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RESUMO 

 

Trata-se de um memorial autobiográfico de um professor em formação no curso de 

Licenciatura em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito (CEFD/UFES). Apresenta reflexões dos aspectos da história de vida do 

autor e suas interfaces com a formação inicial. Nas trilhas do caminho docente em Educação 

Física, o encontro com os imaginários sociais negativos conflui um desencanto com o curso. 

Ao passar dos períodos, as experiências vividas no currículo de formação inicial, o contato 

com o professorado e as produções acadêmicas, revelam a potência da área. No encontro com 

curso e a percepção da existência de vida inteligente na Educação Física, um embate com os 

negativos imaginários sociais sobre o campo emerge. Nesse sentido, a necessidade de 

problematização dos discursos e ações vividos/acontecidos nas/sobre as universidades e 

escolas entorno da Educação Física se tornaram experiências/acontecimentos na vida 

universitária do autor. Os registros foram realizados em portfólio durante os semestres 2015/1 

á 2018/2, sendo ele a principal fonte da pesquisa. Por fim, a vontade de compreender os 

porquês dos imaginários sociais negativos sobre a Educação Física e a vontade de revelar a 

sua potencia, dispararam e significaram a escritura deste memorial. 

 

Palavras-chave: Educação Física. História de Vida. Universidade. Escola. Imaginário Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para mim, uma aula não tem como objetivo ser entendida totalmente. Uma 

aula é uma espécie de matéria em movimento. É por isso que é musical. 

Numa aula, cada grupo ou cada estudante pega o que lhe convém. Uma aula 

ruim é a que não convém a ninguém. Não podemos dizer que tudo convém a 

todos. As pessoas têm de esperar. Obviamente, tem alguém meio adormecido. 

Por que ele acorda misteriosamente no momento que lhe diz respeito? Não 

há uma lei que diz o que diz respeito a alguém. O assunto de seu interesse é 

outra coisa. Uma aula é emoção. É tanto emoção quanto inteligência. Sem 

emoção, não há nada, não há interesse algum. Não é uma questão de 

entender e ouvir tudo, mas de acordar em tempo de captar o que lhe convém 

pessoalmente. É por isso que um público variado é muito importante. 

Sentimos o deslocamento dos centros de interesse, que pulam de um para 

outro. Isso forma uma espécie de tecido esplêndido, uma espécie de textura. 

(DELEUZE, 2016). 

 

Dos momentos de (in)certeza no curso de Licenciatura em Educação Física, no decorrer 

das aulas, das disciplinas em movimento, o campo de conhecimento da Educação Física e 

suas produções me acordavam, me deslocavam, me moviam, me encontravam, me 

emocionavam e me convocavam a tecer este memorial de formação intitulado “Memórias 

Autobiográficas de um professor em formação: um embate aos imaginários no curso de 

Licenciatura em Educação Física”. 

Foram muitas as vivências1 de 2015/1 á 2018/2 no curso de Licenciatura em Educação 

Física e em outros espaços/tempos formativos, e digo, não dou conta de narrar a 

complexidade envolvente em minha vida durante a formação inicial e muito menos de 

descrevê-las.  

Nessas poucas páginas, venho narrar e discutir acontecimentos da minha história de 

vida e suas implicações nas trilhas, nos currículos em que caminhei nessa aventura 

universitária desbravadora.  

Desse processo de ensinoaprendizado2, relatar minhas experiências3 traduzidas nas 

tantas e tantas aulas aprendidasensinadas e suas relações com os imaginários sociais sobre a 

Educação Física é o que importa, pois, moveram meus centros de interesse, como nos disse 

Deleuze (2016) na epígrafe supracitada. Assim, nesse espaço de autoria, narro aquilo que me 

convém. 

                                                           
1Tomando Larrossa Bondía (2002, p. 23) como referência, entendo vivência como o estímulo pontual que “[...] 

tudo atravessa, tudo excita, tudo agita, tudo choca, mas nada acontece”. 
2Escrita aprendida com Nilda Alves na tentativa de, ao unir palavras, ampliar os sentidos das mesmas, 

produzindo outras tantas. 
3 “[...] A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece 

[...]” (LARROSA BONDÍA, 2002, p. 21)  
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Neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) escrito no formato de um memorial, 

destaco a escolha da narrativa autobiográfica como metodologia, e o uso do portfólio, como 

principal instrumento/fontes de registros. 

No segundo capítulo, faço um paralelo com a minha história de vida, a formação 

acadêmica em Educação Física e as relações entre elas, evidenciando como contribuiram para 

mobilizar meus conhecimentos, vontades, valores e energias. 

Explico os aspectos da minha história de vida, que envolvem o desejo de ingresso na 

universidade, sobretudo, em um curso de formação de professores e as razões da escolha do 

curso de Licenciatura em Educação Física. 

O terceiro se refere aos efeitos, dispositivos, estratégias e esquivas que utilizei para não 

deixar-me influenciar pelos negativos imaginários sobre o curso de Licenciatura em Educação 

Física, os quais vi, ouvi, senti, ou seja, vivenciei, mas tornou-se experiência pelo efeito 

produzido, principalmente no contato com o complexo campo da Educação Física.  

O quarto capítulo se refere às teses que criei com base na literatura estudada durante o 

curso e que de alguma forma, para mim, fizeram sentido e dialogaram com o tema que 

problematizo aqui. Por se tratar de uma visão pessoal (subjetiva) e construída desde o 

primeiro período do curso, o discurso nesse capítulo é uma estreita vinculação que percebi no 

contato com o outro, seja com autores das diversas áreas, seja com professores do Centro de 

Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), de 

outros centros, com colegas de curso e de outros cursos.  

Deste modo as discussões em torno dos imaginários sobre o curso e seus espaços de 

formação são evidenciados, além de um movimento que pensa as posturas dos próprios 

professores de Educação Física para que o olhar para e sobre ela sejam potencializados.  

Desenvolvo uma reflexão sobre a Educação Física na universidade e seu 

desencadeamento na escola durante a prática pedagógica do professor, elencando interfaces 

entre esses campos de ensino para que a área seja compreendida de uma maneira mais rica e 

complexa do que se tem visto por aqueles que rotulam negativamente o campo e seus 

professores. 

No quinto capítulo, aparecem algumas mudanças/devires das perspectivas construídas e 

colocadas nos capítulos anteriores deste trabalho, construídos desde o inicio do curso. Assim, 

tal capítulo, pretende mostrar como no passar dos períodos, meus saberes sobre a Educação 

Física se colocaram em xeque e quais pensamentos permaneceram e foram potencializados. 

Este memorial, portanto, é uma criação desenvolvida ao longo da minha formação 

acadêmica com o contato com as produções estudadas durante o curso de Licenciatura em 



13 
 

Educação Física, e com as experiências significativas para esta discussão, tendo em vista o 

seguinte problema da pesquisa: “Como os negativos imaginários sociais atribuídos a 

Educação Física me fizeram pensar embates discursivos para a produção de uma potente 

concepção social de Educação Física escolar?”. 

Pensando neste problema, a metodologia adotada foi compreendida como “[...] a trilha 

pela qual o pesquisador decide caminhar na aventura desbravadora de conhecer em 

profundidade e de ultrapassar o que o mundo das coisas e dos homens, muitas das vezes, lhe 

revela de forma desordenada a respeito da realidade que observa” (SOUZA; CRUZ, 2017, p. 

170). Assim, realizei a escolha da pesquisa (auto)biográfica que “[...] considera as 

experiências do sujeito como o lugar central da produção de sentidos e de conhecimento, a 

partir da forma como narra sua própria vida, suas aprendizagens e suas redes de significação” 

(SOUZA; CRUZ, 2017, p. 170). 

Abrahão (2003, p.80) retrata que na “[...] pesquisa autobiografica - Histórias de Vida, 

Biografias, Autobiografias, Memoriais - não obstante se utilizam de diversas fontes, tais como 

narrativas, história oral, fotos, vídeos, filmes, diários, documentos em geral, reconhece-se 

dependente da memória”. 

Ao escolher como referência o memorial autobiográfico para a escrita e sistematização 

deste TCC,  pois a considero toda 

 

[...] heterodoxia no momento da análise dos dados. [Até porque] A variedade de 

material obtido qualitativamente exige do pesquisador uma capacidade integrativa e 

analítica que, por sua vez, depende do desenvolvimento de uma capacidade criadora 

e intuitiva (MARTINS, 2004, p. 292). 

 

Deste modo, no movimento de análise, minha capacidade criadora e intuitiva se releva 

pois, considero que 

 

Um elemento básico na construção e na conquista da autonomia, autoridade e 

autoria docente é a escrita [...]. A escrita nesta perspectiva deve fazer com que os 

professores se coloquem em primeira pessoa e não apenas que se valham de um 

conjunto de textos para retirar deles algumas idéias que, mesmo sendo importantes, 

podem não expressar ao seu interlocutor uma compreensão do sentido que aquilo 

que um escreveu tem em sua vida (CAPARRÓZ, 2016, p. 23). 

 

Na escrita deste TCC, os acontecimentos de minha história de vida, as perspectivas e 

modos de ser um pesquisador criativo, compreensivo e intuitivo a respeito da minha própria 

formação inicial é tratada.  
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Em autoria, me coloco em primeira pessoa, e tenho como ponto central dessa discussão, 

a relação estabelecida com o curso de formação incial. Assim, utilizei para a escrita uma 

variedade de elementos que permearam meu percurso formativo, fator que justifica a escolha 

pelo memorial de formação. 

No artigo 8 das normas do processo de elaboração TCC do CEFD/UFES, tal espaço se 

caracteriza justamente como 

 

[...] o resultado de uma narrativa da própria experiência retomada a partir dos fatos 

significativos que nos vêm à lembrança. Fazer um memorial consiste, então, em um 

exercício sistemático de reflexão, escrever a própria história, rever a trajetória de 

vida e aprofundar a reflexão sobre ela (COORDENAÇÃO DE COLEGIADO DE 

CURSO, 2006, p. 2). 

 

Pimenta e Lima (2004, p. 129), na mesma perspectiva, trazem o memorial como “[...] 

um espaço de reflexão de suas práticas, a partir das teorias, de formação contínua, de 

ressignificação de seus saberes docentes e de produção de conhecimentos”.  

Compreendo o memorial também como um espaço que apresenta 

 

[...] uma narrativa simultaneamente histórica e reflexiva. Deve então ser composto 

sob a forma de um relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e 

acontecimentos que constituíram a trajetória acadêmico-profissional de seu autor, de 

tal modo que o leitor possa ter uma informação completa e precisa do itinerário 

percorrido.  Deve dar conta também de uma avaliação de cada etapa, expressando o 

que cada momento significou as contribuições ou perdas que representou [...]. A 

história particular de cada um de nós se entretece numa história mais envolvente da 

nossa coletividade [...] (SEVERINO, 2002, p. 175-176). 

 

O processo de tessitura das narrativas deste trabalho, além dos relatos, se valem também 

de aspectos que estão engendrados na história e se perpassam ao longo dos anos a respeito de 

como a área tem sido vista de maneira pejorativa por muitos sujeitos na sociedade.  

Asssim, neste memorial, utilizo alguns aspectos históricos baseados em referenciais 

teóricos para orientações a respeito de muitos porquês, como uma estratégia de potencializar e 

conscientizar erros os quais não devem se repetir, mas que devem ser postos em xeque e 

serem problematizados. 

É a partir desta analise, que parto para uma crítica sobre os aspectos que constituem 

aquilo que vivi e vivo em grande parte junto com os acadêmicos do curso de Educação Física 

em geral e com os professores da área. O motivo de problematizar neste memorial estas 

questões, surgem do meu intinerário pessoal, de formação e dessa composição.  
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No contato com a literatura acadêmica no decorrer dos semestres, várias teorias criadas 

por autores me trouxeram e me fizeram criar várias concepções, modos de entender o 

conhecimento. No decorrer do processo de formação, ao me deparar com determidados 

argumentos de autores da área, assimilava-os e compreendia-os como formas de defender a 

área dos negativos imaginários. Esta decorrencia se dava pela minha percepção sobre os 

preconceitos apresentados nos discursos e fatos que aconteciam cotidianamente no meu 

entorno, como nas escolas que visitava, na própria universidade, nas redes sociais e em outros 

tantos espaços. 

Deste modo, no desenvolvimento do trabalho, foram construidas várias teses, antiteses e 

novas sinteses. Todo este movimento é pertinente ao meu processo reflexivo enquando 

docente em formação, pois contempla informações significativas do itinerário percorrido. 

Além das produções acadêmicas que dão a fudamentação teórica a este trabalho, me 

utilizei do portifólio como fonte principal para os relatos cotidianos que colaboraram com a 

estrita deste memorial. 

Tratando do uso de portifólio, Vilas Boas (2004) nos indica que: 

 

O portfólio é uma coleção de suas produções (do aluno), as quais apresentam as 

evidências de sua aprendizagem (do aluno). É organizado por ele próprio para que 

ele e o professor, em conjunto, possam acompanhar seu progresso. O portfólio é um 

procedimento de avaliação que permite aos alunos participar da formulação dos 

objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto, 

participantes ativos da avaliação[...] (p. 38) 

 

Vale salientar que o portfólio utilizado neste memorial foi  produzido desde o primeiro 

período do curso, sendo supervisionado pela professora Rosianny Campos Berto nas 

disciplinas de Seminário Articulador de Conhecimentos4 (SAC I, II, III e IV), até o quarto 

período, respectivamente, nos semestres de 2015/1, 2015/2, 2016/1 e 2016/2.  

Estas escritas são reflexões a respeito da minha trilha até o ingresso na formação inicial 

em Educação Física, o processo de formação percorrido, dando enfoque, sobretudo, nos 

aspectos que me incomodavam acerca do imaginário social que pairava/paira sobre a 

Educação Física e seus professores. Foram registradas em meu portifólio, elementos 

                                                           
4“Unidade curricular que oficializa um tempo de reflexão coletiva com os acadêmicos de cada turma, por 

período. Eles são obrigatórios e tem a finalidade de articular os saberes mobilizados nas respectivas disciplinas 

curriculares obrigatórias ofertadas a cada semestre. A idéia central dessa unidade curricular é que professores 

que estudem o processo de formação inicial possam acompanhar e promover o debate sobre o processo de 

construção/produção do conhecimento vivido e necessário à formação do professor de Educação Física que irá 

atuar na educação básica. É um momento de diálogo, que privilegia a exposição – e a escuta – da percepção que 

os licenciandos estão tendo do seu processo de formação para que, a partir dessa escuta, possam ser produzidas 

síntese coletivas e significativas do conhecimento vivido para que ele se torne praticado” (PAIVA et al, 2006, p. 

229). 
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significativos do meu processo de ensino aprendizagem durante estes períodos, com um 

recorte das experiências formadoras. Após o término da disciplina de  SAC IV, em 2016, 

continuei meus registros. 

Nos registros contidos no portifólio cito diversas fontes que Abraão (2013) afirma ser 

legitimas para a pesquisa autobiográfica, tais como: narrativas, história oral, fotos, vídeos, 

filmes, diários, documentos em geral, hipertextos como (Youtube, Facebook, Instagram), 

trabalhos acadêmicos de minha autoria e de outras pessoas. 

 Todas estas fontes foram utilizadas para potencializar a possibilidade de explicar os 

caminhos do meu processo e, logo, como análise/fundamentação deste memorial. Estes 

registros foram recordados e produzidos antes e durante a graduação, sendo peças-chave para 

o leitor perceber os importantes mobilizadores para a escrita deste TCC. 

Sobre os fatos recordados, Josso (2004) ressalta que 

 

A recordação-referência pode ser qualificada de experiência formadora, porque o 

que foi aprendido (saber-fazer e conhecimentos) serve, daí para afrente, quer de 

referência a numerosíssimas situações do gênero, quer de acontecimento existencial 

único e decisivo na simbólica orientadora de uma vida. São as experiências que 

podemos utilizar como ilustração numa história para descrever uma transformação, 

um estado de coisas, um complexo afetivo, uma ideia, como também uma situação, 

um acontecimento, uma atividade ou um encontro (p. 40). 

 

Escrever este memorial é justamente tecer uma projeção daquilo que sou, o modo como 

penso a Educação Física, sua relação com o imaginário social, o que faço na graduação e nas 

escolas e ainda farei para valorizar e desejar que a Educação Física seja mais valorizada no 

modo como é vista, como eu a valorizo nesse processo de escrita.  

Nesta direção, faço uso da narrativa autobiográfica que para Josso (2004, p. 59) é 

 

[...] como um projeto a ser construído no decorrer de uma vida, cuja atualização 

consciente passa, em primeiro lugar, pelo projeto de conhecimento daquilo que 

somos, pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos na nossa relação conosco, com 

os outros e com o ambiente humano e natural. 

 

Diante desta conceituação, compreendo que esta narrativa autobiográfica, narra as 

minhas composições, as minhas projeções,  recortes importantes da minha vida em Educação 

Física aos quais me moveram para a escrita desta pesquisa, (re) significando assim, vários dos 

negativos imaginários sobre Educação Física e mostrando como compreendo a sua potencia. 

Acreditando nessa premissa, concordo com Frison e Veiga (2011, p. 1) quando falam 

que narrativa autobiográfica aparece 
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[...] no ser humano que, em diferentes contextos e situações, autobiografa-se, quer 

narrando fatos de sua vida, quer refletindo sobre seu processo de autoformação. A 

pessoa, ao narrar, narra-se e, ao fazê-lo, ressignifica experiências, vivências, 

aprendizagens, dando-lhes novo significado. 

 

Portanto, no meu  percurso, ao procurar fomentar um novo significado aos imaginários 

sobre a Educação Física, teci também um movimento autoformativo pois, na autoformação a 

construção dos sentidos e significados se dão por meio do eu, da  própria composição 

particular, “personalizando, individualizando e subjetivando a formação” (SOMMERMAN 

2008, p. 59) em contato com o outro e com o meio em um processo interrelacional. 

Sobre esse processo autoformativo, saliento de acordo com Galvani (2002), que é um 

processo de formação tripolar, a medida em que ao refletirmos sobre nós mesmos 

(autoformação), pensamos também os outros (heteroformação) e as coisas (ecoformação). 

Sendo a retroação de si sobre si, um processo de subjetivação, de retroação sobre o ambiente 

social, um processo de socialização, e a retroação sobre o meio ambiente fisico, um processo 

de ecologização. 

Deste modo vemos que [...] através das narrativas (auto)biográficas os professores 

constroem conhecimento a partir de si mesmos, de suas trajetórias e experiências de vida” 

(SOUZA, 2017, p.175), sendo deste modo, “sobre si, sobre os outros e o cotidiano” (SOUZA, 

2007, p. 69), já que,  na pesquisa autobiográfica, o processo de autoformação não ocorre num 

plano metafísico  isolado do mundo, o professor pesquisador está na imanência, numa vida 

cotidiana e, portanto, estão coexistentes em suas narrativas, outros tantos sujeitos e versões de 

si. 
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2. A TRAJETÓRIA DE VIDA E SUAS INTERFACES COM A FORMAÇÃO 

 

Só uma história de vida põe em evidência o modo como cada pessoa 

mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, 

para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com os seus 

contextos. Numa história de vida podem identificar-se as 

continuidades e rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as 

‘transferências’ de preocupações e de interesse, os quadros de 

referência presentes nos vários espaços do quotidiano (MOITA, 2000, 

p. 116-117). 

 

Para compreender melhor as afetações, os desejos, as mobilizações para a escrita deste 

memorial, considero fundamental traçar algumas poucas das minhas tantas histórias de vida 

em narrativas, para além do curso de graduação, mas que compõem e significam este percurso 

formativo. Assim, ao narrar os sentidos inscritos em meus percursos pessoais, que se 

interpelaram e compenetraram nas redes de sentidos tecidas na graduação como pontos de 

continuidades e rupturas, demonstro como eles nos ajudam a compreender meu encontro no 

espaço/tempo do CEFD/UFES. 

Diante das produções acadêmicas em que se pedem uma escrita impessoal, com 

resultados relevantes e com assepsias que muitas vezes retiram e mimetizam a potencia dos 

trabalhos científicos, ao apresentar este memorial, o receio da desordem revelada ao homem a 

respeito da realidade observada/narrada ainda aparece nesse espaço especifico de registro, 

mesmo assim, me arrisco nessa aventura desbravadora a contar parte desse percurso, pois 

considero que as histórias de vida importam.  

O embate aos imaginários iniciou-se na minha vida desde muito novo com o primeiro 

contato com aquilo que me sustentava, assim como a minha família: a peixaria de minha 

família (pai, tio e avô), um ambiente de trabalho limpo e organizado, um ramo de trabalho 

como qualquer outro, mas sempre percebi, e percebo, que em determinados momentos, por 

determinadas pessoas, este é visto de maneira inferior.  

 Vivo muito bem, tenho um excelente estilo de vida e sou muito realizado e feliz com o 

que sou e de onde sou, mas no referido ambiente, certas vezes, vivencio, ouço e sinto coisas 

que me despotencializam, me entristecem, levando-me a uma passagem para um estado 

menos potente, como diria Espinosa. 

Não se trata de uma história de “coitadização”, mas de aspectos que implicitamente me 

moveram desde os primeiros dias na graduação, e apenas fui compreendendo sua origem com 

o passar dos períodos, em especial, num trabalho da disciplina “Educação e Inclusão” 
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ministrada pelo professor doutor Marco Antonio Oliva Gomes5, no semestre 2016/2, onde o 

docente pede a elaboração de texto avaliativo contendo a) as referências dos autores, teorias e 

problematizações abordados durantes os encontros; b) reflexão critica e problematizações das 

contribuições e dos usos em sua formação e prática como docente; c) movimentos de 

pensamento provocados ao longo do semestre. Surge desse exercício a produção do texto “As 

Redes de sentidos fomentadas na trajetória de vida de um graduando do curso de licenciatura 

em Educação Física: o contato com a disciplina Educação e Inclusão”, onde narro no 

referido relato de experiência, os embates tecidos na minha trajetória de vida e esse encontro 

com a graduação para se pensar a diferença. 

Deste modo, a vontade de escrever este trabalho é resultado de um disparador de 

discursos que às vezes escuto, vivencio e sinto no campo social onde sempre 

freqüentei/frequento, e com um novo, ao adentrar na Universidade e que chamo aqui de 

embate aos imaginários.  

Na graduação possuo certo grau de “liberdade” para problematizar academicamente6, 

fomentando uma produção discursiva, com o objetivo de buscar desconstruir estas questões, e 

no plano da docência, provar o que para mim é a Educação Física, assim como faço, quando 

mostro que peixaria não precisa feder a etilmetilamina7. 

A partir de diversos acontecimentos nesse espaço, refleti e senti na disciplina 

supracitada uma minúscula parte daquilo que atravessa a vida dos grupos sociais 

subordinados na estrutura social, pensando-se sempre na condenação que sofrem por aqueles 

que estão a tua volta.  No meu caso, em determinados momentos, tanto desumanizava, que 

despertava uma vontade de “ser alguém”, ser uma pessoa socialmente “importante”, de ter um 

cargo de valorização social, essas coisas. 

A vontade de ser alguém é para dizer que sou “significativo”. Essa vontade de ser 

“alguém” era relatada por mim ao meu pai toda vez que éramos coisificados, e era de nós 

retirados parte das características e qualidades, por parte de algumas pessoas. Diria Cortella 

                                                           
5 Doutor em Educação (PPGE-UFES/2012) na área de Currículo, Cultura e Formação de Educadores; Mestre em 

Educação (PPGE-UFES/2008) na área de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas; Graduado em 

Educação Artística/Artes Visuais (UFES/2004), Graduado em Pedagogia (UNIUBE/2013) e Pesquisador do 

GRPEs/CNPq "Currículos, cotidianos, culturas e redes de conhecimentos". Desenvolve investigações com 

ênfase nos campos do "Currículo", "Formação de Educadores" e "Processos Inclusivos" (Educação Especial, 

Educação Inclusiva, Questões de Gênero, Questões Étnico-Raciais e Questões Multiculturais) e "Cotidiano 

Escolar". Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/8517909000274200>. Acesso em: 28 maio 2017. 
6 Por meio de um relato de experiência apresentado no XIII Seminário de Educação Física Escolar da Escola de 

Educação Físca e Esporte da Universidade de São Paulo em novembro de 2015, onde me encontrava no segundo 

período, mostro na minha primeira e simples produção acadêmica no curso, em forma de relato de experiência, 

que as questões acerca do imaginário já me atravessavam e me incomodavam desde os primeiros períodos do 

curso. 
7 O que em um linguajar comum, não científico, é chamado de “peixe podre”. 
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(2016, p. 23 - 27), em outras palavras, nesta situação: Quem és tu para coisificar o outro? E 

explicaria que: 

 

Hoje, em física quântica, não se fala mais um universo, mas em multiverso. A 

suposição de que existia um único universo não tem mais lugar na Física. A ciência 

fala em multiverso e que estamos em um dos universos possíveis. Este tem 

provavelmente o formato cilíndrico, em função da curvatura do espaço, portanto, ele 

é finito e tem porta de saída, que são os buracos negros, por onde ele vai minando e 

se esvaziando. Até 2002, era quase certo que o nosso universo fosse cilíndrico, hoje 

já há alguma suspeita de que talvez não. Mas a teoria ainda foi derrubada em sua 

totalidade. Supõe-se que este universo possível em que estamos apareceu há 15 

bilhões de anos. Alguns falam em 13 bilhões, outros em 18, mas a hipótese menos 

implausível no momento é que estamos num universo que apareceu há 15 bilhões de 

anos, resultante de uma grande explosão, que o cientista inglês Fred Hoyle apelidou 

de gozação de big-bang, e esse nome pegou. Qual é a lógica? Há 15 bilhões de anos, 

é como se pegasse uma mola e fosse apertando, apertando, apertando até o limite, e 

se amarrase com uma cordinha. Imagine o que tem ali de matéria concentrada e 

energia retida! Supostamente, nesse período, todo o nosso universo estava num 

único ponto adensado, como uma mola apertada e, então, alguém, alguma força – 

Deus, não sei, aqui a discussão é de outra natureza – cortou  a cordinha. E aí, essa 

mola, o nosso universo, está em expansão até hoje. E haverá um momento em que 

ele chegará ao máximo da elasticidade e irá encolher outra vez. A ciência já calculou 

que o encolhimento acontecerá em 12 bilhões de anos. Você pode cogitar algo que a 

Física tem como teoria: ele vai encolher e se expandir outra vez. Talvez haja uma lei 

do universo em que o movimento da vida é expansão e encolhimento. Como é o 

nosso pulmão, como é o movimento do nosso sexo, que expande e encolhe, seja o 

masculino seja o feminino. Parece que existe uma lógica nisso, que os orientais, 

especialmente os chineses e os indianos, capturaram em suas religiões, aquela coisa 

do inspirar e expirar. Parece haver uma lógica nisso, a ciência tem isso como 

hipótese. Assim, há 15 bilhões de anos, houve uma grande explosão atômica, que 

gerou uma aceleração inacreditável de matéria e liberação de energia. Essa matéria 

se agregou formando o que nós, humanos, chamamos de estrelas e elas se juntaram, 

formando aquilo que chamamos de galáxia. A ciência calcula que existam em nosso 

universo aproximadamente 200 milhões de galáxias. Uma delas é a nossa, a Via 

Láctea, que é “leite”, em latim. Aliás, nem é uma galáxia tão grande; calcula-se que 

ela tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos em uma galáxia, que é 

uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai 

desaparecer. Nessa nossa galáxia, repleta de estrelas, uma delas é o que agora 

chamamos de estrela-anã, o Sol. Em volta dessa estrelinha giram algumas massas 

planetárias sem luz própria, nove ao todo, talvez oito (pela polêmica classificação 

em debate). A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é 

um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de 

estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias 

num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos 

importantes. Aliás, veja como nós temos razão de nos termos considerado na história 

o centro do universo. Tem gente que é tão humilde que acha que Deus fez tudo isso 

só para nós existirmos aqui. Tem indivíduo que acha coisa pior, que Deus fez 

tudo isso só para esta pessoa existir. Com o dinheiro que carrega, com a cor de 

pele que tem, com a escola que freqüentou, com o sotaque que usa, com a 

religião que pratica. Nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. A ciência 

calcula que em nosso planeta haja mais de trinta milhões de espécies de vida, mas 

até agora só classificou por volta de três milhões de espécies. Uma delas é a nossa: 

homo sapiens. Que é uma entre três milhões de espécies já classificadas, que vive 

num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de 

estrelas que compõe uma galáxia, que é uma entre 100 bilhões de galáxias num dos 

universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie tem, em 2007, 

aproximadamente 6,4 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Você é um entre 6,4 

bilhões de indivíduos, pertencentes a uma única espécie, entre outras três milhões de 
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espécies classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma 

estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõe uma galáxia, que é 

uma entre 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai 

desaparecer.  

 

Quem é você que afirma que professor de Educação Física ou peixeiro é um Zé 

ninguém? Será que meu papel social não é tão importante quanto? 

 

Figura 1 – Fotografia com o Professor 

Mário Sérgio Cortella8 no XIII 

Seminário de Educação Física da 

Universidade de São Paulo. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Estes fatores me instigam a estar sempre ampliando os meus conhecimentos. Eu 

quero/vou estudar até o “alto nível”, o máximo que eu puder. O Cortella e seu discurso me 

fascinam e me movem cada dia mais na direção desse desejo, energia que disponibilizo para 

“ser alguém”. Por isso tenho muita admiração pelos professores que tive e tenho e 

principalmente aqueles que me cativaram e que agora estão intencionalmente me formando 

como professor. 

 

 

                                                           
8“Possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira (1975), Mestrado em 

Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1989) sob a orientação do Prof. Dr. 

Moacir Gadotti e Doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997) 

sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Freire. Professor-titular do Departamento de Fundamentos da Educação e da 

Pós-Graduação em Educação (Currículo) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual atuou por 35 

anos (de 1977 até 2012), sendo que em 30 deles também no Departamento de Teologia e Ciências da Religão.”. 

Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/9036228618382563>. Acesso em: 28 maio 2017. 
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2.1  A POSSIBILIDADE DE “SER ALGUÉM”: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA9 

 

Devemos ousar ser nós mesmos, por mais assustador e estranho que 

esse ‘eu’ possa parecer (MARY SARTON)10. 

 

A possibilidade de “ser alguém”, como chamado por mim, ou as primeiras linhas da 

minha vida, como a professora Rosianny Campos Berto nos solicitou na escrita do portifólio, 

durante o primeiro período do curso, na disciplina de SAC I, iniciou-se no primeiro ano do 

Ensino Médio, quando tive aulas com o professor Emerson José Benninca Almonfrey e 

Cleverson José Benninca Almonfrey. Estes me inspiraram a ser professor e ministravam 

respectivamente as disciplinas de Biologia e Química no Colégio Brasileiro de Excelência 

(COBE), um colégio da rede privada, que está localizado no bairro de Laranjeiras/Serra/ ES e 

que adentrei após não passar no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). 

 

Figura 2 – Professor Emerson e Cleverson respectivamente 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Estudei desde a primeira série no ensino público e, como de costume e tradição na 

minha família, sempre quando chegávamos à oitava série/nono ano, entravamos em um 

cursinho particular, preparatório para fazer a prova para o IFES. O desejo e a aposta por esta 

instituição é colocada pela minha família, pois o meu tio mais novo estudou lá, na antiga 

Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES), e em seguida passou na UFES, sendo 

atualmente, o único membro da família a ter um curso de ensino superior e ser um funcionário 

público concursado. Tal motivo fez com que a referência “de ser alguém na vida” da família 

                                                           
9 Esta parte do memorial surge de uma sistematização entre tópico “primeiras linhas da minha vida” escritas na 

disciplina de SAC I em conjunto com as minhas contribuições dadas na disciplina de “Política e Organização da 

Educação Básica” (POEB) no semenstre 2016/1, ministrada pelo professor Lusival Antonio Barcellos. 
10 Disponível em: <https://amenteemaravilhosa.com.br/quero-ser-autentico/>.  Acesso em 5 fev. 2017. 
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seja o mesmo, e isso justifica a tradição de prestar a prova do IFES na família. Comigo não 

foi diferente. Dediquei-me muito para passar, mas infelizmente não consegui,11 mas todos os 

meus amigos, que estudavam na rede privada passaram.  

Diante disso, pedi a meu pai para que me colocasse em uma escola particular, pois 

observava a precariedade da escola pública onde estudava e continuaria a estudar em Nova 

Almeida, na Serra. A partir daí, meu pai resistiu, estranhou e se esquivou bastante no inicio, 

mas me colocou na COBE, e lá, conheci os professores Emerson e Cleverson. Suas aulas 

eram “um show”, eram nítidos a alegria e o entusiasmo dos docentes, que sempre diziam 

“sinto cheiro de conhecimento”, “vamos lá pessoal, que hoje eu estou louco para dar aula!”, 

“hoje estou empolgado hein!”. Essa vontade de dar aulas e de estar ali, muito me encantava. 

Em texto de Corraza (2012) acerca das contribuições de Deleuze e Guatarri para a 

Educação, algumas falas dos autores me impressionaram e me fizeram pensar sobre as 

atitudes de Emerson e Cleverson, ou sobre, a potencia desses docentes para ministrarem as 

aulas: 

 

‘Se você quer 5, 10 minutos de inspiração, tem de fazer uma longa preparação’. E 

acrescenta que sempre fez desta maneira porque gostava: – “Eu me preparava muito 

para ter esses poucos momentos de inspiração” “Uma aula é ensaiada, como no 

teatro”. Se não a ensaiarmos suficientemente, “não estaremos inspirados”, e se ela 

não resultar de “momentos de inspiração”, não quererá “dizer nada” (CORRAZA, 

2012, p.1). 

 

Na minha trajetória de oito anos de escola pública (compreendo que os cenários são 

totalmente distintos), nunca havia visto professores com tamanha disposição, alegria e 

vontade para ministrarem aulas como Emerson e Cleverson. Em suas aulas eu ficava muito 

alegre, vibrante, tinha vontade de aprender e ser igual a eles “quando eu crescesse”. Eu queria 

ser alguém como eles, então, sempre estudei muito Biologia e Química para saber tudo 

quando eles perguntassem e também porque sempre gostei e gosto de ter a explicação das 

coisas.  

 Em um dos meus estudos sozinho em casa, me empolguei e comecei a fingir dar aula 

imitando-os, e eu fazia muito bem a imitação. Certo dia, a professora de português, Cristina 

Lannes, para explicar um conteúdo, perguntou se alguém sabia imitar algum professor. Como 

eu já havia feito a imitação de tais professores várias vezes, e ainda dominava o conteúdo, 

meus colegas mais próximos logo apontaram para mim, então, fui lá e fiz como ele fazia.  

                                                           
11 Tentei a prova no ano de 2012, e ainda não havia cotas no IFES 
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No Seminário de Educação Física Escolar da Universidade de São Paulo (USP), em 

2015, onde conheci o professor Cortela, conheci também o professor Clóvis de Barros Filho. 

Sua palestra intitulada “A vida que vale a pena ser vivida”, produziu em mim efeitos 

importantes para pensar a real condição da escolha docente. Quando ouvi parte de sua história 

de vida para explicar o que era felicidade, exultei, fiquei em extase, pois me identifiquei 

muito com sua narrativa, e não poderia deixar de citar o fragmento que mais me moveu e me 

acordou naquela palestra: 

 

Os 12 primeiros anos da minha vida não foram propriamente excitantes. Era um 

CDF ortodoxo. Hoje chamam de nerd. Estudava muito. Quase sempre tirava ótimas 

notas, mas não vibrava com elas. Tentando me animar, meu pai me levava ao 

estádio do Morumbi. Durante a partida, entretinha-me limpando cascas de 

amendoim. Ele tinha que me avisar do gol. Eu comemorava para alegrá-lo. E ele me 

esclarecia irritado: – Gol dos caras, porra! Preocupado com minha apatia, colocou-

me numa escola de artes. Tinha de tudo. Pintura, escultura, argila, porcelana, 

música, flauta, teatro, e todo o resto. Todos diziam que arte é demais. Arte é isso, 

arte é aquilo. Tudo de bom. Mas, com uma semana de frequência na tal escola de 

arte, a professora convocou meu pai para uma reunião. Disse que ali havia quatro 

tipos de aluno: os super talentosos, que adoravam as atividades e não queriam sair 

de lá; os que não eram tão talentosos, mas se esforçavam muito e também adoravam 

ficar por lá; os que não tinham talento nenhum, mas enquanto ficavam por lá se 

divertiam bastante; e eu. Mas aos 13 anos vivi instantes diferentes. Entendi o sentido 

da palavra entusiasmo. Deus vibrando em você. No caso, em mim. O professor de 

geografia distribuiu temas de seminário. Talvez não gostasse de dar aula. Coube-me 

falar sobre o petróleo. No dia de minha intervenção, sem poder antecipar o que iria 

acontecer, apresentei-me. Arrastando-me, como sempre. Embora estudasse mais que 

a maioria, meus colegas tinham apreço por mim. Era um pouco mais jovem que eles. 

Na hora que eu ia começar a falar, todos se mostraram muito interessados. Subi no 

tablado da classe. No prédio antigo dos jesuítas em São Paulo. Já demolido por 

respeito ao capital. Fitei demoradamente os colegas. Instante mágico. Todos na 

expectativa do que eu poderia dizer. Quanto mais eu me demorava, mais atentos 

ficavam. O professor, burocrático, seria incapaz de entender a riqueza da troca 

silenciosa. Cobrou o início do seminário com os recursos que eram os seus: – Que 

foi? Engoliu a língua?! Comecei a apresentar o que tinha decorado da leitura do 

grande conterrâneo Melhem Adas, autor do livro didático adotado. Não me dei conta 

de que estava indo rápido demais. Em 20 minutos tinha esgotado o assunto. Num 

seminário que deveria durar 50. Comuniquei a todos, um pouco constrangido, que já 

tinha terminado. Quando um colega levanta a mão. Pede para falar. – Professor, 

deixa ele continuar. É legal o jeito que ele fala. Era tudo que o professor queria. Que 

eu continuasse falando, preenchendo assim o tempo integral da aula. – Se ele quiser 

falar, que fale. Não me oponho. A bola estava comigo. Coube a mim decidir entre a 

solução apequenada de confirmar o término da minha intervenção – em respeito ao 

rigor das ciências geográficas – ou optar – ouvindo o clamor de cada uma de minhas 

células – por continuar falando. Sobre qualquer coisa. Fosse qual fosse o conteúdo. 

Afinal, o colega já tinha entendido tudo. O legal era “o jeito que ele fala”. Decidi, 

então, continuar. Neste momento, lembrei do meu pai. Sem nenhum estudo superior, 

sempre dizia coisas que, mais tarde, encontrei, com outras palavras, na mais refinada 

produção filosófica. – Preste atenção! Demore o tempo que for para se decidir. Mas 

uma vez tomada a decisão, encapsule-se e avance. O mundo inteiro poderá se 

articular para se opor a ela. Mas, pra trás, nem pra pegar impulso. E, para concluir, 

com o carinho de sempre: – Seu bosta! Empertiguei-me e continuei. – Até aqui, 

falamos apenas da existência das principais bacias petrolíferas do planeta. Não vou 

me alongar. O assunto é simples. Basta ler no livro. A partir de agora, pretendo 

expor algo mais complexo. Não está no livro. Peço que anotem porque pode cair no 
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vestibular. Trata-se da qualidade energética do petróleo destas diversas bacias. Meus 

colegas mais chegados, todos nerds como eu, entreolhavam-se e apontavam para a 

própria cabeça fazendo um gesto circular com o dedo, indicando loucura. Olhei um 

pouco para trás e observei o professor que tirava os óculos para ouvir com mais 

atenção. Tive medo. Mas lembreime do meu pai. A frase do impulso ecoava na 

minha cabeça. Ergui mais o peito e afirmei com cara de poker: – O melhor petróleo 

do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Isto me encorajou. – Do 

norte da Romênia. região da Sildávia (terra de Cecília, a cobra cega, cuja existência 

descobri lendo As Aventuras de Tintin). Olhei para o professor que demonstrava 

enorme hesitação. De um lado, não podia supor que eu estivesse inventando tudo 

aquilo. Mas, por outro lado, nada do que eu dizia lhe parecia familiar. Senti que era 

a hora de partir para cima e perguntei-lhe: – O senhor sabia disso? Ele meneou a 

cabeça atônito. – Então, por que não anota o que estou dizendo para aprender 

alguma coisa. A falta de reação docente terminou de me encher de confiança. Os 

alunos deslumbrados anotavam cada palavra. E eu, bem eu, tive certeza de que 

aquele lugar era mesmo duca. Como é que eu poderia ter vivido até aquele dia sem 

nunca ter sentido o que estava sentindo ali? A aula melhorou muito. Eu não 

precisava mais me lembrar das informações do livro. Eu as inventava. Falei de 

petróleo em Fernando de Noronha, na ilha do Bananal e terminei com uma profecia, 

do alto da Avenida Paulista: – Anotem para me cobrar mais tarde. Tem petróleo 

aqui, bem em baixo dos nossos narizes. Podem apostar. Soou a sirene indicando o 

fim da aula. Meus colegas aplaudiam de pé. Um deles inquiriu o professor: – Por 

que o senhor não deixa ele dar todos os seminários? – Porque ele só se preparou para 

falar sobre o petróleo, respondeu o mestre com enfado aparente. – Quem falou? 

Perguntei eu, em tom desafiador. Na hora de relatar ao meu pai o seminário, ele não 

precisou mais de alguns segundos para perceber que algo de muito especial tinha 

ocorrido. A vida tinha valido a pena. Tinha se justificado por ela mesma (BARROS 

FILHO; MEUCCI, 2010, p. 29, 30 – 31). 

 

A partir daquela imitação, acabei percebendo que era um lugar que era meu, um lugar 

aonde eu queria estar. Todos passaram a me admirar e a me “olhar com outros olhos”, e eu me 

senti muito bem estando naquele lugar, “o de imitador de professor”.  

Passei a dominar esta função: até peruca para imitar ambos os professores, os colegas 

passaram a levar na bolsa. Todos pediam para que eu fizesse a performance. Isso era muito 

significativo para mim, “a vida valeu a pena ser vivida naquele lugar”.  

Imitar os professores era o motivo da minha alegria, assistir as suas aulas era fascinante 

demais e tal fato não poderia ficar de fora deste meu memorial. Sobre isso, Ricoeur (2007, p. 

46) argumenta que “[...] a recordação bem-sucedida é uma das figuras daquilo a que 

chamaremos de memória ‘feliz”. 
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Figura 3 – Imitação do Professor Emerson e Cleverson 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Os professores Emerson e Cleverson deixaram traços, me inspiraram a ser docente. 

Compreendi no processo de formação inicial, que a frase antes mencionada – “quando 

crescesse queria ser igual a eles” – não poderia dar continuidade. Nesta perspectiva, coube a 

mim, produzir novas formas de existência no mundo, constituir a minha identidade docente 

dentro do processo formativo, cabe a mim – meu “eu” – agora, ser autor e ator da minha 

prática docente e, para isso, ressalto a idéia da descontinuidade tratada por Larrosa (2001), 

pois na formação de professores ela 

Abre espaço para o “porvir”, ou seja, para um professor a ser formado sem uma 

identidade já pronta – a identidade do outro – mas propenso a construí-la, nos seus 

medos, nas suas dúvidas, na insegurança e na coragem de mostrar-se único, capaz e 

cheio de esperanças de construir-se a partir de si mesmo. (QUADROS, et al., 2005, 

p.3). 

 

 

Figura 4 – Autógrafos dos professores Emerson e Cleverson respectivamente. 
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Fonte: Acervo do autor. 

 

Quadros (2005) além de alertar que os professores que cativam alunos a serem docentes, 

muitas das vezes influenciam, também, na escolha do curso de graduação e no tipo de 

professor que os mesmos desejam ser. Ao invés de cursar a formação inicial de Licenciatura 

em Química ou Biologia, como os professores Cleverson e Emerson respectivamente fizeram, 

os mesmos não me influenciaram na escolha do curso de graduação, abrindo o espaço pelo 

“porvir”. 

A escolha por cursar a Licenciatura em Educação Física se deu inicialmente por conta 

da aprovação em último lugar no ano de 2014. Tentei o curso porque era um dos de menor 

concorrência e neste momento ainda me situava no segundo ano do Ensino Médio.  No 

terceiro ano, decidi que realmente tentaria novamente Licenciatura em Educação Física, pelo 

fato de ter a convicção de querer ser docente.  

Optar novamente pela Licenciatura em Educação Física, não se deu de maneira imediata 

a utilizar o curso como um meio de “ingresso a universidade por conta da menor 

concorrência” (FIGUEIREDO, 2004), mas sim, pelo desejo a docência. Talvez, a utilizá-lo a 

outra licenciatura caso não me encontrasse, mas afirmo, eu não tinha a vontade de cursar 

outras Licenciaturas no momento. 

O gosto pela ludicidade das aulas de Educação Física foi fator prepoderante na relação 

com a alegria em frente à turma imitando os professores Cleverson e Emerson e ensinando ao 

mesmo tempo. Assim, a menor concorrência e a convicção da vontade de ser professor se 

juntaram com a alegria de ensinar e a ludicidade das aulas de Educação Física, me fazendo 

escolher o curso pela segunda vez. 

A princípio eu sempre tive o desejo de fazer o curso de Licenciatura em Educação 

Física, mesmo que pairasse a ideia de utilizá-lo como “um degrau para o curso [que talvez 

fosse] desejado”, caso eu não gostasse do mesmo, pois mesmo tendo afinidade e “dominando” 

bem a química e a biologia no contexto do pré-vestibular, eu não tinha o desejo de cursar 

essas licenciaturas.  

Ressalto isso, pois, pelo gosto de imitar e ao mesmo tempo ensinar os conteúdos dessas 

disciplinas, eu também não tinha dificuldades em biologia e muito menos em química, como 

indicam algumas pesquisas, como a de Cruz Junior e Caparróz (2014, p. 156), nas quais a 

entrevistada diz:  

A princípio eu não queria [Educação Física]. Escolhi por que queria depois ‘passar’ 

pra Biologia. Como a discursiva de Química é mais difícil, eu resolvi tentar 

Educação Física. Mas afinal, eu até que acabei me acostumando, eu tenho mais 
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facilidade com Biologia e História, e eu também já fiz dança, já fiz natação, no 

fundo eu até gostava disso. 

 

Nesse sentido, como fomentam Cruz Junior e Caparróz (2014, p. 159) a Educação 

Física servia como “uma espécie de passaporte que possibilita o acesso do jovem à 

universidade; convertendo-se, por conseguinte, em degrau, facilitando a chegada ao seu 

verdadeiro destino – o curso desejado”. O curso, para mim, não serviu então como um degrau 

ou passaporte, pois eu não optei pela Licenciatura em Educação Física com essa perspectiva, 

apesar de que, a pretensão era que a mesma se tornasse um degrau caso eu não gostasse do 

curso, ou seja, Educação Física era de fato minha primeira opção no ramo das licenciaturas. 

Como anteriormente mencionado, foram professores das disciplinas de Química e 

Biologia que me influenciaram na escolha de um curso de licenciatura. Em contrapartida, 

como menciona Quadros (2005), se fosse considerar a influência dos meus antigos 

professores de Educação Física para a docencia e da área por parte de meus anteriores, esta 

não aconteceria em hipótese nenhuma. 

A escolha pelo curso foi pela percepção dos contextos das aulas, como o cenário e a 

alegria em fazê-la, mesmo se fosse à mesma coisa nas aulas repetitivas dos docentes e não 

pelo clichê de que eu praticava esportes ou que eu tenho uma grande afinidade com as 

“experiências sociocorporais” como vemos na pesquisa de Figueiredo (2004, p. 88) e sobre a 

influência delas nas escolhas e nas continuidades no/do curso.  

Essas questões me convocaram a reflexões sobre as histórias de vida e suas relações 

com as experiências socioporporais, no que tangem aos modos de encarar o curso, sobretudo 

pensando a diversidade de práticas corporais e suas ressonâncias na materialização da prática 

pedagógica vivida durante a educação básica na escola, e na formação inicial na universidade. 
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3. AS SEGUNDAS LINHAS DA MINHA VIDA: UM (DES)ENCONTRO COM OS 

IMAGINÁRIOS 

O professor não entra em sala de aula despido de sua história. Ao contrário, 

carrega suas marcas da vida enquanto aluno que foi um dia, da professora que mais 

gostava, dos valores que aprova enquanto pesssoa nas suas mais diversas relações. 

Nesse sentido, os valores que assumimos enquanto professores são marcados pelas 

vivências ao longo das nossas trajetórias (BARRETO, 2001, p. 64). 

 

 

Ao adentrar no curso de Licenciatura em Educação Física, já nas primeiras semanas, 

percebi que o mesmo estava além daquilo que imaginava – contrariamente às concepções que 

serão tratadas no próximo tópico, e envolvem discursos de ironização acerca do curso – ao 

iniciar a graduação, já tinha clareza de que não ficaria jogando bola de maneira mecância. 

Mesmo assim, não tinha noção da complexidade das discussões que eram permeadas no 

campo. Isso demonstra de acordo com Silva, Caparróz e Almeida (2011) que 

 

[...] a formação inicial dos professores de Educação Física começa bem antes do 

ingresso na universidade. Os futuros professores entraram no curso superior com 

imaginários construídos, principalmente, em seus processos de escolarização que, 

por vezes, pode funcionar como bloqueio e escudo contra a formação de pensamento 

crítico. No entanto, tais imaginários também se constituem como uma importante 

possibilidade de problematização e de devir, por onde possamos nos compreender 

como docentes em formação sempre imersos em discursos de verdades que 

necessitam ser, incessantemente, colocados em análise (p. 65). 

 

Assim, minhas redes de sentidos e significados sobre o curso foram sendo 

progressivamente tecidas e potencializadas com o passar dos períodos. No constante devir, a 

cada descoberta e mergulho no curso, não conseguia me contentar com meus próprios 

imaginários e (des)conhecimento, e principalmente, pelos imaginários sociais simplistas que 

pairavam/pairam sobre o meu cotidiano no que tange a Educação Física Escolar. 

O embate com os imaginários foi muito forte nos primeiros períodos, porém, eu não 

tinha o conhecimento de que permanecesse com tanta resistência. Ao iniciar de cada 

disciplina e a cada novo conhecimento, percebia que vinha sendo derrubado em mim um 

velho imaginário, e se tecia um novo, mais complexo e rico, cognitivamente. Pensei então nas 

seguintes problemáticas: as culpas de tais imaginários negativos são dos professores que 

estiveram/estão na escola e não nos mostraram a pluralidade da disciplina? A culpa é dos 

graduandos do curso que não o levam a sério? Ou dos próprios cursos de formação? 
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Quando refletia sobre estas problemáticas estava no limbo da formação acadêmica12 

(CRUZ JUNIOR; CAPARRÓZ, 2013), já no primeiro período de curso. Eu não acreditava 

que havia entrado em outro ramo (assim como o do peixe) que envolvesse ironias e 

desvalorização por parte da sociedade. Passei o semestre refletindo sobre este conflito e 

lamentando sobre o imaginário social que estava percebendo em grande parte das pessoas 

acerca da Educação Física. 

Percebia que havia um silêncio por parte de muitos docentes da área e dos graduandos, e 

que o barulho, o incomodo, fomentavam meus pensamentos me faziam a cada dia estudar, 

observar e refletir sobre o imaginário e descobrir como potencializar o imaginário daqueles 

que estão a minha volta, mesmo sabendo que esta não era uma tarefa simples. Isso explica a 

constância de registros do portifólio e dos usos que fiz de citações de diferentes autores ao 

longo desse texto. 

Encontrei em Hegel apud Manzano (2010) a idéia do espírito absoluto verificável pelos 

contrários. Esta idéia foi muito pertinente, pois apresentou-se a mim como uma possibilidade 

de ampliação das redes de sentidos e conhecimentos da sociedade, para progredirem o 

pensamento e terem uma visão mais ampla do conhecimento da área. 

No entendimento que venho construindo, isto provocaria/provoca uma qualificação do 

imaginário acerca do saber da área da Educação Física. A partir dessa perspectiva, 

refletia/reflito sobre o que a Educação Física era para mim antes de adentrar no curso. 

Anteriormente ao ingresso, ela estava envolvida nos significados e sentidos produzidos na 

educação básica, que não deram conta de mostrar o que a Educação Física realmente é. Logo, 

destinei a culpa aos professores da escola. 

Compreendendo esta perspectiva, atribuí, então, a missão de partilhar os saberes 

mobilizados no meu currículo do curso de formação, já que foi lá que encontrei a 

multiplicidade e a complexidade da área, bem como a forma como a mesma deveria ser 

partilhada. Tornei-me então um admirador das teorizações dos conhecimentos que envolvem 

a disciplina de Educação Física pelas retóricas e problematizações dos professores que 

ministravam as disciplinas curriculares no CEFD/UFES. 

Em 2015, quando participei do XIII Seminário de Educação Física Escolar da USP, 

percebi na escrita do relato que produzi no segundo período do curso, que a fragilidade, a 

                                                           
12 “No que tange à experiência dos acadêmicos no curso de licenciatura em Educação Física, o limbo designa, de 

um lado, a combinação das sensações de irreversibilidade, desenraizamento e transitoriedade, causadas pelo 

receio de desperdiçar investimentos (culturais, sociais e financeiros) mais ou menos significativos, ao decidir ou 

apenas cogitar abandonar o curso; e do outro, a indefinição quanto à assunção das responsabilidades decorrentes 

da vida universitária que, de modo frequente, redunda na afixação do sujeito numa instância imaginária, 

dilemática e inercial” (CRUZ JUNIOR;  CAPARRÓZ, 2013, p. 161). 
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suspeita e a instabilidade do incio da graduação foram subvertidas pelo fortalecimento de 

meus laços com o curso, potencializado  

 

[...] no convívio diário com os professores, nas trocas de experiência e nas reflexões 

realizadas através das leituras propostas nas disciplinas. Todos esses elementos 

revelam a imensidão de conhecimentos produzidos própria área e áreas afins, onde 

estão explicitados dentro do currículo prescrito (SOEIRO et al., 2015, p. R161). 
 

Este convívio diário com os docentes fez com que eu percebesse que há vida inteligente 

na Educação Física. O professor que mais me fascinou no incio do curso foi Francisco 

Eduardo Caparróz13 que ministrou “Educação Física, Formação Docente e Currículo”, a 

disciplina de que mais gostei/gosto no currículo da Educação Física. 

 

Figura 5 - Foto com Francisco Eduardo 

Caparróz no primeiro período do curso 

 

Fonte: Acervo do autor 

  

                                                           
13 É docente (atualmente é Professor Adjunto I) do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo onde é membro pesquisador do Laboratório de Estudos em Educação Física (LESEF-

CEFD-UFES). Tem experiência na área de Educação Física escolar, com ênfase em Formação de Professores, 

atuando principalmente nos seguintes temas: cotidiano escolar e trabalho docente; pesquisa-ação e 

mudança/transformação da prática pedagógica em Educação Física escolar; escola, currículo e componente 

curricular; trabalho coletivo-colaborativo-solidário para o planejamento e desenvolvimento da prática 

pedagógica. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/4577422234823111>. Acesso em: 14 março 2017 
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Posteriormente, o referido professor me convidou para fazer parte do seu coletivo. Isso 

me animou muito, suas perspectivas voltadas a autoria, autonomia e autoridade docente 

(CAPARROZ; BRACHT, 2007) se compuseram com a minha curiosidade me fazendo um 

investigador de tudo aquilo que se passa no CEFD/UFES. O mesmo ainda pagou a minha 

viagem e hospedagem e de outros quatro colegas em 2015 para irmos a São Paulo participar 

do supracitado seminário, na USP. 

Pela literatura acadêmica, nos estudos das disciplinas de “Indrodução a Educação 

Física” e “Educação Física e Saúde” conheci o professor Valter Bracht14e me 

identifiquei/identifico muito com o que o mesmo escreve. Por ter se aposentado assim que 

cheguei, fiquei muito curioso para saber quem era e, quando descobri, logo pedi para fazer 

uma fotografia, pois não saberia se o mesmo circularia pelo CEFD por muito tempo. Depois 

disso, vi que o docente frequenta o centro constantemente. 

 

Figura 6 – Fotos com o Professor 

Valter Bracht. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

  

                                                           
14 É professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, onde coordena o Laboratório de Estudos em 

Educação Física do CEFD. Foi presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (1991/93 e 1993/95). 

Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: educacao fisica 

escolar, formação continuada de professores, educacao e epistemologia. Disponível em: < 

lattes.cnpq.br/3097115385391111>. Acesso em: 14 março 2017. 
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Vale aqui ressaltar que quando fui tirar uma foto com o professor Valter fui alvo de 

piadas irônicas, simplesmente por admirá-lo e considerar importantes seus trabalhos 

acadêmicos, aos quais me refiro bastante neste memorial. 

No momento em que me deparei com os discursos produzidos pelo registro 

iconográfico que fiz com o professor Bracht, em meu portifólio de formação, escrevi a 

seguinte passagem:  

 

Pode até parecer engraçado, um fanatismo, modinhas etc... Mas na verdade quando 

pedi para tirar uma foto com o Valter, simplesmente pedi por admiração e por 

reconhecimento de um professor produtor de conhecimentos há muito tempo na 

Educação Física, muitos admiram jogadores de futebol, famosos etc... Eu admiro 

pessoas que acrescentam em mim o conhecimento, e o Bracht com seus inúmeros 

textos, livros, artigos e debates me acrescentaram conhecimentos e sou grato por 

isso (PORTFÓLIO DE PESQUISA, 2015/1). 

 

Sempre fui fascinado por gente que era escritora. Isso era uma realidade muito distante: 

nunca imaginava ver um autor importante. Achava a produção de um livro uma coisa 

fascinante e quase surreal, e isso justifica parte da grande admiração que tive inicialmente e 

tenho até então, pela escrita de bons trabalhos. 

No segundo semestre de 2015, na viagem à USP conheci o professor Go Tani15 da Escola de 

Educação Física e Esporte da USP (EEFEUSP). No momento, estava estudando a sua 

principal produção “Educação Física Escolar: uma abordagem desenvolvimentista” na 

disciplina de comportamento motor. Considero fascinante o seu trabalho junto com os outros 

autores. Tani é um dos nomes mais conhecidos da Educação Física Brasileira pelos estudos 

referentes à aprendizagem motora. Ainda em 2015, tive também a oportunidade de conhecê-lo 

pessoalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 É Professor Titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Foi Diretor da 

Escola de Educação Física e Esporte - USP, Diretor do Centro de Práticas Esportivas - USP, Representante de 

área na CAPES e no CNPq. Recebeu o título de Cidadão Honorário do Porto - Portugal, Porto Cidade de 

Ciência, em julho de 2011. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes 

campos de investigação: Aprendizagem Motora, Educação Física Escolar e Bases Epistemológicas da Educação 

Física e Esporte. Disponível em: < lattes.cnpq.br/0577522303896168>. Acesso em: 14 março 2017. 
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Figura 7 – Fotografia com o professor 

Go Tani no XIII Seminário de 

Educação Física Escolar da USP. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Considerando todos estes aspectos, estar com um professor referência como o Caparróz, 

conhecer pessoalmente os pensadores que escreveram os livros que eu estava 

estudando/gostando e achando inteligente naquele momento, como os do Valter e de Tani foi 

muito relevante. Foi ai que saí do limbo, pois 

 

[...] o limbo da formação acadêmica não se configura como uma “morada para toda 

eternidade”. Isso significa que o acadêmico dispõe de certa mobilidade, podendo 

transitar para dentro ou fora dele, em função do tipo de experiência que constrói ao 

longo curso (CRUZ JUNIOR;  CAPARRÓZ, 2013, p. 162). 

 

Neste mesmo período, me deparei com posts no Facebook falando destes últimos dois 

professores. 
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Figura 8 - Foto do professor Bracht no Facebook 

     

Fonte: https://www.facebook.com/EducacaoFisicadaDepressao/photos 

 

Figura 9 - Foto do professor Tani no Facebook 

Fonte:https://www.facebook.com/EducacaoFisicadaDepressao/pho
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tos/a.280028498700734.57388.280018688701715/9030789930623

45/?type=3&theater 

Quando vi na famosa página “Ed. Física da Depressão” do Facebook, estes posts, 

fazendo referência à importância desses professores, no ano de 2015, os admirei ainda mais, e 

isso me fez refletir sobre o fato de os próprios colegas da graduação terem debochado da 

minha ação anteriormente citada, e me fez pensar novamente na problemática: “Será que a 

culpa do imaginário do curso é também dos graduandos que não levam a graduação a sério? 

Que não levam os professores a sério? 

Ao me deparar com o humor da página perguntando o nome do professor pesquisador, 

Valter Bracht, evidenciei o modo de como muitos dos estudantes do curso não levam a sério 

seus docentes, até mesmo o que é maior referência, como o caso do professor Bracht. Sobre 

este, percebi também que muitos graduandos foram induzidos por outros docentes da própria 

instituição que possuem richas acadêmicas com ele. O fato de os colegas de curso não 

compreenderem o real significado de suas obras e principalmente dos contextos da escrita de 

uma das principais obras do professor Bracht, junto a um coletivo de autores. Tais discentes 

se deixaram seduzir pelo poder de retórica de alguns professores que levaram para o âmbito 

pessoal uma discussão acadêmica e acabaram fragmentando a produção e a imagem de Valter. 

A idéia então de que “Santo de casa não faz milagre”, era clara no fato de como vários 

colegas falavam e tratavam do referido docente de modo até desrespeitoso. Vendo o post na 

internet, e as formas como graduandos e pesquisadores de outras universidades valoravam a 

figura de Valter durante o XIX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE), 

em setembro de 2015 no CEFD/UFES e durante a minha ida a USP dois meses depois, onde 

presenciei a forma de como os alunos do curso da universidade de lá, admiravam e 

valorizavam o professor Go, percebi então a diferença de trato dado aos professores de 

referência de ambas as universidades. Era bem diferente da forma como os alunos do 

CEFD/UFES tratavam Bracht. Percebi, então, certa cultura de desvalorização do próprio 

professor formador no centro. 
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4. A INQUIETAÇÃO ACERCA DOS IMAGINÁRIOS 

 

O encontro com a temática acerca do imaginário social emerge inicialmente na 

disciplina “Educação Física, Formação Docente e Currículo”, por meio de um texto proposto 

para a problematização pelo professor Francisco Eduardo Caparróz, ministrante da disciplina 

e coautor do texto intitulado de “A produção de imaginários sociais nas aulas de Educação 

Física e seus efeitos na formação inicial de professores”, de Silva, Caparróz e Almeida 

(2015). 

O referido artigo me trouxe inicialmente a noção da teoria do Imaginário Social. A 

partir de então, muito intrigado e incomodado com questões referentes ao imaginário acerca 

da Educação Física, percebi na investigação supracitada, realizada com entrevistas aos 

próprios alunos do CEFD/UFES, os efeitos das aulas de Educação Física da escola na 

influencia dos discentes sobre suas formas de compreenderem o curso, viverem o mesmo e 

produzirem suas aulas nas escolas na condição de professores em formação.  

Silva, Caparróz e Almeida (2015) mostram nos discursos dos entrevistados a 

demarcação dos paradigmas da Educação Física como os da aptidão física, da instituição 

militar e esportivizante sobre as práticas que os discentes do curso tiveram nas escolas em que 

estudaram e como tais pespectivas deram continuidade nas aulas de Educação Física em que 

ministraram na Educação Básica. 

Neste sentido, compreendo que nossos antigos docentes homogeneizaram a potencia da 

Educação Física como componente curricular que trata de uma pluralidade de práticas 

corporais, e estas representações causaram uma visão simplista e fragmentada dos futuros 

professores em relação ao curso, influenciando ainda nos fazeres que se perpetuaram nas 

práticas docentes. 

Deste modo, os autores afirmam que os graduandos apresentam nos curso de formação inicial 

“dificuldades para compreender a EF num sentido educacional mais amplo, demonstrando 

uma rede de sentidos que foi internalizada/apropriada ao longo de suas experiências vividas 

individual e coletivamente” (SILVA; CAPARRÓZ; ALMEIDA, 2015, p. 9-10). 

Passei a refletir novamente sobre as seguintes problemáticas: a culpa de tais imaginários 

negativos é dos professores que estiveram/estão na escola e não nos mostraram a pluralidade 

da disciplina? A culpa é dos graduandos do curso que não a levam a sério a graduação, 

permanecendo com as mesmas práticas e impressões que entraram no curso levando-as 

novamente para a escola? Ou a culpa é do próprio curso? 
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Esta tríade problemática sobre a questão acerca dos imaginários negativos sobre a 

Educação Física, me incomodava com passar de cada período do curso e, tendo a concepção 

da riqueza conceitual tratada na formação inicial, acabei atrelando grande parte da culpa aos 

professores da escola, a quem responsabilizava pelo suposto reducionismo da área nos seus 

modos de fazer Educação Física na escola. 

Durante a vivência de muitos anos de Educação Física na Educação Básica, também 

tive os mesmos modelos de aula mencionados na pesquisa de Silva, Caparróz e Almeida 

(2015), com as mesmas perspectivas e por um viés tradicional. Então, como questionar aquele 

modus operandi? Compreendia que a Educação Física realmente fosse aquilo. 

Na disciplina de “Educação Física, Educação e Reflexão Filosófica”, Della Fonte 

(2010, p. 21) nos alertou que “[...] nem sempre uma coisa é o que parece ser; por isso, é 

preciso atentar para a relação entre ser e parecer, entre senso comum/crença/opinião (doxa em 

grego) e /verdade.”, a autora, que também era a professora da disciplina, responde e questiona 

sobre a nossa postura de aceitação e aderência a certo tipo de conduta ou de opinião já 

formada, ou mesmo, de uma constatação imediata sobre aquilo que parece ser. 

Nesta trama, me fiz os seguintes questionamentos: será que meus antigos professores 

da escola ensinavam uma Educação Física senso comum? Por que a mesma é traduzida por 

um viés científico/filosófico/artístico na universidade? Porque nós discentes do curso de 

licenciatura ainda tratávamos/materializávamos a mesma de modo simplista? Fiquei 

inquietado sobre as razões de os discentes ainda permanecerem com o mesmo imaginário e as 

mesmas práticas mecânicas, “senso comum”. É possível realmente mostrar o que é a 

Educação Física? Não estaria havendo uma dificuldade de tradução/produção entre a 

Educação Física com um viés científico/filosófico/artístico e como um componente 

currícular? Qual a dificuldade deste diálogo na materialização das práticas? 

Percebi, então, que se fazem necessários a desconfiaça, a dúvida, o questionamento, 

pois há a profunda necessidade de desconfiar das práticas apresentadas nas questões que 

rodeiam nossas vidas nas aulas de Educação Física, para que não tiremos conclusões 

precipitadas. 

Deste modo, começei a refletir o porque de a Educação Física na universidade ser tão 

plural, complexa, científica/filosófico/artística, mas nas práticas escolares parecerem ser tão 

pobres. 

Acreditei, então, que para fugir do senso comum ensinado nas aulas de Educação 

Física, reduzidos aos paradgimas anteriormente postos de modo tradicional, fosse necessário 
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tornar esse saber ciêntífico/filosófico/artístico, ou seja, fora do senso comum, uma prática 

pedagógica crítica. 

Chauí (1994) nos traz a reflexão da idéia de critica negativa e positiva. Esta primeira 

nos leva a por em xeque as idéias do senso comum, pois as crenças corriqueiras muitas vezes 

não apresentam um pensamento sistemático com uma coerência lógica, logo, trazendo para 

nossa discussão, posta aqui em questão, conhecer a área em sua aparencia significa não 

conhecer sua magnitude, dinamicidade e amplitude de saberes. 

Compreendendo que a Educação Física envolve as práticas corporais que se situam nos 

diversos campos epistemologicos da ciência, da filosofia e da arte, as práticas corporais são, 

portanto, culturais e, por isso, são ricas, o que significa uma dimensão de conhecimentos de 

extrema importância no cotidiano dos ciadadãos, pois envolve suas ações, produções e 

saberes. 

Mesmo com a Educação Física se valendo desses diversos elementos, a sociedade ainda 

não conhece sua magnitude, dinamicidade e amplitude de saberes, pois esta tradução na 

materialização do componente currícular, ou seja, nesta disciplina, ainda se vale de formas de 

fazer e saber fazer (in)superadas. 

Dentre todos estes fatores, refleti também sobre o caráter que me fez escolher o curso de 

Educação Física diante do desejo de ser docente, explicado em páginas anteriores, pelo 

contexto lúdico que apresenta tal componente currícular. 

Este ponto é crucial, pois os professores além de não considerar - ou considerar de 

modo pejorativo - os elementos científicos/filosóficos/artísticos nas práticas corporais para 

tratar intensionalmente o movimento humano na escola, a ludicidade, um dos pontos chave 

das aulas, é interpretado de maneira equivocada. Sobre isso Charlot (2009) nos alerta que: 

 

[...] não é de se admirar que a Educação Física se confronte com contradições e que 

suas aulas sejam percebidas como momentos de libertação, de alívio dos 

constrangimentos e ganhem a fama de ‘recreativas’. [...] A Educação Física não é 

uma disciplina escolar ‘como as demais’. E acrescento: felizmente. Não é igual às 

demais porque ela lida com uma forma do aprender [...]. Em vez de tentar anular ou 

esconder essa diferença, dever-se-ia destacá-la e esclarecê-la. O fato de que é uma 

disciplina diferente não significa que tem menos legitimidade do que as demais 

disciplinas. Em vez de se esforçar para aparentar-se normal, conforme a norma 

dominante de legitimidade escolar, a Educação Física deveria, a meu ver, legitimar-

se por referência a out ra norma, a outra figura do aprender (p. 233). 

 

Foi a partir da reflexão de Charlot (2009) que começei a refletir sobre os imaginários 

negativos se atrelarem aos professores, por não mostrarem a riqueza da disciplina e, também, 
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a grande parte do corpo escolar, que não compreendem que ‘a Educação Física não é uma 

disciplina escolar ‘como as demais’, o que permite interpretações equivocadas sobre o saber 

fazer do docente de Educação Física, o subestimando, assim como, à potência que a área tem 

dentro da instituição escolar enquanto componente curricular. 

Esta visão se deve ao fato de que “[...] o imaginário Social não é, pois, reflexo da 

realidade: é seu fragmento [...]” (FERREIRA; EIZIRIK, 1994, p. 7). Deste modo, uma 

postura cômoda do professor de Educação Física em conjunto com o desconhecimento da área 

por parte da comunidade escolar, tem legitimado também, imaginários negativos.  

Esses fatores sempre me intrigaram durante o processo formativo num embate com os 

imaginários, em um movimento de pensamento de busca de compreensões sobre a 

problemática que me intriga: o imaginário social sobre a Educação Física, tendo sempre em 

vista que as “[...] percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade a custa 

de outros, por ela menosprezados” (CHARTIER, 1990, p. 17). 

 

 

4.1 A UNIVERSIDADE E O IMAGINÁRIO 

 

Em meu relato de experiencia apresentado em 2015 no XIII Seminário de Educação 

Física Escolar da EEFEUSP, já se evidenciava em minha primeira sistematização acadêmica 

no curso, a insatisfação referente a esta questão de menosprezo sobre a Edicação Física. 

 

Inicialmente, me fizeram vários questionamentos e indagações como: “Só faz 

Educação Física quem não quer estudar!” ou mesmo “Você é tão inteligente e vai 

cursar Educação Física?”. Diante desse cenário, são dirigidas críticas e desestímulos 

aos discentes que iniciaram a formação e também com aqueles que pretendem 

ingressar (SOEIRO et al, 2015, p. R161). 

 

Seria então a Educação Física, um campo de estudos para quem não estuda? Então, na 

verdade, não seria um campo de estudo, já que ninguém estuda!? Seria somente uma 

disciplina escolar que não ensina nada, já que o (futuro) professor não estuda e não terá o que 

ensinar, porque ensina o que aprendeu ou não aprendeu na Educação Básica?  

A primeira percepção direta com o imaginário social do outro durante o primeiro 

período de ingresso a universidade se deu certo dia em que estava na fila do ônibus 

conversando com um colega da universidade e ele falava de suas disciplinas do curso de 
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Engenharia Mecânica, até que disse um pouco sobre as minhas. Estava no primeiro período 

do curso de licenciatura em Educação Física, até que o futuro engenheiro, admirado e 

espantado, disse: ‘Nossa! Vocês estudam isso? 

Observei que existe um atrelamento bem reducionista em relação às multiplicidades e a 

amalgama de conhecimentos que traz o currículo de Licenciatura em Educação Física na 

universidade, e que o contato com algumas informações que expus acerca do que realmente é 

a abrangência e complexidade do currículo da área, o universitário do outro curso, 

compreendeu e ampliou de certa forma, mesmo que minimamente, a concepção referente à 

Educação Física. 

Dois anos depois, deste diálogo, na página “Educação Física da Depressão” do 

Facebook, vejo uma postagem retratando da diversidade de disciplinas do curso de Educação 

Física de uma determinada Instituição de Ensino Superior (IES). Logo capturei este dado que 

expõem composições com minhas reflexões, sobretudo  a respeito da complexidade dos 

conhecimentos entorno do nosso campo de estudo na formação inicial e suas repercussões na 

prática pedagógica. 

 

Figura 10 – Sobre a diversidade de conhecimentos do currículo 

da Educação Física 
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Fonte:https://www.facebook.com/educacaofisicadadepressaoo/photos/

a.501263443309852.1073741828.500968106672719/1045395352229

989/?type=3&theater 

 

Ao identificar a frase “A Ed vai muito além das quadras de esportes”, vejo que o autor 

da imagem, tendo a necessidade de legitimar a EF equanto um campo de saberes científicos, 

filosóficos, artitiscos e etc, expõe uma brecha reducionista. Ao desqualificar a Educação 

Física das quadras de esporte, ao invés de tratá-la como aquela que engloba toda a 

complexidade do que ele chama de “ir além”, seu uso propõem uma hierarquização entre 

teoria e prática da Educação Física. 

Numa tentativa de dizer que no curso de Educação Física não só ficamos na “quadra 

de esportes”, pois o campo de estudo vai muito além, caímos no esquecimento na produção 

discursiva de que a quadra é a sala de aula do professor de Educação Física, e que as tantas 

áreas de conhecimento que envolve a prática pedagógica em Educação Física deve reafirmar a 

potencia da área, pois são tecidas juntas e ao mesmo tempo nas quadras de esportes.  

 

 

4.1.1 Os espaços das aulas de Educação Física na universidade  

 

No cotidiano do curso universitário percebi reflexos de fatores relacionados aos usos 

dos espaços advindos e construidos desde as escolas sobre a Educação Física, até nas IES. 

Tendo em vista a imposição de autoridade nas estratégias e práticas sociais (CHARTIER, 

1990) para o uso dos espaços do CEFD/UFES de modo a menosprezar essa comunidade 

academica, condutas tem intrigado e produzido embates envolvendo “[...] um conjunto de 

representações coletivas associadas ao poder” (BACZKO, 1985 apud MAGALHAES, 2016, 

p. 94).  

Nesse sentido, a todo monento o jogo de poder entre membros do CEFD/UFES (como 

alunos, professores e gestores) e outros membros do campus universitário, tem produzido 

problemáticas para o uso dos espaços, na maioria das vezes, interpretado de modo equivocado 

pelos demais membros da comunidade academica e que, na ocorrencia do uso, abusos tem  

acontecido, colocando-se a todo momento embates discursivos e materialização de ações. 

Episódios de mau uso se evidenciam em diversos equipamentos nos espaços/tempos do 

centro, envolvendo representações como Diretórios estudantis e Atléticas da universidade em 

disputas políticas a respeito dos usos e inclusive sobre contestações de manutenção dos 

equipamentos, como veremos a seguir. 
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Num episódio na piscina olímpica do CEFD, onde as bombas de filtragem com defeito 

geraram interdição do equipamento, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e a Atletica 

Central dos Estudantes da UFES postaram na rede social, Facebook, que o funcinamento da 

piscina voltou ao normal pelo esforço de ambas as representações, e logo, todos poderiam 

utilizá-la. Diversos membros da comunidade universitária comemoraram, mas alguns 

produziram discursos como se a piscina fosse um lugar de festa e divertimento.  

O Diretor Otávio Tavares contestou seu lugar na luta da manutenção do equipamento e 

ainda disse sobre seu uso, de que: 

 

Figura 11 – Comentário do Prof. Dr. Otávio Tavares defendendo o uso dos espaços do Centro 

de Educação Física e Desportos como espaços de ensino, pesquisa e extensão 

 

Fonte: https://www.facebook.com/Atletica.UFES/posts/1326221327397998 

 

Considerando este equipamento pedagógico tão importante para as atividades 

acadêmicas do CEFD/UFES, para a comunidade interna e externa a universidade, o diretor 

defende, primeiramente, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, sobre o uso de tal 

recurso, ou seja, enfatiza o tripé que sustenta as universidades públicas, além de fazer um 

alerta sobre o real significado da piscina na universidade, e que, o parque aquático do 

CEFD/UFES, mesmo sendo um ambiente propício para atividades lúdicas, não é parque de 

diversões. Cautelas com os discursos e com o patrimônio, são necessários, pois o uso deste 

equipamento se equivale a ações intencionais referentes às atividades educativas. 

Menciono ainda que existem vários projetos de extensão abertos oferecento as devidas 

atividades a todos. O principal é o Projeto Piloto Universitário (PPU)16, que desenvolvem 

projetos de extensão de natação, e ainda, permitem a modalidade “nado livre”, com a 

condição da inscrição/carteirinhha para o acesso. 

Vale ressaltar que acontecimentos como este acerca dos espaços do centro e da visão 

fragmentada, superficial e desrespeitosa, que existem por parte de membros de outros cursos 

se faziam e se fazem, também, no que se diz respeito ao uso das quadras externas do centro. 

No primeiro período do curso, no ano de 2015, acompanhei uma insatisfação imensa de 

                                                           
16 O Programa Piloto Universitário (PPU), é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal do Espírito 

Santo e o Ministério do Esporte, tem como objetivo, entre outros, estimular e promover a prática esportiva no 

âmbito da Instituição. . Disponível em: < http://www.cefd.ufes.br/conteudo/cadastro-programa-piloto-

universit%C3%A1rio-ppu>. Acesso em: 14 março 2017. 
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muitos colegas, professores e principalmente da Professora Zenólia Christina Campos 

Figueiredo17, a diretora do Centro naquele momento, sobre o uso indiscriminado e sem zelo 

das quadras. Além do mau uso da “sala de aula” por parte de alguns membros externos ao 

CEFD/UFES, o modo desrespeitoso aos docentes e discentes em aula, simultaneamente 

nesses espaços, aconteciam. Tais acontecimentos fizeram com que a diretora, naquele 

momento, encerrasse, ou mudasse a forma de empréstimo dos espaços para membros externos 

ao CEFD. 

Em 2018, o episódio se repete, mas a contestação agora vem dos próprios alunos, da 

Atlética da Educação Física, tendo em vista a consideração e ciência do longo período de 

espera da reforma de nosso ginásio e das quadras externas. Tais períodos de aguardo nos 

levaram muitas vezes a aulas no sol e em praças de Jardim da Penha, pela falta de 

infraestrutura adequada, tendo em vista as reformas em decurso. 

 

Figura 12 – Aula na pracinha de Jardim da Penha  

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Deste modo, na imagem abaixo temos uma nota de repúdio ao uso indiscriminado das 

quadras externas. Após cerca de 1 ano e meio, na espera de sua reforma tivemos, durante um 

fim de semana – um uso desrespeitoso das quadras por parte de alunos do curso de Direito da 

univerisdade - causou revolta e indiguinação nos alunos do CEFD/UFES.  

                                                           
17 É professora Associada III, do Centro de Educação Física e Desportos, da Universidade Federal do Espírito 

Santo, pesquisadora do PRÁXIS - Centro de Pesquisa de Formação Inicial e Continuada em Educação Física. 

Pró-Reitora de Graduação da UFES (2016). Tem experiência na área Educação Escolar e direciona seus estudos 

para as áreas de Currículo, Profissionalidade Docente, Formação Inicial e Continuada em Educação Física. 

Disponível em: < http://lattes.cnpq.br/3674967450536858 >. Acesso em: 14 março 2017. 
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Figura 13 -  Imagem da narrativa da nota de repúdio publicada pela Atlética 

Educação Física UFES 

 

 

Fonte: página Atlética Educação Física UFES do Facebook 
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Diante das imagens e das narrativas, vemos como os discentes passaram a incorporar e a 

compreenderem as quadras e ginásios como locais que regem o processo de ensino-

aprendizagem no curso durante a formação inicial. Em relato apresentado na imagem acima, 

vemos a quebra da grade do ginásio, no evento da Copa UFES 2017, pela comemoração da 

torcida de uma das atléticas em forma de “avalanche”18.  

Naquele momento eu havia registrado tal momento, mas ao consultar algumas pessoas, 

ouvi que o acontecido foi um acidente, o que me fez apagar tais informaões e relatos da 

época. Todavia, me deparo novamente com situações de descaso com o uso dos espaços do 

CEFD/UFES e a própria rememoração da alegação do ocorrido, o que reforça a falta de 

sensibilidade com o espaço e o espírito de uma barbárie presente no esporte e nas competições 

esportivas pautadas nesses acontecimentos nas dependências do centro. 

Diante dos lamentos e contestaçoes desse acontecimento, embates discursivos entre os 

alunos do curso de Direito e da Educação Física ganharam espaço na página da Atlética 

Educação Física UFES, tendo em vista a publicação da nota de repúdio emitida e expressa na 

figura 12. Destacamos os principais comentários, ou aqueles que contemplam a totalidade das 

falas lá expressas. Fala de alunx do curso de Direito da UFES possionando-se contrariamente 

a nota de repúdio. 

 
Não é de hoje que uma galera da Educação Física tenta monopolizar um espaço que, 

dados o seu investimento e utilidade, deveria ser aproveitado por toda a comunidade. 

Isso aí, não me refiro só a todos os cursos, não. TODA a comunidade. 

[...] O pressuposto mínimo e lógico de qualquer reclamação é dano à estrutura. O 

espaço foi plenamente respeitado, assim como reiteradamente o curso de Direito 

vem fazendo. Fazer todo esse auê apenas por principiologismo, por um formalismo 

tosco, apenas porque a "sua" sala de aula foi utilizada por outros alunos pra jogar 

bola e se divertir? Ou seja, porque eles deram ao espaço, momentaneamente, um uso 

que não é corroborado por VOCÊ? Tenha a santa paciência.  

A "sua" sala de aula foi entregue a você limpa, sem danos, respeitada como qualquer 

espaço acadêmico deve ser. E é apenas quanto a isso que você deveria se atentar.  

Nota irresponsável e que, sem dúvida, não objetiva preservar o ginásio e a 

quadrinha; isso já é feito pela Ed. Física e pelo Direito. O que se procura aqui são 

outras coisas. Ridículo (ALUNX DO CURSO DE DIREITO, 2018/1). 
 

Dos acontecimentos expressos até aqui sobre os usos e apropriações dos alunos de 

outros centros para com os espaços do CEFD, vemos alegações para uma monopolização dos 

espaços do Centro. Monopolização permissiva visando a realização de competições nas 

dependências do centro sem o envolvimento da atlética da Educação Física, além de uma 

festa, desaltorizada, no local, o que me faz refletir, portanto, sobre o conceito de monopólio. 

                                                           
18 Comemoração cujo os torcedores correm em direção aos alambrados/tela de proteção/delimitação entre o 

campo e a arquibancada.  
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Para o estudante “[...] o pressuposto minimo e lógico de qualquer reclamação é dano a 

estrutura [...]” , “[...] o espaço foi plenamente respeitado [...]”, a nossa “[...] sala foi entregue 

limpa e sem danos, respeitada como qualquer espaço academico deve ser [...]” como é 

possivel observar nas imagens abaixo. 

 

Figura 14 - Os usos e apropriações dos estudantes de Direito da UFES sobre os locais/salas de aula do 

CEFD/UFES e seus estudantes. 

        
Fonte: Print Sreen dos feeds do instagram da Atlética Educação Física UFES 

https://www.facebook.com/atleticaedf.ufes/photos/pcb.957766851048568/957766767715243/?type=3&theater  

 

Tendo em vista as alegações de um suposto uso respeitoso e em contrapartida um 

equívoco sustentado por uma monopolização dos espaços do CEFD, na mesma discussão 

promovida na página Atletica Educação Física UFES mostrei que o ato da festa por eles 

promovida, misteriosamente comprovada e expressas nas fotos, desconstroem todo e qualquer 

discurso sobre a ilusão argumentativa de um uso legitimo do espaço se consideramos a 

resolução Nº 45/201619 da universidade. Mesmo com a exposição da resolução e as fotos que 

comprovam o uso desrespeitoso e o burlamento das normas que regem a universidade, ainda 

tive a seguinte resposta: 

                                                           
19 http://www.ufes.br/conteudo/conselho-universit%C3%A1rio-aprova-resolu%C3%A7%C3%A3o-que-

regulamenta-festas-na-ufes 
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Parabéns, campeão. Todos sabemos a derrota que essa resolução foi pro corpo 

discente e pra cena cultural universitária. Muito bom evocá-la pra embasar seu 

discursinho mole. Tamo junto. E sim, Taça Pato Quack é preponderantemente 

voltada ao esporte. É um torneio de futsal! Então não se enquadra na vedação da 

resolução (ALUNX DO CURSO DE DIREITO).  

 

Em resposta, recebi uma ironização a respeito da menção da resolução supracitada, de 

que a resolução embasa um discurso “mole”. Será mesmo mole, um discurso fundamentado 

em lei universitária? Parece que consegui causar um mal estar intelectual nos alunos desse 

curso por fazer uso de um artifício tão utilizado no âmbito do direito.  

O que mais me surpreende é que a argumentação dos alunos da Educação Física sobre a 

compreensão das quadras como “sala de aula” é abordada como um “[...] principiologismo, 

um “formalismo tosco [...]”, por outros alunos “[...] jogarem bola e se divertirem [...]”, os 

mesmos ainda alegam que “[...] a nota não é para preservar ginásio e “quadrinha [...]” 

desqualificando ainda os nossos espaços pelo diminutivo atribuído ao espaço utilizado para o 

festejo na flexão de grau ao substantivo quadra. 

Dentre a incompreensão de que as quadras são as nossas salas de aula e o seu uso 

abusivo corrobora para um futuro incerto dos equipamentos pedagógicos, a Atlética Educação 

Física UFES se manifesta novamente e ressalta assim como fez o professor Otávio Guimarães 

no caso da piscina, sobre as prioridades, ou melhor, os próprios pilares que compõem a tríade 

universitária para o uso dos equipamentos. 

 

Monopolizar? Vocês estão brincando, não é possível. 

 

1 - Aula 

2 - Projeto de Extensão 

3 – Alunos 

Essa é a ordem para marcar espaço dentro do centro, e nós alunos não conseguimos 

marcar com essa frequência que você está pensando não, é muito pelo contrário. 

 

Se a reclamação pra você só funciona se quebrar, aonde o direito se responsabilizou 

pelo concerto das grades da Copa UFES? Porque foi passado a todos que foi negado 

por parte dos responsáveis, a Atlética de Medicina custeou a reforma para poder 

usufruir, então vamos a esse ponto, porque eu fui lá nem uma nem duas vezes 

durante os jogos, eu pedi pra se afastarem da grade umas três vezes até que tiver 

passar uma fita pra separar e mesmo assim ainda ouvi graça por parte de vocês! 

 

Falar bonito em textao não tira a responsabilidade da má utilização do espaço, má 

utilização sim! Se é democrático e a ideia da quadra é organizar jogos esportivos, 

por que diabos vocês vão lá tombar uma trave e subir em cima da rede com 

sinalizador? Que esporte é esse? É massa na Copa UFES zoar, falar UH É 

PERSONAL, EU VOU SER RICO, e na hora da responsabilidade não aparece, não 

me venha com a cara de pau dizer que não tem problema subir em cima de cadeira, 

se pendurar em projetor, qualquer coisa na sala de aula de vocês seria aceito se 

tivesse tudo inteiro, porque é mentira, sabe que estariam tão indignados como 
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estamos, A CRÍTICA NÃO É SOBRE TER QUEBRADO ALGO, e sim pela má 

utilização do espaço. 

 

E pra finalizar se estão defendendo a atitude de vocês e achando normal como foi 

usada a quadra isso só mostra que não estão aptos a utilizar esse espaço, pois falta o 

mínimo respeito a ele (ATLÉTICA EDUCAÇÃO FÍSICA UFES, 2018/2). 

 

Sobre o imaginário e o poder, vemos que “[...] existe uma luta simbólica entre os 

diferentes grupos sociais para imporem a visão de mundo mais adequada aos seus interesses” 

(SERBENA, 2003, p. 6). Nesse viés, é nitido nos discursos dos discentes do curso de Direito, 

uma tentativa de menosprezo a Educação Física e seus estudantes, iniciando-se pelo artifício 

retórico, com palavras rebuscadas, como se fossemos leigos e se não lessemos produções 

ciêntíficas de linguajar culto.  

Além disso, propõem a argumentação de soberba salarial, aspecto até mesmo delicado 

aos licenciandos no curso, já que, Caparróz e Cruz Junior (2013) ao tratarem do limbo da 

formação acadêmica, revelaram o aparato salarial como um dos fatores de desinteresse das 

juventudes no curso de licenciatura do CEFD/UFES. Nesse tocante, como expresso em nota 

“[...] A Educação Física luta por respeito” de um modo geral, esse é o nosso interesse.   

Frente ao mau uso das nossas salas de aula, a insatisfação de muitos alunos da Educação 

Física nos levam a acreditar que seja necessário uma maior rigidez ou até inibição dos usos 

dos espaços para estudantes de outros cursos, levando a contestarmos as posturas, até mesmo, 

dos gestores do CEFD/UFES. 

 
Falam tanto da desvalorização do curso, em como somos inferiorizados por 

estudarmos e trabalharmos "com o corpo" e nosso próprio curso, nossa própria 

gestão, nossos próprias professores reforçam esse cenário, com a permissividade 

absurda pra outras e pra gente, bom, a gente sabe a dificuldade. Quadra é sala de 

aula. Ginásio é sala de aula. Pista é sala de aula. Piscina é sala de aula. Gestoras, 

respeitem nosso curso. Alunxs, respeitem nossa sala (ALUNX DO CEFD/UFES, 

2018/1). 

 

Sobre essa resistência, vemos o discurso pautado numa pespectiva de reconhecimento 

de que somos desvalorizados perante a comunidade universitária e que, de certa forma, a 

própria permissividade que escapa as ações cujo movimento desencadeia usos inapropriados, 

é também de responsabilidade dos próprios gestores do centro, como expresso na narrativa, 

reafirmando que num curso de Educação Física “Quadra é sala de aula”, “Ginásio é Sala de 

aula”, “Pista de Atletismo é sala de aula” e “Piscina é sala de aula”.  

Não responsabilizo os professores e gestores pelo descaso de outras pessoas as quais 

apostamos o zelo dos espaços de nosso centro, por justamente compactuarmos com a 
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democracia das salas de aula, mas concordo com uma maior necessidade de vigilância sobre 

tais usos.  

 

Figura 15 - Organizadores da Copa Ufes em nota repudiam ações indevidas no ginásio pela torcida da 

engenharia  

 

Fonte: Print Sreent do instagram da copa ufes 

 

Dentre os acontecimentos retratados, vejo que o local público desportivo universitário,  

que é a sala de aula dos discentes de Educação Física, em competições, são apagados pela 

comunidade universitária em suas especificidades educacionais. Todavia, os organizadores e 

boa parte da comunidade diante as últimas contestações da Educação Física, tem se policiado 

e criado até mesmo nas regras das competições preceitos, formas de conduta do corpo 

torcedor em arquibancada universitária e até mesmo punições.  

Diante de situação semelhante, mas com interferencia direta das prioridades de uso 

sobre a tríade universitária, presencio virtualmente o caso da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA) onde tenho colegas que conheci no CONBRACE e partilharam, cerca de 4 meses 

depois, situação semelhante. 

Os ocorridos nas duas universidades levantam hipóteses de que os usos dos 

equipamentos/salas de aulas dos cursos de Educação Física das Universidades Federais 
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foram/são/estão sendo prejudicados, de certa forma, pela incompreensão, ou mesmo, descasos 

da significação desses espaços aos cursos de Educação Física. 

 

Figura 16 - Contestações dos alunos do curso de Educação Física da UFLA sobre o uso de suas 

salas de aula. 

 
Fonte: Rede social Instagram 

 

O pedido de respeito e a preocupação dos discentes do curso de Educação Física são 

evidenciados, tendo em vista, a noção do mau uso das quadras e ginásio, respectivamente, 

como cozinhas e salão de festas, pois, os discentes têm plena noção da burocracia da 

manutenção desses aparelhos que envolvem nossa formação inicial.  

Configurandos os locais da Educação Física como produtores de eventos festivos, o 

impedimento de aulas ocorrem tanto diretamente, pela ocupação dos espaços, quanto 

indiretamente, pelos efeitos dessa ocupação, já que, a própria infraestrutura dos aulários 

embaixo das arquibancadas prejudicam o andamento das aulas nas salas comuns.  

Lamentavelmente, assim como a atlética do direito na UFES não reconhece o dano 

causado pelo uso indevido, o uso autorizado pela UFLA para a festa de 100 anos do curso da 

Agronomia não os fazem refletir sobre os efeitos produzidos nos espaços do Departamento de 

Educação Física da universidade. 
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Figura 17 - Contestação dos alunos da UFLA 

sobre a posição comoda dos organizadores do 

evento em suas salas de aula. 

 
Fonte: Rede social Instagram 

 

A insatisfação traduzida pelos discentes da Educação Física como na narrativa colocada 

na Figura 16 –  “Só acho, que poderiam usar esses anos todos para ajudar na causa, nesse 

momento um departamento está em luto. É triste ver o posicionamento de vocês...” – mostra 

uma incomprensão e descaso com a potencia pedagógica das quadras e ginásios nos cursos de 

formação de professores de Educação Física, não encarando ou reconhecendo tais usos ou 

abusos como um desrespeito. 

Mesmo diante das insensibilidades, temos na UFLA uma união entre atléticas que 

reconhecem e repudiam os descasos com a Educação Física na universidade. 
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Figura 18 - Atléticas da UFLA em defesa a Educação Física e seus espaços de formação. 

 

 
Fonte: Rede social Instagram. 
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Figura 19 - Atlética e Centro Acadêmico de Educação Física da UFLA em defesa de seus espaços de 

formação. 

  

Fonte: Rede social Instagram 

 

A colaboração entre algumas das atléticas da UFLA com o Centro Acadêmico de 

Educação Física em defesa dos equipamentos, numa contestação a gestão universitária pela 

oferta dos espaços da Educação Física, traduzem a compreensão do sentido educacional 

atrelado a estrutura.  

 Esses acontecidos são pontos-chave para percebermos as relações de poder existentes 

nas universidades, tendo em vista as sobreposições dos interesses acadêmicos atendidos. E 

ainda, traçam questões importantes sobre os usos e os abusos dos espaços da Educação Física 

nas Federais e na UFES 

Ainda com a argumentação sobre o uso dos equipamentos como lazer, sobre a idéia de 

uma monopolização, que mesmo com as contestações dos alunos, da atlética e da luta dos 

próprios gestores, ainda assim, não houve nenhum impedimento sobre o uso dos espaços para 

o publico universitário externo ao CEFD/UFES. O provimento de eventos, continua 

acontecendo, pois, são fundamentais para socialização entre cursos e a prática dos esportes.   
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A univerisdade ainda tem oferecido de modo organizado e sistemático para a 

comunidade interna e externa, o projeto “Domingos de Lazer na UFES”, além dos projetos de 

extensão. O referido oferece ao público atividades esportivas e culturais no campus de 

Goiabeiras, e transforma a Ufes em mais uma alternativa de lazer para a cidade (MARINHO, 

2018) 20.  

 

Figura 20 - Banner de divulgação do  primeiro do programa Domingo de Lazer na UFES 

  
Fonte: http://www.ufes.br/conteudo/campus-de-goiabeiras-ter%C3%A1-domingo-de-atividades-esportivas-e-

culturais. 

 

As ações do evento no CEFD/UFES, tem mobilizado a participação dos discentes do 

curso de Educação Física, principalmente pelos licenciandos, a condições colaborativas ao 

processo de formação inicial no que tange ao contato amplo, com o universo da cultura e das 

praticas corporais apresentadas no evento. Sobretudo, destacamos o processo de 

sistematização e materialização das práticas corporais ensinadas pelos próprios discentes 

como oficineiros. 

  

                                                           
20

 “[...] O projeto é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci), realizado sob a 

coordenação do professor do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) Luiz Alexandre Oxley, com o 

apoio da Secretaria de Cultura da Ufes (MARINHO, 2018). 
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Figura 21 - Discursos dos ofiniceiros discentes do curso de Licenciatura em Educação Física 

      

Fonte: Instagram  

 

Temos evidenciado nos domingos de lazer na UFES, as oficinas de experiências 

sociocorporais, como na figura 20, onde destaco a experiência pedagógica de colegas 

oficineiras ao ensinarem suas experiências sociocorporais. Uma delas envolvida com o 

ciclismo e a outra com o samba capixaba, ministrando, respectivamente, aulas embasadas 

nessas duas práticas.  

Deste modo, este evento tem convocando as discentes a pensarem formas didáticas de 

materialização pedagógica a públicos diversos, assumindo-se autores e atores do evento em 

questão e, principalmente, do próprio processo de formação.  
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5.1.2 Sobre os usos dos espaços da Educação Física como locais de ensino aprendizagem 

específicos do professor 

 

Freire e Scaglia (2009) ao discutirem sobre as aulas de Educação Física, afirmam a 

quadra como uma sala de aula. Além do mais, ressaltam o espaço como aquele que apresenta 

maiores oportunidades e ferramentas de aprendizagem, desconstruindo a idéia da 

aprendizagem confinada a pequenos espaços, sentados em carteiras e no silêncio de uma sala 

de aula. 

 Pensando no que se é produzido nos espaços da Educação Física, como quadras, 

ginásios, piscinas, entre outros. Em 2015, numa outra situação, me deparei com um discurso 

em torno do elemento quadra com certa ironia e desmerecimento a respeito do curso e da área. 

Eu estava conversando com outro colega de curso, acerca justamente do imaginário social 

sobre o nosso campo, e o mesmo expôs o seguinte fragmento: 

 

Eu estava em casa maior de boa, ai um amigo meu aqui mesmo da universidade, me 

liga e me chama para sair, eu disse que não iria poder, que teria prova. No dia 

seguinte na ida para o Restaurante Universitário (R.U) ele me perguntou; e ai!? 

Como foi a prova? Acertou quantos pênaltis hoje? Fez quantas cestas? 

(PORTIFÓLIO DE PESQUISA, 2016/1). 

 

O estudante relatou que já se acostumou com as injúrias sofridas cotidianamente, vindas 

de seus amigos de outros cursos, antigos colegas do IFES, e estão nos cursos de Direito, 

Engenharia, entre outros. Tal fato me levava novamente a questionar o porquê desta visão: 

onde o discente e o professor de EF entram nesta questão? 

Fica claro, também, que no imaginário dos estudantes de outros cursos, nós graduandos 

ficamos apenas fazendo atividades físicas e/ou jogando no curso, a fim de nos tornarmos bem 

condicionados fisicamente, desenvolvermos habilidades motoras e sernos aprovados nas 

disciplinas. O caráter “prático” do curso é tratado pejorativamente em relação às dimensões 

conceituais e ao modo de aula que as outras graduações possuem. 

No segundo semestre do ano de 2017, na entrada dos calouros no curso, me deparei, já 

na primeira semana, nos feeds do Instagram da página “magias UFES”, com um vídeo dos 

novos integrantes do curso jogando bola e a seguinte frase irônica “Estudantes de Educação 

Física não ficam só jogando bola”. 
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           Figura 22 – Mensagens da Página “Magias UFES”.  

 

Fonte: https://www.instagram.com/magiasufes/ 

 

É nítido na imagem que os calouros de 2017/2 estão jogando bola.  Qual é a intenção 

desta postagem? Qual o sentido de ironizar o curso e seus integrantes para toda a universidade 

e membros da comunidade externa? 

Tendo em vista estes acontecimentos, em contrapartida, os discentes do curso de 

Educação Física postam em suas redes sociais imagens com livros e apostilas para ressaltarem 

a área como aquela que estuda e também produz conhecimento. Dentre as postagens destacam 

os seguintes discursos: “Uma surra em quem fala que Educação Física só joga bola”; “E vocês 

achando que eu só ia jogar bola né”, “Livros produzidos no CEFD/UFES: para você que acha 

que Educação Física é só prática”. 
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Figura 23 – Discursos dos discentes sobre determinados senso comum sobre a Educação Física. 

  
Fonte: Instagram 

 

Sobre as produções de nossos discursos, ressalto, devemos nos alertar para não 

produzirmos binarismos, hierarquizações ou visões fragmentadas sobre teoria e prática, pois, 

ao afirmarmos o binarismo teoria/prática estamos colocando o corpo numa pespectiva 

dualista, atrelada ao fazer, desconectados do pensar, ou de uma intelectualidade. 

Isto reflete, a outro imaginário colocado, o de que os professores de Educação Física, 

devam ser exímios atletas, dançarinos e performáticos nas práticas corporais existentes, para 

que se possam ensinar.  

Menciono isso pois, tenho percebido uma confusão instalada acerca do conceito 

‘prática’ nas falas discentes, como apenas uma conceituação do saber fazer as práticas 

corporais, e não, o conceito de ‘prática’ sobre a pespectiva do saber fazer no sentido de 

ministrar/ensinar as/nas aulas de Educação Física.  

Ainda sobre “teoria x prática”, além do equívoco mencionado, a interface entre ambas 

é pouco identificada pelo discurso costumeiro “a teoria na prática é outra” que tem produzido 

um distanciamento tão grande, que os próprios discentes tem se esquecido da existência da 

palavra teoria na própria frase que mencionam.  

A falta de percepção de que “ainda bem que a teoria na prática é outra, pois permite 

que o “prático” seja autor de sua prática e não mero reprodutor do que foi pensado por outros” 

(CAPARRÓZ; BRACHT 2007, p. 27) num movimento em que os autores chamam de autoria, 

automonia e autoridade docente do professor em formação e atuação em Educação Física. 
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Isso deve ficar claro pois, é nesta tessitura de novas práticas, que se produzem novas 

teorias, e que por isso “um elemento básico na construção e na conquista da autonomia, 

autoridade e autoria docente é a escrita” (CAPARRÓZ, 2016, p. 23).  

Em um episódio da Copa UFES de 2016, dias antes da final da partida de vôlei 

feminino entre o curso de Educação Física e Engenharia, os representantes da comissão da 

Associação Atlética Acadêmica do Centro Tecnológico da UFES, que representa o time que 

engloba as engenharias, produziu e divulgou um cartaz em sua página do Facebook, 

publicado e aberto para a comunidade acadêmica. Tal fato incomodou muito os estudantes de 

Educação Física. 

 
Figura 24 – Cartaz entre jogo de volei entre o Curso de Educação Física e Engenharia 

 
Fonte: https://www.facebook.com/aaact.ufes/?fref=ts 

 

Figura 25 – Recorte do cartaz entre o 

jogo de volei entre o Curso de Educação 

Física e Engenharia.

 

https://www.facebook.com/aaact.ufes/?fref=ts
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Fonte: https://www.facebook.com/aaact.ufes/?fref=ts. 

 

Na frase “Meu time é bom. O seu também. A diferença é o QI que a gente tem!”, 

identifiquei vínculos com a figura 21, onde, no imaginário dos estudantes das outras 

graduações, nós já entramos no curso com uma pré-disposição atlética e habilidosa, por isso 

escolhemos o curso, e ficamos apenas fazendo treinamentos para aprimorar as habilidades em 

seu decorrer. 

O discurso ressalta em primeiro lugar a “grandeza do time da Educação Física” assim 

como o deles, porém supõe termos habilidades e preparo para o jogo, atrelados a uma 

dimensão do físico, do corpóreo de concepção binária. Todavia, possuímos um quociente de 

inteligência (QI) hieraquicamente inferior. Nesse sentido, percebo que até mesmo dentro da 

universidade este imaginário negativo se faz presente. 

De algum modo, esse imaginário parece indicar que discentes e docentes de Educação 

Física são seres com baixo ou inferior intelecto, ou se trata de uma ignorância que se baseia 

no senso comum.  

Em pesquisa realizada por Lopez et al. (2014), nas escolas temos visto estes reflexos na 

produção de subjetividade dos alunos sobre os professores de Educação Física, aos quais tem 

se originado como “modelos corporais” e, em nenhum caso, sua capacidade intelectual ou 

cultura geral se sobressaem nos discursos, inclusive, os professores de Educação Física 

causam espanto e são recebidos com ironia ao frequenarem as bibliotecas. 

Vejamos então que, a relação entre estudo/intelecto e Educação Física tem sido 

equivocadamente interpretada por um fazer corporal de pespectiva restritiva. Ao 

consideramos os fatos mencionados, relacionando o componente currícular e o curso de 

formação superior, exemplifico o valor atribuido a área, no relato de um comediante em um 

programa de televisão: 

 

Educação física é uma coisa tão legal cara, é o que eu mais gostava na escola. É tão 

bacana que tem gente que faz faculdade de educação física e acha que merece 

respeito. Ah na boa, acho que vou fazer faculdade de recreio agora também. Cheguei 

a um brother meu e perguntei: vamos sair? E ele: não, pow! Tenho uma prova de 

basquete amanha. 

 

O referido comediante, assim como os discursos tratados nas outras figuras 

apresentadas neste capítulo, tem a função de ironizar e desqualificar a área e seus (futuros) 

profissionais, mas o que ocorre na fala acima, acontece em ambito nacional. 

O mesmo também menciona os esportes hegemônicos como futsal e handebol, e o jogo 

de queimada. Isso alerta que, talvez, o grande problema de muitos professores, seja não saber 
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que além da “definição do ‘que ensinar’, é preciso discutir sobre “quando ensinar” 

(NASCIMENTO et al., 2012, p. 99).  

Ou seja, a distribuição dos conteúdos de ensino nas aulas de Educação Física em 

composição com os seguintes aspectos: como ensinar; porquê ensinar de tais maneiras, e 

também, de como progredir naquele conteúdo/conhecimento, sistematizando uma trajetória a 

ser percorrida pelos discentes e que faça sentido. 

Nascimento et al. (2012, p. 99) ressaltam que “essa é uma questão que precisa ser 

enfrentada pelos profissionais da área, já que, em algumas experiências, temos observado uma 

repetição de conteúdos sem um aumento de sua complexidade ou diversificação” e, ao 

citarem Schneider e Bueno (2005), nos mostram que os autores [...] “ao estabelecerem uma 

releitura da pesquisa diagnóstica da Educação Física no Estado do Espírito Santo, evidenciam 

que, quanto maior o tempo de aula com esse componente curricular no processo de 

escolarização, menor se torna sua valorização pelos alunos”. 

Ao considerarmos os aspectos retratados sobre o desinteresse, ou, o não sentido 

encontrado nas aulas, penso sobre a origem da Educação Física no Brasil e os cursos de 

formação profissional em licenciatura. 

 Estes estiveram diretamente preocupados com o âmbito esportivo, secundarizando o 

processo de escolarização. Deste modo, a formação de técnicos deportivos, se sobressaiu a 

formação de professores, gerando preconceitos, sobretudo, responsáveis pelo baixo status 

profissional do professor de Educação Física (GHILARDI, 1998). 

As colocações de Ghilardi (1998) nos alertam a pensar a nossa formação de, ou a partir 

de, uma pespectiva crítica, tendo em vista, os novos contornos do papel social da Educação 

Física. E também compreendermos determinadas práticas docentes, pensando sempre a 

mudança desse quadro.  

Assim, busco a todo momento projetar para os que estão a minha volta, o que para mim 

é a Educação Física. Mesmo sendo um processo discursivo meu, ele impacta bastante a quem 

escuta, pois entendo que é sempre uma devir Educação Física, na busca de se potencializar o 

entendimento da concepção do imaginário sobre a área, sobretudo, em âmbito escolar e 

universitário. 

Como menciondo anteriormente, acredito que o contato com algumas informações 

acerca do currículo do curso, sua abrangência e complexidade, demonstra de um modo mais 

consistente do que trata a área, e é isso que entendo que nós discentes do curso devemos 

fazer: assumir o discurso e materializa-lo na escola, pois o que muito se escuta dos estudantes 

do curso é de uma ruim Educação Física na Educação Básica, mas pouco se vê dedicação e 
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afinco de muitos deles nos cursos de graduação, para suplantar os discursos que pairam sobre 

a escola e a própria instituição de ensino superior. 

 

 

5.2 SOBRE A POSTURA DOS ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Talvez a disputa no vestibular faça com que o curso de Educação Física seja 

compreendido como um caminho mais cômodo para entrar na universidade. Por isso ao longo 

dos anos o ingresso dos calouros no CEFD/UFES, como retrata Figueiredo (2008), tenha se 

dado como forma de acessar a outros cursos da universidade. 

A partir da reflexão proposta por González; Fensterseifer (2006) e Machado et al., 

(2010) sobre o abandono do trabalho pedagógico em Educação Física, trazendo os termos 

“rola-bola”, “largobol”, “aula matada” usados para desiginar o professor que  não apresenta 

grandes pretensões com suas práticas e que, talvez, a pretensão maior seja a de ocupar seus 

alunos com alguma atividade. 

Tenho percebido na graduação que grande parte dos estudantes da Educação Física, 

“rolam a bola”, “largam a bola” e “matam a aula” durante todo o curso de graduação, 

permanecendo no limbo da formação acadêmica; alguns deles só querem ter o diploma do 

ensino superior (FIGUEIREDO, 2004) e, por isso, já estão se formando “aposentados”, aliás: 

 

O melhor e mais seguro lugar para se guardar dinheiro é dentro dos livros da 

biblioteca do CEFD/UFES, pois ninguém vai lá, ninguém estuda nesse curso, depois 

que passa do 4 período parece que é tudo a mesma coisa, nem precisa estudar” 

(ALUNO EF, 2017). 

 

Essa fala mostra a perda de afinco e dedicação de alguns graduandos ao longo do curso. 

Na pesquisa de López et al (2014) os professores de Educação Física nas escolas 

frequentavam as bibliotecas e causavam espanto nos alunos: será que os professores em 

formação do CEFD/UFES causarão também esse espanto?  

Durante a formação incial, o pouco desejo pelo estudo e pesquisa, são traduzidos pela 

perpetuação do ensino das experiências sóciocoporalmente favorecidas pelos professores em 

formação e em atuação. Por isso, acredito na necessidade de partilhar nos cursos de formação 

inicial tais experiências, colocando os graduandos em protagonismo em processos de ensino-

aprendizagem. 
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As repetitivas experiências sociocorporais sem progressões e diversificações por meio 

do desinvestimento pedagógico interferem ainda mais no imaginário social. Trabalhamos com 

as práticas corporais, e por este fato, a sociedade e também a comunidade escolar encara esta 

dimensão do conhecimento como uma mera recreação, um simples fazer por fazer, uma 

moeda de troca, um compensador de tédios produzidos nas outras disciplinas ou um 

extravasar de energias dos alunos, por as aulas serem, em grande parte, nas quadras (sala de 

aula do professor de EF) como mencionado nas pesquisas de Charlot (2009) e Gonzalez et al. 

(2006).  

Percebo que tais condutas podem explicar algumas questões, como a concepção do 

comediante. Pensando nelas, nos apontamentos de Nascimento et al. (2012) vemos na 

Educação Física escolar uma corrente falta da complexificação e diversificação da magnitude 

de nossos conteúdos e  isso nos faz pensar nas colocações de Figueiredo (2004). 

A autora esclarece o fato de os estudantes de Educação Física já adentrarem nos cursos 

com a estreita visão da relação: Educação Física e esporte. Tal fato tem gerado 

hierarquizações entre disciplinas durante a graduação, sendo o esporte o conteúdo central.  

Figueiredo (2004, p. 91) também afirma que “[...] a experiência social do aluno, 

construída durante sua trajetória, dentro e fora da escola, interfere, influencia e/ou, de alguma 

forma, modela o perfil de formação inicial”, o grande problema disso, é que, muitos “[...] 

alunos passam pelo curso de Educação Física sem mudar suas concepções anteriores ao 

ingresso” (FIGUEIREDO, 2004, p. 92).  

Inclusive, outro ponto tratado por Figueiredo (2004) é a questão da escolha das 

disciplinas optativas, onde os estudantes as selecionam para cursar, tendo em vista a afinidade 

e a experiência, mas não sabendo diferenciar o saber fazer do saber ensinar. Nesse sentido, se 

prevalecem nas escolhas suas experiências sociocorporais. Apenas uma pequena parte escolhe 

as áreas em que possuem pouca experiência, ou que é pouco familiar. 

Nessa direção, além de os futuros professores classificarem o esporte como o conteúdo 

mais importante, ele é, ainda, o mais vivenciado dentro e fora da escola, e no curso de 

formação inicial. Sendo assim, a existência de uma maior afinidade com determinada 

experiência sociocorporal, faz o futuro professor orientar-se por ela para sua prática 

pedagógica na escola, formando um ciclo contínuo.  

Deste modo os professores de Educação Física em formação e atuação devem quebrar 

os grilhões que os acorrentam as suas experiências sociocorporais e saírem da caverna a busca 

de novas experiências, a novas práticas corporais a serem ensinadas. 
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Ao refletir sobre estas questões, me deparei, em 2018, com um questionário proposto 

pelo professor Otávio Guimarães Tavares da Silva, atualmente diretor do CEFD/UFES, por 

meio do qual buscou “ouvir os alunos”. A partir dele, fiz o meu papel político e 

problematizador para pensar a minha formação inicial e a dos demais colegas do curso. As 

questões que compunham o questionário dialogam com a discussão que venho fazendo até 

então: 

Sobre as questões, respondi-as da seguinte forma: 

 

Que modalidades esportivas você gostaria que fossem promovidas no CEFD? 

 

Várias, as mais plurais possíveis!!! E também o Futebol, o Futebol americano, 

Rugby etc.. cito estas pois não há campo gramado no CEFD em decorrência da 

infraestrutura da pista de atletismo que impossibilita o uso de tal espaço tão 

importante em um curso de formação de professores. Além disso, ressalto a 

necessidade de outros esportes diferenciados que se esquivem também  do quarteto 

fantástico. Muitos professores (da própria academia) criticam tais esportes, pois de 

acordo com as pesquisas são os que mais acontecem no chão das escolas e  mesmo 

sendo abordados de acordo com metodologias significativas como as da pedagogia 

do esporte, a hegemonia de tais no curso de formação, continuam a perpetuar a 

tradição de conceber APENAS tais subconteúdos da educação física de caráter 

coletivo, na escola. Ou seja, o próprio currículo e os  professores da instituição, 

propõe hegemonicamente o quarteto fantástico, o que é fundamental, mas só eles? 

Será porque eles tenham mais domínio? Será que a pesquisa de  Figueiredo (2004)  

não aponta indícios para que as práticas que os alunos tem mais afinidade, assim 

como as dos professores da universidade, estejam perpetuando na escola de modo 

talvez até mecânico e exaustivo? O que isso tem influenciado nas práticas dos 

professores em atuação formados no CEFD/UFES. Talvez, os que pesquisem sua 

própria prática estejam abordando os outros tantos, ou mesmo, aqueles que 

aprenderam na disciplina GIN06871 - Oficina de Docência em Esportes 

Diferenciados, que apesar de apenas 30 horas, estejam ajudando aos professores 

perspectivarem outras metas e subconteúdos esportivos coletivos na escola. Mas esta 

disciplina já não se faz presente no currículo de 2014. Agradeço este espaço para a 

fala, isso é importante para se pensar a nossa própria formação e para que o centro 

saiba  que estudamos (pelo menos eu) currículo e as lacunas que temos que buscar 

para uma Educação Física rica, como se busca nesta investigação de questionário, 

para potencializar a formação inicial no CEFD/UFES (PORTIFÓLIO DE 

PESQUISA, 2018).  

 

Na terceira questão, sobre sugerir outros tipos de atividades ou eventos esportivos a 

serem promovidos o CEFD, disse da disciplina “GIN06871 - Oficina de Docência 

em Esportes Diferenciados” como uma forma de mostrar que tal unidade curricular 

saiu do currículo da versão de 2014, e que era importante para perspectivar aos 

professores em formação, outras possibilidades esportivas na escola. Cito também a 

necessidade das rodas de conversa sobre nossa formação inicial (dar voz aos 

alunos), das mudanças do currículo do centro, seminários de metodologias de 

pesquisa, estudos academicos, organização e etc... (PORTIFÓLIO DE PESQUISA, 

2018).  

  



66 
 

Figura 26 – Questões abordadas no questionário “ouvindo os alunos do CEFD” parte 2. 

 
Acervo do autor. 

 

Nesta primeira questão, marquei que gostaria de vivenciar todas. Na segunda, 

estabeleci um diálogo com a primeira, para justamente a problematizar a própria 

questão. Respondi que possuo várias! A cultura de movimento é artística, e devemos 

pesquisar se não sabemos para apresentar, mas... as oficinas de danças, e outras 

manifestações culturais, deveriam existir pensando-se nos conteúdos da Educação 

Física e seu processo de ensino-aprendizagem. Esse movimento devia ser 

estimulado e reconhecido, colocando os próprios professores em formação em 

protagonismo, dando certificados aos participantes e oficineiros, se utilizando das 

experiências sóciocorporais (FIGUEIREDO, 2013) dos mesmos para que tais 

ensinem e aprendam as práticas que "dominam" e não dominam para ensinarem na 

escola. Devemos também ultrapassar a idéia de apenas apresentar (que é muito rica) 

e propor a idéia de ensinar a ensinar (PORTIFÓLIO DE PESQUISA, 2018).  

 

Tenho visto na universidade que a promoção das experiências sociocorporais é 

fortalecida pelos próprios docentes de nível superior que as ministram na universidade, por 

também possuirem maior afinidade ou por terem sido atletas. Além disso, o próprio currículo 

do curso de licenciatura limita a pluralidade da gama dos esportes coletivos às quatro 

modalidades. Me parece que idéia de professor pesquisador é somente para os docentes da 

escola. Por que na reforma curricular os esportes diferenciados desaparecem?  

Propus em resposta a enquete, então, a idéia de uma socialização das experiências 

sóciocorporais dos graduandos do curso de formação inicial do CEFD/UFES por meio do 

trato didático pegadógico, visto que são os conteúdos da área em que os mesmos possuem 

maior dominio21. 

 Deste modo, a idéia de oficinas para o processo de ensino-aprendizagem 

protagonizadas pelos discentes sociocorporalmente favorecidos por determinada práticas 

                                                           
21 Vemos esse fator acontecendo no projeto Domingo de Lazer na Ufes. Vale ressaltar que a resposta dessa 

enquete antecedeu as ações de intervenção do referido projeto. Fiquei muito feliz em ver as atividades sendo 

protagonizadas pelos alunos sociocorporalmente favorecidos ensinando as práticas corporais de sua afinidade. 
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corporais, poderia se dar por meio de uma apresentação de forma sistemática para favorecer o 

processo de ensino para os demais colegas da graduação. Uma apresentação, no sentido de 

apresentação aula, que na minha opinião é mais relevante em um curso de formação inicial do 

que uma apresentação espetáculo. A proposição é ampliar as práticas corporais dos discentes 

pela partilha das experiências sóciocorporais entre os próprios. 

Nesse sentido, por meio destas propostas, o desinvestimento pedagógico já engendrado 

por muitos durante a formação inicial, deve ser quebrado, a fim de compreender o curso em 

um sentido educacional mais amplo, primeiramente na necessidade de ampliar as experiências 

sociocorporais dos próprios discentes que permanecem com perspectivas restristas, mesmo no 

final do curso, para que se possa, de fato, como argumenta Figueiredo (2010, p. 162 - 163), 

existir 

Ruptura com a identidade de professor de educação física ligada à performance e 

busca por outro tipo de reconhecimento ou legitimação associada à possibilidade de 

ensinar uma educação física qualitativamente diferenciada e que possa ampliar as 

experiências sociocorporais dos alunos. Dando assim  [...] uma outra possibilidade 

em construção de se compreender a Educação Física como área multidisciplinar que 

tematiza/aborda as atividades corporais em suas dimensões culturais, sociais e 

biológicas, extrapolando a questão da saúde, associando-se às produções culturais 

que envolvem aspectos lúdicos e estéticos. 

 

Havendo a ampliação no que tange a gama das manifestações culturais da área da 

Educação Física, a sua restrição no campo escolar diminui, pois muitos professores em 

formação já estão no desinvestimento, no sentido de se conformar a ensinar apenas as 

experiências sociocorporais de seu “domínio”. 

A falta da ampliação e qualificação das práticas corporais na escola, decorrem da 

atitude anti-política, antiética de muitos docentes pela acomodação de possuirem uma cadeira 

e pela estabilidade que os concursos lhes oferecem, denegrindo a visão da “verdadeira 

essencia da Educação Física” e dos professores dedicados a suas práticas. 

Desta forma, Santin (1995, p. XI) menciona que “[...] a essência de uma coisa garante 

simultaneamente sua identidade e sua distinção de todas as demais coisas” e pelo fato da 

interpretação da sociedade sobre as ações dos considerados: “rola bola e/ou como pedagogia 

da sombra”, entendido e denominado por González; Fensterseifer (2006) e Machado et al 

(2010, p. 133 - 134) tem constituído uma identidade simplista, restrita, fragmentada e 

equivocada sobre a área, pelo “abandono do trabalho docente” em Educação Física, 

caracterizado por uma atuação sem grandes pretensões com as praticas propostas para os 

alunos na escola, o que não exigiria em principio formação superior. 



68 
 

O ato descompromissado na prática pedagógica, reduz grande parte da dimensão do que 

é este campo de estudos e intervenção. Negar aos alunos as práticas corporais e suas 

experiências culturais na escola durante as aulas de Educação Física, compromete o 

imaginário social da área de modo negativo. 

Acredito que os professores devem se colocar na situação de professores pesquisadores 

da própria prática, socializando os diversos conteúdos da área, com progressão pedagógica, 

visando a instigar nos alunos o máximo desenvolvimento dos aspectos cognitivos, sociais, 

psicológicos, motores e físicos nas aulas.  

A produção das aulas de Educação Física devem educar com sentido, para dar sentido a 

vida dos educandos, entendendo que “dar sentido é basicamente encontrar valores que 

orientem nossa ação no mundo” (LOVISOLO, 1995. p. XXII), e, o não encontro com estes 

valores nas aulas de Educação Física na escola, pouco humaniza, além do mais, provoca  

desestímulos e restrições, como até mesmo, as funcionais que são aquelas relacionadas à 

função comportamental (TANI et al., 1988).  

Nessa direção, dependendo de inúmeros fatores não bem estimulados nas aulas, o 

ocupar da “periferia” da quadra emerge. Esta ocupação não é restrita aos espaços físicos das 

quadras e seus aredores, mas também, conta com as referências subjetivas aos tempos da aula 

de Educação Física vivenciados pelos alunos que se distanciam da proposta inicial do 

professor, causa da prática pedagógica não diretiva e a compreensão por parte dos alunos, de 

que a Educação Física é um espaço menos rígido do processo educacional, havendo assim, 

uma apropriação limitada dos conhecimentos da cultura corporal (OLIVEIRA, 2010). Ou 

seja, ações pedagógicas como essa, comprometem a prática de atividade física ao longo da 

vida cidadão, colaborando para a produção de negativos imaginários sociais sobre a Educação 

Física vivenciada.  

Carregar percepções desagradáveis sobre a Educação Física, é perigoso, já que, Guedes 

e Guedes (2001, p. 33) atribui à instituição escolar a maior parcela de responsabilidade pela 

construção de uma cultura da atividade física: “Presumivelmente, jovens quando estimulados 

de maneira adequada à prática da atividade física tendem a desenvolver conhecimentos, 

habilidades, atitudes e hábitos que podem elevar a probabilidade de torná-los ativos 

fisicamente quando adultos”. 

Considerando a importâcia de se mostrar a pluralidade das práticas corporais na escola 

e, a menção feita por Guedes e Guedes (2001), vemos a importancia da Educação Física 

escolar como um espaço de ensino das diferentes manifestações culturais e outras atividades 

físicas, que também não deixam de ser manifestações culturais, para que justamente estas 
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acompanhem os alunos para outros espaços para além da escola, numa educação para o lazer 

e para a saúde, construindo a cultura da atividade física nos estudantes. 

 

 

5.3 SOBRE A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA DIANTE DE SUA 

INUTILIDADE 

 

É comum ouvirmos coméntários como: “Educação Física não cai no ENEM!” (Exame 

Nacional do Ensino Médio), “Educação Física não reprova!” entre outros. Estes, em minha 

opnião, são fatores norteadores de uma maior desvalorização da área. Não que a mesma tenha 

que cair no ENEM, mas que a mesma tenha o mesmo valor na instituição escolar. 

Apesar disso, a linha de pensamento voltada para o resultado “vestibular”, a 

intensão/pretensão imediata de aprendizado para um fim utilitário voltado para a “aprovação”, 

fortalece tal paradigma. Aliás, faço uma pergunta aos leitores: vocês tiveram aulas de EF no 

pré-vestibular? Qual a importância que você atribuía a esta disciplina no Ensino Médio? 

Nas instituições escolares que hoje compreendem a formação do cidadão para o ENEM, 

a Educação Física se faz inútil, pois, o valor dela, encontra-se nela mesma. A Educação Física 

não vai proporcionar a aprovação de nenhum aluno no vestibular – . menciono o vestibular, 

pois, entendo que todo o valor que é dado à educação básica parece culminar nesta fase que 

proporcionará o ingresso a um curso de ensino superior –, logo, jogar futebol, queimada, 

pique bandeira, construir jogos, brinquedos e brincadeira e aprender tantas outras práticas 

corporais que também ensinam, não será tão importante quanto saber os conteúdos de outros 

conhecimentos das “ciências”. 

Nesta direção, percebemos que a Educação Física por si só não proporcionará o 

ingresso de nenhum estudante em uma universidade, mas, mesmo assim, a disciplina é, pois, a 

mais alegradora e fomentadora de felicidade, pelo menos para a maioria dos alunos é a melhor 

disciplina, e também, a menos importante, pois Matemática e Português ocupam esse lugar.  

A reflexão sobre a inutilidade da Educação Física perante o vestibular se dá no contato 

com o professor Clóvis de Barros Filho, docente na Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA-USP), onde tive a oportunidade de conhecer seu trabalho, 

na Escola de Educação Física e Esporte, da USP (EEFE – USP), na participação no XIII 

Seminário de Educação Física Escolar, da mesma Universidade, onde ministrou uma palestra 

referente à ética e cidadania na atividade docente. Seu poder argumentativo e seu potencial 

retórico me fizeram estudar várias de suas produções, principalmente, suas aulas disponíveis 
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no Youtube, onde também fiz, o curso de Ética e Ciência Política, ministrado pelo mesmo 

professor, no site do Veduca. 

 

Figura 27 – Momento após a palestra do professor  Clóvis de Barros Filho 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Devemos salientar que quando estamos no processo de escolarização, de uma maneira 

ou de outra conseguimos ver grande parte do que é a Geografia, História, Física, Matemática, 

entre outras, pois nelas são transmitidos para os alunos os diversos conteúdos durante o 

ensino básico, já o desinvestimento pedagógico por parte de muitos docentes de Educação 

Física (GONZÁLEZ et al., 2013) faz com que a área apareça na escola já restrita, pois, trata 

apenas dos esportes hegemônicos e de alguns jogos como queimada durante a maior parte do 

processo de escolarização.  

Estes conteúdos não podem também ser demonizados ou compreendidos na prática 

pedagógica do professor como negativos, mas sim como aspectos positivos, pois há um leque 

de conhecimento por trás deles. Nesse sentido, se faz necessária uma progressão pedagógica 

destes conteúdos com o ensino de outras práticas corporais da Educação Física. A partir deste 

momento, começo minhas reflexões sobre o currículo que direciona o ensino dos conteúdos 

da Educação Física na Escola.  

Inicialmente, compreendi a dinâmica curricular, a partir do esquema presente no 

fascículo de Figueiredo (2009), quando a autora fomenta conceitualmente a dinâmica do 

processo de desenvolvimento do currículo.  
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Figura 28  – Objetivação do currículo por meio das fases ou níveis 

sistematizados por Sacristán 

 
Fonte: (FIGUEIREDO,  2009,  p. 19). 

 

Ao perceber toda essa dinâmica, e que havia uma formalidade orientadora, comecei a 

questionar o porquê de práticas tão repetitivas e mecânicas nas aulas de Educação Física. 

Encarei o currículo prescrito como uma espécie de proposta divina, que deveria estar nas 

aulas de Educação Física, pelo fato de os professores a negligenciarem desencadeando um 

currículo realizado pobre de práticas desinvestidas e restritas. 

Nesse sentido, acredito que a Educação Física deve tratar em suas aulas, nas diferentes 

séries/anos da educação básica, os diversos conteúdos que as prescrições orientam, pois os 

professores em sua maioria estão acomodados com os conteúdos de sua maior afinidade e 

conhecimento (FIGUEIREDO, 2004) caracterizando assim um desinvestimento pedagógico 

do professor de Educação Física.  

Na nossa área, estes aspectos são freqüentes pelo fato de não haver direcionamento de 

livros didáticos para indicar o que deve ser ensinado nas aulas. Este aspecto fortalece também, 

o negativo imaginário social a respeito da área e dos professores do campo. Deste modo, estas 

micro-orientações são importantes e necessárias para serem seguidas pelos professores de 

Educação Física cotidianamente. 
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Vale salientar que, por muito tempo, de acordo com Souza e Vago (1999) a Educação 

Física esteve 

 

[...] sob a vigência da [Lei de Diretrizes e Bases] LDB n. 5.692/71 e do Decreto n. 

69.450/71 (que regulamentava a Educação Física na escola), ela era definida como 

“atividade”. Tal definição estaria significando que a Educação Física era destituída 

de um conhecimento sistematizado a ser oferecido aos alunos, não passando de uma 

prática assistemática, sem uma organização interna, enfim, um fazer por fazer. 

Como “atividade”, aparecia com “baixo status” na hierarquia dos saberes escolares, 

configurando-se como um mero apêndice na escola, sem maiores pretensões (p.50). 

 

Percebendo na produção dos autores que a área foi definida na escola como uma 

atividade, de acordo com a própria Lei de Diretrizes e Bases, durante um longo período, se 

caracterizando de forma assistemática e aparecendo com um baixo status, sem muitas 

pretenções, tal fato mostra que o reflexo do imaginário da área vem desde seu caráter como 

atividade, até as formas como os professores perpetuaram a Educação Física na escola com os 

contornos que essa Lei assumiu, sendo então a Educação Física uma Área do Conhecimento 

que integra toda a etapa da Educação Básica de forma obrigatória.  

Mesmo assim há um problema, pois “conforme o art. 26 da LDB, a maneira de 

organizá-la é uma atribuição da Escola – pois ela deve estar integrada à proposta pedagógica 

da escola” (p. 53). Dai surgem o que os autores chamam de “correndo riscos”, pois a escola 

de acordo com a maneira de organizar as práticas corporais, poderá produzir um 

desaparecimento da Educação Física da cultura Escolar, retirando seu caráter de prática 

educativa. 

Por exemplo, fala-se em destinar um determinado tempo para as escolinhas de 

esporte, de dança, de ginástica, para a realização de eventos competitivos e a isso 

chamar Educação Física, bastando que estejam dentro do “projeto político-

pedagógico da escola” (SOUZA; VAGO, 1999, p.54). 

 

A configuração que a escola poderá assumir em seu projeto político pedagógico, pode 

levar os professores a uma característica de treinadores de modalidades, ao invés de 

professores da ampla área que trata de todos as práticas corporais de modo a valorizar os 

aspectos culturais, humanos e educativos. Assim, a importância de uma sistematização dos 

conhecimentos que envolvem a área de acordo com prescrições mais direcionadas como um 

livro didático, e principalmente, uma prática pedagógica diversificada, progressiva, e 

culturalmente problematizadora favorecem uma rica prática docente e uma cultura da 

Educação Física, superando os paradigmas que, inicialmente, configurava a área de modo 

simplista e posteriormente que atrela a mesma a uma submissão ao projeto político 

pedagógico da Escola. 
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Se analisarmos bem as práticas que favorecem e são perduradas pelas modalidades, ou 

conteúdos de que os professores de Educação Física são sociocorporalmente favorecidos nas 

escolas, as idéias de se destinar um tempo para “escolinhas” dentro das escolas, não são ruins, 

pois é o que vem realmente acontecendo em muitas escolas atualmente. O professor, já se 

assume e encara a própria prática na escola, como um técnico, mesmo que a instituição e seu 

projeto político pedagógico não proponha, como citado no exemplo, apenas a configuração de 

algumas práticas corporais, que não podemos chamar de Educação Física, pois de acordo com 

Bracht (1995, p. III) não podemos confundir a “[...] identidade" da prática social EF e a 

identidade da profissão de professor ou profissional de Educação Física”, pois, “o sentido 

interno das ações, no âmbito de uma prática social especifica, não é determinado pelo tipo de 

formação do profissional que nela atua e sim pelas funções sociais que cumpre”. 

Nesse sentido, nós, professores da escola, ao assumirmos o papel de atendermos o 

currículo e o nosso papel social, para além da figura de técnicos, devemos compreender as 

críticas negativas (CHAUÍ, 1994) ao nosso trabalho, de modo a fazer a sociedade transcender 

suas crenças e opiniões, em busca do conhecer o ser da Educação Física e quebrar o 

paradigma do parecer.  

Se há uma restrição e desinvestimento acerca da amálgama de conteúdos que a Educação 

Física Escolar deve oferecer, então claramente existe uma atitude anti-política e antiética, por 

parte dos docentes. “A educação é um ato político, ideológico e emancipatório, (ou 

doutrinador), que cria vínculos e compromissos com o futuro, de maneira a contribuir como 

seres humanos que vivem e realizam suas atividades em sociedade” (FREIRE, 1987, p. 30). 

Freire (1987) nos alerta que educar é um ato político e “[...] a política é uma inteligência a 

serviço de uma convivência aperfeiçoada nos campos e nas atividades que essa inteligência 

pode transformar” (ROCHA, 2017, p. 128). Uma atitude anti-política se caracteriza como um 

ato canalha22 pensando-se somente nos interesses individuais, ou seja, ministrar aulas da 

maneira desinvestida, agride a convivência entre os professores de Educação Física dedicados 

com sua prática pedagógica, e que ainda são criticados por aqueles que se fazem canalhas. A 

partir desses pressupostos, citamos dois princípios políticos: o principio da necessidade e o 

principio da contingência (ROCHA, 2017).  

O principio da necessidade é definido como “[...] aquilo que é do único jeito que poderia 

ser”, e o principio da contingência, definido como “[...] aquilo que é pode ser diferente” 

(ROCHA, 2017, p. 127). Assim, a partir dessas conceituações, devemos tratar a contingência 

                                                           
22 “É atributo de uma conduta” (BARROS FILHO,  2016). 
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como fator fundamental na prática pedagógica de muitos dos professores de Educação Física, 

mudando nossas ações sempre de maneira prospectiva e deixando de lado a idéia do 

naturalismo apoiada pelo principio da necessidade de que as coisas são imutáveis.  

Para entendermos o antiético, basta compreender os significados de ética e  algumas 

reflexões, expressas em uma palestra de Clóvis de Barros Filho concedida ao programa Café 

Filosófico em 201423: 

 

A ética é um termo do senso comum. Presente no cotidiano de todos. Presta-se a 

justificativa para escolha de amizades, relações afetivas, empregos, candidatos 

postos eletivos e muito mais. Neste senso comum é entendida como um conjunto de 

atributos para uma convivência boa. Um gabarito para toda organização social. As 

respostas certas para as dúvidas sobre a conduta de cada um na contramão deste 

senso comum apresentaram à ética como uma prática de reflexão compartilhada 

sobre as práticas, em que a razão busca o melhor argumento no sentido de um 

aperfeiçoamento progressivo da convivência  A ética é sempre uma busca coletiva, é 

social, nunca individual, de critérios de convivência dos mais adequados (BARROS 

FILHO, 2014). 

 

A ética também pode ser definida como; 

 

A vitória da convivência sob a canalhice, canalha é um conceito moral da filosofia, é 

atributo de uma conduta, o comportamento é canalha quando seu agente tem 

consciência que agindo daquela maneira comprometerá a convivência, logo para 

buscar aquilo que ele quer, sua satisfação, suas ambições, desejos, ele precisa 

agredir a convivência e ele não hesitará em se fazer nesse caso canalha (BARROS 

FILHO, 2014). 
 

Assim, em contrapartida ao senso comum, problematizo a ética profissional dos 

professores de Educação Física “como uma prática de reflexão compartilhada sobre as 

práticas” (BARROS FILHO, 2014), exercidas na escola sobre este componente curricular, 

onde cabe a questão de como buscar um argumento potente para aperfeiçoar a convivência 

entre professores dedicados a sua prática pedagógica e professores em “desinvestimento 

pedagógico”. 

Diante a dificuldade relacionada com a complexidade e características determinantes, 

condicionantes e influênciadores do fenômeno do desinvestimento pedagógico (MACHADO 

et al., 2010), afirmo que os professores devem sempre buscar transcender o principio da 

necessidade, para quebrar os paradigmas e estereótipos produzidos pelos próprios e criados 

pela sociedade, já que, os alunos em suas aulas vivenciam de maneira monologa, sem 

problematizações, diversificações e progressões pedagógicas o(s) conteúdo(s). 

                                                           
23 Essas reflexões também estiveram presentes nos cursos de Ética e Ciências políticas que realizei e citei em 

páginas anteriores.  
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A carência do principio da contingência nas aulas de Educação Física influenciam 

negativamente o imaginário social da área, e ainda, fazem com os alunos internalizem o 

modus operandi de ser “rola bola” dos professores, tendo como resultado, a produzação de 

discursos simplistas sobre a Educação Física.  

Compreendo que para muitos docentes dedicados com o processo educativo em 

Educação Física, ter que conviver na mesma escola com colegas não dedicados, causa 

tolerância, pois, na maioria das vezes, os professores em desinvestimento pedagógico, são 

contra aqueles que gastam o tempo e a energia necessária para produzirem: aulas 

sistematizadas, atrativas e que cumprem o referencial normativo. Nesse sentido, os resultados 

desse trabalho produzem, principalmente, cobrança de gestores e até alunos ao compararem as 

práticas.  

A generalização dos pontos de vista sobre a Educação Física e seus professores de modo 

equivocado, gera rotulações e, consequentemente,  

 

[...] a tolerância que pressupõe não estar de acordo, possibilidade de discordar, de 

não aprovar, portanto a tolerância pressupõe aquilo que na psicologia costumamos 

chamar de dissonância cognitiva que é a tendência o qual temos de evitar mundos 

em desalinho com os nossos pontos de vista, driblar mensagem, aquilo que você é 

contra, é a tendência a procurar mundos que aplaudam pontos de vistas os quais são 

seus e evitar aquilo que produz desconforto. Tolerância é a resistência a dissonância 

cognitiva, saber que aquele mundo é desalinhado com o seu, mas ainda sim aceitar 

sua existência, ainda sim expor-se a ele, ainda sim conviver com ele, ainda sim 

suportar a sua permanência. É entendida pela filosofia como resistência aos 

sentimentos e ao ódio (virtude moral que resiste ao ódio) (BARROS FILHO, 2014). 

 

Por vezes, há uma resistência aos sentimentos dos professores dedicados com o corpo 

escolar que, comumente, rotulam negativamente os docentes de Educação Física, sem fazer 

distinções, pois, já possuem perspectivas muito limitadas acerca do que seus agentes podem 

ensinar nas aulas, como foi analisado em González et al., (2013).  

Explicitado este ponto, faremos a reflexão do conceito de moral que é traduzido por 

 

 [...]como devemos agir, o que deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer, é o 

conjunto de princípios que seguimos livremente em nossa vida. Aquilo que nos 

obrigamos a respeitar e livremente decidimos assim é o que não faríamos de jeito 

nenhum, mesmo que não estivesse ninguém olhando, mesmo que fossemos 

invisíveis. Quando você está sozinho com você mesmo dialogando consigo mesmo 

para encontrar o melhor caminho e a melhor conduta, você se encontra no coração 

da moral, diferentemente do que se imagina tem menos a ver com repressão do que 

com liberdade (BARROS FILHO, 2014).  

 

A atitude é imoral, pois, no momento de assumir-se professor de Educação Física o 

mesmo promete exercer a sua prática pedagógica com dignidade e de acordo com os 
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prinicipios éticos. No momento do juramento há a vigilancia e o olhar externo para comprovar 

a legitimidade do que é proferido no discurso, mas na escola, a vigilância não é mais a 

mesma.  

Inclusive “[...] o abandono da prática docente é oportunizado ou facilitado por uma 

cultura escolar que tem expectativas muito limitadas em relação à Educação Física e daquilo 

que os professores podem ensinar em suas aulas (GONZÁLEZ et al., 2013, p. 13) e que “a 

impressão que se tem é de que, para a escola, basta ao professor de EF a assiduidade e a 

pontualidade, além do cumprimento de atividades burocráticas, por exemplo, o preenchimento 

das pautas de chamada” (MACHADO et al., 2010). 

Portanto a moral se aflora e o desinvestimento reina nos muros da quadra, pois a 

conduta a ser tomada é a que a liberdade de como dever agir se mostra. Logo, a liberdade 

passa a significar  o desinvestimento, aquilo que não vou fazer, ou seja, não cumprir com o 

papel jurado  no dia da colaçao de grau por todos os novos docentes  do curso de licenciatura 

em EF, idependente se estiver o corpo escolar olhando e as críticas fluindo, não existe mais a 

preocupaçao com a bom senso, com a prática pedagógica  e a ética, que, se não exercida 

contraria o ethos do grupo de professores de EF, ou seja, burla o caráter moral jurado 

oficialmente. 

 

JURAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA  

Juro, diante de Deus e da sociedade que fará uso do meu trabalho que 

conduzirei meus esforços profissionais com a máxima responsabilidade, 

contribuindo através de uma educação física harmoniosa para a formação 

integral do cidadão. Exercendo com dignidade, zelo e competência as minhas 

atividades como educador em prol de uma sociedade justa, destacando meu 

papel de mediador do conhecimento e agente transformador da sociedade, 

respeitando os postulados da ética profissional. Estimulando o 

desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico”. Assim eu juro! 

 

Fazendo uma análise a respeito do juramento e o aspecto imoral, percebemos que 

quando o eu está sob vigilância, os juramentos que envolvem a fé, a honra, a ética estão 

também sob suspeita, portanto o eu não se expressa de modo livre e respeitoso, mas sim com 

um inconciente e uma moral totalmente oposta ao que se propõe, assim acontece talvez 

quando em suas origens o curso de Licenciatura em Educação Física é utilizado como um  

“passaporte de ingresso á Universidade” (FIGUEIREDO, 2004).  

Não conseguido o visto para uma outra viagem, a permanencia embarca num “estado de 

frustração” no curso como um “Limbo da formação acadêmica” (CRUZ JUNIOR; 

CAPARRÓZ, 2014), o que pode na maioria das vezes, desencadear em um futuro “abandono 

do trabalho docente” (GONZÁLEZ et al., 2013). 
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Assim trago um outro episódio no ano de 2018, em que me deparo com uma pesquisa 

realizada pelo MEC, sobre o ingresso dos calouros na universidade pelo sistema SISU, em 

especial no curso de Licenciatura em Educação Física, curso que aparece no ranking dos 

cursos mais concorridos da universidade. 

 

Figura 29 – Magias Ufes divulgando os 

cursos mais concorridos da universidade 

 
Fonte: Instagram 

 

Diante do resultado desta pesquisa, algumas questões me instigaram à realização deste 

TCC que venho produzindo desde 2015 e dos textos que venho estudando e dialogando como 

potenciais referências desta minha investigação e uma das problemáticas que me aflingiram 

foi justamente o discurso que aparece no site do CEFD/UFES após a divulgação do resultado 

da pesquisa SISU 2018. 
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Figura 30 – Página do CEFD/UFES parabenizando a comunidade do centro pela alta 

concorrência do curso 

 
Fonte: http://www.cefd.ufes.br/conteudo/sisu-parab%C3%A9ns. 

 

O texto postado no site, aponta a potencia da Licenciatura do CEFD/UFES por ser o 

quarto curso mais procurado dos 92 cursos da instituição, parabenizando os membros do 

centro e que tal fato é um reconhecimento social. Sobre esse “reconhecimento social” foi que 

algumas questões me inquietaram pelo que venho percebendo justamente sobre o imaginário 

social acerca da Educação Física e seus estudantes no ambito da UFES e os modos como o 

curso vem sendo apropriado por grande parte de sua comunidade, principalmente pelos alunos 

como mostram as pesquisas de Cruz Junior e Caparróz (2014) e Figueiredo (2004).  

Esta ultima percebe que pelo fato de o curso de licenciatura em EF apresentar uma 

menor concorrência, se traduz para alguns jovens como um passaporte de ingresso à 

universidade ou mesmo um degrau para o curso desejado, e assim Cruz Junior e Caparróz 

(2014) nos mostram que quando estes jovens ingressantes ao curso não conseguem transitar 

para outros, permanecem na licenciatura em EF em um estado de frustração, o que os autores 

denominam de “Limbo da formação acadêmica”. Assim, os discentes “levam o curso nas 

coxas”, “empurram o curso com a barriga”, além disso, quase a metade dos jovens 

pesquisados ou tem dúvida de que trabalhará com a Educação Física escolar. Ou, 

simplesmente descarta essa possibilidade.  

Será que com o SISU, estaremos chegando ao fim da utilidade do CEFD/UFES como a 

porta que dá acesso aos outros cursos? Estaremos então chegando ao fim do limbo do uso do 

curso como uma instância para apenas se adquirir um diploma de nível superior, caso não se 

consiga mudar de curso? Será mesmo que a maior concorrência é justificada por um dado 

“reconhecimento social”?  Os ingressantes tentam o curso porque realmente querem ser 
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professores de Educação Física? Que impactos essa ampla concorrência terá nos 

investimentos da formação inicial dos próprios estudantes para a sua futura prática 

pedagógica? Será que o sistema de seleção de vagas pelo SISU, não favorece o crescimento 

da concorrência pelo ponto de corte para a aprovação em Educação Física ser mais baixo que 

os demais cursos?  

Durante a minha trajetória no CEFD/UFES me deparei/deparo com as diversas 

(re)existencias no curso, que se desencadeiam em estratégias para a sua permanencia ou 

escape, tais modos de viver a Educação Física e o curso serão relatados no próximo tópico.  

 

 

5.4 A CONTEMPLAÇAO DO BELO: QUE ATRIBUTOS DETERMINAREMOS AOS 

(FUTUROS) PROFESSORES  DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA CONSIDERA-LA BELA?  

 

Considerando as inquietação acerca dos imaginários em torno da Educação Física, 

partes deste memorial talvez tenha explicitado certo dualismo Humesiano/Kantiano do ser e 

do dever ser, ou, a oposiçao do vir a ser de Heráclito e do ser de Parmenides (BRACHT, 

2007).  

Não se trata de fórmulas e metanarrativas do dever ser da EF, mas de uma contestação 

da necessidade de problematizações das questões desrespeitosas e simplistas sobre a área e 

seus profissionais. Assim, acredito que nós, agentes do campo, somos capazes de mudar este 

cenário, de diferentes modos, tendo em vista, o desconhecimento de grande parte da 

sociedade sobre a real potência da Educação Física no que se refere a como ela vem sendo 

materializada, ou mesmo, interpretada.  

Numa aposta de culpa aos professores de Educação Física em “desinvestimento 

pedagógico”, tanto na própria formação inicial quanto na prática docente, acredito que seja 

necessária uma edificação das personalidades éticas, pois, “nós nao nascemos prontos, 

podemo-nos fazer e refazer de vários modos24” (CORTELA, 2007). 

Considerando que “[...] o passado nos constitui, é parte da trama complexa que compõe 

nossas representações e dá significado ao presente” (BARRETO, 2001, p.64) não devemos 

ficar refens de uma construção histórica responsável por provocar diversas condições e 

também equívocos sobre o ser da Educação Física, sobre o que ela foi, é, e não deverá ser 

mais.  

                                                           
24 CORTELLA, Mário Sérgio. Seminário família, escola e cidadania: quais os caminhos? Escola da Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina, agosto de 2007. Palestra “Nós não nascemos prontos.  
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O devir Educação Física diante da história está acontecendo a cada dia e, por isso, 

podemos dar um outro significado ao nosso presente e ao nosso futuro pois, “[...] os valores 

que assumimos enquanto professores são marcados pelas vivencias ao longo das nossas 

trajetórias” (BARRETO, 2001, p.64).  

Deste modo a perpetuação de práticas dos licenciandos em Educação Física do 

CEFD/UFES como as constatadas em Silva, Caparróz e Almeida (2015) é problemática diante 

da gama de experiências formativas oferecidas em nossa formação incial. Se assumirmos  a 

potencia da Educação Física proposta no curso a Educação Física será mais valorizada e 

menos vulgarizada, pois “[...] a compreensão do imaginário busca percorrer o caminho da 

ação e procura responder qual a realidade instituída e vivida pelo sujeito nesse contexto” 

(NICOLODI, 2008, p. 16). 

Assim, o abandono do desinvenstimento pedagógico na escola e na própria formação 

inicial, fará a prática pedagógica em Educação Física mostar sua ampla dimensão a sociedade, 

pois a realidade instituida pelos docentes e vivida pelos discentes nas escolas, potencializarão 

o imaginário a respeito da área, pois “[...] interpretar a prática é descobrir e construir 

significados a uma ação […]”(MARTÍNEZ BONAFÉ, tradução nossa, 1991, p. 189). 

Tenho ciência de que mudanças vem acontecendo em diversas práticas docentes, 

principalmente, após o chamado movimento renovador da Educação Física, tendo base nas 

diferentes dimensões epistemológicas da Educação Física.  

A Educação Física deve se materializar nas práticas docentes, considerando sempre a 

complexidade teórica do nosso campo de conhecimento,no estabelecimento de diálogos entre 

as universidades as escolas, para um processo de reflexão e problematização conjunta, de 

modo vertical. 

 Essa interlocução propõem um processo de autoconhecimento, pois, de acordo com a 

idéia da dialética de Heidgger apud Manzano (2010) “[...] algo só toma consciência de si em 

contato com o externo, [...] como se a consciencia precisasse de uma espécie de provocação 

advinda de fora para refletir sobre sua própria existencia”.  

Esse movimento conjunto para se pensar a Educação Física na universidade e na escola 

é fundamental para um processo de mudança qualitativa da área em termos academicos e de 

prática pedagógica, pois esses efeitos tem aparecido nos discursos que tenho escutado ao 

longo da graduação. 

Novamente, em uma nova “recordação-referência” (JOSSO, 2004, p. 40) lembro do 

episódio no ano de 2017, quando estava como monitor da disciplina de “Educação Física, 
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Formação Docente e Currículo”, situada na grade do primeiro período do curso, cujo 

professor ministrante da unidade curricular, era o Francisco Eduardo Caparróz. 

Dessa experiência, recordo-me do processo de avaliação ao final do semestre, quando 

uma aluna disse que nas primeiras semanas do curso, o referido professor foi muito “duro, 

chato e até arbitrário, que ninguém estava gostando dele, e que parecia até que odiava todo 

mundo”. Em resposta, o professor disse que assume a disciplina “Educação Física, 

Formação Docente e Currículo” no início do semestre daquele modo para mostrar que o 

curso de formação inicial de professores de Educação Física não é um curso simples que se 

faz sem reflexão e vontade e, por isso, ser rigoroso se faz necessário para alertar e afetar 

aqueles que estão ali pelos motivos elencados por Figueiredo (2004) e para aqueles que 

pensam que o curso é “oba oba”.  

Esse fato me leva a perceber, a cada ano, um grande ingresso no CEFD/UFES de 

estudantes desinteressados na prática pedagógica e principalmente em Educação Física 

escolar. Além disso, vemos na relação imaginária de significados socialmente atribuídos ao 

curso, uma visão de o mesmo “trabalhar com o corpo” sendo por isso, interpretado como um 

curso menor.  

Enquanto agentes deste campo, devemos problematizar todo e qualquer tipo de 

preconceitos e esteriótipos equivocados a nós direcionados, colocando sob suspeita o senso 

comum, e não aceitando, simplesmente, aspectos desmerecedores da nossa profissão/futura 

profissão. 

Retomando o episódio do comediante, vimos em seus comentários o discurso de vários 

professores e futuros professores de Educação Física aceitando e defendendo as piadas 

irônicas e depotencializadoras do comediante a respeito da área. 

 

Figura 31  – Professores e futuros professores defendendo a produção discursiva que despotencializam o 

imaginário social referente a Educação Física. 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=VF4xzxrXkKI&t=26s 

 

Infelizmente muitos agentes do campo da Educação Física colaboram com a construção 

dos imaginários negativos acerca da área e de seus colegas, o que fortalece as concepções 

ingênuas no que diz respeito a sua própria profissão, abrindo brechas para que outros sujeitos 

apareçam nos comentários do vídeo do humorista fazendo ironias mais ácidas que a do 

próprio comediante. 

 

Figura 32 – Sujeitos de outras áreas depreciando o curso e a área da Educação Física. 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=VF4xzxrXkKI&t=26s 

 

É lamentável ver alguns dos professores já formados apoiando a perda da legitimidade da 

sua área, seu campo de atuação, de seu emprego, para ser mais radical. Além daqueles que 

estão adentrando no curso e se formando, e apoiam os discursos que dizem que seu próprio 

curso de formação inicial não deveria existir e que é um sub-curso. 

Nesse sentido, defendemos que toda e qualquer forma de subalternização do curso, dos 

professores, dos estudantes e dos espaços, devem ser problematizados e colocados em cheque 

pela comunidade que a compõe, como feito pela Atlética da Educação Física da UFES e como 

mencionado por um docente da UFLA ao ver a contestação por parte dos graduandos em 

defesa dos equipamentos do curso. 
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Figura 33 – Discurso do professor da UFLA diante a 

postura dos alunos do curso de EF mediante ao uso 

inapropriado de seus equipamentos. 

 
Fonte: Instagram 
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5.4.1 Educardor Físico: uma terminologia simplista e errônea 

 

O inicio da escrita deste tópico se deve a um incômodo que tive quando vi diversos 

colegas da área se intitularem “Educadores Físicos” nas redes sociais. No meu portifólio de 

formação, escrevi o seguinte texto em relação a este tema: “Ontem à noite ao visitar o 

Facebook vi inumeras fotos de amigos e amigas que também fazem o curso de Educação 

Física em uma outra instituição, e nas legendas das fotos se referiam a eles mesmos como 

futuros ‘Educadores Físicos’. Então, tentei explicar que não era adequado utilizar aquele 

termo, mas sem sucesso”. 

 

Figura 34 – Autor do memorial defendendo e fazendo um alerta da importancia de os 

professores e futuros professores se denominarem de Educadores Físicos 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Estudarmos a Educação Física sob uma perspectiva crítica é a todo o momento sermos 

provocados a inúmeros debates, questões e discussões que rondam o amplo campo da 

Educação Física. Dentre essas discussões está a questão da terminologia “EDUCADOR 

FÍSICO”, utilizada por muitos estudantes e professores. Trata-se de uma concepção simplista 

e errônea do senso comum. Nessa pespectiva, desnaturalizar a terminologia se faz necessário, 

pois, além de equivocada e exageradamente restritiva, influencia negativamente no imaginário 

social. 
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Ao utilizarmos esta expressão estamos prejudicando ainda mais as concepções da 

sociedade do amplo campo de atuação dos profissionais de Educação Física, alem 

disso a expressão “Educador Físico” é um neologismo errôneo e não existe na 

literatura oficial (CREF 14/GO-TO). 

 

Observamos então, que ela não demonstra o amplo papel do professor como também 

sua formação acadêmica. Adiante, vamos fazer uma breve reflexão histórica de derminados 

fatores e um estudo etimológico da expressão “Educador Físico”. 

A concepção dualista de Platão iniciou a discussão a respeito da existência de duas 

instâncias distintas: a alma e o corpo. Cabia ao corpo, pertencente ao mundo das coisas, sendo 

portanto, perecível, mortal, inferior e secundário, obedecer a uma instancia superior, que se 

pensa imortal e eterna: a alma. Esta se emancipara do recipiente que a acomoda, pois pertence 

ao mundo das idéias, diferente do corpo, que é uma cópia imperfeita do mundo das idéias 

(DELLA FONTE, 2010).  

Mais tarde, por influencia da filosofia platônica, Santo Agostinho introduziu a idéia de 

pecado ao corpo. Logo, este passa a ser a sede do pecado, receptor dos prazeres humanos e, 

por isso, cabe a ele sofrer auto-flagelo por meio de jejuns e abstinências para a remissão dos 

pecados. Esta idéia cristã de corpo ainda perdura. Mais tarde, no feudalismo, havia os 

aristocratas e seus escravos (DELLA FONTE, 2010). 

Cabia aos primeiros o ócio, o tempo livre destinado ao pensamento filosófico e ao 

exercitar, mas não ao trabalhar. Já aos segundos, a função era de dar ao aristocrata o ócio, por 

meio de sua mão de obra, portanto, caberia ao escravo o fazer (trabalhar) sendo assim o 

“corpo” da história e ao aristocrata pensar e comandar aliando-se, assim, ao intelecto (DELLA 

FONTE, 2010). 

Esses fatos também são refletidos na escola, através da tradição racionalista ocidental 

cuja 

 

[...] educação “corporal” vai pautar-se pela idéia, culturalmente cristalizada, da 

superioridade da esfera mental ou intelectual – a razão como identificadora da 

dimensão essencial e definidora do ser humano. O corpo deve servir. O sujeito é 

sempre razão, ele (o corpo) é sempre objeto; a emancipação é identificada com a 

racionalidade da qual o corpo estava, por definição, excluído (BRACHT, 1999a, 

p.70). 

 

A Educação Física é vista como a única disciplina que trata do “corpo na escola”. Nesse 

sentido, passa a ser interpretada como uma disciplina “inferior” às demais. Bracht (1999a) 

traz como argumento para a quebra desse paradigma, o duplo sentido do termo disciplina que 

indica o significado acerca das relações e dos preceitos que o corpo deve serguir e/ou estar 
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submisso dentro da instituição escolar. O outro sentido envolve dimensões do conhecimento 

propriamente dito, e as formas como o corpo é enquadrado em cada disciplina, “[...] portanto, 

a escola promove a “educação corporal” (BRACHT, 1999a, p. 72), e não simples e 

unicamente nas aulas de Educação Física. Deste modo, a educação corporal se dá em toda a 

escola, no estabelecimento da obediência às regras de conduta e às normas para o bom 

encaminhamento das disciplinas escolares e nos espaços fora da sala de aula, entre os muros 

da escola. 

Se a comunidade escolar ainda vê a Educação Física e seus professores como docentes 

que apenas enxergam a esfera física do sujeito, ou seja, que só trabalham com corpo de modo 

fragmentado e não com o corpo de uma educação integral, poderíamos concluir que em 

contrapartida a Educação Física “[...] certas disciplinas só se preocupam com o aspecto 

cognitivo ou intelectual, outras, apenas com o aspecto afetivo-emocional e assim por diante” 

(TANI et al., 1988, p. 11), mas na verdade sabemos que não é bem assim e que esta é mais 

uma das concepções superficiais que o senso comum traz com base nas concepções dualistas 

de corpo. 

Estamos falando de uma disciplina denominada Educação Física, mas de onde surgiu 

essa denominação? Quais são as implicações do nome da disciplina e do termo Educador 

Físico? 

Em breve reflexão histórica sobre o surgimento da terminologia da disciplina Educação 

Física, Marinho (2005, p. 79) afirma que Locke 

 

Em sua obra “Alguns pensamentos sobre Educação”, quebrando o dualismo “mente 

sã em corpo são”, estabelecido por Juvenal (60-140) em suas “Sátiras”, substituindo-

o pelo tríplice aspecto: intelectual, moral e física. Assim, nasce à expressão 

“Educação Física”, que com Spencer, consolidou-se e estendeu-se aos países do 

continente europeu e aos Estados Unidos. [...] Herbert Spencer (1820 1903) 

desenvolveu a sua filosofia em torno da natureza, principal inspiradora de suas 

idéias. O seu célebre ensaio “Educação Intelectual, Moral e Física” teve larga 

repercussão no Brasil, inspirando, na época, numerosas teses de doutoramento em 

medicina, nas faculdades da Bahia e Rio de Janeiro, encontradas em nossa 

Biblioteca Nacional. A partir de Spencer, a expressão “Educação Física” 

generalizou-se por todo o mundo para exprimir a parte da educação que tinha por 

objeto o corpo. 

 

Dentro dessa compreensão, a partir de 1939, a Psicologia numa ampliação de seu campo 

implantava faculdades e autorgava um título apropriado e respeitado, o de psicologo, 

diplomando os estudiosos sobre os fenômenos da mente do homem. Enquanto isso, os 

professores de Educação Física, estudiosos dos fenômenos do corpo humano em movimento, 
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impropriamente recebiam o titulo de licenciados em Educação Física, expressão socialmente 

estigmatizada e pejorativa (MARINHO, 2005, p.81). Na instituição escolar 

 

Tendo em vista, [...] a trama que legitima a Educação Física, ou melhor, a educação 

do corpo que inicialmente era concretizada pela ginástica e que, aos poucos, vai 

incorporar o próprio esporte. Observe-se que a intervenção no corpo, vias métodos 

de ginástica, baseava-se fundamentalmente em um conhecimento biológico do seu 

funcionamento, embora se tivesse  muita clareza das repercussões que essa ação, 

centrada no corpóreo, tinha sobre o comportamento ou sobre o caráter dos alunos, 

sobre a moral e os bons costumes (BRACHT, 2001, p. 70 – 71). 

 

Considerando esse período histórico da Educação Física escolar, predominado pelos 

métodos ginásticos, ciêntíficos, para manter e promover saúde (BRACHT, 2001). Após anos, 

ainda se destaca a perpetuação histórica da denominação ginástica, professores de Ginástica 

aos professores de Educação Física na Espanha pelos meios de comunição que também, 

manipulam em peso o imaginário social sobre a EF, produzindo efeitos representacionais 

negativos. 

 

[...] percibimos la dificultad para desterrar el concepto anticuado y erróneo de 

“gimnasia” para referirse a la E.F. escolar. Circunstancia ésta que evidencia un gran 

desconocimiento, o despreocupación, sobre el verdadero significado de dicha 

asignatura, originando una confusión terminológica con grandes consecuencias para 

la imagen del área.” [...] basta recordar como ejemplo el anuncio de un detergente 

por parte de un famoso jugador de futbol (David Villa), que se transforma por un día 

en el profe de gimnasia del colegio, para convencer a las madres de que su producto 

lava más blanco (LÓPES et al., 2014, p. 859 - 860). 

 

A continuidade erronea da denominação Ginástica forja a alienação e uma concepção 

restritiva da dimensão epistemológica em torno da Educação Física, não percebido ou 

conhecido pelos cidadãos principalmente pela falta de autonomia crítica de muitos desses 

telespectadores.  

Nesse sentido, a idéia de Córdova (1994, p.24) sobre o significado de autonomia traduz 

“[...] o sentido de superação das diferentes  formas de alienaçao que, na sua obra é entendida 

como heteronomia”, assim, o professor em formação e atuação embater os simplismos e 

preconceitos, não dando aderência e aceitação e tais equívocos. 

Entendendo o retrocesso da denominação erronea de professores de ginástica aos 

professores de Educação Física, analisando a construção do saber conceitual feita por Santin 

(1995, XI - XII) sobre a denominação Educação Física, temos “Educação” como gênero, ou 

seja, a parte mais próxima das demais disciplinas escolares com práticas educativas, 
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pedagógicas, intencionalizadas. Já “Física”, se refere ao termo específico de nossa área. E 

pergunta: Estaríamos, então, diante de uma ação educacional do físico? 

A partir dessa idéia nos perguntamos: a Educação Física só trata de uma educação do 

físico? Ou seja, de uma educação que só envolve o corpo entendido como locus de 

aprendizagem motora? 

São perguntas cujas respostas já sabemos. É claro que existem aprendizagens sociais, 

conceituais e humanitárias nas aulas de Educação Física, mas parece que a cultura escolar e 

grande parte da sociedade só enxergam a dimensão biomecânica. Não querem enxergar a 

riqueza e a pluralidade da disciplina na escola, e até mesmo, os próprios graduandos e 

graduados na área corroboram essas concepções, aceitando, aderindo e não refletindo sobre o 

termo “educador físico”. 

O Dicionário Online de Portugues define Educador significa “Que ou o que se ocupa de 

educação: um bom educador. Pedagogo; professor”. Físico significa “corpóreo, material, que 

pertence à natureza, à matéria: o mundo físico”. Logo, fazendo esse breve estudo etimológico 

do termo, vemos o significado de um educador do corpo, pedagogo do corpo, e apenas do 

corpo, corpo esse entedido numa concepção dualista e ainda, distante das demais disciplinas 

escolares, que também educam o corpo, como vimos em Bracht (1999a). 

Por meio da corporeidade também ocorrem as aprendizagens em outros conteúdos 

escolares, envolvendo os domínios afetivos sociais, emocionais e culturais. Por exemplo uma 

pessoa que escreve, aprendeu a escrever a palavra com o uso do movimento da mão ou do pé, 

a ouvir com o movimento dos timpanes, a emitir sons pelas cordas vocais, entre outras, até a 

própria circulação sanguínea, as sinapses nervosas etc. Assim o corpo legitima o 

conhecimento do homem e sua existência através do movimento e, os “[...] movimentos são 

verdadeiramente um aspecto crítico da vida. É através deles que o ser humano age sobre o 

meio ambiente para alcançar objetivos desejados ou satisfazer suas necessidades” (TANI et 

al., 1988, p. 11).  

Outro grande problema é que parte dos próprios docentes tem essa visão fragmentada e 

querem ganhar um outro status na escola, construindo nossa área de modo a auxiliar as outras 

disciplinas e assim dá uma mãozinha” a outras disciplinas demonstrando que pode auxiliá-las 

no seu ensino (FALZETTA, 1999). Bracht (1999a, p. 79) nos alerta que 

 

Essa proposta vem sendo criticada exatamente porque não confere à EF uma 

especificidade, ficando seu papel subordinado a outras disciplinas escolares. “Nessa 

perspectiva o movimento é mero instrumento, não sendo as formas culturais do 

movimentar-se humano consideradas um saber a ser transmitido pela escola. 
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Endendida a perda da especificidade nas práticas pedagógicas de determinados 

professores por talvez acreditarem na necessidade de ensinarem como as outras disciplinas, 

pelo simplismo e a restrição de corpo escolar sobre a Educação Física e seus docentes, os 

rotulando como “educadores de corpos” , numa visão dualista, e logo, “desprovidos de alma, 

intelecto e racionalidade”, por isso educador do físico não existe. 

 

[...] na Legislação do Ministério da Educação, no Código Brasileiro de Ocupações, 

nas publicações do Conselho Federal de Educação Física e nas demais publicações 

oficiais como leis, decretos, resoluções e portarias”, “Toda a legislação e 

publicações oficiais que se referem à profissão utilizam a expressão “Profissional de 

Educação Física” para designar os bacharéis, licenciados e provisionados. O 

licenciado que atua na docência é chamado de “Professor de Educação Física”, da 

mesma forma que o matemático e chamado de professor de matemática, o geógrafo 

de professor de geografia, o químico de professor de química, o biólogo de professor 

de biologia, o historiador de professor de história etc (CREF 14/GO-TO) 

 

Nesse sentido não é uma educação do físico, mas é uma educação do sujeito, de um 

corpo por meio de uma concepção monista, portanto do corpo como ser humano, cujas 

aprendizagens são problematizadas, sistematizadas e organizadas nas aulas de EF sem a 

necessidade de produção de dicotomias teoria e prática, mas infelizmente observamos que 

 

O sujeito crítico nas teorias críticas da EF é tratado, abstratamente, tal qual a noção 

ainda muito presente de sujeito da Pedagogia, como o sujeito da cognição, o sujeito 

do conhecimento. Ao reduzir, mesmo na disciplina de Educação Física (que 

apresenta como centralidade a presença das práticas corporais), o lugar da 

intervenção pedagógica como lugar do conhecimento, tendemos a falar de alunos e 

alunas que não existem: falamos de um aluno sem corpo, sem sexualidade, sem 

desejo, sem história de vida. A formação crítica prevista nas teorias críticas (da 

pedagogia e da Educação Física) apresenta ainda seus ponto de partida e de chegada 

baseados em uma abstração: a idéia de alunos “desencarnados” (ALMEIDA 

JUNIOR;  OLIVEIRA, 2007, p. 21).  

 

Ao dizer-se educar o físico subentende-se também um educar mecanizado e alienante no 

qual não se considera o sujeito pensante, ou de uma maneira mais radical, como se 

educássemos defuntos, peças anatômicas, um não vivente, um instrumento, um mero objeto 

de manipulação, uma coisa, fator que também que limita a Educação Física quanto aos seus 

objetivos não apenas ligados ao desenvolvimento do físico como um possuidor de“mão de 

obra fisicamente adestrado e capacitado (GHIRALDELLI JUNIOR, 1994). Nessa perspectiva 

sócio histórica apontamos também que 

 

[...] faz por reforçar a percepção da educação física acoplada mecanicamente à 

“educação do físico”, pautada numa compreensão de “Saúde” de índole 

biofisiológica, distante daquela observada pela Organização Mundial da Saúde, 

compreensão essa, sustentadora do preceituado no § 1º do Artigo 3º do decreto nº 
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69.45071 que diz constituir a aptidão física, “a referência fundamental para orientar 

o planejamento, controle e avaliação da educação física, desportiva e recreativa no 

nível dos estabelecimentos de ensino [...]” (CASTELLANI FILHO apud SOARES, 

1990, p. 56-57). 

 

O professor de Educação Física é aquele que através das práticas corporais, das práticas 

corporais irá desenvolver com os alunos: o senso crítico, a criatividade, a educação para a 

saúde e para o lazer durante o tempo livre, o provocar do lúdico, a sociabilidade, envolvendo 

o aluno em sua integralidade, entre outros. 

 Não podemos atrelar o papel do professor a um técnico, que considera a Educação 

Física escolar uma fomentadora direta de saúde, que está mias preocupada com a condição 

fisiológica dos educandos.  

A prática pedagógica através da influencia médica (higienista), Militar e esportiva que, 

utiliza o corpo de modo utilitário, um objeto a ser usado em prol dos desejos capitalistas.  

Deste modo, acredito que o termo “educador físico” se aproxime mais dessa pespectiva 

utilitária, de manutenção do status quo, estando mais próximas das necessidades do capital do 

que do ser humano e mais distantes das concepções e praticas pedagógicas libertadoras, 

transformadoras da década de 1980 (CAPARRÓZ, 2007).  

Sobre os modos servis da Educação Física ao projeto de nação, destacamos de acordo 

com Bracht (1992, p. 45, Grifos do Autor) os papéis e características apropriadas pela área 

 

Compensatória: Na medida em que a Educação Física colabora para compensar a 

insatisfação e alienação do trabalho intelectual em sala de aula. Uma atividade que 

compensa o desgaste na atividade séria e a implacável materialização do mundo 

contemporâneo (coisificação das relações humanas). 

Utilitarista: Porque prepara para o trabalho (aptidão física e habilidades motoras), 

ao mesmo tempo em que prepara o indivíduo para uma atividade que tem a função 

de recuperar a força de trabalho. 

Moralista: Porque é uma atividade que ajuda a suportar a disciplina e as imposições 

obrigatórias da vida social, pela ocupação do tempo livre em atividades equilibradas, 

socialmente aceitas e moralmente corretas (enquanto a criança pratica esporte está 

ocupada com uma atividade socialmente aceita e não pensa em “bobagens”)  

 

Através da classificação desenvolvida, temos claro os mandatos atribuídos a Educação 

Física naquele período, e atualmente, os efeitos dessa materialização ainda perpassadas nas 

práticas pedagógicas e no imaginário social.  

A partir dessa visão, no meu entendimento, é necessário refletir sobre o papel da  

Educação Física inicio dos anos 80 e 90. Sobre ela, Caparróz (2007, p.5) explica que servia  

basicamente pelo seu caráter instrumental e utilitário, tendo em vista, a determinação pela 

estrutura econômica, política e social em favor do poder hegemônico, dominante “[...] e sendo 
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conformada de acordo com as determinações/mudanças que o contexto lhe imprimia, mas 

sempre servindo ao ideário dominante”. 

Entendendo que a Educação Física escolar não se configura mais como naqueles 

contextos mencionados anteriormente nos quais ela deveria atender a esses interesses, mas 

sim, “[...] legitimar seu ‘campo de conhecimento’ no projeto pedagógico da escola [Lei de 

Diretrizes e Bases] (LDB) com atividades contretas de ensino e que, até agora, ainda não 

conseguiram ir além da instrumentalização físico-técnica para as modalidades gimno-

desportivas” (KUNZ, 2001, p. 9). 

Considerando a dimensão utilitária que serviu a Educação Física, e o que vem sendo a 

área, conseguimos entender alguns dos porques de os graduados ou graduandos em Educação 

Física sofrerem inúmeros preconceitos por parte da sociedade, por sermos, segundo eles, 

“desprovidos de inteligência”, pelo fato de trabalharmos com o movimento humano, visto 

e/ou ensinado por um viés apenas instrumental. 

Mediante a dimensão do corpo traduzido como o físico nas atividades instrumentais da 

Educação Física, vemos ainda que  o professor “[...] carrega uma pesada cruz, que é a sua 

própria denominação, socialmente pejorativa e profissionalmente estigmatizada” 

(MARINHO, 2005, p. 75). 

Se até a denominação Professor de Educação Física já é tão desprezível, utilizar o termo 

Educador Físico é um suicídio de reconhecimento e auto-reconhecimento o que gera uma 

maior banalização e desrespeito pela área de nossa atuação. 

Outro aspecto que podemos mencionar em relação à utilização “Educador físico” é o 

maior fortalecimento de uma visão dos professores como apenas treinadores, pois até eles 

próprios já possuem dificuldades de diferenciar seus papéis. 

 

Os professores não operam a diferenciação dos papéis de treinador 

e professor, em parte, porque a própria Educação Física, não tem a autonomia ou 

uma identidade pedagógica, não fornece um referencial, um conjunto fundamentado 

e institucionalizado de expectativas de comportamento. Isto é, a própria definição do 

papel do professor de Educação Física inexiste. Esta falta de referência é fator de 

perpetuação da indiferenciação destes papéis (BRACHT, 2005, p. 23). 

 

Vemos, portanto, que a expressão “educador físico” é um reducionismo e uma limitação 

de conhecimentos, saberes e reconhecimento. É um neologismo errôneo que provoca e 

intensifica ainda mais a desvalorização social além de ser uma profunda destruição identitária 

dos professores de Educação Física, responsáveis pela educação de um ser humano e não pura 

e simplesmente de um educar um físico, um corpo. Assim, outro atributo necessário para as 
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mudanças que faça o professor de  EF tornar a EF bela é, o abandono da terminologia 

“EDUCADOR FÍSICO”. 

Nesse movimento, inspirado pela discussão de Marinho (2005) sobre o desejo de criar 

uma nova denominação para a área, e que atendesse a nossa formação ciêntífica, técnica e 

didática, suscitou-me a produção da denominação “Cinesiohumanologia”. 

Endendo que essa denominação traduz o ser humano numa concepção monista 

mergulhado nas práticas corporais como legitimadoras dos aspectos da cultura humana de 

movimento, pelo trato pedagógico das potencialidades do campo junto a áreas afins sem a 

perda de especificidades.  

Defendo a Cinesiohumanologia e o cinesiohumanólogo, por considerar como propõem 

Marinho (2005), tais denominações como eruditas e respeitosas e de modo a dignificar a 

nossa atividade profissional.   

 

 

5.5 MAS AFINAL, COMO SERIA MOSTRAR A ESSÊNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA? 

 

Com o questionamento do porque a Educação Física na academia durante a formação 

inicial é tão complexa e rica e na escola é tão pobre, e ambas sendo mal vistas nesses ambitos, 

e pensando sobre a complexidade do campo, procurei refletir a respeito da essencia da 

Educação Física, buscando saber qual seria a sua essência e como mostrá-la diante da sua 

“inutilidade”, ou seja, falar dela por ela mesma. 

Bracht (2001) ao fazer um breve resgate histórico da inserçao da Educação Física  no 

currículo escolas, nos mostra que a mesma adentra na instituição escolar como um importante 

instrumento da medicina para a educação do povo, ou seja, pela pedagogização do 

movimento, ancorada no discurso médico do século XVIII e XIX sob a influencia da nova 

ordem social de constituição do Estado Nacional. Diante do potencial desenvolvimento e 

status ciêntífico da medicina, a Educação Física a seu serviço passa a ser um meio de 

promover e manter saúde e, principalmente, atingir o pleno desenvolvimento das 

potencialidades do ser humano juntamente com as demais estratégias de promoção da saúde 

como a polícia médica, as campanhas sanitárias e o movimento higienista. 

O autor afirma que a Educação Física foi inicialmente contretizada na escola pelos 

métodos ginásticos, fundamentado num conhecimento biológico do funcionamento do corpo, 

sendo legitimado pela dimensão biológica desse fazer. Incorporada e forjada pelo 

entendimento de corpo próprio da modernidade, como natureza e, portanto pode ser 
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controlado e/ou aperfeiçoado pela compreensão de seu funcionamento pelo método científico. 

A partir dessa pespectiva, a área passa a ser entendida pelo Estado como meio de se produzir 

o corpo máquina desejado em momentos políticos do país. Assim, a Educação Física passa a 

servir no momento de Estado Nacionalista autoritário para a exaltação do nacionalismo, ou 

então na Guerra Fria quando a Educação Física era a pirâmide esportiva para promover as 

equipes nacionais. Servindo o pós-64 para forjar campeões e a melhoria da aptidão física.  

A Educação Física era também vista como uma forma de garantir a produtividade do 

trabalhador pelo desenvolvimento da aptidão física proprocionada, pois já que o trabalho 

exigia muito esforço físico, a Educação Física era pensada como uma preparação para o 

trabalho (BRACHT, 2001, p. 72).  

Serviu, também, ao eugenismo, por meio da idéia de potencializar a raça da nação 

brasileira pelo uso da atividade física nas aulas de Educação Física (BETTI, 1991). 

O serviço da Educação Física para a medicina por meio de um método ciêntífico, como 

o da ginástica e do esporte, leva a área a ser um campo de aplicação das ciências naturais 

(BRACHT, 2001). Isso,  comprova muitos dos fazeres em Educação Física, pois em Melo 

(1997, p. 56) vemos que, a própria justificação da importancia do ensino da história nos 

cursos de Educação Física, é necessária para não se alegarem na construção dos currículos de 

formação incial que 

 

[...] aqueles que vêm cursar a graduação em Educação Física normalmente não se 

identificariam com as ciências humanas, estando suas preferencias voltadas as 

ciências exatas e biológicas. Poderia-se também sugerir que significativa parte das 

faculdades/institutos de Educação Física estão ligados a centros/departamentos da 

área biomédica e que normalmente os vestibulares para o ingresso em tais 

faculdades/institutos privilegiam disciplinas como a Física, a Química e a Biologia. 

 

Sobre as questões relacionadas com os vestibulares e as visões dos discentes da 

Educação Física sobre o curso, vemos também em Figueiredo (2004) que os alunos adentram 

na formação inicial com concepções restritas sobre o curso, principalmente, permeadas pelas 

disciplinas da área biológica. 

Tal fato me faz lembrar a narrativa da pesquisa de Silva, Caparróz e Almeida (2015) 

sobre o uso do vestibular da EF para entrar na universidade, por ser Biologia e História, em 

decorrencia das dificuldades em Quimica,  e acredito que para justificar a entrada no curso de 

Educação Física, ressaltam a atribuição de sua experiência sociocorporal como justificativa de 

um ingresso frustrado e/ou temporário.  
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No limbo da formação docente em Educação Física (CRUZ JUNIOR; CAPARRÓZ, 

2014): “[...] o tempo é utilizado na lógica da ação de priorizar algumas disciplinas 

[biológicas] em detrimento de outras é estratégica ao mesmo tempo em que parece fazer parte 

da experiência de ser aluno”, tanto para serem aprovados na referida disciplina do curso de 

Educação Física, tanto quanto para ingressarem no curso almejado (FIGUEIREDO, 2004, p. 

102).  

A não aprovação na tentativa de mudança de curso, acomodam o agir discente em suas 

experiências sociocoporais, além da constante manifestação de endeusamento ao curso e aos 

estudantes de medicina. Levanto essa questão, pois, além do atrelamento da Educação Física 

apenas as áreas da biomética, também, os cursos de Educação Física, de acordo com Melo 

(1997) elencavam formações de profissionais para aplicação da prática do “movimento 

humano” mais como um técnico, do que como um professor, como vimos também na 

pesquisa de Ghilardi (1998).  

Deste modo para não se perpetuarem uma continuidade do ensino da Educação Física 

por parte dos acadêmicos do CEFD/UFES orientadas pelas pespectivas que serviram a 

Educação Física, como vimos em Silva, Caparróz e Almeida (2015), ressalto a necessidade de 

mudanças nas posturas de formação.E lembro novamente que da origem médica e militar a 

esportivização (BRACHT, 1999b), podemos ver que o valor da Educação Fisica na escola 

encontrava-se fora dela sendo útil diretamente a várias questões, diferente das outras 

disciplinas curriculares, o curriculo da Educação Fisica nao foi mudado nesses momentos ele 

foi produzido. Nesse sentido, seus conteúdos eram muitas vezes deixados de lado, ou mesmo 

tratados de maneira mecânica, com o propósito apenas de aprimorar as habilidades dos mais 

aptos, com uma perpectiva de alto-rendimento, performance, excluindo ou inserindo e não 

incluindo sujeitos. Vale lembrar também quea área, foi também vista como componente 

curricular necessário para dar “uma mãozinha a outras disciplinas” (FALZETTA, 1999). 

Nesta perspectiva, enfatizo que 

 

[...] a Educação Física escolar deve possibilitar a aprendizagem de diferentes 

conhecimentos sobre o movimento, contemplando as três dimensões: procedimental 

(saber fazer), conceitual (saber sobre) e atitudinal (saber ser). A partir desta 

aprendizagem, o aluno será capacitado para utilizar, de forma autônoma, todo o seu 

potencial para mover-se, sabendo como, quando e porque realizar atividades ou 

habilidades motoras. É primordial que a Educação Física escolar tenha o verdadeiro 

papel ou função de fazer com que o aluno entenda o que está fazendo e não somente 

atuar nas aulas através da repetibilidade de gestos motores  (SILVA,  2012. p. 1). 
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Pensando sobre a valorização do professor de Educaão Física, a dimensão de 

conhecimentos em torno da formação inicial, e parando para analisar a inutilidade da 

Educação Física, a seguinte problemática surge: “Será o professor de Educação Física é 

valorizado na universidade por saber Filosofia, Anatomia, Fisiologia, História, etc. Ou porque 

sabe de  Educação Física?”  

Refletindo sobre como essa questão influecia a formação inicial e consequentemente a 

Educação Física na escola, no ultimo período do curso, na disciplina “Epistemologia da 

Educação Física”, percebo que estava sempre pensando a questão do imaginário e da 

representação social da Educação Física tendo em vista as crises políticas-ideológicas e 

epistemológicas da Educação Física (LIMA, 2000), entendendo a necessidade que a Educação 

Física atendeu históricamente, os modos de legitima-la na redemocratização do pais 

(movimento renovador) e a pluralidade das áreas em seu entorno para prática pedagógica em 

Educação Física. 

Mediante a pretensão de se constituir uma valorização imediata da Educação Física 

envolvendo os conhecimentos do curso de formação inicial na Educação Básica, comecei a 

compreender parte do que é a Educação Física. Nessa ampla gama em torno das áreas do 

conhecimento interdiciplinar entendo na ideia da sintese (BRACHT, 1999b) a possibilidade 

de se produzir a prática pedagógica em Educação Física de modo rico e considerando os 

âmbitos atitudinal, procedimental e conceitual da socialização do conteúdo, pois, este é o 

modo de inutilmente a Educação Física e  seus professores serem valorizados e mostrarem sua 

essencia.  

Considerando que a Educação Física nao é a mesma para todos os docentes, diante toda 

a crise, os muitos seres e essencias da área ainda se perpetuam diante dos currículos vividos e 

das práticas produzidas na Educação Básica e na formação incial. 

Tento em vista estas (in)compreensões sobre os seres da Educação Física, mediante sua 

crise epistemológica, por ser “tudo” e “nada” ao mesmo tempo, acredito que não devemos 

legitimá-la como ciência, tendo em vista que as ciências naturais, sociais e humanas, 

principalmente as duas últimas, junto à filosofia, já produziram efeitos importantes sobre a 

potência cultural do movimento, pois temos toda a intelectualidade para mudar seu cenário. 

Nesse sentido, mostrar a sua essencia, refere-se ao exercicio da intelectualidade inútil a 

Educação Física, ou seja, "[...] uma síntese operada a partir das necessidades e dos interesses 

específicos da EF, da prática pedagógica da EF" (BRACHT, 1999b, p. 36). 
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O princípio da diversidade [que] propõe que a Educação Física na escola proporcione 

atividades diferenciadas e não privilegie apenas um tipo, por exemplo, futebol ou 

basquete. Além disso, pretende que a Educação Física escolar não trabalhe apenas 

com um tipo de conteúdo esportivo. Garantir a diversidade como um princípio é 

proporcionar vivências nas atividades esportivas, atividades rítmicas e expressivas 

vinculadas à dança e atividades da ginástica. A importância da aprendizagem de 

conteúdos diversos está vinculada ao uso do tempo livre de lazer, oportunizando o 

alcance da cidadania (DARIDO,1999, p 10). 

 

Assim, o pensamento critico se faz importante já que, a Educação Física está orfã, se 

considerarmos o movimento de redemocratização e a consequente perda de interesse do 

projeto educacional liberal burguês, atualmente, amparado pelo mercado e pela iniciativa 

privada em torno das práticas corporais no tempo livre (BRACHT, 2001). 

A reflexão de Darido (1999) também nos convoca a necessidade de ampliação de nosso 

repertório cultural, para além das práticas esportivistas tão práticadas no periodo da ditadura. 

Além disso, o ato de não ficarmos reféns das nossas experiências sociocorporais nos atribui a 

missão de pesquisar práticas corporais que ainda não temos conhecimento. Nessa perspectiva, 

uma transposiçao didática das práticas corporais são fundamentais junto as sínteses de Bracht 

(1999b) para a promoção reflexiva do saber, do fazer em cidadania em nossas aulas, pois, são 

as nossas ações as responsáveis por fomar a essencia da área, ainda permeada pela crise de 

identidade, que tem também, gerado efeitos nefastos sobre o imaginário social da Educação 

Física.  

É em nossa prática social “renovadora” que vamos estabelecer os sentidos de uma nova 

concepção de Educação Física, num processo dinâmico para a contribuição de novos e 

potentes significados, já que é “[...] através de seus símbolos, [que] o homem se identifica a 

seu grupo e a seu tempo, construindo sua história enquanto se insere na própria história de sua 

sociedade” (ALEVATO, 1993, apud ALEVATO, 1994, p. 112-113).  

Desta forma a essencia da EF será mostrada através do nosso trabalho docente, que só 

terá sucesso se for marcado pela amorosidade, considerando a gama de práticas corporais. 

Vale ressaltar que “a amorosidade sem dedicação, sem copetencia, é mera boa intenção” 

(CORTELLA, 2017, p.XX). Logo, para ser dedicado e copetente é preciso se preparar, ou 

seja: ser um professor empenhado na busca de novos saberes e conhecimentos, pois ao fazer 

um trabalho bem feito e com amor, que segundo Spinoza é a felicidade acompanhada a idéia 

de sua causa. Deste modo os casamentos entre professores de Educação Física e a prática 

pedagógica trarão muita alegria, que para Spiniza é “uma passagem para um estado mais 

potente do próprio ser”, reflexo do entusiasmo dos alunos mergulhados na ludicidade e nas 

aprendizagens promovidas na Educação Física Escolar. 
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Enfim, para mostrarmos a essencia da EF, devemos evitar ações e terminologias que nos 

despotencializam perante a sociedade e entender “[...] o discurso não apenas como a 

construção/abstração de idéias” (SILVA; CAPARRÓZ; ALMEIDA, 2011, p. 64).  

Segundo Nietzsche “O homem inventou o ideal para negar o real”. Portanto, a idéia de 

discurso postulada aqui “[...] é entendida como a relação teoria e prática que forma, conforma, 

reforma e transforma os sujeitos por meio das ações e relaçoes que estes estabelecem” 

(SILVA et al., 2011, p. 64). Assim, colocando a ideia de discurso como teoria e prática e 

saindo do plano ideal, passando a se materializar e se concretizar realmente nas aulas de 

Educação Física, logo no plano real. 
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7. ALGUMAS REFLEXÕES ACERCA DOS DEVIRES DE MEU IMAGINÁRIO 

 

Carro de Boi 

Milton Nascimento 

Que vontade eu tenho de sair por aí 

Num carro de boi 

É, ir por aí a fora 

Estrada de terra 

Estrada que só me leva, só me leva 

Nunca mais me traz 

Que vontade de não mais voltar 

Quantas coisas eu vou conhecer 

Com os pés no chão 

Meus olhos vão procurar 

Onde foi que eu me perdi 

Ah, que vontade de ir por aí 

Num carro de boi 

Que só me leva, não me traz 

Ir numa viagem que só traz: 

Barro, pedra, pó e nunca mais 

 

De um comércio, um meio de sustento, cujo imaginário social o interpreta de maneira 

mesquinha e inferior pela rotulação de que cheira a etilmetilamina (peixe podre), e que, por 

isso, é alvo de chacotas, me levando então a necessidade de “ser alguém na vida”, “de ter 

ensino superior”, “de ser professor de Educação Física”. Ao adentrar na universidade a 

“pretensão de ser alguém” é recebida por negativos imaginários que aparecem sobre o curso e 

o professor de Educação Física (EF). Expressando um embate ao encarar tais imaginários, 

encontro na idéia e rotulação dos professores da escola considerados “rola-bola” como um dos 

grandes responsáveis por esse imaginário, por estarem em estado de “desinvestimento 

pedagógico”. 

Movido pela questão do trato dos conteúdos da EF, mediante a esse cenário e, sobre o 

interesse de saber “o que se ensinar”, “como ensinar”, “como se dão essas produções”, 

encontro no campo do currículo a vontade de estudar as relações de poder, de disputa social, 

no que tange às seleções dos conhecimentos, os efeitos dessas escolhas e modos de produzi-

los. 

Na descontinuidade de aceitação dos preconceitos, um dos primeiros clichês levantados 

foi à percepção de uma naturalização da adesão à rotulação do professor de EF como aqueles 

que exercem uma “pedagogia da sombra e do jornal”, sendo considerados “rola bola”, “aula 

matada” (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2006; MACHADO et al., 2010). Essa 

naturalização foi contemplada como uma explicação “absoluta” para entender os porquês dos 

preconceitos sobre a área. Nessa condição, percebo em meus discursos a produção de mortes 

aos próprios professores de Educação Física presentes nas escolas.  
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Nas aulas de "Currículo e Formação Docente" no Centro de Educação (CE), morre o 

epistemicida25 (SANTOS, 2010) que criticava e produzia mortes aos professores de EF.  Além 

disso, há também um processo de desmistificação da concepção dos textos "científicos", 

numa perspectiva de saber universal e neutro, como aprendi também, no último período do 

curso, na disciplina de epistemologia.  

Compreendendo as histórias de vida de professores nos estudos autobiográficos 

(SOUZA, 2007; 2017) e compondo com Nilda Alves (2001), na idéia de “narrar a vida e 

literaturizar a ciência” na participação no AIÓN - Grupo de Estudos e Pesquisas Currículos, 

Culturas, Cotidianos e Redes de Conhecimento, os estudos no/do/com o cotidiano 

(FERRAÇO, 2007) foram aspectos que me fizeram pensar a potência da vida, para a produção 

de leituras participantes, de um olhar acolhedor e de composição sobre a forma de se 

compreender os processos de produções curriculares. 

 Nessa pespectiva, sem um olhar soberbo e de longe, entendo a necessidade de tocar e 

ser tocado, sentir o cheiro da merenda da escola, compreender os saberesfazeres26 dos 

praticantes, e de ter um olhar mais humano e de potência, sem universalizações e 

transcendência, sobretudo sobre as pesquisas que se dizem neutras e universais. 

Compreendi, nas minhas reflexões, que julguei de maneira muito insensível os 

professores denominados de “rola bola”, pois, o trabalho docente não é tão simples quanto 

aparece em muitos julgamentos, feitos por mim sem uma reflexão adequada sobre estes 

agentes e suas práticas pedagógicas. Todavia, compreendo a complexidade do fenômenos, 

acredito que grande parte desse legado de constituição de uma negativa Educação Física, é 

realmente concretizado por uma prática desinvestida e acomodada. 

O alerta ao olhar mais sensível ao chão da escola se deu em contato com estudos e 

leituras com o professor Carlos Eduardo Ferraço e Alexsandro Rodrigues, professores da 

disciplina “Currículo e Formação docente”, do CE/UFES, e Nilda Guimarães Alves, 

professora da área de Educação, com ênfase em currículo, da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ). 

  

                                                           
25[...] Epistemicídio, ou, a supressão dos conhecimentos locais perpetrada por um conhecimento alienígena 

(SANTOS: 1998: 2008) apud (SANTOS, 2010). 
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Figura 35 – Foto com Nilda Guimarães Alves  

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Figura 36 – Foto com Carlos Eduardo Ferraço nos seminários de seu grupo 

denominado  AIÓN -“Currículos, cotidianos, culturas e redes de conhecimentos”.  

  

Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 37 -  Foto com Alexsandro Rodrigues, professor da disciplina Currículo e 

Formação Docente 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Entendido esse devir pensamento, com a disciplina de Epistemologia e as reflexões 

sobre currículo, perbi que a suposta “demonização” aos professores da escola por suas 

práticas pedagógicas, advem também, da própria formação perspectivada e vivida pelos 

docentes nos momentos históricos, sobre o projeto de nação perpassado pela área e seu 

utilitarismo constante. Essas questões produziram efeitos na materialização da prática 

pedagógica em Educação Física, tanto quanto na Educação Superior e na Educação Básica. 

Ao julgar, cometi epistemicídios (SANTOS, 2010), “matando os professores” que 

viveram os diferentes currículos, que compreedem a essencia da Educação Física de 

diferentes formas. Atualmente, compreendo a crise de identidade da área, advinda das crises 

politico-ideológicas e, principalmente, epistemológica.  

Essas questões causaram/causam diversas discussões e pespectivas complexas de 

compreensão, até mesmo, para nós acadêmicos em formação, quem dirá aos professores 

atuantes cotidianamente nas escolas a anos, com escassos momentos e políticas de formação 

continuada.  

Isso é significante na medida em que, me fez compreender as reais condições de 

trabalho do professorado da Educação Básica e os desejos e anseios de mudança da Educação 

Física por parte da academia. 

Estes aspectos desencadeiam em influências sobre o que é e o que tem sido esta área, 

desde a concepção dualísta de corpo e as implicações na constituição da Educação Física, até 

a discussão da crise espitemológica da área, mediante as formas de se fazer Educação Física 

na academia e na prática pedagógica escolar. Essas problemáticas influeciaram e influenciam 

até hoje o imaginário social da Educação Física. 

A partir das reflexões construídas, vi nos estudos que fiz: o tratamento da área como “a 

educação “corporal” da escola” (BRACHT, 1999a); os professores de Educação Física se 

originando como modelos corporais para seus alunas e alunos e, em nenhum caso, se 

sobressaindo suas capacidades intectuais e cultura geral (LÓPEZ, 2014); identifiquei que 

“quanto maior o tempo de aula com esse componente curricular no processo de escolarização, 

menor se torna sua valorização pelos alunos” (SCHNEIDER; BUENO 2005). Ou que ainda, 

os professores permeados pela incompreensão epistemológica da área, utilizam as ciências 

tradicionais, durante as aulas de Educação Física para “dá uma mãozinha a outras disciplinas” 

(FALZETTA, 1999). 

No ambito universitário, observei o curso de Educação Física como um “passaporte de 

ingresso á Universidade” (FIGUEIREDO, 2004); e que, o estudante em um “estado de 

frustração” permanece no curso em um estado de “Limbo da formação acadêmica” (CRUZ 
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JUNIOR; CAPARRÓZ, 2014), e por isso, muitos estudantes passam pelo mesmo “[...] sem 

mudar suas concepções anteriores ao ingresso” (FIGUEIREDO, 2004, p. 92). Considero essas 

questões, pontos cruciais para um futuro “o abandono do trabalho docente”. 

Constatei ainda que o próprio professor e os futuros professores se auto-denominam 

Educadores Físicos o que é “um neologismo errôneo e não existe na literatura oficial”, 

trazendo como consequencia, o fato de que “[...] ao utilizarmos está expressão estamos 

prejudicando ainda mais as concepções da sociedade do amplo campo de atuação dos 

profissionais de Educação Física” (CREF 14/GO-TO). 

Entender esses pressupostos, me faz entender elementos do imaginário social sobre a 

área e, mais que isso, entender o porquê de suas produções. Na escrita desse parágrafo me 

recordo do título do texto “Porque devemos estudar história da Educação Física/Esportes 

nos cursos de graduação?” e me coloco a fazer uma nova leitura sobre esse texto estudado no 

primeiro período e que pouco lembro, pois como disse, foi uma recordação do título do texto 

de Melo, publicado em 1997. 

Melo (1997) esclarece que o ensino da história nos cursos de Educação Física, 

geralmente tem sido resumido pela apresentação dos chamados ‘conteúdos clássicos’, ou seja, 

fragmentos de partes importantes. Talvez tem sido isso que me fez compreender tão tarde a 

discussão contruida neste memorial, sempre num pensamento sobre a Educaçao Física e a 

visão negativa ou simplista da sociedade, um imaginário fragmentado que também é meu, na 

condição de estudante. Ou mesmo, um fragmento gerado ao longo do currículo da própria 

formação inicial pela sua dimensão, de abordar sempre as sinteses de uma determinada 

ciência moderna.  

Pensando essa correlação entre as diferentes ciências em torno da Educação Física, as 

sinteses e a prática pedagógica (BRACHT, 1999b) começo a compreender os diferentes 

estudos dos estudiosos da Educação Física em torno das disciplinas/ciências tradicionais para 

pensar o campo e a intervenção nas relações teoricopráticas nas quadras, nos ginásios, nas 

piscinas das escolas e dos cursos de formação inicial em Educação Física. 

Pensando na mudança desse cenário, acreditei que a mudança da denominação fosse 

importante para um começo, mas quando pensei nisso não compreendia a complexidade do 

fenomeno espistemológico, e muito menos o impacto teórico que tem o termo cinesio como 

prefixo. 

Nessa mesma linha, entendendo atualmente o “fenômeno do movimento humano” e a 

necessidade das sinteses (BRACHT, 1999b) para a prática pedagógica em Educação Física. 



103 
 

Discordo da minha tentativa e anseio de mudar a denominação “Educação Física” por 

Cinesiohumanologia, pois pensei que seria um inicio de mudança na área. 

Não entendia que a denominação atual é a mais complexa sobre o fenômeno, mas 

mesmo assim, acredito que o termo é interpretado pela sociedade, pelas funções que foram 

atribuídas à Educação Física, como uma educação do físico. Por isso, devemos apenas ter 

cautela e não enunciar e nos auto-denominar de “Educador Físico”.  

Enfatizo a necessidade da cautela com o discurso, e que, ele por si só não basta. O que 

se faz necessário, principalmente, é a materialização da área, de forma a mostrar que a função 

social da Educação Física não é educar o Físico, mas sim o ser humano no se movimentar 

(KUNZ, 1994). 

Percebendo e vivenciando, que os agentes sociais deste campo de estudo vem sofrendo 

determindados preconceitos a respeito de sua (futura) profissão nos diferentes espaços/ 

tempos, como: na escola onde se optou para a escolha da futura profissão; na própria 

universidade durante a discencia, e, novamente, na escola, de onde se rege o magistério. Fica 

nítido então, uma espécie de ciclo e de continuidade a respeito do imaginário social da 

Educação Física e de seus integrantes de modo negativo, por isso, é necessário mudanças, mas 

compreendo que elas só acontecerão de modo significativo daqui a alguns anos. 

Compreendida a potencia dos estudos no/dos/com os cotidianos e a quebra dos 

preconceitos sobre os professores “rola-bola”, os intinerários percorridos pela Educação 

Física, em março deste ano a publicação intitulada “Pesquisa Pedagógica em Educação 

Física e os “Estudos nos/dos/com os cotidianos”: entre o contextualismo e a transcendência 

(MACHADO; BRACHT, 2018) me promove novas reflexões.  

A compreensão que perspectivei ao ler o texto é de que os autores tratam os 

conhecimentos produzidos na escola, da potencia lá produzida, como um suposto 

contextualismo, um otimismo cotidiano, na medida em que usam um exemplo de uma 

situação isolada que acontece em uma escola com um professor de Educação Física (pelo 

professor em determinados momentos ajudar a escola de alguma forma a flexibilizar horários, 

e ele ainda, ser visto com “bons olhos” pela instituição), e rotulam o mesmo dizendo que está 

num “desinvestimento pedagógico” e, portanto, não cumpre com o referencial normativo.  

Os autores ainda dizem que há nas pesquisas no/do/com os cotidianos uma "critica 

fraca", pois não transcendem os contextos dos cotidianos analisados, por ver tudo que 

acontece na escola de modo supervalorizado, como se tudo estivesse/fosse bom, enquanto na 

pesquisa dos próprios, só rotulam mecanicamente o professor a um estado de desinvestimento 

pedagógico sem trazer a real razão desse suposto “desinvestimento”.  
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Assim, se há transcendência nas pesquisas no/do/com os cotidianos, há também na 

pesquisa dos autores, justamente por não praticarem os cotidianos das escolas criticadas neste 

texto, e sim, realizarem tal pesquisa com base em artigos da pespectiva no/do/com os 

cotidianos, utilizando classificações para rotularem os professores, numa espécie de receita 

pronta.  

Entendendo a produção ciêntífica e questionando-a, numa outra maturidade acadêmica, 

me pergunto, começa-se um novo embate?  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Doces Sonhos (São Feitos Disso)27 

 

Doces sonhos são feitos disso 

Quem sou eu para discordar? 

Eu viajei pelo mundo e pelos sete mares 

Todo mundo está procurando alguma coisa 

 

Alguns deles querem te usar 

Alguns deles querem ser usados por você 

Alguns deles querem abusar de você 

Alguns deles querem ser abusados 

 

Doces sonhos são feitos disso 

Quem sou eu para discordar? 

Eu viajei pelo mundo e pelos sete mares 

Todo mundo está procurando alguma coisa 

 

Mantenha sua cabeça erguida 

Conserve sua cabeça erguida, seguindo em frente 

Mantenha sua cabeça erguida, seguindo em frente 

Conserve sua cabeça erguida, seguindo em frente [...] 

(MANSON, MARILYN .1983. tradução minha) 

 

Enfim, este memorial teve como objetivo mostrar as produções tecidas durante meu 

processo formativo, um processo de autoformação, que considerou minhas composições e 

ampliou-as junto a fomação inicial no curso de Licenciatura em Educação Física. 

Durante grande parte da minha vida e de meu percurso acadêmico, até o momento, em 

vários momentos refleti a respeito da música de Manson (1983), principalmente acerca do 

jogo de poder em torno do currículo, onde as vontades, os sonhos e os desejos em torno da 

vida não são tarefas fáceis de se lidar. 

Por trás de muitas trajetórias, produções acadêmicas e percepções de mundo que se 

confluem, existem “Doces sonhos”, todos estão atrás dos seus, numa disputa incessante, os 

sonhos muitas vezes fazem da vida uso e abuso. Relações estas que me fizeram pensar a 

Educação Física. 

Para superar esses abusos e usos, na vida e no mundo acadêmico seguir em frente 

conservando a cabeça erguida é fundamental para se alcançar a inutilidade e os “doces 

sonhos”, mas sempre lembrando que a vida acadêmica “não precisa ser essa máquina 

trituradora de pressões múltiplas. Ela pode ser simples, mas isso só acontece quando 

abandonamos o mito da genialidade, cortamos as seitas acadêmicas e construímos alianças 

colaborativas” (PINHEIRO-MACHADO, 2016). 

                                                           
27 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=qeMFqkcPYcg>.  Acesso em 5 fev. 2017. 
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Pensando esses aspectos com a Educação Física, desde a produção do conhecimento até 

a prática pedagógica, almejo ser um docente colaborativo, mostrando a potencia da Educação 

Física de modo responsável e buscando questionar as concepções simplistas acerca do 

imaginário a respeito da área e de seus professores, exercendo a materialização da prática 

pedagógica no cotidiano escolar e produzindo sobre ela o registro sistemático através dos 

processos discursivo em produções acadêmicas.  

Em um tom de “despedida” afirmo que nunca estive na graduação de brincadeira. Vivi 

intensamente os espaçostempos do CEFD/UFES, estabeleci relações de afeto com todos os 

sujeitos que compuseram e compõem o Centro, aprendi com todos, de alguma forma. Os 

espaços desse centro me educaram e, por isso, nesse trabalho, me importo muito com eles.  

Assim, o eu em foco, se dá agora como autor e ator da minha formação, da minha 

própria prática pedagógica. A partir daqui, eu não uso mais peruca e não faço mais a voz dos 

meus antigos professores. Muitos traços permanecem, mas sou eu, Lucas Borges Soeiro, o 

protagonista desta história de vida, deste memorial de formação, desta escrita repleta de 

emoções, afetos e de significados que ficarão marcados para sempre na minha memória e nas 

pratelheiras cobertas de poeira da biblioteca setorial. 

Mesmo compreendendo a obrigação de um TCC, sei que este texto estará sempre 

inscrito em minha futura prática docente, e talvez, sirva para alguma coisa caso alguem ouse 

um dia, no Aloir de Queiroz de Araujo, ler esta produção discursiva, estes currículos que 

perpassaram a minha formação e que estão aqui tecidos em forma de narrativa, não produzido 

e traduzido como um rito de passagem, mas um documento de devir identidade. 

 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 

trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 

vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, 

documento. O currículo é documento de identidade. (SILVA, 2010, p.150). 

 

Nessa caminhada, já apresentei e publiquei trabalho em congresso internacional, 

“ciêntífico”, trabalho no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte/Congresso 

Internacional de Ciências do Esporte (CONBRACE-CONICE) na Universidade Federal de 

Goiás em 201728, junto ao professor Walk Loureiro. 

 

                                                           
28 Loureiro, W. ; Soeiro, L. B. ; Loureiro, D. Q. P. . Áreas Informais de Lazer da Cidade de Vitória, Espírito 

Santo: Oportunidade que não é para Todo$. In: XX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e VII 

Congresso Internacional de Ciências do Esporte, 2017. Democracia e Emancipação: desafios para a Educação 

Física e Ciências do Esporte na América Latina. Curitiba: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) / 

Conbrace, 2017. v. 1. p. 2492-2497. 
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Figura 38 - Mesa de apresentação de trabalhos no CONBRACE-

CONICE 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

E ainda, um feito da história do CEFD/UFES por um aluno de graduação: tive trabalho 

aprovado em um congresso internacional de currículo29 junto a professora orientadora, e fui 

convidado para ser moderador da mesa de comunicações. 

 

Figura 39 - Convite para moderar painel em colóquio internacional 

  
                                                           
29 Soeiro, L. B.; Berto, R. C.; Santos, L. R. . Memórias e produções curriculares sobre as brincadeiras de 

infância: elementos da formação docente em Educação Física. In: IV Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de 

Questões Curriculares/ IX Colóquio Luso-Brasileiro de Currículo XIII Colóquio sobre Questões Curriculares, 

2018, Lisboa. Decisões Curriculares: Ensinar e Aprender na Escola e na Sociedade. IV Colóquio Luso-Afro- 

Brasileiro de Questões Curriculares. Livro do Colóquio: Conferências e Mesas redondas, Simpósios e 

Comunicações. Resumos online. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2018. v. 1. p. 375-

376. 
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Fonte: Acervo do autor 

 

Além disso, tive mais uma conquista: quase virei professor da Secretaria de Estado da 

Educação (SEDU). 

 

Figura 40 - Print Sreen da nomeação para o cargo de docente da SEDU 

 

Fonte: Diário Oficial dos Poderes do Estado 

 

Tendo em vista os fatos em (de)curso superior, me encontro aprovado em concurso 

público da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e Secretaria de 

Estado da Educação (SEDU) para o Cargo/Disciplina: BC - Professor B - Educação Física - 

Município: Serra (Edital SEGER/SEDU N° 09/2018 - Resultado Final e Homologação 

publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 27/06/2018). Passei ao lado do 

professor Thiago da Silva Machado, uma das principais referências bibliográficas deste 

memorial. Parece que meus desejos e anseios, os mesmos postos pela minha família, estão 

sendo cumpridos.  

A respeito da materialização na escola para se mostrar a “essencia da Educação Física”, 

digo que a prática pedagógica mais rica expressa na tentativa da produção de sinteses, foi a 

aula produzida na escola sobre Congo. Uma experiência que surgiu na disciplina de 

“Educação Física no Ensino Fundamental”, disciplina ministrada pela própria professora 

orientadora. 
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Figura 41 - Materialização de uma aula de 

congo em uma escola pública 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Para produzir e  ministrar essa aula, fiz um exercicio de pesquisa muito interessante, 

envolvendo uma complexidade de elementos que são muito potentes a prática pedagógica. O 

Congo capixaba é uma prática corporal com o qual tenho contato desde pequeno, por morar 

em Nova Almeida, local de nascimento dessa manifestação segunda a tradição oral, mas, 

mesmo assim, não sabia de vários desses significados e nunca aprendi na escola. 

Mesmo dizendo no inicio do trabalho que não tinha uma experiência em que era 

sociocorporalmente favorecido, ao desenvolver este trabalho, percebi que era, sim, pelo valor 

afetivo que tenhho por essa  prática. Pretendo trabalhar com ela em minhas futuras aulas, e é 

claro, outras tantas e tantas. 

A figura 40, foi apresentada no XIV Seminário de Educação Física escolar, com o 

título de "Ensinando o congo nas aulas de Educação Física: histórias, subjetividades e as 

práticas corporais nas (r)existências do apito do mestre - o batuque que virou congo". 

Partindo dos batuques, das músicas e das inspirações desta imagem, me identificando 

um professor que protagoniza o próprio jeito de ser, trago um momento potente e reconhecido 

na disciplina de didática. 
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Figura 42 - Lembrança da colega no Facebook sobre o trabalho que apresentei na 

disciplina de Didática 

 

 

 

Fonte:https://www.facebook.com/oficialmcmirella/videos/vb.329550774129888/

366527437098888/?type=2&theater&comment_id=129384834493936&notif_t=

comment_mention&notif_id=1510190916541250. 

 

 

Figura 43 - Apresentação do trabalho de didática 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Ao apresentar o trabalho na referida disciplina, a colega de sala, Jéssica Vial, vendo o 

vídeo de um professor de Química ensinando por meio de música e de uma forma diferente, 

me marca pela lembrança acerca da apresentação de trabalho que fiz sobre a música como 

recurso didático. Isso me deixou muito feliz, assim como ler depois de dois anos (2016 – 

2018), a fala do professor Lusival da disciplina de POEB30: 

  

                                                           
30 Ver o tópico 2.1 “A possibilidade de “ser alguém”: professor de Educação Física”. 
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Prezado Lucas! 

Parabéns pela trajetória de vida e pelo testemunho de “cheiro de conhecimento”. 

Achei muito legal todo seu testemunho e a felicidade em compartilhar com a turma 

algo da sua obra. No ensino médio você imitava! Chegou a hora de mostrar seus 

talentos, suas habilidades, suas potencialidades sendo o LUCAS! Esse é o cara que 

irá despertar futuros imitadores! Só tenho a lhe desejar: FELICIDADES! 

(PORTIFÓLIO DE PESQUISA, 2016/1) 

 

Grato as minhas tantas experiências narradas, passo a escrita a Contreras Domingues 

(2010, p. 21, tradução nossa) ao falar sobre a experiência: 

 

[…] É a experiência que inicia o processo de pensamento. Nós pensamos quando 

algo nos acontece; pensamos como resultado das coisas que nos acontecem, a partir 

do que vivemos, como resultado do mundo que nos cerca,que experimentamos como 

nosso, afetados pelo que nos acontece. É a experiência que nos leva a necessidade de 

repensar, de rever as idéias que tínhamos das coisas, porque justamente o que a 

experiência nos mostra é a insuficiência ou a insatisfação de nosso pensar anterior 

[...]. 

 

Enfim, o processo de escrita desse memorial foi num processo constante de 

autoinvestigação. Não foi construído em cima da hora, mas procuraram sublinhar as 

experiências que tive e me instigaram a estudar, a buscar idéias e fragmentos de idéias que 

sustentavam minhas teses ao longo dos quatro primeiros períodos do curso. 

Sempre registrei, fiz fichamentos, busquei em recordações e nos ensinamentos docentes, 

os aspectos que disparavam os meus sentimentos e minhas emoções para com a Educação 

Física e seus (fututos) professores, a fim de mostrar que esta área e seus agentes são mais do 

que parecem ser.  

No processo de elaboração, a ansiedade em produzir um discurso que expressasse a 

potencia da Educação Física, sem bem entende-la, sendo ela buscada no próprio decorrer da 

escrita ansiosa me fez incorporar no texto escritas repetitivas e discursos aos quais não me 

pertenciam, aos quais não me encontrava. Identifiquei também no decorrer processo, um 

problema de ordem metodológica, nessa escrita ansiosa, acredito que o portifólio tenha se 

tornado, ou até mesmo, se confundido com o memorial e, uma série de fatores foram 

amenizados no processo de orientação e diálogo com a professora orientadora.  

A perspectiva foi um pouco disso, mostrar o andamento do processo (portifólio e a 

produção do conhecimento) no resultado (memorial). Por fim, procurei tecer minhas redes de 

sentido no embate com os negativos imaginários, mas, ressalto ainda que apenas o discurso 

não basta, por isso devemos mostrar a “essencia da Educação Física” para a sua bela 

contemplação. Me despeço aqui do curso de Licenciatura em Educação Física (se o trabalho 
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for aprovado), saldo a escola como realidade pré-agendada e afirmo como meta, mesmo 

diante do atual cenário político, o desejo de ser ainda mais, de estudar ainda mais... 

 

Coração de Estudante 

Milton Nascimento e Wagner Veiga 

 
Quero falar de uma coisa 

Adivinha onde ela anda 

Deve estar dentro do peito 

Ou caminha pelo ar 

Pode estar aqui do lado 

Bem mais perto que pensamos 

A folha da juventude 

É o nome certo desse amor 

Já podaram seus momentos 

Desviaram seu destino 

Seu sorriso de menino 

Quantas vezes se escondeu 

Mas renova-se a esperança 

Nova aurora a cada dia 

E há que se cuidar do broto 

Pra que a vida nos dê 

Flor, flor e fruto 

Coração de estudante 

Há que se cuidar da vida 

Há que se cuidar do mundo 

Tomar conta da amizade 

Alegria e muito sonho 

Espalhados no caminho 

Verdes, planta e sentimento 

Folhas, coração 

Juventude e fé 
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