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INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de compreender e expor as aflições da carreira docente, as discussões 

acerca das especificidades da Educação Física e como ela vem se transformando no decorrer 

do tempo. Deixando de ser apenas uma ferramenta para transformar os indivíduos mais 

saudáveis até a concepção de que ela é uma prática pedagógica que tem o movimento como 

instrumento de realização e deve ser entendido nos aspectos social, cultural e biológico 

(BRACHT, 1996), o processo de transição aluna – professora, a tomada de consciência 

docente e os caminhos que me levaram a essas experiências. Discorro sobre esse processo 

utilizando como instrumento de escrita o memorial autobiográfico que possibilita materializar 

e dar sentido, através das palavras, às minhas memórias e pensamentos durante esse período 

de reflexão. 

Palavras que são a concretização de meus pensamentos e que segundo Larrosa (2002) 

não surgem a partir de uma hipotética genialidade ou inteligência, mas através das palavras 

conseguimos dar sentido a esses pensamentos em busca de compreender e visualizar como 

nos formamos e somos, portanto, ‘[...] pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou 

“argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao 

que somos e ao que nos acontece’. 

Para compreender e contextualizar as reflexões partirei dos acontecimentos e 

experiências vividas durante o meu processo de formação inicial em Educação Física na 

Universidade Federal do Espírito Santo, que abarca as aulas das disciplinas obrigatórias às 

experiências de formação vividas fora desse ambiente exclusivo que é a sala de aula, como a 

minha participação durante três anos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), os esportes que pratico/pratiquei e os acontecimentos que marcaram a 

minha vida, ressignificando e transformando as memórias da minha história de vida em 

material de análise para compreensão da construção da minha identidade docente. 

Quando me remeto as experiências e memórias, as considero como uma ação ativa, um 

tempo vivido que deixou algo marcado e me fez repensar e mudar de atitude quando algo 

semelhante aconteceu. Neste momento de reflexão, entendo como Larrosa (2002, p. 21) 

quando define que experiência é: ‘[...] 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’. 

Assim, o cerne deste trabalho não será apenas uma narrativa ou relatório meramente 

descritivos sobre o processo de formação inicial em Educação Física, mas um espaço de 
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reflexão, que é, também, um processo ativo de formação em que ‘[...] fixar na escrita o que se 

tenta pegar no ar, o que foge e escapa a cada tentativa é um trabalho ao mesmo tempo 

laborioso, sedutor e consideravelmente formador’ (PASSEGI, 2008, p. 36). 

Como produto desse trabalho busco revelar os sentidos que cada experiência me 

proporcionou, fazendo valer a afirmação de Folle (2009, p. 27):  

 

[...] o docente agrega uma gama de expectativas, perspectivas e valores que auxiliam 

na definição de sua identidade profissional. Contudo, estes fatores não se apresentam 

dissociados de problemáticas e de enfrentamentos decorrentes do processo de 

socialização profissional. 

 

Os momentos de socialização profissional vividos no espaço universitário do qual faço 

parte, as conversas com colegas de graduação, os espaços escolares onde, em alguns 

momentos, fui atuar e os diálogos com os professores da graduação. Tudo isso contribuiu em 

grande parte para o meu processo de crescimento pessoal e profissional pois, como o Folle 

(2009, p. 3) argumenta:  

 

[...] o percurso profissional resulta da ação conjunta de três processos de 

desenvolvimento, que são o processo de crescimento profissional, o processo de 

aquisição de competências e eficácias no ensino e o processo de socialização 

profissional.  

 

Tendo clareza dessas premissas e fazendo uso do memorial autobiográfico de 

formação como método de pesquisa, em que partindo da minha história de vida, das 

experiências acadêmicas, pessoais e profissionais, ao serem narradas, são os elementos que 

mostram como o meu processo de formação inicial e a construção da minha identidade 

docente ocorre (SOUZA, 2008). Nesses moldes que baseio este trabalho, pautado nas 

experiências e, portanto, na formação dos sentidos de cada acontecimento nesse período de 

quatro anos. 

Tenho a intenção de que o trabalho aqui desenvolvido sirva como um espaço de 

reflexão não só meu, mas que ao ser lido por outras pessoas, sirva de reflexão sobre a 

formação inicial docente. 

Portanto, apresento elementos autobiográficos de uma aluna (eu) em processo de 

formação inicial e através das palavras pretende materializar e revelar os caminhos que 

levaram a reconhecer os acontecimentos desse período como experiências importantes para 

esse processo de formação o que também inclui a participação em programas de incentivo à 

docência como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o 
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diálogo teórico com as disciplinas estudadas na graduação, a relação com os esportes e os 

acontecimentos da vida. 

Durante todo o processo de formação inicial fomos (eu e os colegas de graduação) 

incitados a nos tornamos professores capazes de refletir e ter uma visão crítica sobre a 

sociedade e suas complexidades, entender e ser capaz de compreender o mundo nos âmbitos 

social, econômico e cultural. Vi que para ser capaz disso é necessário um movimento ativo de 

reflexões e ações e que, nesse processo, estamos sempre mudando a partir da bagagem de 

experiências que vai sendo adquirida, como também as memórias e pensamentos e com isso a 

possibilidade de ressignificar nossas ações e intervir tanto na docência como na vida pessoal. 

Pensando nessa necessidade de refletir sobre a formação inicial e produzir um trabalho 

acadêmico relevante para a finalização dessa etapa da formação, escolhi o memorial 

acadêmico autobiográfico como ferramenta. Com esse método posso exercitar o registro 

daquilo que vivi durante este tempo da graduação e os sentidos que dou a isso. 

Nesse tipo de escrita é necessário colocar em pauta a história de vida pessoal e 

profissional do autor (eu) que é também o protagonista “[...] e o vilão de sua própria 

formação, assim, bio-grafar-se é entendido como ação de cuidar de si e de renascer de outra 

maneira pela mediação da escrita” (PASSEGGI, 2008). 

Para Passeggi (2008), o memorial, neste campo de estudo, serve como ferramenta de 

perpetuação e de reflexão acerca da formação de professores, revela como os autores relatam 

e dão sentido a suas experiências acadêmicas, que são capazes de permitir que a subjetividade 

apareça seguindo fielmente uma ordem cronológica que foi vivida. Assim, é possível também 

analisar os sentidos que o sujeito dá ao currículo da formação inicial, já que o currículo é 

vivido por cada sujeito de uma maneira diferente. Portanto, segundo Passeggi (2008, p. 128) 

“[...] a abordagem biográfica é pertinente por ser considerada um meio de investigação e um 

instrumento pedagógico”. Esse instrumento tem como principal característica a reflexão a 

partir das memórias do autor. 

 

A reflexão da vida profissional, em diferentes momentos da carreira docente, torna-

se necessária porque nem todos os professores apresentam o mesmo ritmo de 

trabalho e nem passam pelas mesmas fases ou ciclos de desenvolvimento 

(GONÇALVES; PASSOS, 2004, p. 28). 

 

O memorial é uma ferramenta multifacetada de investigação da/na formação inicial 

sendo capaz de considerar globalmente as influências que constroem e fazem parte do 

crescimento pessoal e profissional de cada pessoa. Assim como a afirmação de Souza (2008, 

p.128):  
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Como investigação, tal abordagem contribui para apreensão de dispositivos sobre os 

percursos de formação e dimensões do cotidiano escolar, de questões vinculadas à 

profissão, além de possibilitar a apreensão de diferentes processos de aprendizagem, 

de conhecimento e de formação, através das experiências e modos de narrar as 

histórias individuais e coletivas expressas nos memoriais de formação.  

 

A partir das afirmações anteriores baseio-me na concepção de Pimenta (1996) que 

salienta que o processo de formação da consciência do ser docente e o crescimento 

profissional não são imutáveis (PIMENTA, 1996, p. 6) e estáticos. Não ficam restritos só ao 

período de graduação. Também não é algo que se adquira instantaneamente ao finalizar o 

curso ou ingressar no mesmo. Ele é construído todos os dias. O sujeito que está situado 

historicamente e tem consciência desse fato consegue justificar a necessidade de pesquisar a 

prática docente e a formação inicial. 

Consciente do local que ocupo, é necessário um esforço para acompanhar as mudanças 

que acontecem no mundo e, consequentemente, na escola. Essa “ambientação”, ocorre de 

maneira mais natural e menos agressiva aos discentes que estão se tornando docentes. Agindo 

dessa forma o processo de construção da consciência do professor se amplia, formando um 

professor capaz de ser: 

 
[...] ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus 

valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angustias e anseios, do sentido que tem em 

sua vida o ser professor (PIMENTA, 1996, p. 76). 

 

Assim, essa forma de representar os pensamentos aproxima os espaços que ficam entre 

a universidade e a realidade escolar porque o autor é o principal sujeito desse método. A 

dificuldade de compreender a realidade escolar quando nos deparamos com ela fica fácil de 

ser vivida e possibilita que outras pessoas, através das minhas experiências, possam refletir 

esses confrontos entre realidade e teorias estudadas na universidade junto comigo, por isso a 

importância do compartilhamento  das experiências e das responsabilidades quando estamos 

no estágio supervisionado, programas de iniciação à docência ou qualquer ação que envolva a 

aproximação com o ambiente escolar (atividades de intervenção em grupo). Nesse sentido é 

que entendo que este é um trabalho social e academicamente relevante. 

O memorial nessas condições consegue situar o ator/autor através dessa intrínseca 

reflexão de si e indicando os próximos caminhos a serem tomados pelo sujeito. Portanto, o 

memorial autobiográfico tem a função central de pesquisar e investigar o eu fazendo com que 

através das memórias/experiências/pensamentos seja capaz de dar sentido e intervir com 
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lucidez na prática docente compreendendo os caminhos que o fizeram chegar até o presente, 

respeitando a ordem cronológica dos acontecimentos e a subjetividade do autor (PASSEGGI, 

2008). 

O memorial de formação, para Passeggi (2008, p. 15) busca “[...] fazer retornar aos 

sujeitos pronunciantes o mundo problematizado. Por exigir novo pronunciar, o memorial é 

também um modo de cada autor modificar-se”. 

Na visão de Passeggi (2008), o autor narra sua trajetória pessoal, intelectual e 

profissional fazendo dessa trajetória o objeto central da pesquisa, mas ao contrário do que se 

pensa, num memorial não é necessário rememorar toda a história vivida e sim as experiências 

vividas que foram mais importantes para a construção do atual momento de vida do sujeito. 

Assim, temos uma compreensão melhor dos fatos e como eles influenciaram na tomada de 

decisão, nas atitudes e construção da identidade do ser docente.  

O memorial de formação se configura como um gênero textual narrativo 

autobiográfico que possibilita a crítica, autocrítica, reflexão e preservação da memória do 

sujeito (PASSEGGI, 2008), sendo fundamentada a partir da necessidade de registrar o que se 

pensa, o que se faz e como esse fazer pode ser transformado em novas experiências após a 

reflexão das experiências já vividas. Portanto, o autor é o protagonista dessa ação em todos os 

âmbitos de análise desse modo de pesquisar, além de autor ele é o sujeito da pesquisa, faz a 

crítica/autocrítica e faz a reflexão a partir de suas próprias narrativas. 

É com base nas memórias que as minhas narrativas são construídas, tendo como fonte 

para isso, os relatórios de ação docente e textos produzidos nos estágios supervisionados, 

relatos de experiências e trabalhos produzidos nos seis semestres em que fui bolsista do 

PIBID, fotografias. Através desses materiais posso lembrar/retomar detalhadamente as 

experiências vividas, os sentimentos e as sensações produzidas por cada uma delas. 

Com isso, entendo ser necessário trazer à tona minhas memórias de formação 

(pessoais e acadêmicas) e montar um arcabouço recordativo da minha trajetória de construção 

(que nunca se findará) profissional na docência em Educação Física.  

Para que essas memórias sejam alcançadas e possam de alguma maneira ser 

materializadas utilizo o registro escrito como forma de linguagem para que faça essa conexão 

com o vivido e que por isso esteja distante. A escrita na forma de narrativa que conta e 

descreve as minhas memórias de forma sucinta e crítica. E eu, como autora assumo a função 

de contá-las e também de redirecionar os passos, que através das experiências, pude dar de 

acordo com os meus objetivos. 
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Por si só a escrita narrativa já apresenta características autobiográficas porque numa 

narrativa não há como desassociar as subjetividades do autor quando se usa esse estilo de 

escrita. Há sempre um vestígio de suas impressões e sentimentos mesmo quando apenas se 

descreve um determinado acontecimento.  

Neste texto lanço mão de ferramentas metodológicas que me ajudarão a fundamentar e 

compreender as minhas experiências e memórias. São ferramentas autobiográficas. Esse ato 

de auto-biografar-se é aqui compreendido como em Passeggi (2008, p. 27 ): “[...] a síntese do 

sentido bio-grafar-se, aqui entendido, ao mesmo tempo, como a ação de cuidar de si e de 

renascer de outra maneira pela mediação da escrita”. 

Com as reflexões sobre si e as próprias atitudes uma nova prática será relançada no 

ambiente, independe de qual seja ele, e assim tais preceitos metodológicos serão eficientes. 

Nesse caso, o renascimento pode ser entendido como a transformação de pensamentos em 

novas práticas a partir de cada experiência vivida que serão aqui narradas e expostas. 

Portanto, é importante refletir e não ficar somente na descrição de fatos isolados, mas 

para que a compreensão do conteúdo exposto seja levada em conta, a ordem dos 

acontecimentos e as consequências de cada um deles na minha vida docente, acadêmica e 

pessoal sejam incluídos, atribuindo a cada um deles e o seu valor na construção da minha 

identidade. 

Esse processo de reflexão e reconfiguração de uma nova prática que envolve a 

ação/experiências – reflexão – ação e que inclui a vida do cotidiano docente e se afirma, 

principalmente, como norteadora para um professor crítico sobre a sua prática que é capaz de 

intervir no meio social que está inserido de maneira mais sucinta e lúcida. 

Assim, para a fundamentação desse trabalho, o memorial autobiográfico com o foco 

na formação contribui para, a partir dos relatos, montar um arcabouço temporal de 

experiências chegando até onde estou. 
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CAPÍTULO 1 

DA INFÂNCIA ÀS PRIMEIRAS IMPRESSÕES DO ENSINO SUPERIOR 

 

Para situar esta narrativa, começo a partir das experiências da infância, vivida, toda 

ela, num condomínio espaçoso, quadra, campo de futebol e um lago que permitiam 

possibilidades infinitas de brincar e movimentar. Bastava imaginação e os amigos para 

construir e inventar brincadeiras. Experimentei inúmeras brincadeiras, entre as quais 

destacam-se todos os tipos de piques, e o esporte esteve, sempre, muito presente: futebol de 

campo, futsal, handebol, basquete, vôlei e algumas variações de esportes que fazíamos, por 

exemplo, usávamos as raquetes de frescobol, uma rede de vôlei e jogávamos o nosso tênis; 

colocávamos os patins construíamos tacos e com uma bolinha de tênis jogávamos o nosso 

hóquei no “gelo”; demarcávamos todo o condomínio e fazíamos nossa corrida de mountain 

bike, que na época era só corrida de bicicleta mesmo. Essas experiências foram fundamentais 

e explicam muito sobre as minhas escolhas de hoje. A partir dessa rica gama de movimentos 

pude desenvolver bem minha aprendizagem motora, logo, explorei bem minhas capacidades 

cognitivas já que a brincadeira com o outro proporciona um momento dinâmico que requer 

várias mudanças de ação durante o decorrer dela, permitindo a capacidade de executar 

habilidosamente um gesto motor e capacidade de estabelecer relações com o outro. 

Nessa fase, também entrei em muitas escolinhas de esportes tais como, karatê, futsal, 

bodyboard e vôlei. Mesmo iniciando nos esportes, as brincadeiras ainda eram os meus 

interesses centrais já que fiz karatê antes dos 10 anos de idade. Gostava de treinar e competir, 

mas brincar com meus amigos do condomínio tomava a maior parte dos meus pensamentos e 

ações. Ao contrário do quintal de casa, a escola não me permitiu explorar experiências tão 

complexas e ricas quanto a vida agitada que vivia enquanto imaginava as brincadeiras que 

iríamos fazer no dia. 

Desde a primeira série as aulas de Educação Física, nas quais supostamente acreditava 

que aprenderia/viveria experiências diversas com movimentos e com os esportes, não 

aconteceram. Durante todo o ensino fundamental I todas as aulas eram exatamente as 

mesmas: a professora fazia uns movimentos ginásticos (que até hoje não sei definir) e nós 

(crianças/alunos) repetíamos toda aula, exceto quando conseguíamos convencer a professora 

de deixar ser “aula livre” e sempre jogávamos futebol e queimada. Toda a energia e 

imaginação que eu tinha e que era comum a todos os alunos, era simplesmente 

desconsiderada. Mesmo no começo da escolarização sabia que naquela aula havia muitas de 

possibilidades de movimentos, esportes e brincadeiras. Éramos obrigados a fazer sempre a 
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mesma aula e condicionados a aprisionar nossas energias mantendo o corpo preso sentado ou 

em pé, mas sem sair do lugar, na quadra repetindo o mesmo movimento. Afirmando o que 

Alves (1989, p. 42) salienta sobre o corpo, que “[...] se transforma no local de um sentido 

apenas: o sentido da posse. Saber ver, saber ouvir, saber sentir cheiros, saber sentir gostos, 

saber sentir na pele”. 

A partir daí então comecei, com a ajuda da minha mãe, a buscar fora da escola práticas 

que despertavam em mim o mesmo prazer e as mesmas sensações que as brincadeiras me 

davam. Foi quando iniciei no projeto de karatê que surgiu da iniciativa de um professor de 

karatê voluntário na escola. Mesmo que para aprendizagem do karatê fosse necessário a 

repetição dos golpes e gestos e talvez a possibilidade do esporte se tornar monótono para mim 

existisse, o karatê fez sentido para além de uma simples execução perfeita de um golpe.  

Comecei a me dar conta de que um fazia parte de um grupo/equipe/time, além dos 

amigos de infância, que defendiam um ideal, viviam uma cultura e fui aprendendo a gostar de 

estar ali. No karatê há duas formas de lutar: o kata, no qual você luta com um adversário 

imaginário e já tem os movimentos pré-determinados de kata para cada faixa e o kumitê, onde 

há a luta com um adversário real e ter o próprio estilo de luta. Neste eu podia me expressar 

através da luta, criar o meu próprio estilo e por nos golpes o meu jeito. Não quer dizer que é 

uma luta sem regras, pelo contrário, há regras e golpes permitidos (que são previamente 

aprendidos), mas existe uma diversidade significativa e cabe a você definir o que melhor se 

encaixa na sua luta. Logo comecei a competir e esses sentimentos de pertencimento ficaram 

mais incorporados em mim.  

A sensação de competir podia ser comparada a sensação que sentia quando brincava. 

Continuei a brincar, mas já conseguia, sem resistência, dividir o tempo da brincadeira e 

guardar um tempo para o karatê. Continuei no karatê até as series finais do ensino 

fundamental II, quando todas as minhas amigas saíram do karatê e após vários contratempos 

que eu ainda não compreendia que poderiam acontecer no esporte (campeonato adiados, falta 

de transporte para os atletas, falta de recursos e etc) me fizeram deixar o esporte. Logo em 

seguida entrei para uma escolinha de vôlei num clube em um bairro próximo, porém, os 

treinos eram a tarde e minhas aulas também. Minha mãe, mesmo assim, deixou que eu fosse 

aos treinos duas ou três vezes no mês. Aprendi bem rápido o esporte. Como no condomínio 

brincava sempre, já tinha repertório de movimentos grande que só precisavam ser lapidados. 

Naquela época o vôlei estava no auge de sua ascensão, daí o interesse em praticá-lo.  

Com o novo esporte veio um novo desafio que não era somente o lado técnico, mas o 

de se adaptar as novas ações daquela prática, conhecer e aprender a conviver com pessoas 
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diferentes, afinal, todos os meus amigos do karatê eu já conhecia da escola e no clube eu 

nunca tinha visto ninguém, só conhecia o professor da escolinha. O fato de treinar poucas 

vezes fez esse processo ser mais lento e, aos poucos, fui conhecendo todas as meninas e 

incorporando novamente aquele sentimento que citei antes: de pertencimento e união que 

fazer parte de uma equipe proporciona. Continuei estudando na mesma escola da primeira até 

a oitava série e, até o primeiro ano do ensino médio, continuei a estudar perto de casa, porém, 

a escola não era a das melhores e, como sabia que ao final daquele período prestaria o 

vestibular, resolvi mudar de colégio. Fui estudar numa escola modelo do governo que ficava 

em Vitória. Junto com essa mudança, mudei também de clube e passei a jogar vôlei em um 

clube também em Vitória. Os treinadores desse novo clube também eram os mesmos da 

equipe de vôlei de uma das principais escolas particulares de Vitória e me convidaram para 

fazer parte do time deles com uma bolsa integral para estudar e treinar por essa escola. Aceitei 

e novamente mudei de colégio. 

Todo aquele processo que eu vivi na primeira vez que cheguei para jogar e conhecer 

todas foi necessário de novo, eu não conhecia ninguém do meu time e agora não conhecia 

ninguém da minha turma na sala de aula, mas como o convívio era diário, as amizades logo se 

estabeleceram. Os treinos que eram apenas duas vezes por semana passaram a ser diários e 

com jogos aos finais de semana, passei a fazer parte também da seleção capixaba e com isso 

comecei a viajar para jogar. Um dos desejos que sempre tive era poder representar o Estado 

no cenário nacional e viajar para isso. Conheci nesses dois anos quatro Estados, lugares que 

eu nunca imaginei conhecer. Fez com que eu gostasse ainda mais de praticar esportes e 

pertencer/representar um grupo. Fui a Manaus – AM, Fortaleza – CE, Maringá – PR e 

Goiânia – GO e além de conhecer esses lugares pude aprender sobre o local, conheci gente de 

várias partes do Brasil e da elite do vôlei. Experiências incríveis e diferentes em cada viagem. 

Vale lembrar que minhas experiências corporais sempre foram vividas fora do horário letivo, 

sempre nos contraturnos. Mesmo com a mudança de escola, as aulas de Educação Física não 

impactaram minha escolarização, pelo contrário sempre me ajudaram a manter em dia os 

estudos. 

As aprendizagens corporais que tive sempre eram de fora para dentro da escola, pois a 

partir das minhas vivências tentava trazer para as aulas o que eu praticava estabelecendo 

dialogo a fim de convencer o professor de Educação Física a dar o conteúdo que eu praticava 

naquele momento. O gosto pelos esportes influenciou diretamente a escolha dos cursos que 

gostaria de fazer na graduação. A primeira escolha foi Jornalismo. A ideia inicial era ser 

jornalista esportiva e além de cobrir todos os grandes eventos, ser aquele tipo de jornalista que 



    15 

 

tem séries fazendo todos os esportes radicais nos lugares mais incríveis do mundo. Naquela 

época, custava nada sonhar, entretanto, por um pontinho fiquei de suplente e não fui aprovada 

no vestibular da UFES.  

Eu sempre pensei cursar Educação Física, mas não gostava nem um pouco da ideia de 

ser professora pelas experiências que vivi com as minhas professoras, logo, acabei optando 

pelo jornalismo. A princípio não cogitava a hipótese de ser professora. A minha ideia de 

educação física era exclusivamente voltada para os esportes e somente a isso. Achei que 

estudaria a fundo os esportes, seus métodos de ensino específicos, o funcionamento do corpo 

nas mais variadas condições esportivas, etc. Não tinha noção alguma da divisão do curso e as 

atribuições de cada área (bacharelado e licenciatura). Não sabia a fundo das diferenças entre 

os cursos de Educação Física e optei pela licenciatura com o pensamento de que estudaria 

todas as bases teóricas e técnicas que norteiam o esporte. 

Prestei o vestibular e consegui a vaga em Educação Física (licenciatura) na UFES. 

Rapidamente percebi que estava enganada quanto as delimitações da Educação Física, ao 

campo de estudo e com as minhas aspirações profissionais. Essas diferenças foram um choque 

para mim nas primeiras semanas e ao ouvir aquela repetida pergunta que nos fazem no 

primeiro período: “Por que você escolheu Educação Física e por que a licenciatura? ” 

Sinceramente, escolhi apenas pelo fato de o curso ser matutino. Tinha noção rasa de que por 

meio da licenciatura poderia dar aula em escola e no bacharelado, não. Apenas isso. Não sabia 

que em alguns pontos os currículos e as matérias que também gostaria de estudar não se 

faziam presentes (não li o currículo do curso), mas continuei.  

Por outro lado, já tinha noção de que na área da educação poderia pelo menos pleitear 

uma cadeira no âmbito público e ter um emprego estável. A disciplina de introdução à 

Educação Física começou a clarear um pouco as possibilidades infinitas da Educação Física e 

suas especificidades, conhecer o surgimento da Educação Física, os campos científicos que 

embasam, a evolução com o passar dos anos, as utilidades que a Educação Física teve em 

cada período e me fez começar a analisar criticamente como ela vem sendo desde os 

primeiros esclarecimentos da disciplina. Comecei a entender suas atribuições e discussões a 

partir desta primeira aproximação. Com esses apontamentos, surgiram os meus primeiros 

questionamentos, que giravam em torno de pontos básicos: o que é Educação Física? Como 

seria me tornar professora? Como esse processo de construção de saberes aconteceriam?   

Essas dúvidas giraram sempre em torno do que é Educação Física já que o que eu 

acreditava era a partir de uma visão simplista imposta há muito tempo atrás quando os 

militares estavam no governo e a Educação Física foi fortemente implantada nas escolas 
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através dos esportes. Um fato interessante é que o professor da disciplina que culminou as 

primeiras reflexões acerca disso é o mesmo que salienta esse debate no campo acadêmico da 

Educação Física brasileira, o professor Valter Bracht. Sobre essa fase simplista a qual me 

refiro ele explica que: 

 

Os termos atividade física, exercícios físicos, são fortemente marcados pela ideia de 

que o papel da EF era contribuir para o desenvolvimento da aptidão física pertencem 

claramente, no plano do conhecimento, ao arcabouço conceitual das disciplinas 

científicas do âmbito da biologia (BRACHT, 1996, p. 23). 

 

Tendo isso claro e refletindo sobre como se justificou a necessidade Educação Física durante 

esse período, me fez perceber a quão enganada eu estava sobre o curso. 

  



    17 

 

CAPÍTULO 2 

TOMADA DE CONSCIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 

 

Com essas perguntas norteadoras iniciei o processo de formação inicial em Educação 

Física, primeiro buscando entender o campo de estudo que havia escolhido. Essa primeira 

questão não foi, nem será fácil de definir, porém, não quer dizer que seja incompreensível. 

Para isso, parei de tentar definir com precisão tudo acerca da Educação Física e busquei 

entender os caminhos que a levaram nessas direções através das disciplinas do currículo. E 

quanto à docência, além dos saberes necessários para desenvolver a docência, o processo de 

convencimento e a tomada de consciência a partir das experiências vividas foram de suma 

importância nesse sentido. As primeiras discussões foram acerca de como está situação do 

campo da Educação Física no âmbito político, social e cultural. 

O primeiro confronto de ideias foi baseado nas minhas vivências com as aulas de 

Educação Física. Essa experiência resultou em mim um pensamento de que a EF se fazia por 

repetição de gestos pré-programados e sempre iguais, sem um começo/meio/fim, ou seja, sem 

qualquer tipo de progressão didática. Não conseguia ver um sentido para aquele momento a 

não ser como um escape das aulas dentro da sala de aula. Nas aulas de EF era permitido, 

quando era aula livre, conversar, correr à vontade e escolher a brincadeira que queríamos 

fazer sem nenhuma intervenção do professor(a). Porém, como sempre pratiquei muitos 

esportes, acreditava que nas minhas aulas de EF poderia contemplar algum desses esportes e 

que não fosse somente o futsal, logo, a EF para mim além das repetições seria algo em que eu 

pudesse conhecer novos esportes, e que se resumia apenas ao gestual técnico também. Essas 

impressões e conclusões ficaram em mim durante todo o meu período de escolarização do 

nível fundamental até o término do nível médio. 

A questão que deve estar na cabeça de quem lê esse relato é “Por que, então, você 

escolheu cursar Educação Física na graduação?” Essa é também a primeira pergunta que se 

faz a um aluno graduando em EF. A minha resposta é simples: porque eu sempre gostei muito 

de fazer esportes de todos os tipos possíveis. A pergunta seguinte a essa é: “Por que escolheu 

licenciatura?” No meu caso e de alguns colegas da minha turma, escolhi licenciatura porque o 

curso era no período da manhã e pesquisando de forma rápida não entendia a diferença exata 

de cada currículo (licenciatura e bacharelado). Para mim era simples: com a licenciatura eu 

teria mais uma opção que seria trabalhar em escola, e com o bacharelado apenas na parte de 

musculação e ambientes fora da escola. Achava, assim, que com a licenciatura eu poderia 

trabalhar no campo de atuação que eu quisesse. 
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Já podemos concluir duas de minhas certezas: 1) Educação Física se resumia aos 

esportes e estava relacionada sempre as ciências biológicas; 2) Não compreendia a diferença 

dos currículos entre o bacharelado e a licenciatura. 

Agora vamos para o confronto de ideias que começou a partir da proposta das aulas da 

disciplina de “Introdução à Educação Física”. A turma foi dividida em grupos e fizemos 

vários seminários em que o tema era um campo de atuação da EF. Fiquei responsável por 

entrevistar um professor que atuava na escola e com perguntas já pré-determinadas consegui 

algumas informações acerca de campo de atuação. O professor entrevistado além de ser 

professor na escola também trabalhava em academia, o que era possível de acordo com o 

currículo antigo do curso: ele se formou muito antes da divisão dos cursos, o que 

precipitadamente me fez crer que minhas compreensões estavam certas e que ao me formar 

poderia, somente com o diploma de licenciatura, trabalhar em qualquer campo de atuação.  

Ao assistir os seminários dos colegas comecei a questionar isto e enxergar outras 

possibilidades e compreender os limites de cada formação – licenciatura e bacharelado. Os 

seminários foram fundamentais para que eu pudesse ampliar minha visão sobre o campo 

profissional que a Educação Física abrange e começar a me situar no curso de graduação, 

quebrando a visão de que ela se resumia a tudo que envolvia os esportes e especificamente a 

musculação/academias.  

A partir disso, já conseguia identificar algumas concepções e características da EF e 

que de acordo com Bracht (1996, p. 23) essas demarcações poderiam ser identificadas assim: 

“[...] a) atividade física, em alguns casos, atividades físico-esportivas e recreativas; b) 

movimento humano ou movimento corporal humano, motricidade humana ou ainda, 

movimento humano consciente; c) cultura corporal de movimento”. 

Essa primeira fase da disciplina além de me fazer ampliar a visão sobre onde se fazia 

presente a EF também me fez começar a questionar a minha ideia de EF esportivizada, pois, 

nesses seminários começaram a aparecer as danças e as práticas corporais alternativas e que 

até então eu não considerava como parte da EF. Tinha a noção de que o movimento era a 

característica mais marcante, mas não o compreendia como uma ação que pode ser 

transmissora de cultura, representar um povo e que de alguma forma consegue estabelecer um 

diálogo com o mundo.  

A segunda parte da disciplina foi pautada na discussão em que a questão norteadora 

era “O que é Educação Física?”. O debate feito foi baseado em textos publicados na revista 

movimento nos anos de 1994 e 1995 que buscavam responder a essa questão e delimitar o 

campo de estudo.  
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Gaya (1994) no seu momento de resposta, acreditava que a Educação Física não 

poderia somente ficar exclusivamente no campo das ideias, da filosofia, e nem das ciências 

biológicas. Defendia que a EF tinha a função pedagógica de tratar todos os assuntos fazendo 

que eles dialogassem quando postos na realidade. A filosofia ficaria na responsabilidade pelas 

teorias de valor, axiologia, e as ciências biológicas pautariam a EF na parte técnica da 

intervenção. 

Enquanto Taffarel e Escobar (1994) em seu texto de reflexão sobre o tema fez críticas 

duras a Gaya (1994) e que segundo Bracht (1995, p. 4) as autoras: “[...] não admitem 

dicotomizar prática pedagógica, filosofia e ciência. Segundo as autoras, respaldando-se no 

materialismo histórico e dialético essas são todas práticas sociais determinadas historicamente 

pelo modo de produção capitalista”. 

E levam o debate para um campo de discussão para outro nível “[...] fundada numa 

dada leitura de realidade que não sente necessidade de se fundamentar” (BRACHT, 1995, p. 

7). 

Gerando expectativas mais altas do que propôs Gaya (1994) ao expor sua opinião no 

debate e conclui o texto afirmando: “[...] as diferenças teóricas (ou práticas ou simplesmente, 

diferenças) que realmente existem, mas apenas coloco-las no devido lugar, ou seja, tratar das 

divergências onde elas realmente se apresentam” (BRACHT, 1995, p. 7). 

Diante desse debate de ideias me senti meio perdida, pois não tinha experiência nem 

vivência acadêmica para debater e refletir sobre esses temas. Entretanto, mesmo sem tentar 

estabelecer concepções do que é a Educação Física o professor apontou os caminhos que 

seriam mais sensatos buscar quando fosse pensar a situação da EF. Em seu texto publicado na 

revista ele se referiu à EF como “[...] uma prática social com as características de uma prática 

pedagógica, com a especificidade do que tematiza manifestações da nossa cultura 

corporal/movimento” (BRACHT, 1995, p. 2). 

Partindo dessas premissas pude começar a entender onde eu estava, e que para 

entender esse campo de estudo eu deveria olhar não só para um aspecto, seja ele 

biológico/filosófico/social/cultural/histórico, mas para todo o processo cronológico e histórico 

desse campo de atuação. Além disso, em cada local analisado poderíamos encontrar nuances 

comuns, porém com objetivos diferentes em cada espaço que a EF se fizesse presente, ou seja, 

a EF não consegue estabelecer como definição algo concreto o que se é sensato fazer é 

analisa-la e entender como ela vem sendo até aquele momento. 

Essa experiência acadêmica, claramente, me fez rever minhas certezas e mudar de 

opinião sobre a EF e querer conhecer profundamente essa área. 
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As discussões na sala de aula me fizeram compreender historicamente a Educação 

Física, partindo das análises dos períodos passados. Assim, consegui ter mais claras as 

possibilidades da EF naquele tempo, e se analisarmos essa área do conhecimento no tempo 

atual fica difícil indicar com precisão as suas tendências e campos de atuação. É preciso 

analisar com um olhar específico para reconhecer o objetivo da EF em cada espaço. 

Paralelamente às discussões sobre o que seria Educação Física, nesse mesmo semestre, 

cursei a disciplina “Educação Física, Formação Docente e Currículo” que tinha como 

professor o Francisco Eduardo Caparroz e o foco era a concepção da formação docente e 

pessoal, os fatores que nos influenciam para isso e as atribuições que um professor tem. 

Assim, comecei a ter as primeiras impressões do que seria ser uma professora. Não citei 

ainda, mas não tinha pretensões de ser professora de escola, mesmo cursando licenciatura, 

meu foco eram os esportes. 

Entretanto, nessas aulas um ponto de inquietação e interesse sobre ser professora na 

escola foi despertado em mim. Isso aconteceu quando num dia de aula o professor sugeriu a 

leitura de textos do livro Cartas para um jovem professor do escritor Phillipe Meurieu. Esse 

livro retrata as sensações e os desafios de ser e se tornar um professor, e mesmo se tratando de 

épocas e lugares diferentes, o autor consegue contemplar as mesmas sensações de quem inicia 

nesse processo de formação docente em qualquer tempo e lugar.  

Não trata a docência como algum tipo de dom, mas sim como a vontade de superar 

desafios, se questionar e olhar, sobretudo, para dentro de si na busca pelas soluções de 

problemas. Não criar expectativas altas sobre si e achar que você vai salvar o mundo, mas ter 

a consciência de que você pode, sim, ajudar a mudá-lo. Não acreditar em dom, não significa 

que você deva exercer a função sem sentimento e racionalizar tudo, pelo contrário, são essas 

experiências sentimentais que marcam e fazem o docente/futuro docente refletir sobre suas 

práticas. Frustração, felicidade, dúvidas, certezas e incertezas são comuns a todos os que vão 

ser tornar professor ou já são professores e saber lidar com isso é importante, segundo o autor.  

Deparando-me com essas reflexões do livro comecei a repensar as minhas intenções 

profissionais no curso. Comecei a considerar a docência como uma possibilidade real no meu 

futuro. E assim como Meurieu (2006, p. 21), entendo que: 

 

[...] aprender é nascer para outra coisa, descobrir mundos que desconhecíamos até 

então. Aprender é ver suas certezas balançarem, é desestabilizar-se e sentir 

necessidade, para não se perder ou desanimar, de referências estáveis que apenas um 

profissional do ensino pode oferecer. 
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Posso dizer que esse foi o estopim da construção da minha identidade docente 

(PIMENTA, 1996) a partir do momento em que eu reflito sobre mim o que estou fazendo, e 

pensando e o que me preocupa com relação ao meu futuro como professora. 

Essa foi a primeira reflexão sobre docência, a faísca que eu precisava para me 

encorajar a encarar esta jornada de quatro anos na graduação. 

No decorrer da disciplina – e também agora – percebo, seguindo o mesmo pensamento 

de Phillipe Meurieu a importância de nos conhecermos como indivíduos, no processo de nos 

tornarmos professores. Nesse caminho, o professor da disciplina propôs que nós alunos nos 

conhecêssemos melhor a partir de um quadro de autoimagem, representado na imagem a 

seguir: 

 

Figura 1 - Quadro de autoimagem. 

 

Nota: Mesmo sem a comparação antes/depois achei relevante expor este quadro a fim de representar a 

importância de conhecer a subjetividade de cada indivíduo para construção da identidade docente. 

 

O interessante desse quadro é que se eu fosse responder a estas questões hoje, as 

únicas coisas que eu mudei de opinião foram as questões relacionadas com a Educação Física. 

Isso indica o efeito do currículo sobre mim e minhas expectativas perante ele. Assim 

como Pacheco (2005, p. 33) entendo que o currículo não é:  
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[...] totalmente previsto ou prescritivo, mas como um todo organizado em função de 

propósitos educativos e de saberes, atitudes, crenças e valores que os intervenientes 

curriculares trazem consigo e que realizam no contexto das experiências e dos 

processos de aprendizagem formais/ e ou informais. 

 

O que normalmente nós (alunos) costumamos dizer é que ao final da graduação temos 

a sensação de que não estamos preparados para atuar ou não obtivemos o conhecimento 

suficiente para iniciar uma carreira docente. O que falta em nós é entender o objetivo do 

currículo do curso e quais as nossas intenções diante dele. A visão que tenho após esses 

quatro anos é a de que o curso busca, demasiadamente, fazer com que os futuros professores 

consigam ampliar o seu campo de visão sobre a Educação Física para quebrar de vez o 

pensamento tecnicista e pouco pensante sobre o que se faz, além de pretender levar para 

escola uma prática que dialogue com o meio cultural. 

Entender que o currículo não é uma fórmula mágica e que ao final dele você cumpre 

todos os requisitos para ser um professor(a) capaz de lidar com todas as complexidades da 

escola e conseguir desempenhar sua função sem maiores dificuldades é fundamental para não 

sofrer frustrações quando iniciar na carreira docente. É preciso ter a noção de que, uma vez 

professor(a), não estar na zona de conforto será sua rotina, então, é melhor descontruir a ideia 

de que a escola é um paraíso onde não há conflitos, desafios e muito trabalho. 
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CAPÍTLO 3 

INTERRUPÇOES... 

 

Fatos ruins acontecerem nesse início de graduação quebrando a caminhada linear que 

eu esperava que fosse a minha trajetória na graduação. A primeira delas foi o decreto de greve 

geral nas universidades federais do Brasil, que incluiu também a Universidade Federal do 

Espírito Santo. A greve durou quatro meses: do início de maio ao final de setembro de 2012, 

ou seja, só tinha cursado metade do primeiro período e todas as questões e reflexões que havia 

começado foram interrompidas pela greve. 

Isso prejudicou a continuação das reflexões acerca das questões levantadas em cada 

disciplina. Todos da turma, e comigo não foi diferente, esquecemos durante esse período a 

universidade e os estudos. Alguns compromissos com o PIBID ainda me faziam ir até a UFES 

algumas vezes no mês, mas o funcionamento do programa também foi prejudicado devido a 

isso, o que afastou meu pensamento das dúvidas em que eu havia me proposto a responder 

naquele semestre. Essa “meta” tinha sido apenas adiada para quando as aulas retornassem. 

Elas voltaram, no final de setembro, com força total, calendário apertado que 

prejudicava a qualidade das discussões e muitas tarefas avaliativas para cumprir e encerrar 

logo o primeiro semestre de 2012 e, assim, retomar o ritmo de estudos da faculdade. 

Entretanto, na primeira semana de aula após a greve, mais precisamente no sábado da mesma 

semana que voltaram as aulas, meus pais saíram de casa para visitar uns amigos de um casal 

de vizinhos que moravam no apartamento da frente e que eram nossos vizinhos desde que nós 

nos mudamos para o Espírito Santo. 

Naquela época contabilizavam uns dezoito anos de amizade e de vizinhança. Eles 

eram da família. Eles e meus pais saíram pela manhã com destino a Aracruz para um almoço 

e retornariam no mesmo dia depois do almoço, porém, quando voltavam e estavam próximos 

a Jacaraípe, na rodovia ES-010, numa curva, foram surpreendidos por um motorista 

alcoolizado que, em alta velocidade, forçou uma ultrapassagem e bateu no carro dos meus 

pais de frente, matando na hora minha mãe e meus vizinhos  

Meu pai, mesmo sofrendo várias fraturas conseguiu sobreviver, mas ficou internado 

durante três meses, passou por três cirurgias e, devido as fraturas, contraiu uma bactéria que o 

fez ficar mais um tempo no hospital para tomar antibiótico. 

Nesse período, as dúvidas em relação à Educação Física, meu futuro ou qualquer coisa 

do tipo já não eram mais minhas maiores preocupações. Eu, que até então não tinha passado 

por grandes/nenhum problema na vida, já comecei enfrentando um dos grandes. Meu pai no 
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hospital, minha mãe foi e nunca mais voltaria, meus vizinhos também, sem despedida, sem 

aviso, só foram. Essa dífícil experiência me remete a um trecho da música “O vento”, da 

banda Los Hermanos: 

 

Um século, um mês 

Três vidas e mais 

Um passo pra trás 

Por que será? 

Vou pensar 

Como pode alguém sonhar 

O que é impossível saber? 

Não te dizer o que eu penso 

Já é pensar em dizer 

E isso, eu vi 

O vento leva 

Não sei mais 

Sinto que é como sonhar 

Que o esforço pra lembrar 

É a vontade de esquecer  

E isso por quê? 

Diz mais 

 

Para mim, esse trecho da música além expressar a delicadeza que é viver diz o quanto 

a vida é passageira e frágil. Muitas vezes a gente deixa de dizer o quanto as pessoas são 

importantes para nós e, de repente, é tarde demais para falar e por mais que você tente voltar e 

lembrar de tudo, você precisa esquecer e seguir a vida mesmo sem entender o porquê do 

adeus.  

Perdi minhas referências na vida, fiquei perdida, ganhei uma dor que não tem cura. 

Nenhuma explicação era suficiente. Frases de conformação não me bastavam, pelo contrário, 

me deixavam mais irritada e confusa. O foco da vida, claro, passou a ser a recuperação do 

meu pai e a minha também, afinal, isso acaba com qualquer um. Perder a mãe aos dezoito 

anos ou em qualquer idade não é fácil, dói e dói muito. Um tipo de dor que você sente em 

todo corpo, mas não consegue precisar onde. A frase clichê de que o coração fica apertado é o 

clichê mais verdadeiro que conheço. Sentia como se alguém tivesse pegado ele e jogado num 

liquidificador e depois triturado em pedaços minúsculos. 

Tudo passou a não fazer mais sentido, parecia que o mundo estava conspirando contra 

e tudo sempre dava errado. Como se tudo o que eu fizesse para me erguer estivesse preso a 

uma força maior que me trazia de novo para baixo, a música Gravity de John Mayer reflete 

exatamente como me sentia nesses momentos, no trecho que diz: 

 

Oh, gravity stay the hell away from me 

Oh, gravity has taken better men than me 
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How can that be? 

Just keep me where the light is”1 

 

Como fazer para resolver os problemas sem minha mãe e o fato de ela não estar ser o 

maior problema? Essa pergunta é, basicamente, a pergunta que norteou toda a minha vida a 

partir do dia que ela foi embora – ainda não me acostumei a usar a palavra “morte” seguido de 

“mãe”. Então, quando digo “foi embora”, “partiu”, “não volta mais” refiro-me à morte – antes 

minha mãe era a bússola de todos da família. Ela foi embora e todo mundo ficou perdido, 

assim como eu.  

Além de perdida, o mundo que meus pais me ensinaram a acreditar já não fazia 

sentido também. Esse mundo a que faço referência diz respeito à criação que eles me deram, 

na qual um dos princípios é respeitar o outro, ter caráter e, o principal, assumir as 

consequências do seu erro, quando isso acontecer. Me questionava sobre a sociedade egoísta e 

hostil em que eu sempre vivi, mas nunca tinha me dado conta, até eu ser vítima das 

consequências dessas atitudes. Sempre me lembrava de versos de uma música do Eddie 

Vedder chamada Society trilha do filme Into the Wild que diz assim: 

 

Society, have mercy on me 

Hope you´re not angry if I disagree 

Society, crazy indeed 

Hope you´re not lonely without me2 

 

A sensação de injustiça que vem acompanhada de angustia, já que você não pode fazer 

nada para mudar a situação, me deixou desacreditada em relação à sociedade que vivemos.  

Diante disso tudo que acontecia comigo, e mesmo sem mim, as aulas na graduação 

continuavam. Meus questionamentos perante a graduação ficaram mais profundos e giravam 

em torno desses problemas que surgiram. Já havia perdido a vontade de continuar no curso 

por causa deles. Perguntava-me como iria continuar para ser uma professora se não acredito 

que o mundo possa ser um lugar justo, gentil e solidário. 

A graduação, assim como tudo na minha vida, perdeu o sentido porque eu já não 

acreditava mais em nada. Sempre pensei que na escola a criança além de ter contato com 

vários conhecimentos, deveria também ter bons exemplos e que os professores e todo o corpo 

pedagógico deveriam ser responsáveis por isso. Sendo assim, me perguntava o que eu iria 

ensinar aos alunos quando fosse professora se não acreditava mais na sociedade devido a 

                                                
1 “Oh, gravidade, mantenha-se bem longe de mim/ Oh, gravidade, você já levou homens melhores que eu/ Como 

pode ser?” (Tradução livre). 
2 “Sociedade, tenha piedade de mim/Espero que não fique brava se eu discordar/ Sociedade, realmente louca/ 

Espero que não esteja solitária sem mim” (Tradução livre). 



    26 

 

tamanha injustiça que minha família acabara de sofrer. Por qual razão, então, eu continuaria a 

seguir no curso se não acreditava mais no papel social que tem um professor? 

Depois do “acidente”, mesmo com todos esses pensamentos, continuei indo para a 

universidade, mas não com tanta frequência. Só entreguei alguns trabalhos para que pudesse 

ter notas no primeiro semestre, e graças a ajuda da maioria dos professores, finalizei esse 

semestre. Entrei de férias e fui passar um tempo com a minha família no Rio de Janeiro. Não 

queria voltar mais para o Espírito Santo. Muito menos acabar o curso aqui. Na verdade, nem a 

graduação eu queria mais fazer. Minha vontade era viajar por uns dois anos para entender 

tudo o que estava acontecendo, porém, a realidade é muito mais dura que isso e não te permite 

se omitir. Ela te derruba e espera que você imediatamente levante para ser derrubado 

novamente. 

Sem tempo para pensar no que fazer, continuei por um só motivo: com meu pai 

debilitado, provavelmente, ao contrário de antes, teria que ajudar em casa e a universidade era 

a única coisa concreta que fazia na vida e a opção que eu teria para ajudar. Minha postura no 

curso mudou, mas para pior. Passei a dormir nas aulas e me preocupava cada vez menos em 

parecer interessada pela graduação, fazia as coisas sempre na última hora ou não fazia. Tinha 

problemas para dormir à noite e, então, dormia quase sempre nas aulas, mas ainda sim 

continuava no curso e no PIBID. 

Só esperava que o tempo passasse logo e contava os segundos de todas as aulas para 

estar de volta em casa o quanto antes, pois, além do PIBID e a graduação o meu pai dependia 

totalmente de mim e dos meus irmãos. Ele demorou uns 10 meses para recuperar totalmente 

sua autonomia. Essas mudanças todas me fizeram de certo modo crescer e ter mais 

responsabilidades, menos na universidade. Em pouco tempo amadureci o que provavelmente 

aconteceria em no mínimo uns cinco anos. 

Com o passar do tempo e da graduação, percebi que mesmo querendo muito a minha 

vida de “antes” não voltaria e deveria pensar de novo no meu futuro, mesmo sem estar 

totalmente comprometida com a graduação, deveria me esforçar e não fazer o curso só por 

fazer. Pensei em deixar que as disciplinas do currículo de alguma forma me fizesse 

compreender o que estava estudando e pensar na possibilidade disso me ajudar a compreender 

a sociedade, e talvez despertar em mim de novo o desejo de construir uma prática 

significativa futuramente. Tinha que ter esperança e acreditar que, de alguma maneira, eu 

conseguiria passar por isso e continuar minha vida, mesmo com todas essas coisas ruins que 

me cercavam. Encontrava um pouco desse sentimento numa música chamada De onde vem a 
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calma, da banda Los Hermanos, que para mim, narra exatamente a sensação estar de perdido 

e, mesmo assim, tentar ser forte e enfrentar tudo sem pestanejar. 

 

De onde vem a calma daquele cara? 

Ele não sabe ser melhor, viu? 

Como não entende de se valente 

Ele não saber ser mais viril 

Ele não sabe não, viu 

As vezes dá como um frio 

É o mundo que anda hostil 

O mundo todo é hostil 

De onde vem o jeito tão sem defeito? 

Que esse rapaz consegue fingir 

Olha esse sorriso tão indeciso 

Tá se exibindo pra solidão 

Não vão embora daqui  

Eu sou o que vocês sâo 

Não solta da minha mão 

Eu não vou mudar, não 

Eu vou ficar são 

Mesmo se for só 

Não vou ceder  

Deus vai dar aval sim 

O mal vai ter fim  

E no final, assim, calado 

Eu sei que vou ser coroado  

Rei de mim 

 

Por isso, continuar na universidade e no PIBID foi fundamental para que eu pudesse 

além de viver a escola, refletir sobre mim e a minha formação tanto pessoal quanto 

acadêmica. Então, meus interesses pelo curso e pelo PIBID deixaram de fazer o mesmo 

sentido de antes e passaram a não ser somente a busca por um conhecimento específico, mas, 

sobretudo, uma forma de colocar à prova minhas incertezas sobre a vida e me conhecer como 

pessoa e futura professora. 

Esses fatos explicam muito das minhas mudanças, atitudes e escolhas pessoais, 

acadêmicas e profissionais e relaciona-se com o que Souza (2003, p. 129-130) afirma ser:  

 

[...] preponderante para o entendimento das trajetórias formativas, uma vez que 

abordam dimensão pessoal e profissional da vida do sujeito, compreendendo 

influências referentes às escolhas que são feitas no decorrer da vida. Só assim, 

analisando o percurso para desvendar o profissional que nos habita e que desejamos 

ser, é possível conhecer a própria historicidade e dar sentido às experiências vividas, 

ressignificando conhecimentos e aprendizagens experienciais. 

 

Vejo que esse esforço de relembrar todos esses acontecimentos é fundamental para 

que se possa justificar e compreender o meu processo de formação inicial e, além disso, 

consigo expor os pontos chave das minhas decisões. Assim, socializando essas reflexões 
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posso contribuir para o entendimento dos dilemas que envolvem os processos de formação 

inicial de docentes. 
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CAPÍTULO 4 

A RETOMADA 

 

Esse capítulo retrata o momento antes e após a greve e o acontecido com a minha 

família. É notável a mudança de comportamento e a intencionalidade dos meus 

questionamentos perante a carreira docente, a Educação Física e ao meu futuro. 

Portanto, nessa avalanche de problemas, incertezas e desafios que aconteceram ainda 

havia, mesmo que adormecidos, vários questionamentos sobre a Educação Física e o que é 

estar em uma Universidade. Diante disso, descobri a possibilidade de participar de um grupo 

de estudos relacionado com a escola – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) –, o que naquele momento muito me interessava, já que eu poderia colocar 

à prova todas essas dúvidas em relação ao ser ou não ser professora. Esse grupo é uma 

iniciativa do Governo Federal de incentivo à formação de jovens professores e melhoria na 

qualidade do ensino da educação básica. 

Era uma oportunidade para alunos de todos os períodos, o que inclui a minha condição 

de aluna recém-chegada na graduação. Me inscrevi e passei na seleção para fazer parte do 

programa. Ele funcionava (e em alguns casos, ainda funciona) da seguinte forma: a instituição 

de ensino superior estabelecia uma parceria com alguma escola (escolhida pela própria 

universidade) em parceria com o professor de Educação Física da, respeitando o seu trabalho, 

seu cronograma e sua prática docente. Um professor da universidade (ou um grupo de 

professores) ficava responsável por coordenar os bolsistas e dar suporte ao professor que 

supervisionava as aulas na escola. Para que isso acontecesse fazíamos reuniões semanais, na 

universidade, para o planejamento das ações e compartilhamento das experiências vividas na 

escola. 

Vale ressaltar que fiz parte desse programa em dois editais diferentes, o primeiro, sob 

a supervisão do professor Francisco Eduardo Caparroz, que foi do primeiro semestre de 2012 

até o final do semestre de 2013, e, o segundo, nos dois semestres de 2014 com a supervisão 

dos professores André Mello, Nelson Figueiredo e Wagner Santos. Cada edital com suas 

particularidades e metodologias de funcionamento. 

As primeiras atividades no PIBID foram as leituras de textos que proporcionaram aos 

dezesseis bolsistas começar a pensar a escola com o olhar de docente e entender a 

complexidade dela. As discussões propostas eram inéditas para nós já que a maioria dos 

bolsistas eram dos períodos iniciais da graduação. 
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Após essa fase de estudo e discussão sobre a escola tive como primeira aproximação a 

realização de um diagnóstico da escola em que interviríamos. O diagnóstico cumpriu algumas 

etapas: a) conhecer o espaço físico da escola; b) conhecer o corpo docente (professores, 

coordenadores, pedagogos e direção); c) estudar o projeto político pedagógico; d) assistir 

aulas da turma escolhida para atuação e observar o comportamento, as relações entre os 

alunos, a aprendizagem deles e iniciar o processo de aproximação com a turma. 

Com todos esses dados recolhidos, e analisados, os colegas de PIBID e eu fomos 

divididos em grupos, por turma e por escolas (o PIBID neste edital contemplou duas escolas 

da região para participar do projeto).3 Fiquei com mais dois colegas na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) Adão Benezath localizada em Goiabeiras e responsável por 

intervir numa turma de 4ª série no ensino fundamental I.  

Pelo fato de no ano seguinte o Brasil ser a sede da Copa do Mundo, o grupo escolheu o 

futebol em todas as suas vertentes e variações de jogo, obviamente selecionamos algumas 

delas parar utilizar nas aulas. 

Não houve muita resistência quanto ao conteúdo “futebol e suas vertentes”. O nosso 

foco era que as crianças aprendessem para além do futebol que elas já estão acostumadas e, 

além disso, fazer com que os alunos repensassem os preconceitos que tinham na prática do 

futebol pelas meninas. O preconceito não era só por parte dos meninos – eles eram a maioria 

–, mas também percebi que algumas meninas tinham resistência em participar pelo fato de 

acharem que o futebol não era “coisa de menina”. 

Com o compartilhamento dessa questão com os outros colegas pensamos em formas 

de agir com eles diante disso. Levamos essa discussão também para a reunião com todos os 

participantes para que juntos pudéssemos refletir e encontrássemos a melhor formar de tratar 

isso. Continuamos dando as nossas aulas e observando os alunos com o olhar voltado para 

isso, a fim de entender quem eram os alunos que tinham mais forte essa opinião de que 

futebol era “coisa de menina”. 

Planejamos aulas de modo que as meninas e os meninos jogassem juntos, em duplas 

(menino e menina), trios e, quando fosse o caso, times mistos. Apresentaríamos vídeos de 

vários jogos da seleção brasileira de futebol feminino, com jogadas da Marta4 e todas as 

demais da seleção brasileira. 

 

 

                                                
3 Os professores Dionésio Anito Texeira Heringer e Flávia Ribeiro, que participaram deste edital. 
4 Marta é jogadora da seleção brasileira de futebol, já foi escolhida por cinco vezes como melhor do mundo. 
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Figura 1 – Futebol unido 

 

 

A apresentação dos vídeos não foi suficiente para convencer aos alunos de que as 

meninas também poderiam jogar com eles o futebol, então, com a iniciativa do professor 

supervisor, propusemos um jogo entre nós, as bolsistas do PIBID, com algumas meninas da 

turma e os meninos. A ideia era fazer uma partida “meninos x meninas” para fazer um 

enfrentamento com eles, saindo um pouco do campo teórico e mostrando, na prática, que as 

meninas eram capazes de jogar com eles e contra eles sem nenhum problema. 

Eles ficaram surpresos porque as meninas e eu jogamos bem o futebol e não deixamos 

que eles fizessem nenhum gol naquela partida. Com isso, conseguimos quebrar um pouco as 

barreiras entre as duas partes (meninos e meninas) e fazer com que eles se respeitassem um 

pouco mais. 

Esse período ensinando as diversas formas de futebol e debatendo sobre respeito e 

preconceitos me fez ver que eu poderia sim interferir e ajudar a mudar o pensamento de um 

indivíduo. Pela primeira vez me coloquei na condição de professora e pude ver/estar numa 

turma sem a concepção de aluna. Assim, enxerguei, de fato, a real capacidade que tem um 

professor de ajudar a construir no/com o aluno um sujeito menos preconceituoso e mais 

compreensível. 

Essas situações me faziam, de pouco a pouco, acreditar de novo no papel social do 

professor, para além da transmissão de conhecimentos e dar sentido, novamente, ao que eu 

pensava e vivia. 

Depois do jogo “meninas x meninos”, finalizamos esse conteúdo com um minitorneio 

entre eles. Cada equipe deveria ser mista. Deixamos que eles criassem um nome, um símbolo 

e uma bandeira e sorteamos as equipes para que todos participassem. Nesse dia percebi a 
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interação da turma toda. Estavam mais dispostos a participar e a serem mais respeitosos entre 

si. 

 

Figura 2 – Mini torneio da turma 

 

 

Após esse período na EMEF Adão Benezath foram formados novos grupos de 

intervenção e também mudei de escola. Comecei a intervenção na escola EMEF Juscelino 

Kubitschek de Oliveira com a turma de 6ª série B. 

Nessa escola fui supervisionada pela professora Flávia Ribeiro, e decidimos pelo 

conteúdo tênis para quebrar um pouco a tendência de sempre estudar os esportes coletivos 

(futsal, voleibol, handebol e vôlei). A aceitação dos alunos com esse esporte foi boa, já que 

era novidade para eles, porém, um fato nesse período me chamou a atenção. Durante as 

nossas aulas tínhamos que dividir a quadra com outro professor de Educação Física, o qual 

me lembrava muito a minha professora dos tempos de ensino fundamental. Os 

comportamentos eram semelhantes, a diferença era que a minha professora não ficava na 

quadra nos vigiando e esse professor, mesmo lendo jornal, ficava na quadra com os alunos. 

Ele se incomodava por ter pessoas diferentes observando e trabalhando com ele no 

mesmo espaço, devido ao fato de suas aulas serem sem intencionalidade, além de deixar os 

alunos livres para jogarem futsal ou voleibol. Com essa vivência pude tirar algumas 

conclusões sobre o “ser professor de Educação Física”. Diariamente no curso ouvíamos 

reclamações e ponderações devido à falta de recursos na escola, a falta de reconhecimento e a 

desvalorização dessa disciplina na escola. Tenho o pensamento de que, sem desconsiderar as 

dificuldades, a postura do professor influencia muito para um bom andamento das aulas e 
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valorização da disciplina, pois, se nem o professor se preocupa e pensa sobre sua prática 

docente, ninguém mais fará isso por ele. 

Então, é necessário que o professor demonstre sua importância na escola, porque uma 

aula de “qualquer coisa” não faz mesmo diferença na vida de ninguém e nem acrescenta na 

construção de um aluno capaz de discernir práticas do movimento. Aqui, já sabia o tipo de 

professora que eu não queria ser. Uma vez na escola, teria que estar a par com minhas 

obrigações e cumprir com minha função que é, no mínimo, compartilhar conhecimento para 

os alunos.  

 

Figura 3 – Movimentos educativos do tênis  

 

 

Nas aulas sobre o tênis, continuamos a desenvolver nossas aulas partindo da 

construção de materiais alternativos, da história do esporte e da prática do tênis. Fizemos 

algumas alterações no jogo para que todos pudessem participar, pois não tínhamos material e 

nem espaço para todos jogarem ao mesmo tempo. 

Encerrei o segundo ano de PIBID com certa experiência na escola. Pude olhar com 

outros olhos a escola, desvincular minha visão só de aluna, e enxergar de outro modo aquele 

ambiente: tendo como orientação as disciplinas e os debates que vivi na graduação. 

Outro espaço de formação importante foi a finalização dos nossos trabalhos nas 

escolas em que fizemos um festival com várias oficinas explorando várias atividades que 

trabalhamos com os estudantes das escolas durante todo o ano. Trouxemos para a 

universidade todas as turmas com as quais trabalhamos nas duas escolas como forma de 

retribuir o que vivemos com eles no ano que se encerrava. Nesse momento, podíamos sentir 

dos alunos o carinho que em pouco tempo de convívio conseguimos deles. Alguns vinham até 
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nós (eu e os colegas de grupo) agradecer, dar um abraço e contar sobre o que eles gostaram 

das aulas. Isso me confortou e foi mais uma pontinha de esperança que adquiri para continuar 

na graduação e ser professora, apesar de tudo. 

Com o final deste ano, se encerrou também o edital e tudo seria novo para o ano 

seguinte. Passei por outra seleção do PIBID e novamente fui escolhida para fazer parte do 

grupo. Ao invés de um professor coordenador, tínhamos três. Aumentou a quantidade de 

bolsistas e os níveis de ensino, indo do ensino infantil até o ensino fundamental I. 

Dessa vez, ao invés de grupos fomos divididos por duplas e novamente fiquei 

responsável por intervir numa turma de ensino fundamental I: o 3º ano da Escola 

Experimental da UFES. Repetimos todo o processo de diagnóstico. Dessa vez para mim foi 

mais fácil direcionar meu olhar para alguns pontos fundamentais na escola, já que tinha feito 

isso no edital passado. Acompanhamos a turma durante um período para conhecê-los e 

conhecer as características da turma. 

Após a análise documental (planejamento do professor e Projeto Político Pedagógico 

da escola) e comportamental, planejamos, a partir do que vimos nas aulas e junto com a 

professora supervisora e o professor coordenador, e discutimos os conteúdos que 

trabalharíamos na escola. Além disso, optamos, mesmo sem gostar muito da ideia, pela 

diversidade cultural e resolvemos começar pela dança regional, pensando fortalecer ou 

apresentar para os alunos a cultura capixaba. 

Esse conteúdo seria seguido por todos que atuassem nessa escola. A diferença entre os 

temas seriam as regiões exploradas em cada turma e a nossa ficou com a região Sudoeste 

Serrana e Central Sul do Espírito Santo. Pesquisamos sobre as danças dessas regiões e 

descobrimos que na região serrana a população, em sua maioria, tinha origens italianas e 

alemãs. Logo, as danças predominantes eram dança trentina e algumas típicas alemãs como a 

“dança da vassoura”, “dança da cadeira” e a “dança do chapéu”. Indo para a região sul, a 

manifestação cultural do “Boi Pintadinho” é a mais famosa e nos chamou a atenção. Então, 

decidimos por trabalhar com essas três danças. 

Depois de planejar, colocamos em prática o que, a meu ver, foi o maior desafio: 

sempre tive medo do dia em que eu teria que trabalhar com dança na escola, considerando a 

minha timidez e pouca habilidade nessa prática. Mesmo estudando esse conteúdo na 

graduação e vendo que seria possível trabalhar com dança sem ser dançarina, a disciplina em 

si não foi suficiente para superar esse medo e tive que enfrentá-lo e tentar fazer com que os 

alunos aprendessem aquele conteúdo da melhor maneira. Para facilitar nossa prática, 
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decidimos fazer a pesquisa gestual dessas danças a fim de achar meios de trabalhar esse 

conteúdo nas séries iniciais de forma lúdica e coerente com a dança que seria estudada. 

Não tivemos sucesso com as nossas ações por não compreender as necessidades das 

crianças daquela idade. Assim, durante as reuniões expusemos nossas dificuldades para que 

aqui pudéssemos debater possíveis caminhos para as próximas intervenções. O professor 

coordenador apontou possíveis erros de nossa prática docente: estávamos preocupados demais 

em ensinar o conteúdo e nos esquecemos das necessidades das crianças. Deveríamos ter as 

crianças como protagonistas do seu processo de aprendizagem e descentralizar de nós esse 

processo. Apontou alguns caminhos para melhorar as aulas: utilizar os jogos e as brincadeiras 

como meio para o ensino da dança e estabelecer acordos de conduta durante as nossas aulas. 

Levando os apontamentos da reunião, centralizamos a aula nas crianças e mudamos a 

forma de tratar o conteúdo: paramos com as coreografias e os passos prontos. Pensamos em 

brincadeiras que eles já conheciam para abordar as danças regionais. 

 

Figura 4 – Dança da vassoura 

 

 

Nesse processo de busca por soluções e reflexões fica explícito como o planejamento, 

o diálogo e a pesquisa são ferramentas extremamente eficazes na construção da prática 

pedagógica e na ação docente. O PIBID, na formação inicial, integra todas essas funções que 

contemplam o saber fazer da docência, proporciona aos alunos essa integração entre a escola e 

a universidade e estreita o fosso que fica entre essas duas instituições de ensino. 

Superada a dificuldade em lidar com a dança e seguindo o planejamento da 

diversidade cultural, começamos a trabalhar com as artes circenses que, junto com os alunos, 

escolhemos e dividimos os personagens: o palhaço, o equilibrista, o malabarista e o mágico. 
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Todo o processo de ensino-aprendizagem fizemos em conjunto com as crianças a 

partir das experiências corporais que já haviam experimentado do/no circo e acrescentamos 

alguns que não foram citados. Fizemos um quadro com os movimentos que cada personagem 

fazia. Com esse apanhado de movimentos e informações sobre o que as crianças conheciam, 

ajustamos nosso planejamento prévio e percebemos também que poderíamos trabalhar várias 

modalidades da ginástica: a geral, a artística e a acrobática. 

Na primeira metade desse conteúdo pude perceber que estava mais confiante e a 

relação com os alunos havia ficado mais próxima. Com isso me senti menos ansiosa e mais 

tranquila nas intervenções. Tinha segurança enquanto explicava. Esse sentimento de 

confiança e as reflexões que fiz sobre mim permitiram pensar como uma professora e sair da 

condição confortável de aluna. 

Para finalizar fomos para os movimentos que os equilibristas fazem e para reproduzir 

isso nas aulas utilizamos o slackline como corda bamba já que suas origens são do circo. 

Junto com o slackline levamos para eles as pernas de pau. Como já esperávamos essas 

atividades foram as mais bem aceitas e prazerosas. Toda aula tínhamos que fazer muito 

esforço para reuni-los e levar para a sala de aula, cada segundo era muito bem aproveitado por 

eles e por nós. 

Durante todo o processo, também fazíamos avaliações. Elas nos ajudaram a 

compreender e entender o produto da nossa prática pedagógica. As avaliações em nosso plano 

de curso serviam não como instrumento para distribuir notas aos alunos, mas para avaliar 

como estava o processo de ensino-aprendizagem. Avaliávamos as nossas decisões e o estágio 

de aprendizagem dos alunos a fim de refletir sobre eles e ajustar quando fosse preciso e com 

as avaliações finalizamos mais um ano de práticas docentes no PIBID. 

O que mais me marca nesse período além da possibilidade de confrontar com a 

realidade escolar, e que difere um edital do outro é a forma de pensar a formação de 

professores. Na minha primeira experiência com o PIBID fui posta a pensar a minha prática 

de forma mais profunda, baseada em autores e concepções que objetivam formar um 

professor solidário com o meio que vive, crítico e acima de tudo preocupado a sua prática não 

restrita somente a prática em si, mas com os sentimentos e sentidos que damos a ela.  

No segundo edital tinha a impressão exatamente ao contrário, estávamos o tempo todo 

pressionados a escrever sobre o que estávamos fazendo, mas que ao meu ver, não tínhamos 

tempo hábil para viver e sentir aquilo. Sem autonomia para escolher as decisões que iriamos 

tomar na escola, tudo deveria ser previamente aprovado por algo ou alguém. Mesmo 

planejando junto com todos éramos, mesmo que indiretamente, a seguir algo pré-estabelecido 
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e que seria produto de algo para ser publicado ao final de um período. Não me sentia nem um 

pouco à vontade e dona da minha prática docente seguindo aqueles moldes, tinha a sensação 

de apenas estar executando o plano de alguém. 
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CAPÍTULO 5 

O ESPORTE NA MINHA FORMAÇÃO 

 

Como já citei no primeiro capítulo deste trabalho, os esportes sempre fizeram parte da 

minha vida e foi o principal motivo da escolha pelo curso de Educação Física. Cada esporte 

que pratiquei me deixou um aprendizado. Comecei bem pequena no karatê que me deu os 

primeiros ensinamentos sobre disciplina e respeito pelos mais velhos. Me fez sentir 

pertencente a um grupo, um time, uma família que não a de sangue. Sempre gostei de treinar e 

me mexer, mas acredito que para além dos treinamentos, a parte das relações, dos sentimentos 

que aquela prática me permitia e que me manteve motivada para querer sempre melhorar. 

Saber me expressar e, principalmente, saber ouvir foi o maior ensinamento que este 

esporte me deixou como lição. Acredito que saber ouvir é uma virtude na prática docente. 

Mesmo sendo professora, que seja sempre o principal emissor no processo de aprendizagem: 

saber ouvir o feedback dos alunos é importante para a constituição do aprender com os alunos. 

Logo em seguida comecei a surfar de bodyboard e jogar vôlei. O surf me 

proporcionava um bem-estar que antes eu não havia sentido: ficava horas dentro do mar 

pegando ondas, pensando na vida e me divertindo com os meus amigos. Era o momento que 

eu mais refletia sobre mim e sobre a vida. Servia e serve como uma fuga onde me desligo e 

consigo pensar com calma sobre tudo que me acontece. 

Já com o voleibol tive uma relação totalmente diferente, apesar de também ter 

competido no bodyboard, com o vôlei, por se tratar de um time, me via na responsabilidade 

de sempre dar o meu melhor em cada treino e em cada jogo, sempre procurando ajudar o meu 

time da melhor maneira possível, dentro e fora da quadra. 

Comecei jogando num clube próximo a minha casa por intermédio de um vizinho. Não 

conhecia ninguém no time e, por ser tímida, os primeiros dias não foram fáceis. Lá ganhei 

várias amigas e foi muito importante para que eu me habituasse com lugares em que eu não 

conhecia ninguém e não estivesse com meu irmão. Não mencionei ainda que tenho irmão 

gêmeo e fazemos o mesmo curso, na mesma turma. 

Nesse ambiente, precisei largar de mão um pouco a timidez e interagir mais com 

pessoas desconhecidas. Joguei nesse clube dos 12 aos 15 anos de idade, quando decidi mudar 

de escola no ensino médio e ir estudar em uma escola de Vitória. Sendo assim, mudei também 

de clube e passei a jogar no Praia Tênis Club que ficava localizado no final da avenida Reta 

da Penha. Os técnicos de lá também eram os mesmos que treinavam a equipe de voleibol do 
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Centro Educacional Charles Darwin, de Jardim da Penha. Me viram treinando no clube e me 

ofereceram uma bolsa integral no colégio para estudar e jogar pela equipe deles. 

O meu intuito quando troquei de escola era o fato de estar me aproximando do ano de 

prestar vestibular e a escola em que eu estudava não me daria base para consegui concorrer a 

uma vaga com o mínimo de conhecimento para isso. Essa bolsa de estudos foi mais do que eu 

imaginava. Quando troquei de clube e escola, além de poder jogar voleibol e viajar para jogar 

comecei a estudar numa das melhores escolas de Vitória, graças ao esporte. 

O início na escola também foi difícil por causa da timidez e pela quantidade de alunos 

que havia na escola: muito mais do que eu estava habituada e, novamente, eu não conhecia 

ninguém do meu time. Ao contrário do que eu esperava que fosse, a recepção das meninas do 

meu time foi ótima e nos tornamos muito amigas, o que perdura até hoje. 

Com essa oportunidade, além de estudar num colégio melhor, tive a chance de viajar 

para vários lugares diferentes e conhecer pessoas do Brasil inteiro, coisas que até então eu não 

tinha feito. Minhas viagens se resumiam a ir nas festas de final de ano para o Rio de Janeiro 

visitar a família. Isso me fez crescer muito. Nunca tinha feito nada sozinha, sempre estava 

acompanhada do meu irmão ou dos meus pais. Agora, facilmente passava uma semana 

viajando para jogar, estudava longe de casa e precisava cumprir minha rotina de treinos. 

Fiquei mais responsável para poder conseguir dar conta de tudo e não perder a bolsa. Esse 

amadurecimento foi fundamental para mim. Fiz amizades que se estendem até hoje e vejo que 

o principal dos esportes está no se relacionar com os outros, aprender a respeitar seu colega de 

time ou adversário. Estudei os dois últimos anos do ensino médio nesse ritmo de treinos, 

estudos e muitas viagens. Foram os melhores anos da minha vida! 

Pude conhecer o outro lado da educação, numa escola onde os alunos são os mesmo 

que vão estar à frente das atividades do Estado futuramente. Serão os advogados, os 

engenheiros, os médicos e etc. e futuramente ocuparão os postos de seus pais, ao contrário da 

realidade que sempre fui acostumada estudando em escolas públicas. Nessas escolas eu e 

alguns poucos colegas somos a exceção, que cursam toda a escolarização no tempo normal e 

logo iniciam os estudos no ensino superior. 

Comparando a minha vida, mesmo que com muitos problemas, com a da maioria dos 

meus colegas e amigos da escola pública, poucos são aqueles que hoje estão se formando ou 

estão cursando uma graduação. Muito deles já tem filhos, alguns foram presos e outros 

trabalham nos serviços básicos das indústrias e empresas privadas. Analisando a minha vida 

por este lado devo agradecer e muito aos meus pais que sempre me mantiveram nesse 
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caminho e me apoiaram nesse sentido. Infelizmente o tempo do ensino médio se esgotou e 

finalizei esse período da minha vida. 

Entrei na Universidade e continuei a jogar vôlei, mas sem a mesma intensidade de 

antes: não treinava e apenas disputava os torneios estaduais e depois parei de jogar 

definitivamente por falta de clubes disponíveis para jogar. 

Entretanto, devido a todos os acontecimentos, o “acidente”, meu pai doente, os 

inúmeros problemas que surgiram, meus problemas em acreditar de novo em algo que fizesse 

sentido, precisava de alguma atividade para me distrair em algum momento. Mesmo depois de 

muito protelar o convite de ir a um treino de Rugby resolvi aceitar a participar de um treino, 

mas sem muitas pretensões. 

Continuei indo, mesmo sem ser muito frequente, o que me distraia e me cansava a 

ponto de chegar em casa e dormir, coisa que eu não conseguia fazia muito tempo. Nesse 

período, logo após o “acidente” por não dormir nem comer direito, emagreci cerca de 6 

quilos, o que para mim era muita coisa. Fiquei muito magra e ficava doente com frequência 

por consequência disso. Indo aos treinos, passei a ter de comer minimamente e como chegava 

muito cansada, dormia à noite toda sem interrupções. Essa é a primeira grande contribuição 

do Rugby na minha vida, foi a estratégia mais eficaz para me fazer comer e dormir.  

Antes de aprofundar mais o assunto vou explicar brevemente como é o Rugby e suas 

principais características. O Rugby tem duas modalidades: pode ser jogado com quinze 

pessoas ou com sete pessoas (modalidade olímpica). Tem como objetivo principal apoiar a 

bola no depois da linha de fundo do campo do oponente, para chegar até lá a equipe precisa 

passar pelos adversários, o que faz com que esse esporte tenha muito contato físico. Por ter 

essa característica, têm valores que devem ser seguidos pelos que praticam. Esses valores são: 

Paixão, Disciplina, Solidariedade, Respeito e Integridade.  

Todos eles são fortemente difundidos, passados para todos que iniciam no esporte, o 

que me fez gostar desse esporte, me identificar com esses valores e o modo como as pessoas 

que jogam Rugby vivem isso. Mesmo sendo um esporte de muito contato, o respeito é 

primordial. Esse esporte é um estilo de vida, mais que um esporte. Faz com que você viva o 

Rugby dentro e fora de campo, não simplesmente como um esporte em que você se junta com 

mais algumas pessoas para jogar e só. Não é apenas o esporte pelo esporte. Há um sentimento 

de família em cada clube. 

Precisava de algo que me trouxesse o foco de novo, e o Rugby foi fundamental para 

que eu percebesse que eu não poderia continuar vivendo a vida de qualquer jeito. Assim como 

no próprio esporte, quando você é derrubado, precisa, imediatamente, se levantar rápido, por 



    41 

 

dois motivos: se você estiver no chão não é nada além de grama e não pode ajudar seu time. E 

era isso que eu precisava entender: não adiantava ficar lamentando a vida pelo que aconteceu. 

Era preciso me erguer e continuar a viver. Assim, poderia ajudar melhor a minha família e dar 

o apoio que meu pai precisava. Sendo o apoio também um dos princípios mais importantes 

desse jogo. Não há como jogar Rugby sozinho. Para avançar você precisar ter uma 

companheira te apoiando. A mesma lição eu tirei para a minha vida: eu precisava, junto com 

meus irmãos, enfrentar todos esses problemas de modo que um desse suporte ao outro. 

 

Figura 5 – Rugby 

 

 

Identifiquei-me com esse modo de viver o esporte, o que me fez, pela primeira vez 

depois do “acidente”, ficar motivada com alguma coisa. Esse sentimento despertou em mim a 

vontade de que mais pessoas conhecessem e experimentassem o Rugby com o intuito de que 

pudessem viver isso da mesma forma que eu me identifiquei e passei a viver. E eu, na 

condição de futura professora de Educação Física, poderia aplicar todos esses princípios nas 

minhas aulas, através não só do Rugby. Foi a resposta que eu precisava ter para responder as 

perguntas sobre o que ensinar/no que acreditar nas aulas. Vivendo o Rugby constatei que 

poderia ensinar valores que impactariam na vida de um indivíduo e serviriam para eles por 

toda vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de compreender, compartilhar os caminhos, os desafios, as dúvidas e 

as experiências da minha formação inicial, este trabalho foi proposto. Visando a refletir sobre 

os processos de transformação de pensamentos perante a vida profissional, acadêmica e 

pessoal e tomando como referência para esta reflexão as minhas experiências e história de 

vida. 

É perceptível durante o decorrer dos acontecimentos a minha mudança de pensamento 

e visão sobre o que é Educação Física, as minhas escolhas perante a carreira no campo 

profissional. Diante das reflexões que propus neste trabalho pude, além de expor minhas 

experiências, dar sentido a elas e explicar como todas foram importantes na minha trajetória 

no curso. 

Tive altos e baixos durante todo o período da graduação em que me via, muitas vezes, 

em conflito com os meus pensamentos e com o mundo. Tinha muitas dúvidas sobre o que 

seria “ser docente”, mas graças às discussões dos variados temas que cabem a esse “ser” pude 

sanar algumas delas e me reorientar, buscando a melhor maneira de enfrentar a minha 

realidade. Nesse processo, vi que, de certa forma, as dificuldades nunca me fizeram afastar da 

busca por responder as minhas dúvidas sobre o que é ser professor e sobre a relevância dessa 

escolha. 

 

Figura 6 – Dia do Professor 

 

 

Eu que sempre negava a ideia de me tornar professora um dia, hoje acredito que seja 

uma das formas de ajudar a mudar algo, nem que seja só uma pessoa, e formar um indivíduo. 

Assim, como afirma Meurieu (2006, p. 22): 

 

Onde quer que você ensine, e seja qual for seu público, você sempre ensina alguma 

coisa a alguém. Não existe professor que não ensine nada. Não existe professor que 
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não ensine a alguém. Todo professor trabalha sobre essa difícil associação entre 

objetos de saber e sujeitos que devem apropriar-se deles. É por isso que um 

professor não é um ‘simples’ conhecedor, nem um ‘simples’ psicólogo. Não é 

tampouco uma ‘simples’ justaposição de ambos. É uma outra coisa. Ou melhor, 

alguém diferente. Alguém que tem seu próprio projeto... E é por isso, no sentido 

mais forte da expressão, “alguém! ”. Aliás, você já sabe disso. E foi justamente o 

que o levou a escolher esse ofício. 

 

Portanto, o memorial se fez necessário nesse momento devido exatamente a essa busca 

por explicações e reflexões sobre o vivido, que interferem/interferiram diretamente nas 

minhas ações durante a formação (e interferirá nas futuras) e que agora minhas decisões 

apontam para dar sequência à carreira docente e, futuramente, tentar o mestrado e levar para 

os meus futuros alunos um pouco dos conhecimentos que adquiri durante a minha vida, 

usando a Educação Física como uma porta de possibilidades, não só de movimentos, mas 

como um modo de vida. 
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