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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A escolha pela escrita do memorial tem como finalidade a produção de uma 

reflexão sobre o processo de formação inicial no curso de Licenciatura em Educação 

Física no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), em busca de analisar diversas questões que a envolvem, 

entre as quais estão: quais eram as minhas expectativas com relação ao curso 

quando nele ingressei? O que ele tem se tornado para mim durante a formação? 

Quais as limitações que eu percebi no meu processo formativo e como elas estariam 

implicadas nas perspectivas com relação à minha prática pedagógica? 

Pretendo, assim, permear discussões em torno da minha formação 

acadêmica considerando-a dentro de um contexto maior, que envolve o currículo de 

2009/2, e o modo como isso se reflete no meu processo pessoal. 

Com a finalidade de refletir sobre os questionamentos elaborados por mim 

durante esses quatro anos na universidade, tomo como ponto de partida a minha 

trajetória escolar desenvolvendo uma reflexão sobre essa experiência no que 

envolve suas influências na escolha acadêmica e profissional, no modo como tenho 

vivido o curso – que caminha para a conclusão – e em busca compreender que 

desdobramentos esta trajetória refletiu em outras dimensões da minha vida. 

Além de narrar minhas memórias, busco traçar neste memorial uma reflexão 

pautada nos aspectos vividos dentro do curso de Educação Física e as implicações 

disso na minha trajetória pessoal, desde minha infância. Procuro pelos significados 

das minhas experiências na relação com o curso de Educação Física e de que forma 

me mantiveram aqui e as perspectivas, concepções que adquiri no curso, na minha 

trajetória dentro dele. 

Pretendendo descrever o fluxo da minha formação tentando denotar o fundo 

em que as ações didático-pedagógicas, as relações sociais, e as construções de 

atuação profissional se destacam nesta formação, para onde me levaram enquanto 

sujeito de minha formação. 
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Para nortear este estudo tomarei como fonte o portfólio escrito por mim 

durante a graduação1 com as reflexões das minhas experiências acadêmicas, o 

registro das pretensões e das mudanças que ocorreram durante este processo, 

avaliando qual o alcance ou a liberdade que temos como alunos do curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, tendo 

em vista, também, o currículo do curso. 

Para o desenvolvimento da escrita, utilizo-me de entrevistas narrativas aos 

meus pais sobre minhas experiências e fatos da minha infância de que não me 

lembro, especialmente, no que dialogam com minhas escolhas. Também entrevistei 

aos colegas Tayana Silva, por estar muito próxima a mim durante todo o curso, e 

conviver com minhas inseguranças, saber de forma pessoal a minha opinião e 

dificuldades dentro do curso, conhecer sobre minhas escolhas a partir do meu ponto 

de vista, e Marcos Vitor, que é um colega de classe um pouco mais distante, que 

tem um olhar mais crítico sobre a minha formação, pois não tem comigo relações 

mais pessoais. De modo mais imparcial pode apresentar sua própria visão sobre 

mim dentro do curso, com relação aos professores e pautar pontos relevantes e que 

me auxiliaram a construir a minha percepção de profissional e professora. 

Minhas reflexões partem das seguintes indagações: que tipo de profissional 

serei quando me formar no CEFD? Uma professora em sua totalidade na graduação 

ou na maneira como se compreende enquanto sujeito? Que tipo de profissional, de 

fato, a universidade pretende formar: um pensador crítico de sua prática ou um mero 

reprodutor de teorias pedagógicas? Em várias etapas deste curso, me confundi para 

qual área da educação estavam me preparando; pouco via da Educação Física, 

dentro daquilo que compreendo que ela seja, em relação à pratica em si, com 

fundamentos esportivos, perpassando por, não todas, mas a maior parte dos 

esportes, relação de técnica, de pensar a prática dentro de uma perspectiva de 

formação atlética, valorizando a própria prática esportiva, mas muito notava o pensar 

crítico do educador – apenas, como afirmam os trabalhos do Coletivo de Autores. 

                                                
1
 O portfólio é o registro das ações, reflexões, questionamentos gerados no período da graduação 

possibilitando uma melhor construção na formação, intercalando os conhecimentos adquiridos entre 
os períodos, onde é possível ver e rever o que foi feito, planejado, a partir de experiências que foram 
bem sucedidas ou melhorar as mal sucedidas, relacionando-as com o futuro profissional. 
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Aparentemente, estava estagnada na possibilidade de ser apenas uma 

professora amarrada em teorias nas quais a disciplina e o autoritarismo tecnicista 

são fortemente renegados (quando necessário e válido), em função de uma 

socialização pedagógica que pouco incentiva à prática do esporte, ou até mesmo a 

técnica, que é uma teoria de base e fundamento da área de Educação Física. 

Esta discussão parece se desenvolver, também, com base nas experiências 

dos demais colegas de curso, professores da minha formação e docentes fora do 

ambiente universitário, a fim de saber: a ação pedagógica tão enfatizada dentro da 

universidade não seria um tanto utópica na realidade dentro da escola? A 

supervalorização do aluno dentro da escola, tendo em vista as atuais conjunturas 

governamentais e problemas sociológicos tratados na universidade, nos levam a 

compreender a figura do professor como um “salvador da pátria”; absolutamente 

sem discordar que o professor tem papel fundamental para transformar o 

pensamento. Mas até onde devo ir? Que caminhos devo seguir e quantos 

pensamentos e/ou pessoas devo atingir? A impressão que às vezes tenho dentro da 

formação é que o currículo proposto pelo CEFD deposita em mim, formanda, a 

responsabilidade de resolver certas deficiências primárias das escolas hoje. Mas 

será que é isso mesmo? 

O desenvolvimento deste trabalho pautou-se em bastante cautela, para evitar 

equívocos nesta narrativa, “[...] pois quem escuta uma história está em companhia 

do narrador” (BENJAMIM, 1994, p. 213); ainda que seja por mera leitura, faço 

convite a participar de uma realidade com olhar crítico, mas compadecedor das 

reflexões enquanto graduanda desta vasta área que é a Educação Física. Faço isso 

na companhia de Benjamin (1994, p. 221): 

 
O narrador assimila à sua substância mais intima aquilo que sabe por ouvir 
dizer. Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é conta-la inteira. O 
narrador é o homem que poderia deixar â luz tênue de sua narração 
consumir completamente a mecha de sua vida. 

 

Segundo esse autor, o narrador é uma figura distante que vem 

desaparecendo com o passar dos anos, porque hoje pouco se vive a experiência – a 

vida cotidiana está baseada em fatos pontuais e acontecimentos; é aquele que se 

mostra com um certo distanciamento, que vem de longe, e tal distancia é atribuída à 
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redução das ações da experiência. Assim, como professora em formação inicial, 

posso atribuir ao registro das experiências2 vividas em estágios e em aulas um 

grande aprendizado para a construção da minha futura profissão. 

O processo de narrar em um memorial retoma as relações entre autobiografia 

e formação de sujeito, pois descreve a história e as mudanças de caráter e 

comportamento. A narrativa oral ou escrita pressupõe a veracidade das experiências 

individuais e as de outros colegas; são relatos de lembranças, recordações de fatos 

que acrescem algo a alguém gerando a construção de um aprendizado. 

A descrição de uma trajetória de vida, portanto, sua narrativa, é feita, segundo 

Alves (2002), a partir de “junções de pedaços da memória”, sendo construída passo 

a passo, desprendida de uma ordem linear que mostra a passagem do individuo por 

uma determinada situação que o dirige a seu objetivo. 

De acordo com Souza (2007), a valorização da escrita denota a importância 

para as trajetórias pessoais que guiam o autor a um autoconhecimento que traz a 

possibilidade de compreensão de práticas cotidianas através do tempo propiciando a 

este um reencontro com suas experiências que implica na relação entre formação e 

auto formação traduzidas no registro. 

 
A narrativa é tanto um fenômeno quanto uma abordagem de investigação e 
formação, porque parte das experiências e dos fenômenos humanos 
advindos das mesmas. O que é a educação senão a construção sócio 
histórica e cotidiana das narrativas pessoal e social? O cotidiano humano é, 
sobremaneira, marcado pela troca de experiências, pelas narrativas que 
ouvimos e que falamos, pelas formas como contamos as histórias vividas 
(SOUZA, 2007, p. 5). 

 

Segundo Larrosa (2002), a experiência está separada da informação. 

Portanto não basta, apenas, citar os fatos a ponto de estar informado sobre o que se 

passou, mas no sentido da experiência, o que aconteceu com o sujeito que o tocou 

o suficiente para que se transformasse em experiência, tendo o sujeito que 

experimenta estar aberto e receptivo às transformações que ocorrerão com o que 

passa/passará com ele. Assim sendo, as experiências vividas, principalmente no 

meio acadêmico são capazes de transformar a nossa formação e mudar o curso a 

ser tomado em nossas vidas, a partir daquilo que nos acontece. 

                                                
2
 A experiência, como afirma Larrosa (2002, p.20) é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece. 
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Conforme afirma Menezes (2007), na autobiografia as pessoas se 

conscientizam de si e constroem, como uma colcha de retalhos, orientando e 

reorientando o curso de suas vidas. 

Na minha concepção de memorial, narrativa, (auto)biografia,3 é um exercício 

de autoconhecimento que revela a inseparabilidade entre a vida pessoal e a 

profissional, já que se refere a um registro de escolhas, e ao voltar a essas escolhas 

pode-se tomar ou não determinado caminho, corrigir ou persistir em uma ideia. 

Ainda sobre a narrativa, Alves (2002) cita Portelli (1997), que discute o caráter 

relativo da verdade no sentido de ressignificação da experiência, que apesar de seu 

caráter individual é compartilhada em um meio social, e assim parte de uma 

associação de várias versões da sua experiência na inserção da subjetividade, 

tecendo o reconhecimento de nós mesmos como somos, fomos e como queremos 

ser. 

Sendo assim, perante a ressignificação de nós mesmos, construímos para o 

outro aquilo que acreditamos ser, ou queremos ser discutindo a veracidade contada 

sobre quem narra a história: “não se trata de aceitar tudo como se fosse verdade, 

mas entender que tem sentido real”(ALVES, 2002, s/p). 

Sem dúvida ao ouvirmos, contarmos e recontarmos uma história, ou uma 

experiência, ocorrerão discrepâncias no que um ou outro conta. No entanto, cabe 

analisar e considerar os aspectos relevantes e a coerência dos fatos para a 

subjetividade da verdade. 

Para Sandra Cristine Xavier da Câmara (2008, p. 111), “[...] a escrita 

autobiográfica exige o distanciar-se de si mesmo para tornar possível (re)conceber-

se sob um ângulo diferenciado”. Da visão da autora, pode-se também subsidiar a 

importância na investigação dos sistemas de produção do conhecimento, práticas 

educacionais, experiência profissional e profissionalização docente. 

Dentro dessa perspectiva, Passegi (2000) destaca que: 

 

                                                
3
 Metodologicamente esses termos têm definições diferenciadas. (Auto)Biografia remete-nos ao curso 

da vida, na maneira de representar a nossa existência e como contamos para nós mesmos e para os 
outros, em estreita relação com a história e a cultura, assentam-se na inserção individual e coletiva 
da memória e nas histórias de vida (SOUZA, 2007 p.122). Narrativa, segundo Benjamin (1994), é 
uma forma artesanal de comunicação, pois não está interessada em transmitir o fato. A narrativa se 
importa é em transmitir do narrador as impressões pessoais dele e retira-las dele para o ouvinte/leitor. 
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[...] as narrativas sobre a formação são concebidas como processos de 
intervenção que podem potencializar a transformação dos sujeitos, uma vez 
que entrelaçam processos de autoria e de construção identitária (PASSEGI, 
2000 p. 138) 
 

Cunha (1997), ressalta que a (auto)biografia é definida/realizada tendo de 

base a vida dentro do processo de formação. Isso significa que a construção de vida 

profissional de um escritor autobiográfico perpassou pela historia familiar, o itinerário 

escolar, a formação acadêmica, assim como o ambiente de trabalho e pela inserção 

cultural dos mesmos num tempo e espaço. 
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2 MEMÓRIAS E ESCOLHAS: INFÂNCIA E ESCOLARIZAÇÃO 

 

A minha ligação com a Educação Física me remete, por razões óbvias, à 

minha infância. Cresci num bairro simples, e em minha época, ainda era possível 

brincar na rua de piques dos mais diversos, abusar da ludicidade e criatividade nos 

vários ambientes da pequena cidade de Pinheiros, ES, onde morava. Entrei muito 

cedo no jardim da infância, como era chamado, e sempre me recordo dos momentos 

em que era fortemente sugerido, pelos professores e pedagogos, e valorizado o 

“brincar”, desenvolvendo minha ludicidade e criatividade. Pude aprender a andar de 

bicicleta na rua, pular corda amarrada a portões, tudo a céu aberto. 

No entanto, quando fiz oito anos, minha família se mudou para João Neiva-

ES, e dentro de um apartamento fui “enclausurada”. Meu contato com os esportes 

foi se limitando às manhãs e tardes de domingo assistindo aos jogos e programas 

de esporte com meus avós e tios. 

Esse apartamento se localizava em frente à avenida principal onde, apesar de 

eu ser cheia de vizinhos da minha idade, não era mais possível brincar de piques 

próximos a nossa casa. Os meninos tinham seus momentos de jogar bola, e minhas 

brincadeiras no que envolve o efetivo movimento, foram decaindo cada vez mais: os 

jogos de computador tomaram conta de minhas tardes e até minhas bonecas 

perdiam a vez, me tornando uma pessoa pouco interessada no movimento, e 

reduzindo a percepção de mundo. 

 

 

2.1 MEMÓRIAS DE ESCOLA 

 

Quando entrei na quinta série, me lembro de um professor que valorizava 

muito a técnica, que em uma das aulas me jogou numa piscina e queria que eu 

saísse nadando como uma profissional – essa escola em que estudava, era 

particular e tinha convênio com o clube da cidade: nos dias de aula de Educação 

Física íamos caminhando para o clube e praticávamos a natação, somente. Como 

eu não sabia nadar, criei um bloqueio depois dessa aula e, a partir daí, sempre tinha 

alguma coisa de errado comigo: estava sempre com dor de cabeça, esquecia o traje 
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de banho, estava com febre e por aí vai. Outros três ou quatro colegas também 

tomaram um susto com essa aparente falta de sensibilidade por parte do professor. 

A diretora da escola, então, tomou a iniciativa de abrir um grupo de dança, 

para quem não quisesse fazer natação, que aparentemente era o conteúdo do ano 

todo. Pois bem, as aulas de dança eu não perdia. Era um grupo de jazz e tínhamos 

uma professora altamente inclusiva e entusiástica: muitas alunas eram gordinhas e 

morriam de vergonha; também alguns meninos, que apesar do embaraço inicial se 

soltaram e participaram ativamente das aulas posteriores. Houve uma apresentação 

pra escola no final do ano e o grupo se efetivou e progrediu na escola. 

Fora da escola minha participação em atividades físicas era nula: não podia 

mais andar de bicicleta, nem de patins, nem de skate, nem brincar na rua, por conta 

do perigo, e me acomodei com isso. 

No ano seguinte, mudei-me de cidade novamente (fui para Teófilo Ottoni-MG), 

e numa outra escola, pude vivenciar o esporte que venero até hoje: o Tênis. Foi meu 

primeiro contato com a prática e gostaria de desenvolvê-la, mas infelizmente não 

havia nenhuma política municipal ou privada para além dos muros da escola, 

também não tínhamos condições de arcar com as raquetes e honestamente, onde 

eu iria pratica-lo que não na escola? Acredito que essa ausência na comunidade foi 

um dos motivos de a professora escolher trabalhar com este conteúdo nas aulas. 

Porém, ao longo do ano, o conteúdo foi mudando, até pela exigência dos meninos 

pelo futsal em todas as aulas. Passei a me isolar nas aulas por conta na 

comodidade que me coube no início do ano anterior, e a ter que apresentar 

trabalhos pra conseguir efetiva pontuação na disciplina. 

No final deste mesmo período, fui passar férias na casa de amigos dos meus 

pais, em uma cidade muito menor do que esta que morávamos, e os filhos do casal 

que nos recebeu eram profissionais de tênis: participavam de campeonatos 

municipais e estaduais e neste período todo, fui ‘brincando’ com eles, e no ano 

seguinte, a Educação Física me era optativa, nesta escola, quase como se fosse 

uma atividade extracurricular: poderia escolher entre língua estrangeira e Educação 

Física; com base no ano anterior, pude concluir que a disciplina prática em nada 

poderia me acrescentar, então fiquei todo o ano sem atividade física dentro e fora da 

escola. 
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Mudei de cidade mais uma vez, agora para Serra-ES, e como a última 

situação, assim foram os anos subsequentes desde a oitava série, onde poderia 

escolher a disciplina de língua estrangeira ou Educação Física. Quando concluí, fiz 

um período do ensino médio em escola publica (1º e 2º anos), onde então me excluí 

completamente da Educação Física. 

No 3º ano do ensino médio, estava focada em vestibular, quando um 

professor de biologia atentou para a prática de exercícios físicos regulares, para 

alívio da tensão do período, e atentando também à quantidade de bobagens que 

comíamos por passarmos todo o dia na escola. Ouvindo isso e somando a alguns 

problemas pessoais da época, comecei a prática da musculação e me apaixonei por 

ela. 

 

 

2.2 ESCOLHAS 

 

Na musculação, e dentro da academia, tudo era muito interessante: o trabalho 

muscular, o movimento, a modelagem corporal física, a melhoria da autoimagem e 

do convívio social, enfim, tudo aquilo me fascinava muito e pensei que não poderia 

existir melhor ambiente de trabalho do que aquele. No entanto, nunca tive 

conhecimento dessa ampla diferenciação entre bacharelado e licenciatura, não 

queria ser professora de jeito nenhum, queria trabalhar na musculação, estudar a 

fisiologia a fundo, até pelo que eu via nas aulas de biologia, e o sistema muscular, 

pra mim sempre foi o mais fascinante. 

Nesse período decidi que trabalharia com educação física e especificamente 

com musculação, porém na hora da inscrição no vestibular, vi que licenciatura era 

realizada pela manhã, e bacharelado à noite. Perguntei ao dono da academia e ele 

disse que não fazia muita diferença de um para outro, que Educação Física era tudo 

uma coisa só, e como eu também não tinha muita noção, decidi que, pelo horário, a 

manhã era melhor, e “caí de paraquedas” na educação. 

Quando entrei na universidade, e os professores, principalmente os 

substitutos me mostraram a diferença dos dois cursos, quis imediatamente mudar, 

mas quando vi que não era possível, fui muito aconselhada a permanecer nesta 
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graduação por meus pais que pensaram em uma carreira de âmbito municipal, 

estadual para que eu pudesse dar aulas – seria muito mais fácil e vantajosa 

economicamente minha permanência na licenciatura, e também devido ao fato de 

minha mãe ser professora, e meu pai, também professor, só que de outro tipo 

(ministra a palavra de Deus). Nas conversas com minha mãe, fui aconselhada a 

permanecer no curso. Ela disse que a aula de Educação Física é a aula que os 

alunos mais gostam, e que o professor de Educação Física é o mais amado. Na 

perspectiva da minha mãe, o professor de Educação Física é o mais amado porque 

deixa os alunos fazerem o que quiserem, ou seja, um momento sem cobranças, sem 

tarefas. Eu apenas concordo com o fato de o professor de Educação Física ser o 

mais amado porque nessa aula o professor promove a interatividade, socialização 

dos alunos, e trabalha o sujeito que se movimenta e as diversas práticas corporais 

que o indivíduo se expressa, e assim, garante sua legitimidade no currículo escolar.  

Minhas tias e alguns professores fizeram uma ótima propaganda, porém meu 

coração continuava na mecânica do corpo, e conversando com alguns colegas de 

sala, também tinham a mesma linha de pensamento, porém a mudança só poderia 

ser efetivada dois períodos a frente, parecia ser um caminho longo percorrido a ser 

deixado para trás e as vivencias obtidas até então mostravam todo um lado positivo 

da licenciatura. 
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3 SER UNIVERSITÁRIA, SER ALUNA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ENCONTROS E 

DESENCONTROS 

 

Para mim, ser universitária mudaria muito minha maturidade pessoal. Achei 

que os professores nos tratariam diferente, com maior liberdade em vista de 

estarmos num ambiente por nossa própria escolha/vontade, que já chegássemos 

com uma perspectiva profissional, no sentido de estar determinado que era aquilo 

mesmo que tínhamos escolhido, então era assim que seriam olhados: como (já) 

professores de Educação física em construção. 

Porém, a maioria dos meus professores do primeiro período, não sei se 

influenciava em alguma coisa, mas pelo fato de serem mais jovens, pregavam a 

realidade das escolas e a realidade profissional, que desanimava o recém-

universitário. Percebi dessa maneira, pois eles estavam desde já (como recém-

formados) muito decepcionados com a carreira/profissão, sem nos mostrarem o 

caminho, ou nos dizer que era possível seguir um caminho que pudesse transformar 

a realidade. 

Não me senti, no inicio, muito diferente daquilo que era o ensino-médio, 

falando de maneira ampla, porém, tinha a noção de que a minha formação não 

dependia de ninguém além de mim mesma – nunca tive costume de jogar vôlei, 

basquete em razão da altura e futsal por conviver com muitos meninos na infância e 

eles me repudiavam quase sempre, e quando fui forçada a participar destes jogos e 

de determinadas brincadeiras as quais não tinha costume (algumas também em 

razão da minha capacidade cardiorrespiratória ser bastante reduzida na época, por 

eu priorizar exercícios anaeróbios, acabava sempre ‘melando o pique’ cedo demais), 

dentro da universidade, me senti ultrajada, de certa maneira – o universitário não 

pode escolher fazer ou não algo (no sentido de prática, fazer algo que gosta mais ou 

não fazer se realmente não gosta, ou ter aquela vivencia experiencial e ponto final – 

não é muito por aí), sendo que o determinante será sua atuação profissional? 

Cheguei no curso sem muita noção do que era Educação Física em si, e 

muito menos do que era licenciatura. As matérias iniciais eram bem focadas naquilo 

que me interessava – história da Educação Física, psicomotricidade – e até ali, 

estava muito bacana, apenas estranhei as chamadas oficinas (objeto de 
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obrigatoriedade no curso) que pensava eu, poder escolher, ou ao menos escolher 

participar ou não, pra ver se poderia ser utilizado ou não na minha prática 

profissional. Mas, quem era eu com noção nenhuma de nada? 

Logo nesse início, me envolvi num grupo de estudos de Fisiologia do 

Exercício, e já queria saber se poderia fazer meu Trabalho de Conclusão de Curso 

envolvendo algum daqueles estudos lá apresentados. A professora que estava à 

frente do grupo disse “por seu curso ser licenciatura, você terá que desenvolver uma 

temática voltada para a escola”; isso me apavorou inicialmente. Não entendia 

porque não poderia estudar qualquer coisa que envolvesse a Educação Física. 

Aí, comecei a me questionar se deveria permanecer ou não, e vi que se não 

trabalhasse em escola, trabalhar em academia seria um pouco mais complicado do 

que com escola. Fui pesando os prós e contras e conversei com meus familiares a 

respeito disso. 

Adentrando a universidade, acredito que continuava com aquele “ar de 

ensino-médio”, e esperava muito que as pessoas dentro da universidade me 

impulsionassem para o conhecimento; ainda não tinha a maturidade de perceber 

que o interesse era exclusivamente meu, que eu deveria ir atrás, portanto considerei 

um tanto quanto difícil o início como uma universitária, não que as coisas tenham se 

tornado mais fáceis, mas a minha maturidade acadêmica cresceu, pois no início do 

curso não me importava com as questões escolares e não me dedicava a elas, 

porém reconheci sua importância com as diferentes disciplinas e atividades 

realizadas com comunidade e escola, e assim foram mudando meus objetivos e 

prioridades com relação ao curso. 

Claro que não foi de imediato: me custaram quase quatro períodos para 

desvincular da biomecânica e inserir-me dentro de uma perspectiva mais 

educacional, para perceber que estava de fato sendo trabalhada para exercer uma 

profissão que é impactante na vida de muitas pessoas. 

Durante a minha graduação, fui percebendo coisas frustrantes com relação ao 

currículo e às coisas que nos eram obrigatórias nele. Via algumas discrepâncias e à 

carga horária tão intensa que não abrangia, na minha concepção na época, um 

professor de educação física. Achava que estávamos sendo formados mais 

pedagogos do que professores, por tantas disciplinas relacionadas a pedagogia; a 
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meu ver a Educação Física escolar tinha se tornado um recurso de assistência à 

comunidade, no sentido de usar o esporte/exercício físico para tentar trilhar jovens 

de comunidades baixa-renda em caminhos não turbulentos, ou um recurso para as 

mães de deficientes físicos terem “um tempo para si”, entre outros. 

Sentia que alguns professores não ministravam as disciplinas com clareza e 

com um foco determinado na educação física, como por exemplo, a disciplina de 

didática: não me senti preparada para atuar na escola dentro das disciplinas de 

estágio, não tinha consciência do plano de aula e diferenciação dos objetivos e 

terminei a disciplina sem saber, aprendendo “na marra” nos períodos posteriores, 

porque nas outras disciplinas, por exemplo, nos estágios, tínhamos que chegar com 

o plano pronto, sem modelo, sem auxilio nem nada. Se não fossemos atrás, 

ficaríamos ‘para traz’. 

Também me angustiava a obrigação de fazer determinadas oficinas quando 

nem tudo era do meu interesse e fazia a maioria por obrigação. Algumas coisas 

limitavam o nosso conhecimento e havia disciplinas sem alternativas de, por 

exemplo, como ministrar este conteúdo se não houver o material necessário? Com 

relação às matérias biológicas o meu questionamento se tornava diferente: para que 

tanta exigência de um conteúdo, se em determinados momentos o próprio currículo 

do curso o despreza? Ao desprezo citado me refiro à falta de caminhos, de linhas de 

raciocínio para ensinarmos isso na escola, o conteúdo é passado por si só. Talvez a 

finalidade dele fosse apenas para nos dar base para determinadas coisas dentro da 

escola, porém neste ponto já pecava, pois não se articulava com as outras matérias. 

E de que maneira conseguiríamos inserir aquele conhecimento em sala de aula, se 

fosse uma proposta de conteúdo? 

Não fazia sentido entendermos a cinética do movimento, ou a sua fisiologia, 

ou a impressão de alimento “x” ou “y” em um indivíduo se nada disso nos 

acrescentasse nas aulas, e se formos coibidos a não usa-lo como conteúdo, ou 

aprender por aprender, pois para mim, esses eram os conteúdos mais pertinentes 

para serem ensinados na escola, especialmente em minha prática docente. 
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3.1 OS ESTÁGIOS CURRICULARES  

 

Nos dois primeiros estágios curriculares obrigatórios tive um asco muito 

grande da profissão, pois os professores deixavam a disciplina ao léu, sem nos 

mostrar ou alertar sobre o público alvo, não estavam abertos para tirar duvidas fora 

de sala e de repente tínhamos que montar um plano de ensino sem nem nos indicar 

uma leitura ou algo parecido. Eles não tinham noção do que acontecia na escola e 

de tal forma, não poderiam nos orientar. 

No terceiro estágio, Ensino Fundamental II, tive uma clara noção da 

dificuldade que passei nos anteriores, pois tive ampla orientação de público, de 

maneiras de atuar, de como lidar com determinadas situações, de como montar um 

plano de aula, um plano de ensino, de como traçar os objetivos, de como trabalhar 

diferentes conteúdos num período curto de tempo, e tudo isso com o 

acompanhamento do professor na escola. Porem, a esta altura já estava muito 

desacreditada na profissão: honestamente pensei que, se meus professores eram 

meros ‘rola bola’ na universidade, no sentido de mal ministrarem a disciplina, ou 

fazer por fazer (sem o real propósito de ensinar) e muitas vezes ignorando meus 

questionamentos, particulares ou em sala, e do de uns ou outros na turma, quem 

serei eu na profissão? Claro que somos sujeitos de nossa formação, mas desde o 

início, eu precisava de alguém, sempre, que me fizesse acreditar que valia a pena, 

na época. 

No sexto período comecei a estagiar em uma academia, onde o dono também 

é professor de escola, e conversando com ele, percebi que a atuação na escola não 

era uma coisa horrível, não era marcada por experiências ruins, e que pelo seu 

ensinamento, poderiam sair atletas de diversas modalidades, e por conta disso 

resolvi me dedicar ao estágio no ensino médio. 

Tive uma professora excelente, que teve toda a paciência do mundo para tirar 

as duvidas a respeito de conteúdo, da elaboração de planos de ensino e de aula, de 

nos fornecer a bibliografia adequada, de nos ensinar a buscar de forma mais 

independente, e ainda, nos ajudar a formalizar da melhor maneira o nosso conteúdo, 

que era de certa forma ‘inédito’ – capoeira – na escola em que daríamos aula. As 



18 

 

 

aulas foram sempre planejadas com a nossa vontade de instigar o aluno a participar 

e desmistificar o conteúdo da capoeira. 

Quando chegamos à escola e sugerimos o conteúdo, sentimos a 

receptividade da maioria dos alunos e nos preocupamos com aqueles que não 

estavam muito a favor, pois queríamos que fosse significativa a experiência. Com a 

dimensão do nosso trabalho e o desenvolvimento, foi aumentando o interesse dos 

alunos pelo conteúdo, o que os motivava a não faltarem às aulas no dia da nossa 

disciplina. Assim, nossa relação com eles foi ficando muito próxima, tornando esta 

uma experiência muito gratificante, tanto para mim quanto para o grupo. 

Partindo da minha pré-disposição em me dedicar ao estágio, tive uma 

experiência maravilhosa na escola, e vi que “ser professor” não era sinônimo de 

pedagogia, não era ruim, o que me motivou até a prestar concurso público para o 

estado e para prefeitura. 

Passei e não pude assumir a vaga porque ainda estava no sétimo período. 

Pedi reclassificação e ainda estou aguardando, talvez eu tenha que esperar um 

tempo maior. 

 

 

3.2 IMAGENS DE MIM PELOS OLHOS DOS OUTROS 

 

Na construção desse memorial, fiz entrevistas com dois colegas de sala. 

Uma, Tayana, muito próxima a mim e muito parecida comigo em opiniões sobre o 

curso e também que me vê de perto e de certa forma, entende como eu me 

posiciono em relação ao curso e por quais motivos. Também entrevistei o Marcos 

Vitor, e o escolhi, em uma parte por ele não ser tão próximo, e por observá-lo 

durante o curso e saber, pela impressão que ele me passa, que ele é o extremo 

oposto da minha concepção de Educação Física, por vê-lo muito mais ligado à 

escola do que eu. 

Consegui, a partir da fala do Marcos Vitor, ter uma ideia de que tipo de 

professora eu sou/serei quando estiver atuando profissionalmente. Não serei “rola-

bola”, mesmo! Espero ser (pelo menos é meu fiel propósito) uma professora que não 

lida com o comum, o convencional. O que me atrai na Educação Física não é o 
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famoso “Quarteto Fantástico”,4 e nem nunca foi – gosto da capoeira, do atletismo, da 

ginástica, de lutas, em suma, do que foge desse costumeiro uso desses esportes 

que permeiam a Educação Física. 

Analisando as falas, pude perceber a impressão que os outros têm da 

professora que estou me tornando: 

 

Então, eu me lembro de ter visto você no ultimo estagio nosso, que a gente 
era depois de vocês, eu acho. Eu não chegava a assistir às aulas, nem 
sabia quem estava ministrando, mas o que eu via na turma de vocês era 
muitos alunos participando e num conteúdo que não é muito usual a 
gente trabalhar na escola que é a capoeira, entendeu? Um conteúdo que 
digamos que foge à tradicionalidade da escola, e eu achei super legal, que 
eu via os alunos participando. E é uma coisa que a gente sempre questiona 
né? Como será essa receptividade dos alunos na escola, tal. E eu me 
lembro da última aula mesmo do estagio que a gente viu lá aquele monte de 
aluno, aquela roda gigante de capoeira, e eu achei muito legal. Isso talvez 
seja reflexo daquela questão que eu falei no inicio das notas que estão lá, 
mas que aqui por você não fazer as práticas que ficava esse julgamento de 
que talvez você não se identificava com a educação física, entendeu? Mas 
aí uma coisa que ficou diferente é o que eu vi na escola. (MARCOS VITOR, 
2013) 

 

Uma pena ter demorado tanto a descobrir o meu interesse e como me 

identificava com estas disciplinas não usuais; e não foi ocasional. Durante a 

graduação eu fugia sempre de oficinas de futsal, de handebol e vôlei, e o que me 

restava era a ginástica e a capoeira, o xadrez, enfim.  

Acho que essa diferença será ainda melhor para os alunos saírem da 

mesmice e ter experiências diferentes, um pouco que seja nas aulas de EF. 

A visão de meus colegas sobre mim realmente apresentou também uma 

postura negativa da minha parte: não receptiva aos conteúdos escolares e receosa a 

prosseguir nesse âmbito. 

 
Bom, desde o inicio você não gosta muito do currículo, não se identifica com 
o currículo, porque sua área é mais focada na área biológica, mais voltada 
pra saúde, mas como você não sabia, né, você entrou na licenciatura de 
cabeça, assim como eu (SILVA, 2013) 

 
 
 

                                                
4
 O nome “Quarteto Fantástico” é um trocadilho que combina a famosa série de quadrinhos e os 

quatro principais esportes lecionados nas aulas de Educação Física (Futsal, Vôlei, Handebol e 
Basquete). 
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Eu te vejo uma pessoa q não gosta de fazer pratica e por isso, às vezes, eu 
ficava me questionando: como uma pessoa que entra no curso de educação 
física senão gosta de fazer pratica? Aí muitas vezes a gente ate se 
questiona: como seria essa pessoa no campo de atuação? (SOUZA, 2013) 

 

A partir dessas falas, pude analisar, profundamente, que um dos meus 

‘fracassos’ no curso, deve-se também a minha falta de receptividade a determinados 

conteúdos, e o que eu considerava também uma ausência de liberdade de escolha 

dentro das aulas – já que era um pressuposto curricular. 

Mas, como dito anteriormente, tardiamente, descobri qual era meu ‘talento’ 

dentro da área tardiamente, comecei a criar a minha identidade com o curso de 

Educação Física; o grupo que estava comigo no estágio, também foi um grande 

propulsor, acima de tudo, a professora de estágio, muito atenciosa. 

 

 

3.3 SER OU NÃO SER PROFESSORA? 

 

A ideia de lecionar (na escola) inicialmente me aterrorizava. Eu pensava: se 

for para trabalhar com Educação Física que seja em academia, em estúdio 

personalizado, pilates, o que for, mas escola não! Porém, depois do ultimo estágio, e 

de analisar, a partir da conversa com os colegas, como tenho me tornado 

professora, é uma carreira que pretendo seguir, e claro, na Educação Física. 

O que sempre me afligiu dentro do curso: o foco no “ser professor” e em um 

olhar mais pedagógico para o curso, me ensinou a direcionar a prática, a selecionar 

o conteúdo e as abordagens pedagógicas (como psicomotricidade, crítico-

emancipatória, crítico-superadora, construtivista, etc.), mostraram vários parâmetros 

a serem seguidos. Não posso dizer, dentro do que eu compreendi neste último 

período, que meu alicerce foi firmado e está seguro. Para mim, as disciplinas sim, 

quando se trata da prática pedagógica do professor, contemplaram o ser, 

totalitariamente falando; porém, talvez por percebê-lo muito tarde, ou não ter tido 

uma boa base nos três primeiros estágios, me sinto um pouco insegura. Um pouco 

só. 

Afinal a Educação Física, apesar de ter um conteúdo – e um vasto conteúdo, 

diga-se de passagem – não tem um livro de conteúdo fixo (não sei se isso é bom ou 
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ruim), como a História, o Português ou a Matemática. Somos sujeitos em 

construção. 

Pude perceber esse fato nos estágios curriculares, porque é a chance que o 

acadêmico tem para aprofundar conhecimentos e habilidades nas áreas que tem 

interesse. No meu caso, a única oportunidade que realmente aproveitei para aplicar 

aquilo que me interessava foi no último estágio, no sétimo período. Além do receio 

de não ter sucesso aplicando algo tão diferente como a capoeira, achava que tinha 

que permanecer dentro do famigerado quarteto para agradar aos alunos, sem 

pensar que eles poderiam ter uma experiência muito mais gratificante com algo 

diferente dentro da sala. Fora o fato de não ser também do meu interesse, para 

poder fomentar o aprendizado na prática escolar. 

Pude, através dos estágios, pude ver, de algum modo, como é a realidade 

cotidiana e a complexidade da minha futura área profissional, e ali decidir – onde de 

fato considero ser o momento – se é o que eu deveria levar para a vida ou não. 

Nesse ponto, para mim, foi gerada uma identificação profissional: no prazer que se 

tem em trabalhar com aquilo e na satisfação de levar este conhecimento aos alunos. 

Vejo que, depois da minha ultima experiência, passei a desenvolver mais o 

raciocínio, a capacidade e o espírito crítico, além da liberdade do uso da criatividade 

para planejar as aulas, para levar algo diferente, algo novo aos alunos. 

Apesar de querer seguir adiante na escola, não pretendo amarrar minha 

formação aí. Continuo gostando muito da área fisiológica e um ano depois de 

formada, pretendo solicitar novo curso e concluir o bacharelado, abrir meu estúdio 

personalizado, como fez um professor amigo meu, conciliando com o trabalho na 

escola, e se deu muito bem. 

Acredito que a Educação Física tem um campo generoso para atuação, e a 

cada dia surgem novos campos para trabalho, como esses grupos de corrida que 

vêm se formando em orlas de praias e pequenos circuitos públicos de corrida, a 

medida que o interesse pela prática cresce. 
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3.4 MINHAS ESCOLHAS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS PARA SER 

PROFESSORA 

 

Visto que me dei bem seguindo a metodologia de Kunz (1994) para trabalhar 

na escola, achei muito interessante usar a didática comunicativa da abordagem 

critico-emancipatória, que coloca o aluno como sujeito do seu processo de ensino, 

que reconhece e problematiza sentidos e significados através da reflexão crítica. 

Penso que assim o aluno estará sujeito a uma maior compreensão em torno 

do ensino autoritário e tradicional, se libertando de falsos desejos e interesses. Esse 

tipo de ensino tem por objetivo promover uma emancipação, como o nome diz, por 

meio de três formas, como o autor defende: a objetiva, a social e a comunicativa, 

mostrando que o aluno deve receber as informações, compreender as diferenças 

das relações sociais (históricas e culturais), bem como o movimentar-se além do 

falar. 

Pode ser questionado, segundo os fatores que disse anteriormente, que, 

claro, haverá a demanda dos alunos no que diz respeito aos esportes mais 

tradicionais, nas escolas, dentro da Educação Física, porém, penso que ao trabalhar 

com um plano de ensino diferenciado, minhas propostas serão diferenciadas 

também, dando aos alunos a oportunidade de se valerem de diferentes propostas 

diferentes. 

A relação que irei promover entre professor-aluno compete mais à 

transformação cotidiana da realidade e não à sua manutenção. O meu desejo vale-

se de modificar e melhorar o comum. E é só porque eu não gosto? Talvez. 

Valho-me também, de acrescentar às minhas perspectivas futuras, a 

abordagem da saúde renovada, que considero de fundamental importância, pelo que 

esta trabalha a melhoria de fatores fisiológicos como cardiovascular, flexibilidade, 

resistência muscular e a composição corporal como fatores coadjuvantes na busca 

de uma melhor qualidade de vida por meio da saúde. 

Penso dessa maneira, pois além de me identificar muito com o assunto, vejo 

que esse tema, além de ser muito atual, é extremamente pertinente dentro da 

Educação Física e principalmente dentro da escola. Com o crescente aumento de 

procura por atividade física, especialmente academias de musculação e ginástica, 
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devo promover momentos, planejar encontros que tenham este tema como 

conteúdo, inclusive mostrar aos alunos pela perspectiva da Educação Física “o que 

é saúde”, que vai muito além de horas dentro de uma academia, uso de esteroides 

entre outros temas que abordem os aspectos fisiológicos, atrelando o corpo junto ao 

ser que se movimenta. 

Permite-me também, ensinar os conceitos básicos da relação entre atividade 

física, aptidão física e saúde. Além disso, essa abordagem tenta atender a todos os 

alunos, principalmente os que mais necessitam de ajuda: sedentários, com baixa 

aptidão física, obesos e portadores de deficiências. 

Dessa maneira posso intercalar conhecimentos com outras disciplinas, 

podendo reafirmar a importância aplicada de conhecimentos fisiológicos e reforçar o 

conhecimento, de forma que os alunos não tenham a consciência pautada dos 

conhecimentos, mas seu conhecimento usual. 

Retirar o medo da prática dos esportes, da movimentação do corpo, pois 

dentro da abordagem as atividades esportivas são menos interessantes para a 

promoção da saúde, em razão a dificuldade no alcance das adaptações fisiológicas 

e segundo porque não prediz sua prática ao longo de toda a vida, além do fato de 

que esporte de alto rendimento não é sinônimo de saúde. 

Não quero que, por meio desse meu desejo, venha menosprezar ou ‘inutilizar’ 

todo o conhecimento esportivo que alcança a Educação Física. Mas num momento 

como este, de mudança, os interesses são outros, e a maneira, dentro da minha 

concepção de reafirmar, sempre, a permanência curricular da Educação Física vem 

de mudanças também no conteúdo, como o crescente interesse também pelas lutas. 

Entendo que minha contribuição na escola passa pela socialização dos 

conteúdos com pessoas que tiveram um contato limitado com os esportes, como eu, 

abrindo os olhos para a educação do corpo, num tempo em que predominam 

videogames e redes sociais, que se faz necessária uma preocupação com a saúde, 

que para além do conhecimento escolar, promova uma mudança de vida dos alunos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo escrevendo diários na infância e também meu portfólio, observo como 

foi diferente transcrever para um papel minhas memórias e reflexões de memórias 

sobre minha identidade escolar, universitária e profissional. Refletir sobre elas, 

através de mim e dos olhos dos outros sobre mim, foi como me redescobrir dentro 

destas memórias. 

Posso configurar esta escrita como uma reconstrução de 

conhecimentos/saberes identitários, que trouxeram para mim uma compreensão 

mais elaborada do percurso formativo que carregou em mim um despertar para 

quem me tornei e mostrou um potencial transformador. 

Vejo-me como pessoa que sobre as exigências da vida, busco respostas por 

inteiro. Não é de se admirar que o ensino seja mais uma vocação do que um 

trabalho, requerendo tanto talento e habilidade como qualquer arte. 

Percebi que aprendi a ser uma professora que questiona o habitual, o que é 

comum. E essa percepção se deu apenas porque refleti sobre mim e sobre minha 

formação, que talvez, sem o registro do memorial poderia sair da universidade sem 

a consciência do meu papel, sem a noção exata de como seria enquanto profissional 

ou qual minha linha de ação. 

Este autoconhecimento emergiu um “eu” mais consciente e perspicaz em 

orientar meu próprio futuro e examinar, reexaminar minha prática e meu curso em 

carreira. 

Saio do âmbito da Universidade com a sensação de um dever cumprido, 

diante de uma tarefa que irá durar a vida toda, pois a aprendizagem é uma 

constante e dentro do ato de educar, pensando no significado que ele hoje tem de 

superar os velhos paradigmas da Educação Brasileira em que a relação 

professor/aluno era quase uma situação de “domado” diante daquele que seria 

“amestrado”. Uma relação em que a ética, os valores humanos e as virtudes ficavam 

fora da sala de aula, desde que os conteúdos fossem despejados e as notas, 

especialmente nos vestibulares, fossem alcançadas. 

Os tempos mudaram e tomar e retomar o ato de educar significa um encontro 

profundo de educadores e educandos, reconhecendo-se ambos como eternos 
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aprendizes que buscam o resgate de valores humanos perdidos em decorrência da 

fragmentação que há no saber, na personalidade humana. 

Tenho plena convicção de que meu futuro, assim como a minha formação em 

Educação Física sejam um detonador do pensamento sistêmico que propõe e esteja 

levando-me à reflexão sobre a participação que nós, os seres humanos, estamos 

tendo em nossos próprios rumos deste mundo.  
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