando entra na 

                                                             
21

 A música Maria Maria de Milton Nascimento e Fernando Brant está disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=91OONh8fQsU>. 

http://www.youtube.com/watch?v=91OONh8fQsU
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escola, não deixa a sua cabeça em casa, pois cada aluno é um ser singular e 

complexo. O grande desafio é motivá-lo e fazê-lo acreditar que conquistar o seu 

sonho é possível. 

Acredito que serei professora da escola pública, pois ali se refletem as minhas 

origens e é onde encontrarei relevância para as minhas práticas pedagógicas. Lá 

farei a diferença. Tentarei mediar a informação com o sujeito para que desta tensão 

surja o conhecimento que potencializará as capacidades dos alunos que, assim, 

poderão superar os seus limites e barreiras que são impostos diariamente por nossa 

sociedade. 

Hoje, consigo entender esta sociedade que temos diante de nós e 

compreendo que é preciso garantir que todos tenham uma educação pública de 

qualidade. Pensei, muitas vezes, que estava perdendo tempo na universidade 

quando acreditava que já deveria ter sido formada. Já deveria estar atuando. No 

entanto, ter ficado mais tempo no meio acadêmico me proporcionou compreender a 

minha história, o que não se desvinculava da compreensão da história da Educação 

Física. Hoje consigo questionar e encontrar as respostas aos meus 

questionamentos, e quando percebo a impossibilidade de encontrar mudanças 

imediatas, entendo que devemos buscar alternativas para transformá-los e 

ressignificá-los. Portanto, ser professora não é só pensar e questionar, é acima de 

tudo por em prática minhas atitudes e posicionamentos. 

 

 

5.2  OUTRAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CURSO E POSSIBILIDADES FUTURAS 

 

Falta pouco tempo para concluir o meu curso de licenciatura em Educação 

Física. Durante a produção do memorial de formação pude refletir sobre como 

cheguei até aqui, e esta reflexão possibilitou descortinar o véu que pairava sobre os 

meus olhos. Com uma visão mais lúcida, sinto um desejo enorme de continuar os 

estudos e trilhar os caminhos do mestrado. Sei que é possível, pois do contrário, não 

estaria escrevendo este memorial. Pretendo estudar um pouco mais da Língua 

Portuguesa, mas também a Língua Inglesa e a Espanhola, a fim de aperfeiçoar a 

minha escrita, assim como a minha compreensão das línguas estrangeiras, pois o 

estudo destas disciplinas irão me ajudar a alcançar os meus objetivos. 
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Apesar do curso de licenciatura oferecer muitas possibilidades de atuação 

fora da escola, as quais são garantidas por lei, pretendo atuar na Educação básica, 

pois sinto que ali terei um desafio maior, de contribuir com a educação de crianças, 

jovens e adultos. 

Durante a construção deste memorial, e após assistir um vídeo do Instituto 

“Ayrton Senna”,22” tem uma ideia que não sai dos meus pensamentos. Esta ideia é o 

desejo enorme de participar de um projeto social com crianças, jovens e adultos, 

onde eu possa contribuir para a formação de indivíduos conscientes da enorme 

responsabilidade que temos por nosso País. 

Possibilitar que uma pessoa nunca deixe de sonhar é como cultivar uma 

semente, depositando-a na terra fértil da prosperidade e regando-a com muito amor 

e carinho, de tal forma que logo terá raízes fortes e profundas de onde ela buscará o 

alimento da vida. Educar é possibilitar que o outro conquiste os seus sonhos, 

trilhando o seu próprio caminho. 

Quando cheguei na UFES, ouvi do professor Luiz Alexandre Oxley da Rocha 

que “a história nos tira a culpa, mas não nos isenta da responsabilidade”. Hoje 

consigo compreender que a responsabilidade do que fomos, do que somos e do que 

seremos é nossa. Por fim, reafirmo a importância de o professor atualizar seus 

conhecimentos nos dias atuais e recorro a António Nóvoa, em entrevista ao Centro 

de Referência Educação Mário Covas, como segue: 

 

CRE Mario Covas/SEE-SP: Quando surgiu ou quando ganhou força a idéia 
de educação e formação ao longo da vida e quais as pressões que ela tem 
exercido nas sociedades atuais? 
 
António Nóvoa: Todas as idéias têm um passado e uma história.  Sem 
esquecer os grandes movimentos da Educação Popular (no princípio do 
século XX), é certo que esta idéia tem a sua origem mais próxima nos anos 
60 e na vontade política de dar uma “segunda oportunidade” aos excluídos 
da escola. Difundida pela social-democracia européia e por organizações 
internacionais como a OCDE, esta idéia era congruente com as tendências 
de valorização do “capital humano” (isto é, a necessidade de um maior 
investimento nos “recursos humanos”).  No início dos anos 70, muito por 
influência de correntes progressistas, surgiram as teses da Educação 
Permanente, consagradas no célebre relatório da UNESCO intitulado 
Aprender a Ser. Estas teses foram enriquecidas por educadores como 
Paulo Freire ou Ivan Illich, que chamaram a atenção para a necessidade de  

                                                             
22

 Fundado em 1994, por desejo do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna, o Instituto trabalha para 
desenvolver o potencial das novas gerações, ajudando estudantes a ter sucesso na escola e a ser 
cidadãos capazes de responder às exigências profissionais, econômicas, culturais e políticas do 
século 21. Vídeo do depoimento da aluna Amanda sobre o projeto Acelera Brasil disponível em: 
<http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/depoimentos/depoimento.asp?video=Amanda>. 

http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/depoimentos/depoimento.asp?video=Amanda
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valorizar saberes, culturas e formas de aprendizagem habitualmente   au-
sentes do espaço escolar. A Educação Permanente era considerada, 
claramente, com um direito das pessoas e dos trabalhadores.  Recente-
mente, em plena crise econômica, foi inventado o conceito de Educação e 
Formação ao Longo da Vida. Agora, trata-se não tanto de um “direito”, mas 
de um “dever” dos cidadãos. Cada um tem a obrigação de assegurar as 
condições da sua própria empregabilidade. Isto é, cada um tem de saber 
atualizar-se e adaptar-se, tem de estar apto a mudar de emprego e a 
conseguir vantagens num mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 
A vida está a transformar-se numa permanente capitalização da pessoa. 
Não era este o sonho, nem da Educação Popular, nem da Educação 
Permanente... (NÓVOA, 2003). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Minha formação como professora está 
apenas começando. Por mais que este 
trabalho seja o encerramento desse início 
[...] (DEUS, 2013, p. 25). 

 

Entendo que o Trabalho de Conclusão de Curso é um dos momentos mais 

importantes durante o curso de graduação, já que visa à iniciação e envolvimento do 

aluno de graduação no campo da pesquisa científica, além do caráter avaliativo para 

obtenção do diploma. 

Ao ler as “Normas do Processo de Elaboração e Avaliação de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC),23” verifiquei que a UFES oferecia aos alunos a 

possibilidade de desenvolver o TCC em formato de monografia, artigo ou memorial. 

As Normas de Elaboração de TCC descrevem memorial como 

 

[...] 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. 

 

Narrar a minha trajetória educacional me possibilitou compreender, refletir e 

analisar criticamente todo o meu processo educacional, desde a infância até o 

momento atual, assim como a construção da minha identidade de professora de 

forma alinhada com a proposta pedagógica para a formação de professores de 

licenciatura em Educação Física no CEFD/UFES, que propõe: 

 

[...] ensinar como processo de construção de compromissos que 
possibilitem a reflexão e ação no sentido de provocar mudanças sociais 
necessárias à construção de uma sociedade melhor. [...] 
 
[...] Se abordamos a formação docente na perspectiva de análise de ser 
professor, é possível enfocar sua história de vida, o ensino, o currículo, 
os saberes que constituem a docência, dentre outros. Decidimos aqui 
privilegiar os saberes que constituem a docência por entendermos que o 
(não) entendimento dessa questão representa, hoje, um dos grandes 
problemas no âmbito da Educação Física. [...] 
 
[...] sabemos que os saberes da docência são constituídos pela 
experiência, pelo conhecimento e pelos saberes pedagógicos.[...] 
 

                                                             
23

 Normas de Elaboração de TCC do CEFD/UFES: <http://web3.ufes.br/cclef/node/18>. 

http://web3.ufes.br/cclef/node/18
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[...] Podemos dizer, então, que a prática docente é pedagógica e que 
constrói relações sociais nas quais o professor possui um compromisso 
social com a ação de ensinar como contribuição ao processo de 
humanização dos alunos. Toda prática pedagógica tem uma 
intencionalidade consciente ou inconsciente responsável pela formação 
humana e que pode contribuir para modificar as relações sociais 
existentes. A construção/produção dessa prática pedagógica se nutre de 
aspectos analisados tanto pela perspectiva teórica da profissão docente, 
como pela perspectiva de ser professor (PAIVA, FILHO, FIGUEIREDO

24
, 

2006, grifo meu). 

 

Portanto, fazendo uma breve avaliação da minha trajetória educacional, posso 

dizer que na cidade de Campina Grande-PB a minha situação socioeconômica e as 

greves escolares fizeram com que eu interrompesse os estudos no 1º ano do ensino 

médio. A ótima experiência que tive na banda de música da Policia Militar e na 

banda da Prefeitura não conseguiram superar minhas expectativas e por fim decidi 

recomeçar a minha vida no Rio de Janeiro, onde trabalhei e, após conhecer o meu 

futuro marido, retornei aos estudos fazendo cursos no SENAC. 

Casei-me e mudei para a cidade de Jardim-MS, onde retomei os estudos 

concluindo o ensino médio e iniciando os estudos para o concurso vestibular para o 

Letras. Nesta cidade, tornei-me leitora assídua, passei a fazer exercícios físicos e a 

praticar a corrida de rua. Cabe ressaltar que houve uma mudança socioeconômica 

que, aliada ao ócio, foi fundamental para conclusão desta fase educacional. Em 

seguida, retornei à cidade de João Pessoa-PB e iniciei a preparação para o 

vestibular em Educação Física. Passei no vestibular e devido às greves iniciei o 

curso com seis meses de atraso. Posteriormente, mudei-me para a cidade de 

Cáceres e fui transferida para o curso de Educação Física, onde fiquei até o 5º 

período, quando me mudei para a cidade de Vila Velha-ES. 

Antes de chegar à UFES eu havia passado pela UFPB e pela UNEMAT. 

Nessas universidades eu cumpria as grades curriculares e não tinha a compreensão 

integral do tipo de formação que eu recebia. Tinha apenas uma certeza: que ao me 

formar eu seria professora de Educação Física. 

Durante o meu processo de formação, aprendi que para além de falar e 

questionar, o mais importante é saber ouvir, compreender e buscar solução para os 

nossos questionamentos. 

                                                             
24

 A proposta pedagógica para a formação de professores de licenciatura em Educação Física no 
CEFD/UFES está disponível em:  <http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/170/1483>. 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/170/1483
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O processo de escrita, análise e reflexão neste memorial ressignificou a 

minha formação fazendo-me sentir mais humana. Atualmente, consigo entender que 

ser professor (a) é ter comprometimento, honestidade, amor ao ofício, respeito pelo 

aluno e a si mesmo, e, principalmente, humildade para reconhecer que não somos 

os detentores do saber absoluto, pois o conhecimento só pode ser construído e 

reconstruído na relação com o outro. 

O que antes para mim era motivo de estranhamento, desconfiança, angústia e 

muitas das vezes vontade de desistir do curso, hoje é motivo de alegria para que eu 

continue minha jornada como professora, porém, agora consciente do meu processo 

de formação educacional, o qual compreendo e a partir do qual me sinto preparada 

para ser um mediadora no processo de transformação social. Percebo, assim, que 

Bruner (apud PRADO; SOLIGO, 2005, s/p) tem razão: 

 

Vivemos em um mar de histórias, e como os peixes que (de acordo com o 
provérbio) são os últimos a enxergar a água, temos nossas próprias 
dificuldades em compreender o que significa nadar em histórias. Não que 
não tenhamos competência em criar nossos relatos narrativos da realidade 

– longe disso, somos, isso sim, demasiadamente versados. Nosso 
problema, ao contrário, é tomar consciência do que fazemos 
facilmente de forma automática. 

 

Chego aqui com enorme esperança de dias melhores onde farei o possível 

para contribuir com o ensino público e assim como “Antônio Nóvoa25” desejo uma 

escola de qualidade onde todos aprendam. Assim, concordo com as palavras desse 

pesquisador, quando respondeu ao questionamento: “O senhor teria sugestões para 

os professores que enfrentam a situação de ensinar crianças que não querem 

aprender?”. Disse ele: 

 

A escola serve para que os alunos aprendam a trabalhar e para que eles 
aprendam as regras da vida em sociedade. São duas batalhas que não 
podemos perder: o conhecimento e o diálogo social. Só é possível cumprir 
estas duas missões se as crianças encontrarem um sentido para a sua 
presença na escola e celebrarem um verdadeiro contrato educativo com os 
seus professores. 
 
No fundo, o que vos quero dizer, é que não devemos nunca renunciar a 
estas duas missões. Nem renunciar à missão do conhecimento, 
transformando a escola num lugar de vida e de entretenimento, no qual as 
crianças nada aprendem. Nem renunciar à missão do diálogo social, 

                                                             
25

 O vídeo, Ofício de Professor, do Colégio Gracinha está disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=txleZKamajE>,<http://www.youtube.com/watch?v=fh_bMGwY4lg>,
<http://www.youtube.com/watch?v=r47dGUdrTfA>. 

http://www.youtube.com/watch?v=txleZKamajE
http://www.youtube.com/watch?v=fh_bMGwY4lg
http://www.youtube.com/watch?v=r47dGUdrTfA
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transformando a escola num lugar de afetos e de sentimentos, no qual as 
crianças não teriam que se confrontar com a aquisição das regras de vida 
em sociedade. São estas as duas fronteiras que definem os bons 
professores. 

 

Enfim, os estudos de Passeggi sobre memoriais autobiográficos, as 

orientações dos meus professores, a produção do meu memorial de formação e a 

relação com as instituições que me ajudam a “formar-me” foram fundamentais para a 

compreensão do meu processo educativo, assim como para a formação da minha 

identidade de professora, onde assumo um compromisso político com a docência e 

com a sociedade. 

Encerro, por ora, a escrita deste memorial, com uma fotografia que marca a 

minha trajetória de formação, que ocorreu, durante esses oito anos, na companhia 

do meu marido Aurélio e do meu filho Lucas, que estivera comigo desde o começo 

dessa minha jornada e que são os motivos para que eu não tenha desistido. A força 

veio deles, meus maiores incentivadores. 

 

Figura 5 : Minha família, em 2013. 
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APÊNDICE A – LISTA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS 

CULTURAIS DESENVOLVIDAS DE 2009 À 2013 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS CULTURAIS  

NOME DATA HORAS INSTITUIÇÃO LOCAL 

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO FÍSICA 
- PRÁTICAS CURRICULARES E 
PESQUISA 

Out/09 10 UNEMAT MT 

SEMANA DO EDUCADOR 
FÍSICO Out/10 20 UNEMAT MT 

PROJETO:  DIA DAS CRIANÇAS 
- É HORA DE BRINCAR Nov/10 20 SEDUC MT 

XI CONGRESSO ES - EF NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS: 
TRABALHO E GESTÃO 
INTEGRADA 

Jun/11 40 CEFD/UFES ES 

OFICINA - AFRICANIDADES NA 
ESCOLA MACULELÊ E SAMBA 
DE RODA NAS AULAS EF 

Jun/11 8 CEFD/UFES ES 

IV SAEF ATUAÇÃO DO PROFº 
EF NA SOCIEDADE: QUAL 
CONSELHO VOCÊ QUER 
SEGUIR? 

Fev/11 40 
CEFD-

DA26JUNHO 
ES 

XII CONGRESSO ES - 
EDUCAÇÃO FÍSICA, 
IDENTIDADES E CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

Set/12 40 CEFD/UFES ES 

XXVII TRIATHLON DO 
EXERCITO - CAMPEONATO 
IBERO AMERICANO SPRINT 
TRIATHLON (Org.) 

Set-12 10 CBTRI ES 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
PARA O ESPORTE ATRAVÉS DA 
LEI DE INCENTIVO AO 
ESPORTE 

Out-12 3 SEEL-ES ES 

FESTIVAL DAS CRIANÇAS NO 
CLUBE ESPAÇO GERAÇÃO Out-12 3 

GER. 
ESPORTE 

ES 

SEMINÁRIO TRIBUNA DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
SUSTENTÁVEL 

Nov-12 8 
REDE 

TRIBUNA 
ES 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL 
DO MIEIB E III SIMPOSIO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nov-12 25 CE/UFES ES 

VI COLÓQUIO DE 
EPISTEMOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Dez-12 20 CEFD/UFES ES 
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APÊNDICE B - ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS CULTURAIS DESEN-

VOLVIDAS DE 2009 À 2013 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS CULTURAIS  

NOME DATA HORAS INSTITUIÇÃO LOCAL 

POÉTICAS DA CRIAÇÃO:  
TERRITORIOS MEMÓRIAS E 
IDENTIDADES 

Dez-12 32 ARTES/UFES ES 

V CURSO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA CIÊNCIA, 
SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - 
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

dez-12 12 NECE/UFES ES 

V SAEF A FORMAÇÃO 
UNIFICADA COMO SUPERAÇÃO 
DO DUALISMO LICENCIATURA 
X BACHARELADO 

fev-13 40 
CEFD-

DA26JUNHO 
ES 

SEMINÁRIO TRABALHO, PODER 
E GÊNERO NAS 
ORGANIZAÇÕES 

mar-13 2,5 CCJE-UFES ES 

SEMINÁRIO E OFICINAS 
CLASSIFICAÇÕES INDICATIVA 

mar-13 8 
OBSERVATÓR

IO/UFES 
ES 

III SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA EDUCAÇÃO E 
ESPIRITUALIDADE 

abr-13 3 NECE/UFES ES 

I SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA FISOLOFIA E 
ESPIRITUALIDADE 

abr-13 3 NECE/UFES ES 

PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO NO CAMPO 
DA EDUCAÇÃO FISICA:A 
PESQUISA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

jun-13 2 CEFD/UFES ES 

CULTURA POPULAR NA 
ESCOLA:  IMPLICAÇÕES PARA 
O ENSINO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

jul-13 3 CEFD/UFES ES 

OFICINAS DE SEXUALIDADE E 
PREVENÇÃO ÀS DST/AIDS 

out-13 20 PROEX/UFES ES 

XII CICLO DE DEBATES:  
DROGAS, E EU COM ISSO? 

set-13 8 PROEX/UFES ES 

OFICINA DE FLAUTA DOCE I 
set-13 30 CE/UFES ES 

 



60 

APÊNDICE C - ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS CULTURAIS DESEN-

VOLVIDAS DE 2009 À 2013 

 

 
ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS CULTURAIS  

NOME DATA HORAS INSTITUIÇÃO LOCAL 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE 
BIOSSEGURANÇA EM 

TUBERCULOSE NOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE 

ago-13 16 UFES ES 

V SEMINÁRIO NACIONAL DE 
CULTURA CORPORAL E POVOS 

INDIGENAS 
out-13 30 CEFD/UFES ES 

SEMINÁRIO TRIBUNA DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SUSTENTÁVEL 
out-13 8 

REDE 
TRIBUNA 

ES 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
PRÁTICAS CORPORAIS NO 

CAMPO DA SAÚDE 
nov-13 16 UFES ES 

AUTISMO:  O SUJEITO EM 
QUESTÃO 

nov-13 3 PROEX/UFES ES 

SEMINÁRIO VIOLÊNCIA 
ESTATAL E EXCLUSÃO SOCIAL:  

O ESTADO POLICIAL E A 
CRIMINALIZAÇÃO DA MISÉRIA 

NO ESPIRITO SANTO 

dez-13 6 
INSTITUTO 
CIVITAS / 

UFES 
ES 

X SEMANA DE LETRAS dez-13 30 
DA CLARICE 
LINSPETOR 

LETRAS/UFES 
ES 

AACC DESENVOLVIDAS  OUTU-
BRO/2009 A DEZEMBRO/2013 

  519,5 HORAS   
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ANEXO A - HISTÓRICO ESCOLAR 1º GRAU, FRENTE 
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ANEXO B - HISTÓRICO ESCOLAR 1º GRAU, VERSO 
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ANEXO C - BOLETIM ESCOLAR 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 
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ANEXO D - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, FRENTE 
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ANEXO E - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, VERSO 
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ANEXO F - FLUXOGRAMA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA UFPB EM 2007, 

PÁGINA 1 
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ANEXO G - FLUXOGRAMA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA UFPB EM 2007, 

PÁGINA 2 
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ANEXO H - FLUXOGRAMA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA UFPB EM 2007, 

PÁGINA 3 
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ANEXO I - HISTÓRICO ESCOLAR UFPB, PÁGINA 1 
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ANEXO J - HISTÓRICO ESCOLAR UFPB, PÁGINA 2 
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ANEXO K- HISTÓRICO ESCOLAR UFPB, PÁGINA 3 
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ANEXO L - MATRIZ CURRICULAR UNEMAT, RESOLUÇÃO Nº 238/2007, 

PÁGINA 1 
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ANEXO M - MATRIZ CURRICULAR UNEMAT, RESOLUÇÃO Nº 238/2007, 

PÁGINA 2 
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ANEXO N - MATRIZ CURRICULAR UNEMAT, RESOLUÇÃO Nº 238/2007, 

PÁGINA 3 
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ANEXO O - HISTÓRICO ESCOLAR UNEMAT, EM DEZEMBRO DE 2010, PÁGINA 

1 
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ANEXO P - HISTÓRICO ESCOLAR UNEMAT, EM DEZEMBRO DE 2010, PÁGINA 

2 
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ANEXO Q - HISTÓRICO ESCOLAR UNEMAT, EM DEZEMBRO DE 2010, PÁGINA 

3 
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ANEXO R - HISTÓRICO ESCOLAR PARCIAL UFES, EM MARÇO DE 2014, 

PÁGINA 1 
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ANEXO S - HISTÓRICO ESCOLAR PARCIAL UFES, EM MARÇO DE 2014, 

PÁGINA 2 
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ANEXO T - HISTÓRICO ESCOLAR PARCIAL UFES, EM MARÇO DE 2014, 

PÁGINA 3 

 

 


