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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciarmos um curso superior, muitas expectativas são criadas, tanto no âmbito 

acadêmico quanto no profissional e muitas são as questões que levantamos sobre a 

atuação profissional. Grande parte dessas expectativas e questionamentos são sanados 

no decorrer da trajetória acadêmica, mas nem todas. 

 

No caso específico das licenciaturas, o estudante se depara com a iminência da 

necessidade de tornar-se professor e, ao escolher o curso de Educação Física, essa 

“consequência” nem sempre é clara e nem sempre é tão bem aceita. É nas experiências 

cotidianas do curso que muitos alunos da Licenciatura descobrem-se professores em 

formação. 

 

Assim, é na trajetória acadêmica que se começará a moldar uma identidade
1
 profissional 

e, no caso dos cursos de Licenciatura, dos futuros docentes. Em outras palavras, 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 77) dizem que a identidade profissional é construída 

“[...] com base em seus valores, em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de 

vida, em suas representações, em seus saberes, em suas angústias e anseios, no sentido 

que tem em sua vida o ser professor”. 

 

Com base nessas notas iniciais, este trabalho teve como objetivo analisar as impressões 

e as expectativas dos estudantes de uma turma do curso de Licenciatura em Educação 

Física do Centro de Educação Física e Desportos, da Universidade Federal do Espírito 

Santo (CEFD/UFES), com relação ao seu processo de formação. Buscamos estabelecer 

relações entre as expectativas iniciais e a realidade experienciada no decorrer desse 

curso, observando as mudanças e as permanências que envolvem o processo de 

formação. 

 

Assim, a principal motivação para a realização deste estudo parte de nossas próprias 

questões diante do curso e do interesse que temos em compreender como se constrói o 

ser professor na visão dos nossos colegas do curso de Licenciatura, entendendo que por 

meio das experiências vividas podemos compreender melhor nosso processo de 

                                                             
1 Cf. Pimenta (2012). 
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formação e buscar respostas aos questionamentos que surgem, especialmente neste 

momento em que estamos na iminência de concluir a formação, uma vez que, “[...] o 

desafio, então posto aos cursos de formação inicial é o de colaborar no processo de 

passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como professor. 

Isto é, de construir a sua identidade de professor” (PIMENTA, 2012, p. 20). 

 

De modo mais amplo, procuramos, também, entender o que motivou a escolha dos 

estudantes da Licenciatura por permanecerem no curso e tornarem-se futuros 

professores e que caminho os estudantes escolheram seguir em seu processo de 

formação no curso. O mais importante com essas questões, é analisar, dentro de nossas 

possibilidades, os processos individuais de formação que são permeados pelas escolhas 

que cada um faz na universidade, de um caminho a seguir, pois ser 

 

[...] professor não é uma atividade burocrática para a qual se adquire 

conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas. Dada a natureza do trabalho 

docente, que é ensinar como contribuição ao processo de humanização dos 

alunos historicamente situados, espera-se da licenciatura que desenvolva nos 

alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem 

permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das 
necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no 

cotidiano (PIMENTA, 2012, p. 18). 

 

 

1.2 Orientações teórico-metodológicas 

 

Este trabalho toma como fontes questionários respondidos por estudantes de uma turma 

do curso de Licenciatura em Educação Física ao longo do curso, no componente 

curricular Seminário Articulador de Conhecimentos (SAC).
2
 

 

A proposta da professora responsável pela turma era acompanhar e promover a reflexão 

dos alunos acerca do caminho percorrido durante o curso. Esses questionários foram 

aplicados no primeiro, no terceiro e no oitavo períodos do curso e contêm questões 

sobre: o que espera do curso/como está o curso; o que é Educação Física e qual a sua 

importância; o caminho que pretendia percorrer no curso ao longo dos anos que se 

seguiriam ou como os percorreu; o tipo de estudante que gostaria de ser, que tem sido 

                                                             
2Segundo as ementas dessa unidade curricular, ela “Visa à reflexão coletiva acerca do conhecimento 

adquirido [em cada período] e sua relação com a prática profissional e o processo de formação” 

(CEFD/UFES, 2010). 
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ou que foi; a relação entre Educação Física e Esporte; o significado de ser professor de 

Educação Física.
3
 

 

A organização e a análise dos dados fundamentaram-se em alguns princípios da 

abordagem de análise de conteúdo que para Bardin (2006, p. 44) envolve 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativas ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

Assim, seu método é dividido em três fases: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.
4
 

 

Desse modo, em busca de compreender o papel dos cursos de formação inicial, o 

processo de construção de identidade docente/profissional e a importância das 

experiências vividas, procuramos compreender as concepções teóricas sobre o tema, a 

fim de com elas dialogar. Para isso, no entanto, é importante compreender os sentidos 

dos cursos de formação inicial, especialmente, ao se tratar daqueles que promovem a 

formação dos futuros docentes. Segundo Costa (1996, p. 27), essa fase da formação 

 

[...] é o período durante o qual o futuro professor adquire os conhecimentos 

científicos e pedagógicos e as competências necessárias para enfrentar 

adequadamente a carreira docente. Se esta fase de formação não promover a 

alteração das concepções prévias incorrectas sobre a escola, a Educação 

Física e o ensino que os estudantes transportam para o curso, estas idéias irão 

exercer uma influência permanente e decisiva nas suas crenças, perspectivas 

pedagógicas e comportamentos, quando forem professores de Educação 

Física. 
 

Ampliando essa concepção, Garcia (2005, p. 26) aponta a formação de professores 

como uma área de estudos que investiga esse processo tanto no âmbito coletivo quanto 

individual. Para ele, 

                                                             
3 Os três questionários, com algumas alterações de um para o outro, podem ser visualizados nos 

APÊNDICES A, B e C. 
4 Para Bardin (2006, p. 121, grifo do autor) a pré-análise é o polo de organização, onde, “[...] esta 

primeira fase possui três missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação 

das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final”. Já a 

segunda fase, o polo de exploração do material (p. 127) “[...] consiste essencialmente em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas”. E, por fim, o 

polo de tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, é onde (p. 127) “Os resultados em bruto 

são tratados de maneira a serem significativos (“falantes”) e válidos”. 
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[...] é a área de conhecimento, investigação e de propostas teóricas e práticas 

que, no âmbito da didática e da organização escolar, estuda os processos 

através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se 

implicam individualmente ou em equipa, em experiências de aprendizagem 

através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 

competências e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no 

desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de 

melhorar a qualidade que os alunos recebem.  

 

Num sentido próximo, que leva em conta a aprendizagem de novos conhecimento e a 

pesquisa como da preparação do professor, estão as propostas dos cursos de formação 

inicial, nas instâncias oficiais, como é o caso da Proposta de Diretrizes para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior, do 

Ministério da Educação (MEC). Segundo esse documento, a formação 

 

[...] tem papel crucial para possibilitar que os professores se apropriem de 

determinados conhecimentos e possam experimentar, em seu próprio 

processo de aprendizagem, o desenvolvimento de competências necessárias 

para atuar nesse novo cenário. A formação de um profissional de educação 

tem que estimulá-lo a aprender o tempo todo, a pesquisar, a investir na 
própria formação e a usar sua inteligência, criatividade, sensibilidade e 

capacidade de interagir com outras pessoas (BRASIL, 2000). 

 

Nessa perspectiva, entendemos como Nóvoa (1995, p. 25), que “Estar em formação 

implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma 

identidade profissional”. Desse modo, o autor toma como parte de partida o sujeito, que 

deve se envolver profundamente nesse percurso de constituição da sua carreira. 

 

Com isso, juntamente com as propostas e significados conferidos à formação inicial, 

espera-se que ocorra a constituição da identidade docente/profissional, que segundo 

Pimenta (2012, p. 18) “[...] não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser 

adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado”. Nesse 

sentido a autora explica que 

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas. Praticas que resistem a 

inovações porque prenhes de saberes validos as necessidades da realidade. 
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Nessa mesma linha, Nóvoa (2007, p. 16) diz que “A identidade não é um dado 

adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e 

de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”. 

Com essa visão, podemos ver como nossa formação fundamenta, de algum modo, a 

construção da nossa identidade. Tal processo é complexo e envolve os conflitos, as 

inquietações e as dúvidas. Essa constituição da identidade profissional possui relação 

direta com as escolhas pessoais, como cada um vê sua trajetória, e como diz Nóvoa 

(2007, p. 16) “[...] como cada um se sente e se diz professor”. 

 

Ao prefaciar a obra de Dubar, José Alberto Correia (2006, prefácio, p. I e II) diz que  

 

Vivemos, portanto, num contexto onde a identidade pessoal já não é 
transmitida pelas instituições, nem herdada dos contextos sociocomunitários, 

mas em que ela é, em grande parte, uma identidade é construída pelos 

próprios indivíduos no decurso das suas trajectórias de vida com a 

contribuição das instituições e do social-comunitário, e, portanto, das 

interações. 

 

Diante desses significados, entendemos que a formação inicial e a construção da 

identidade docente pode se dar, também, na relação com as experiências vividas 

anteriormente, ainda como alunos desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio. Essas 

experiências, boas ou ruins, durante os anos escolares, os treinamentos esportivos (caso 

o sujeito tenha vivido isso) ou até mesmo outros meios, como o familiar, interferem na 

escolha profissional. Nesse sentido, Pimenta (2012, p. 20) afirma que: “Quando os 

alunos chegam ao curso de formação inicial, já têm saberes sobre o que é ser professor. 

Os saberes de sua experiência de alunos que foram de diferentes professores em toda 

sua vida escolar”. 

 

Buscando o significado para essas experiências,
5
 Larrosa (2002, p. 24) menciona a 

existência do sujeito da experiência que “[...] se define não por sua atividade, mas por 

sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura”. 

 

Para o autor (2002, p. 21): 

 

                                                             
5 Larrosa (2002, p. 25) diz que “A palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A 

experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. 

O radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, com a qual 

se relaciona antes de tudo a idéia de travessia, e secundariamente a idéia de prova”. 



10 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 

o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, 

em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza 

o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada 

vez mais rara. 

 

A experiência como é definida nesse trecho, de acordo com o nosso estudo, é a 

experiência que o aluno carrega consigo, suas memórias, suas vivências, no decorrer da 

sua vida, interferindo em suas escolhas, naquilo que desejamos ser como professores em 

formação e na busca pela nossa identidade. Às vezes, nem nos damos conta que estamos 

adquirindo essa experiência, que certas atitudes e acontecimentos estão agregando 

conhecimentos, nos modificando de várias maneiras. 

 

Nessa busca por entender como absorvemos as experiências e assimilamos diversos 

saberes que nos constituem professores, Tardif (2008) propõe um “modelo tipológico” 

para identificar e classificar os saberes que constituem os sujeitos como professores. 

Sua ideia compreende o “[...] pluralismo do saber profissional, relacionando-o com os 

lugares nos quais os próprios professores atuam, com as organizações que os formam 

e/ou nas quais trabalham, com seus instrumentos de trabalho e, enfim, com sua 

experiência de trabalho” (p. 62-63). Com base nisso, o autor apresenta as fontes e os 

modelos que compõem esses saberes. 

 

Quadro 1 – Os saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição 
Modos de integração no 

trabalho docente 
Saberes pessoais dos 

professores 
A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 
Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 
reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais nas 

instituições de formação de 
professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, sua 

adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na 

escola 

A prática do ofício na escola e 

na sala de aula, a experiência 

dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional. 

Fonte: Tardif (2008, p. 63). 
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De acordo com Tardif (2008), todos esses saberes são explorados pelos professores nas 

circunstâncias de sua profissão. Eles muitas vezes não são produzidos, diretamente, nas 

aulas de um curso de graduação, mas sim no decorrer da vida do sujeito que se forma 

professor, pela via, principalmente, de suas experiências. 

 

Sendo assim, a construção desses saberes ocorre na relação entre fatores internos, mas 

também externos, como pontua o autor. Ao se moldarem, esses saberes abrem espaço 

para se agregar elementos como: a família, o ambiente de vida, os conhecimentos 

adquiridos na escola primária e na secundária, os conhecimentos a que tiveram acesso 

durante a graduação ou na leitura dos livros didáticos, até chegarem ao exercício da 

profissão. 

 

Nessa perspectiva, buscamos o saber da experiência para nos ajudar a encontrar o 

caminho das nossas escolhas e a fim de entendermos nossas expectativas iniciais nessa 

formação. Expectativas essas que os alunos possuem ao entrarem num curso de 

Licenciatura em Educação Física, esperando que sejam alcançadas para sua futura 

atuação docente na área. 

 

As expectativas e as motivações dos alunos ao entrarem no curso, são fundamentais 

para o desenvolvimento dele durante o aprendizado discente, pois facilita seu 

aprendizado e o estimula a querer conhecer, entender e participar das aulas da 

graduação. 

 

Com a intenção de procurar os significados/conceitos dos termos: “formação inicial”, 

“identidade docente” e “experiência”, entendemos que eles estão entrelaçados e que um 

depende do outro durante o processo de tornar-se professor. 

 

No decorrer da formação inicial, estamos sempre na constante busca por novas 

experiências e oportunidades, através dos estágios supervisionados, da iniciação 

científica, entre outros espaços, com o intuito de construir um caminho a seguir. Assim 

sendo, os conceitos apresentados acima, nos ajudam a perceber e a analisar os dados dos 

questionários, a fim de compreendermos as repostas e pensamentos tecidos nos 

mesmos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para melhor compreendermos a temática em questão neste trabalho, realizamos uma 

busca entre as pesquisas produzidas e publicadas em quatro periódicos da área da 

Educação Física, quais sejam: revista Movimento, Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte (RBCE), revista Pensar a Prática e revista Motriz. A escolha por esses 

periódicos se deu após termos constatado em levantamento inicial, serem aqueles nos 

quais circulam maior número de pesquisas sobre formação inicial. Além disso, estão 

entre os periódicos mais bem qualificados na área·entre os que publicam artigos com a 

temática em questão. A classificação desses periódicos segundo o Qualis Capes está no 

quadro 2.² 

 

Quadro 2 – Classificação dos periódicos da área. 

Periódico Área de pesquisa Avaliação 
Quantidade de 

textos localizados 

Movimento Educação Física A2 Cinco 

Motriz Educação Física A2 Nenhum texto sobre a 

temática deste estudo 

RBCE Educação Física B1 Três 

Pensar a Prática Educação Física B2 Sete 

 

O levantamento dos trabalhos foi feito com base nos descritores “formação inicial” e 

“formação docente” que foram observados nos títulos e nos resumos dos textos, no 

período de 2000 a 2014. A primeira busca levou-nos a um total de 19 artigos. Num 

segundo momento, realizamos uma seleção com base na leitura dos textos e chegamos a 

um total de 15 artigos sobre a temática investigada, sendo: cinco textos na revista 

Movimento, três na RBCE e sete na revista Pensar a Prática. Na revista Motriz, não 

localizamos nenhum trabalho diretamente relacionado com o tema. 

 

Os trabalhos localizados, após a seleção, podem ser visualizados no quadro 3, por 

periódico.  
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Quadro 3 – Artigos selecionados para análise 
REVISTA MOVIMENTO 

TÍTULO AUTOR ANO PALAVRAS CHAVE ASSUNTO 
Formação docente em Educação 

Física: experiências sociais e 

relação com o saber 
 

Zenólia C. Campos 

Figueiredo. 
Porto Alegre, v. 

10, n. 1, p.89-

111, 

janeiro/abril de 

2004. 

Experiências Sociais. 
Formação inicial em 

Educação Física. 
Currículo. 

Escolha da 

profissão. 

Formação Inicial em Educação 

Física: Uma Nova Epistemologia 

da Prática Docente 
 

Ieda Parra Barbosa-

Rinaldi 
Porto Alegre, v. 

14, n. 03, p. 

185-207, 

setembro/deze

mbro de 2008. 

Docentes. Ensino. 

Conhecimento. 
Identidade 

docente. 

Construção da Carreira Docente 

em 
Educação Física: Escolhas, 

Trajetórias e Perspectivas. 

Alexandra Folle (et 

al.) 
Porto Alegre, v. 

15, n. 01, p. 25-

49, 

janeiro/março 

de 2009. 

Papel profissional.  
Docentes. Educação 

Física. Mobilidade 

Ocupacional. Estudos de 

casos. 

Identidade 

docente. 

Licenciatura em Educação Física: 

Concepções a partir da Vivência 

Experienciada dos Professores do 

Ensino Superior em seu Percurso 

Formativo 

Leonardo Germano 

Krüger; Hugo 

Norberto Krug 

Porto Alegre, v. 

15, n. 01, p. 55-

74, 

janeiro/março 

de 2009. 

Educação Física. 

Narrativa. Educação 

Superior. 

Currículo e 

formação 

docente. 

La voz del alumnado: Una 

investigación narrativa acerca de lo 

que siente, piensa, dice y hace el 

alumnado de Magisterio de 

Educación Física en su formación 

inicial. 

Berenice Mattos 

Medina; Esther Prados 

Megías; Daniela 

Padua Arcos 

Porto Alegre, v. 

19, n. 04, p. 

251-269, 

out/dez de 

2013. 

Estudantes. Educação. 

Antropologia cultural 
Escolha da 

profissão. 

REVISTA PENSAR A PRÁTICA 
TÍTULO AUTOR ANO PALAVRAS CHAVE ASSUNTO 

Formação Inicial e Currículo no 

CEFD/UFES 
Fernanda Simone 

Lopes de Paiva; 

Nelson Figueiredo de 

Andrade Filho; 

Zenólia Cristina 

Campos Figueiredo 

V. 9, n. 2 

(2006).   
Formação inicial. 

Educação Física. 

Currículo. 

Currículo e 

formação 

docente. 

Pensar las Prácticas de Formación 

de Professores em Educación 

Física 

Rodolfo Rozengardt V. 9, n. 2 

(2006). 
Currículo. Prácticas 

curriculares. Crítica 

histórica. Crítica. 

Escolha da 

profissão. 

Educação Física, Ser Professor e 

Profissão Docente em Questão. 
 

Zenólia Christina 

Figueiredo (et al.) 
11/2: 209-218 

maio/ago. 2008 
Educação Física. Ser 

professor. Professor 

docente. 

Reflexões sobre o 

exercício da 

docência. 

Docência em Educação Física: 

Reflexões acerca de sua 

Complexidade 

Ricardo Rezer; Paulo 

Evaldo Fensterseifer.  
11/3: 319-329 

set./dez. 2008 
Educação Física. 

Docência. Prática 

Pedagógica. 

Reflexões sobre o 

exercício da 

docência. 
Uma Experiência de Formação de 

Professores de Educação Física na 

Perspectiva do Formar-se Professor 

Zenólia Christina 

Figueiredo  
12/3: 1-11, 

set./dez. 2009 
Currículo de formação 

de professores. Formar-

se. Educação Física. 

Currículo e 

formação 

docente. 
A Pesquisa no Currículo de um 

Curso de Formação Inicial dos 

Professores de Educação Física 

Néri Emilio Soares 

Junior  
 

Goiânia, v. 14, 

n. 1, p. 1-12, 

jan./abr. 2011). 

Educação Física. 

Formação inicial. 

Pesquisa. Currículo. 

Constituição 

curricular na 

formação 

docente. 
Histórias de Vida e de 

Aprendizagem da Docência de 

Professores de um Curso 

Licenciatura em Educação Física 

Zenólia Campos 

Figueiredo; Elaine 

Aparecida Lopes 

Morais 

Goiânia, v. 16, 

n. 1, p. 1319 

jan./mar. 2013). 

Educação Superior. 

Currículo. Docentes. 
Identidade 

docente. 

RBCE 
TÍTULO AUTOR ANO PALAVRAS CHAVE ASSUNTO 

O Papel da Formação Inicial no 

Processo de Constituição da 

Identidade Profissional de 

Professores de Educação Física 

José Angelo Gariglio Florianópolis, 

v. 32, n. 2-4, p. 

11-28, dez. 

2010. 

Educação Física. 
Formação de 

professores. 
Identidade profissional. 

Identidade 

docente. 

A Juventude Rumo à Docência: 

Considerações acerca da Formação 

Profissional em Educação Física 

Gilson Cruz Junior, 

Francisco Eduardo 

Caparroz. 

Florianópolis, 

v. 35, n. 1, p. 

145-159, 

jan./mar. 2013. 

Juventude. Formação 

profissional. Educação 

Física. 

Escolha da 

profissão. 

A Juventude entre o Desejo e a 

Realidade na Formação Acadêmica 

em Educação Física: das nuvens às 

docência... 

Gilson Cruz Junior, 

Francisco Eduardo 

Caparroz. 

Florianópolis, 

v. 36, n. 1, p. 

155-170, 

jan./mar. 2014. 

Educação Física. 

Formação docente. 

Juventude. 

Escolha da 

profissão. 
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Ao organizarmos os textos localizados, encontramos as seguintes temáticas que dão 

ênfase a formação docente: “Escolha da profissão”, “Identidade docente”, “Reflexões 

sobre o exercício da docência” e “Currículo e formação docente”. 

 

Com relação à primeira temática, “Escolhas da profissão”, os textos localizados (cinco 

no total) abordam, de modo geral, as experiências anteriores que constituem o processo 

de formação inicial. Nesse sentido, o primeiro deles, de Figueiredo (2004), publicado na 

revista Movimento, tem como objetivo analisar as experiências sociais e sociocorporais 

dos alunos do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), que agem como filtros no decorrer da formação destes alunos, 

motivando escolhas, interesses, relações e a valorização de determinados conteúdos 

curriculares. Assim, para Figueiredo (2004, p. 91-92), 

 

[...] a experiência social do aluno, construída durante sua trajetória, dentro e 

fora da escola, interferem influencia e/ou de alguma forma, modela o perfil 

de formação inicial. Queremos dizer que o aluno, com base nas experiências 

sociais (assumidas, nesse estudo, como as vivências proporcionadas pelas 

interações que ocorrem nas relações sociais que incluem atividades e 

experiências corporais e valores a ela atribuídos) realiza ações, interações, 
hierarquizações, escolhas e, sobretudo, filtra o conhecimento acadêmico que 

lhe interessa no locus da dinâmica curricular. 

 

Este trabalho ajuda-nos a compreender e identificar peculiaridades intrínsecas no perfil 

dos alunos iniciantes no curso, constituídas por experiências dentro e fora do âmbito 

escolar, contribuiu para nossa reflexão acerca das temáticas abordadas em nosso estudo, 

as quais possuem características semelhantes, ao questionar o processo que envolve as 

escolhas desses alunos durante a graduação. 

 

O trabalho de Caparroz e Cruz Junior (2014), publicado pela RBCE, também traz essa 

reflexão acerca do que interfere nas escolhas do caminho de formação. Segundo eles 

“[...] as experiências sociais ligadas às práticas corporais estão entre as justificativas 

mais evocadas para o ingresso no curso de licenciatura em Educação Física” 

(CAPARROZ; CRUZ JUNIOR, 2014, p. 158). 

 

No mesmo caminho, o trabalho publicado na revista Pensar a Prática, de Rozengardt 

(2006), que objetiva analisar as grandes questões que surgem no processo de formação 

inicial, complementa essa questão, quando diz: “La formación docente-profesional 

constituye um campo de prácticas orientado hacia valores, construido em y a partir de la 
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realidade social, económica, política, cultural, laboral y de las representaciones sociales 

y psíquicas de los actores” (ROZENGARDT (2006, p. 281): 

 

Esses trabalhos contribuem para questionarmos de que modo os alunos referenciam suas 

escolhas a partir dessas experiências anteriores e por quais motivos filtram os 

conhecimentos adquiridos por meio de suas afinidades. Essas são questões que nos 

ajudam a compreender melhor a temática abordada em nosso estudo, ao pensarmos 

sobre a relevância das representações sociais na vida acadêmica do aluno. 

 

Outro texto localizado, publicado também pela revista Movimento, de Medina, Megias e 

Arcos (2013), visa a analisar o que sentem, pensam, dizem e fazem os alunos em sua 

formação inicial no curso de Educação Física, dando a eles voz e refletindo por meio 

das narrativas obtidas. 

 

De acordo com essas autoras, “Escucharles em su formación inicial nos ha permitido 

conocer a fondo lo que significa la experiencia de sus estudios universitarios y poder 

analizarla desde la perspectiva de los estudiantes” (MEDINA, MEGIAS; ARCOS, 

2013, p. 257). 

 

Este estudo suscita-nos a importância de ouvir os alunos durante sua trajetória 

acadêmica, investigando, por meio de suas narrativas, por quais caminhos e 

transformações perpassam, no decorrer de sua formação. Esse é um caminho próximo 

ao que pretendemos percorrer, ao analisarmos os escritos dos estudantes do curso de 

Licenciatura em Educação Física da Ufes, sobre como compreendem alguns aspectos de 

sua formação. 

 

O quinto texto, localizado na RBCE, traz como proposta a reflexão sobre quais 

significações atribuídas pelos sujeitos influenciam em seu processo de formação 

docente inicial. Segundo Cruz Junior, (2013, p. 148) “[...] o jovem tende a espelhar de 

maneira relativamente fiel à síntese de suas coordenadas e determinações histórico-

sociais”. 
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Entendemos que essas experiências sociocorporais e socioculturais adquiridas pelos 

alunos ao longo de sua trajetória de vida, dentro e fora da escola, são também 

referências para as escolhas relativas ao caminho de formação. 

 

Ao observarmos a temática “Identidade docente”, encontramos quatro textos. O 

primeiro deles, publicado pela revista Movimento por Folle et al. (2009), objetiva 

analisar a história de vida de professores de Educação Física, procurando identificar as 

escolhas, as perspectivas e as trajetórias vivenciadas, que contribuíram para a 

constituição da identidade docente. Para os autores, “No desenvolvimento profissional, 

o docente agrega uma gama de expectativas, perspectivas e valores que auxiliam na 

definição de sua identidade profissional” (FOLLE et al., 2009, p. 27). 

 

O trabalho publicado pela revista Pensar a Prática, de Figueiredo e Morais (2013), que 

busca compreender de que maneira os professores de um curso de licenciatura em 

Educação Física constroem suas aprendizagens no currículo de formação, completa o 

trecho destacado acima, ao ponderar que 

 

A identidade [...] vai se formando e se transformando ao longo da vida do 

indivíduo num processo descontínuo de construção individual e coletiva no 

meio social. Essa identidade não é algo imutável, muito pelo contrário, ela é 

provisória [...] (FIGUEIREDO; MORAIS, 2013, p. 56).  
 

Estes trabalhos ajudam-nos a elucidar algumas questões a respeito da constituição da 

identidade docente e por quais transformações o aluno passa durante seu processo de 

formação, até chegar a atuar na profissão, como professor. 

 

No segundo trabalho, localizado na RBCE, Gariglio (2010) analisa e discute o papel 

ocupado pelos componentes disciplinares, pedagógicos e práticos, transmitidos durante 

a formação inicial, no processo de constituição da identidade profissional de professores 

de Educação Física. O trabalho em questão discorre sobre o processo de constituição 

dessa identidade dos professores de Educação Física e nos ajuda a compreendê-lo 

melhor. 

 

Publicado pela revista Movimento, o texto de Rinaldi (2008), produz reflexões sobre as 

necessidades dos docentes que atuam na formação de professores de Educação Física. 

Segundo ela “Ao entender que a identidade da área do professor de Educação Física é 
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de intervenção social, acreditamos que o conhecimento instrumental não deva ser 

priorizado, apesar de ter sua importância” (RINALDI, 2008, p. 193). 

 

Este trabalho nos leva à reflexão sobre a relevância da identidade social do professor, 

trazendo questionamentos a respeito da constituição dessa identidade na elaboração de 

nossa temática. 

 

No que diz respeito à temática, “Reflexões sobre o exercício da docência”, 

identificamos dois textos. O primeiro deles publicado pela revista Pensar a Prática, de 

Figueiredo et al. (2008), perspectiva compreender as ações do professor no espaço e no 

tempo da escola, remetendo para questões da Educação Física no ensino fundamental e 

para a profissão docente. 

 

Segundo os autores, “Os professores de Educação Física carregam histórias de vida, 

formações, vitórias/fracassos que essencialmente os diferem e, consequentemente, 

possuem modos particulares de subjetivar” (FIGUEIREDO et al., 2008, p. 215). Esse 

texto nos desperta para questões acerca do exercer a profissão docente, tendo em vista o 

processo percorrido em sua trajetória acadêmica até a prática da profissão, o que 

contribui para seu amadurecimento profissional. 

 

No segundo texto localizado, publicado também pela revista Pensar a Prática, de Rezer 

e Fensterseifer (2008), visa a refletir sobre a complexidade da docência no campo da 

Educação Física. Esse trabalho nos leva a pensar nas práticas, durante o processo de 

formação, que podem proporcionar uma prática transformadora em outros contextos. 

 

Na busca de trabalhos sobre a temática “Currículo e formação docente”, localizamos 

quatro estudos. O primeiro, publicado pela revista Movimento, por Krüger e Krug 

(2009), objetiva compreender as concepções da formação de professores na 

Licenciatura em Educação Física. Segundo eles, 

 

[...] as concepções práticas que permeiam o projeto educativo procuram 

integrar as temáticas similares que constituem as diferentes disciplinas da 

grade curricular buscando aproximação com a Educação Física Escolar ao 

longo do curso (KRÜGER e KRUG, 2009, p. 58). 
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Com base neste estudo, compreendemos a importância das concepções práticas no 

projeto educativo na constituição das disciplinas da grade curricular. 

 

O segundo texto encontrado, publicado pela revista Pensar a Prática, de Paiva, 

Andrade Filho e Figueiredo (2006), apresenta fundamentação teórica e seus 

desdobramentos no currículo de formação inicial em Educação Física para atuar na 

Educação Básica, implantado no Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Espírito Santo, portanto, relativo ao curso em questão neste 

estudo. Os autores indicam que, historicamente, 

 

A formação tem sido marcada por uma tendência generalista para abranger 

diversidade da ação profissional; por uma estrutura curricular que beneficia a 

fragmentação do conhecimento e a valorização de disciplinas de cunho 

biológico em detrimento de conteúdo disciplinar das Ciências Humanas; e 

pela ênfase na formação técnico-esportiva (PAIVA; ANDRADE FILHO e 

FIGUEIREDO, 2006, p. 215). 

 

Identificamos, com este artigo, alguns dos dilemas comumente abordados na formação 

inicial nas licenciaturas, como a priorização de disciplinas biológicas. Além disso, os 

autores nos levam à compreensão de que a falha não está somente nos alunos que 

perspectivam ideais disciplinares na formação do curso de Educação Física, por meio de 

vivências anteriores, fazendo com que esses alunos priorizem disciplinas biológicas, 

pois são as falhas na constituição do currículo disciplinar do curso, contribuem para 

esse pensamento. 

 

O terceiro estudo analisado, publicado pela revista Pensar a Prática, de Soares Júnior 

(2011), perspectiva analisar o lugar da pesquisa no currículo de um curso de formação 

inicial de professores de Educação Física para a Educação Básica. Esse estudo nos leva 

à reflexão sobre a relevância da pesquisa como componente curricular no curso de 

formação de docentes em Educação Física. 

 

Ainda na Pensar a Prática, o texto de Figueiredo (2009), apresenta uma reflexão acerca 

do conhecimento pessoal e prático na formação do professor, visando a analisar os 

pressupostos teóricos do currículo do curso de formação de professores de Educação 

Física. Segundo a autora, “[...] o currículo não deve ser reduzido à aparente separação 

entre o escritor e o vivido, mas do prescrito ao vivido, considerando todas as 
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complexidades que envolvem o desenvolvimento curricular” (FIGUEIREDO, 2009, p. 

3). 

 

Ao analisarmos os artigos em questão, na busca de compreender as escolhas feitas pelos 

alunos durante o processo de formação, observamos que tais pesquisas indicam que os 

caminhos percorridos pelos estudantes refletem suas experiências sociocorporais, suas 

afinidades e suas relações interpessoais vivenciadas anteriormente à formação. 

 

A busca desses alunos parte dessas experiências anteriores e, ao chegarem ao ensino 

superior, acreditam que o processo de formação contribuirá para melhoria de suas 

habilidades motoras em determinados esportes e que as disciplinas ofertadas pelo curso 

suprirão essas expectativas, porém, deparam-se com grades curriculares completamente 

diferentes do que acreditavam serem as disciplinas constituintes do processo de 

formação em Educação Física. 

 

Essa trajetória do aluno, tanto anterior à formação, quanto em seu processo, contribui 

para a constituição e transformações de sua identidade docente, que não é imutável e 

continua a moldar-se após o curso, por meio de suas experiências sociais e seu 

amadurecimento (ou não) como professor da escola. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Buscamos identificar os processos de constituição da identidade docente na relação com 

as experiências (LARROSA, 2002) no processo de formação, por meio de questionários 

aplicados em três momentos a uma turma do CEFD/Ufes: um no primeiro período, no 

qual objetivamos analisar as expectativas iniciais dos alunos, as noções que eles tinham 

sobre o que seria Educação Física e sobre o significado de ser professor, bem como 

aquilo que referenciava suas escolhas, por meio de experiências vividas dentro e fora do 

âmbito escolar. 

 

No terceiro período, buscamos analisar o que mudou com relação às expectativas 

iniciais e qual caminho pretendiam percorrer até o final do curso.  Já no oitavo período, 

procuramos investigar como esses alunos chegaram ao final do processo de formação; 

como refletem sobre o que viveram no decorrer da graduação e quais as mudanças que 

ocorreram neste processo. 

 

Selecionamos para a análise o total de oito questionários, considerando que somente 

esses estudantes devolveram os três questionários. Os demais alunos devolveram apenas 

um ou dois. Para preservar a integridade física e moral, esses sujeitos serão 

identificados como A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8.
6
 

 

Para alcançarmos essas respostas, utilizamos como referência cinco questões 

norteadoras, as quais são: O que você espera do curso/como está o curso? O que é 

Educação Física e qual a sua importância? Que caminho pretende percorrer no curso de 

Educação Física ao longo dos próximos quatro anos? Que tipo de estudante pretende 

ser? (que foi modificada nos outros dois questionários para: Que caminho pretende 

percorrer no curso ao longo dos próximos períodos? Que tipo de estudante tem sido?) 

Qual a relação entre Educação Física e esporte? O que significa ser professor de 

Educação Física? Sente-se preparado? As duas últimas questões constam somente do 

questionário aplicado no 8º período. 

  

                                                             
6 Utilizamos a abreviação da palavra aluno juntamente com a respectiva enumeração por ordem 

alfabética. 
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Ao analisarmos as respostas dos estudantes referentes ao primeiro questionário, 

identificamos que a maioria associou o curso como o único responsável pela qualidade 

da formação. Desejavam concluir esse processo com todos os conhecimentos 

necessários e estarem preparados para atuar na escola. Como exemplo, podemos 

observar o que diz o aluno A2 em resposta à primeira questão: 

 

Eu espero obter conhecimentos e absorver o máximo possível de informações 

que sejam passadas pelos professores. Pretendo que ao concluir o curso eu 

esteja capacitado para passar todo o conteúdo aprendido para meus 

alunos, quero expandir meus estudos, conhecendo todas as áreas possíveis 

(A2, 2011, grifo nosso). 

 

Não muito distante o estudante A4, em sua resposta, diz: “Eu espero que o curso me 

proporcione uma boa formação, e que eu saia realmente preparado para lecionar 

essa disciplina, com muita dinâmica e aceitação dos alunos” (A4, 2011, grifo nosso). 

 

Com base nos relatos dos alunos, observamos que eles possuem um conceito pré-

estabelecido com relação ao que pensam ser o curso de Educação Física. Acreditam que 

a finalidade do curso, por meio de seus componentes curriculares, é de prepará-los para 

atuarem como professores na escola. Porém, entendemos que nenhum estudante de 

graduação sai totalmente preparado para a atuação profissional. O curso não garante 

todas as competências necessárias, pois tem saberes que só adquiriremos com a 

experiência. O papel da formação é oferecer instrumentos, ferramentas, conhecimentos 

e possibilidades para que, por meio das experiências constituídas e pela construção de 

sua identidade docente, esses alunos sintam-se aptos para atuarem na escola. 

 

Como lembra Rinaldi (2008, p. 187),  “O desafio é estar pronto para intervir na 

realidade, mesmo sabendo que existem possibilidades e limites para que isso aconteça”. 

Por outro lado, também sabemos que a identidade docente se desde a formação até o 

exercício da profissão. 

 

Essas reflexões nos remontam às ideias de Pimenta (2012) com relação à imutabilidade 

da identidade docente, que é compreendida como uma construção dos sujeitos, que são 

historicamente situados. 
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Consideramos importante lembrar aqui das ideias de Figueiredo e Morais (2013, p. 56) 

sobre essa questão: “A identidade por sua vez, vai se formando e se transformando ao 

longo da vida do individuo num processo descontínuo de construção individual e 

coletiva no meio social. Essa identidade não algo é [sic] imutável, muito pelo contrário, 

ela é provisória [...]”. 

 

Na segunda questão, que tem como foco o entendimento dos alunos sobre o que é a 

Educação Física e qual a sua importância, observamos que grande parte dos alunos, 

compreendem a Educação Física como promotora de saúde e como a disciplina 

responsável por desenvolver suas habilidades motoras (tanto a dos alunos da graduação, 

quanto, posteriormente, a de seus futuros alunos), por meio de esportes e exercícios 

físicos. 

 

Entendemos que isso ocorre por trazerem consigo esse (pré)conceito enraizado em suas 

experiências anteriores (escolares ou na relação com o esporte), o que acabam por 

relacionar à noção de Educação Física. Nessa direção, Figueiredo (2004, p. 90) destaca 

que 

 

[...] muitos alunos que ingressam no curso de Educação Física já trazem uma 

concepção dessa área de estudos como promotora da saúde restrita ao aspecto 

biológico como sistema de treinamento de atletas, instrutora de exercícios 

físicos e outras do mesmo gênero. 

 

Para o estudante A7, a Educação Física 

 

[...] é uma das ciências que tem a função de estudar o corpo humano, 

voltando-se principalmente para a área pscicomotora. A Educação Física é 

importante para desenvolver uma metodologia voltada à prática de atividades 

corporais, a fim de oferecer uma melhor qualidade de vida. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, o aluno A8 diz que a Educação Física 

 

É uma disciplina escolar que visa lecionar os fundamentos dos principais 

esportes. É uma ciência que estuda tudo associado ao corpo e ao movimento 

humano. A Educação Física prepara o indivíduo para praticar qualquer 

esporte, se preocupa com a saúde e com o bem estar da sociedade. (A8, 2011) 

 

Como pode ser observada nas respostas dos alunos, para eles a Educação Física á uma 

prática esportiva e de atividades corporais que agem em benefício da saúde. Portanto, há 

nessas ideias uma relação direta entre a Educação Física e o esporte e, também, com as 
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concepções de cunho biológico que envolve o corpo. Sobre isso, Paiva, Andrade Filho e 

Figueiredo (2006, p. 216, grifo dos autores), constatam que: 

 

[...] a estreita vinculação entre Educação Física/saúde, relacionada apenas 

com o aspecto biológico, e Educação Física/esporte, relacionada apenas a 

questão da performance, tem sido, ao longo dos anos, a principal referência 
dos alunos que ingressam no curso. Essa referência é um dos principais 

entraves para que se possa compreender a dimensão educacional da Educação 

Física e suas interfaces com diferentes campos de saberes. 

 

No que diz respeito à terceira questão, os alunos apresentam respostas breves e 

expectativas semelhantes com relação ao modo como pretendem percorrer o caminho da 

graduação: todos eles objetivaram aproveitar tudo que fosse oferecido no curso para 

agregarem uma ampla gama de conhecimentos. 

 

Destacamos na quarta questão, a resposta do aluno A8 que diz que “A disciplina de 

Educação Física nas escolas visa a apresentar aos alunos modalidades esportivas (futsal, 

vôlei, handebol e basquete)” (A8, 2011). Observamos que para esse aluno a Educação 

Física e o esporte estão totalmente relacionados. Com base no pensamento de 

Figueiredo (2004, p. 96) nossa reflexão é de que essa concepção que o aluno trás sobre a 

temática se fundamenta em sua “[...] experiência social reveladora de uma identificação 

da Educação Física com o Esporte, imposta por uma cultura e relações sociais 

preexistentes”. 

 

Na busca da significação do ser professor para esses estudantes, na quinta e última 

questão respondida por eles, identificamos que alguns alunos entendem que o professor 

é apenas um transmissor de conhecimentos e conteúdos, a exemplo do que podemos 

analisar nos escritos de alguns deles. Para A1 ser professor “É transmitir 

conhecimentos, ensinar a prática de esportes, ginástica, dança, trabalhar a coordenação 

motora e afins” (A1, 2011). Outros relacionaram o professor a uma pessoa habilidosa 

nos esportes, nas atividades corporais e responsável por desenvolver no aluno hábitos 

saudáveis. A6 acredita que “Significa ser bom na área dos esportes e atividades, tendo 

uma boa didática para ensinar a relação do corpo e mente para a sociedade, atribuindo a 

ela um melhor desenvolvimento físico e psicológico” (A6, 2011). 

 

De maneira geral, identificamos nesse primeiro questionário, que os alunos analisados 

possuem pensamentos similares e, aparentemente, confusos, pois ao refletirmos sobre as 
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respostas analisadas percebemos ainda certa imaturidade no modo de os alunos tratarem 

as temáticas envolvendo a Educação Física. Como constata Cruz Junior e Caparroz 

(2014, p. 156) nos seus dizeres: 

 

Esse período tende a concentrar uma miríade de expectativas para o futuro, 

cuja principal via de realização encarna-se na figura do ensino superior. 

Diante disso, não é à toa que a escolha da carreira seja motivo de bastante 

apreensão para o sujeito jovem, conduzindo-o a inúmeros impasses e dilemas 

pessoais. Talvez por isso a escolha da profissão seja tão afetada por 

concepções de mundo e representações prematuras, idealizadas ou mesmo 
fantasiosas, que povoam os imaginários juvenis, e como tal, estão propensas 

a agregar ainda mais dramaticidade ao delinear o futuro. 

 

No segundo questionário, aplicado no terceiro período, detectamos algumas mudanças 

no modo de pensar desses alunos com relação às questões fundamentais para este 

estudo. Na resposta do estudante A2 à primeira questão, observamos que a busca pelo 

conhecimento, como citada na resposta do questionário anterior, parece ter surtido um 

efeito positivo, no que diz respeito a sua inserção em laboratórios para ampliar seus 

conhecimentos dentro do curso, o que tornou, segundo ele, mais significativa a sua 

formação.  

 

Sobre a mesma questão, A4 desenvolveu um pensamento crítico com relação à grade 

curricular do curso ao dizer que: 

 

para quem realmente possui a intenção de dar aula de Educação Física, o curso está 
sendo muito bom, principalmente para quem pretende seguir a carreira acadêmica. O 
curso não possui um caráter prático. Tem muita teoria e o ar pedagógico prevalece, ou 
seja, vamos sair da Universidade com muitos argumentos convincentes para um 
debate sobre nossa área (A4, 2012). 

 

Em outra resposta referente a essa questão, A7 acredita que “[...] para quem vai seguir 

carreira acadêmica esse novo currículo está muito bom. Mas quem vai realmente para a 

escola ou outros campos esse novo currículo prejudica as aulas práticas por causa dessa 

pedagogização do curso” (A7, 2012). 

 

Ao analisarmos essas respostas, observamos algumas diferenças entre os pensamentos 

dos estudantes, pois para o estudante A4, a composição curricular é satisfatória. Ele 

acredita que mesmo com “muita” teoria e com a prevalência do “ar pedagógico”, terá 

argumentos convincentes para um debate sobre a área. Já o estudante A7, diz que o 

currículo está bom apenas para quem pretende seguir carreira acadêmica, e critica o 
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currículo por sua “pedagogização”, dando a entender que para quem pretende atuar no 

campo escolar, o curso não oferece todas as práticas necessárias. 

 

Observamos nas falas desses estudantes, uma forte crítica ao currículo do curso, devido 

à falta de disciplinas consideradas práticas e ao que chama de excesso de teorias, o que, 

em nossa análise, frustrou suas expectativas com relação ao processo de formação. Mas 

questionamos: o que é teoria? O que é prática? Qual a relação entre esses elementos? 

Como eles interferem na formação? 

 

Nosso entendimento, como alunas da licenciatura em Educação Física, nos aproxima 

dessas ideias na medida em que a primeira noção que temos do que é prática e do que é 

teoria, relaciona a primeira ao saber fazer das práticas corporais que compõem a área da 

Educação Física e, a segunda, aos momentos de estudo (leitura, escrita, etc) que 

ocorrem no âmbito da sala de aula. Como se a prática estivesse vinculada à quadra ou 

ao ambiente externo e a teoria estivesse relacionada com o espaço da sala de aula. Ao 

fim, é preciso compreender que teoria e prática são indissociáveis, mas dificilmente isso 

é compreendido por nós alunos, mesmo quando chegamos ao final do curso. 

 

Nessa direção, Figueiredo (2004, p. 105) diz, ainda, que: 

 

Essa prática parece ser compreendida pelos alunos ora como aquisição de 

experiência, ora como instrumentalização e apreensão de certas habilidades. 

Na primeira compreensão, a prática é reduzida ao fazer, praticar, 

experimentar; na segunda, aprender determinadas habilidades técnicas 

corporais, vistas como necessárias para o ato de ensinar e/ou desempenhar a 
função de professor de Educação Física. 

 

Ainda sobre o currículo, entendemos haver possíveis desencontros entre os 

componentes curriculares do curso. Nesse sentido, Figueiredo e Morais, sobre o 

currículo atual
7
 do curso de Educação Física dizem que: 

 

Em desenvolvimento há apenas seis anos, não se pode afirmar que esse 

currículo não esteja sendo aquilo que esperava que ele fosse, entretanto, já se 

pode perceber que, em seu desenvolvimento, se vivem tensos e intensos 

paradoxos – de resistências e omissões e de reflexões, vivências e 

investigações instigantes acerca do formar-se professor- o que, certamente, 

implica em aprendizagens (FIGUEIREDO, MORAIS, 2013, p. 56). 

 

                                                             
7 Refere-se ao currículo vigente de 2006 a 2013. 
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Ao responderem o que é Educação Física, no terceiro período, percebemos mudanças na 

concepção. Vimos que a cultura corporal de movimento aparece como cerne da maioria 

das respostas dos alunos. O termo aparece como definição de Educação Física. Por meio 

destas respostas, verificamos que eles passaram a relacionar o significado de Educação 

Física aos conhecimentos adquiridos, às leituras feitas e aos discursos ouvidos em sala 

de aula, deixando de identificar a Educação Física como uma ciência e de associar a sua 

importância à melhora da qualidade de vida e ao esporte. 

 

Com relação à questão três, sobre o caminho que se pretende percorrer ao longo dos 

próximos períodos e que tipo de estudante têm sido, as respostas indicam que os 

estudantes investigados tentaram vivenciar o máximo dos conteúdos buscando alinhar a 

teoria e a prática, conforme diz A1 em sua fala: “A minha intenção é poder vivenciar o 

maior número de conhecimentos possíveis. Aliar teoria com a prática, entender mais a 

fundo a realidade das escolas e me preparar para ser um bom profissional lá fora, 

alguém que venha fazer a diferença” (A1, 2012). 

 

No que se refere ao tipo de estudante que tenham sido, deduzimos perante suas falas que 

eles buscaram adaptar-se aos estudos, já que nesse início da formação as matérias 

biológicas prevaleciam e necessitavam de uma dedicação maior aos estudos. Com isso, 

vimos que os pensamentos em relação a essa questão se mantêm e, como nas respostas 

no primeiro questionário (1º período do curso), os alunos pareciam estar aproveitando o 

que era ofertado pelo curso e, desse modo, ampliando seus conhecimentos. 

 

No que diz respeito à quarta questão do segundo questionário, notamos algumas 

diferenças com relação às respostas anteriores. Vimos que muitos mudaram seus 

conceitos dizendo que a Educação Física não se limita somente ao esporte, e que este é 

apenas um dos objetos utilizados como meio de transmitir conhecimentos. Assim como 

diz A7: “O esporte se tornou uma competição onde vence o melhor. A Educação Física 

trabalha utilizando também o esporte, mas com uma visão mais cooperativa do que 

competitiva” (A7, 2012). Nesse sentido, Cruz Junior e Caparroz (2013) entendem que: 
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A fé depositada pelos jovens no esporte, mais precisamente, na sua 

capacidade de reduzir o fosso de desigualdades que separa diferentes grupos 

sociais, revela que essa vontade de mudança está articulada à compreensão 

que esse indivíduo tem acerca da tarefa confiada à Educação Física, no cerne 

dos projetos pedagógicos de caráter crítico e progressista (CRUZ JUNIOR, 

CAPARROZ, 2013, p. 156). 

 

A resposta do aluno A2 complementa a anterior ao dizer que “O esporte é um dos 

elementos da Educação Física, mas a Educação Física não é somente esporte. A 

Educação Física abrange áreas que não necessitam da atuação do esporte” (A2, 2012). 

 

Na próxima questão, que almeja encontrar um significado de ser professor de Educação 

Física, alguns pensamentos ainda se mantiveram e outros sofreram leves mudanças, 

como o caso Do estudante A6 que diz que “Ser um bom professor é abranger o máximo 

possível da disciplina de Educação Física. Despertar o interesse dos alunos para a 

participação nas aulas” (A6, 2012). 

 

Diferente das respostas do primeiro questionário, vimos que com o decorrer do curso, a 

identidade acerca do ser professor começa a ser construída e moldada. Acreditamos que 

a constituição da identidade se dá por meio das experiências vividas pelo aluno durante 

o processo de formação, que dá significado à constituição de seus saberes, por meio dos 

conhecimentos adquiridos. 

 

No terceiro e último questionário, aplicado no oitavo período, identificamos algumas 

mudanças representativas com relação à primeira questão. O ponto de vista dos 

estudantes analisados neste estudo transformou-se completamente, ao tratar-se do 

caminho percorrido até o último ano. Observamos que A2 amadureceu seus 

pensamentos ao dizer: 

 

Após ter percorrido os oitos períodos do curso, tenho como conclusão que a 

separação entre bacharelado e licenciatura foi muito extremista aqui nos 

cursos da UFES. Os discursos de saúde e bem estar/qualidade de vida e os 

discursos de cultura corporal e planejamento pedagógico não se entrelaçam 

nas disciplinas dos respectivos cursos. Buscando essa ligação, tentei 

encontrar em projetos de extensão ou outros programas disponibilizados pela 

UFES maiores experiências, das mais diversas áreas possíveis para 

enriquecer o currículo e incrementar minha identidade (A2, 2014, grifo 

nosso). 

 

No relato do aluno A2 fica clara a insatisfação com a separação do curso de Educação 

Física licenciatura e bacharelado e das perdas que isso acarreta. Para A2 haveria a 
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necessidade de diálogo entre os dois cursos no que diz respeito aos conhecimentos 

pedagógicos e biológicos. No nosso entendimento, os saberes que excedem em um 

curso falta no outro, quando são importantes em ambos os cursos. 

 

Nesse mesmo sentido, identificamos modificações significativas que revelam as 

mudanças ou o crescimento pontuado pelo aluno A4 no caminho percorrido durante o 

curso: 

 

O curso foi cheio de descobertas, muitas ideias que possuía à respeito da 

Educação Física, caíram por terra. Primeiramente, descobri que Educação 

Física não é ciência e o Esporte é um dos seus conteúdos. Tive a 

oportunidade de adentrar no PIBID8, no qual tive um contato direto com o 

ambiente escolar, o que revitalizou o desejo de seguir a carreira como 

professor. O que se manteve foi a preferência de trabalhar com um público de 
idade mais avançada, ou seja, não gostaria de trabalhar no ensino infantil. O 

curso foi muito preparatório, e apesar da deficiência em relação à estrutura 

e às disciplinas, o curso me levou a pensar sobre a minha prática docente 

(A4, 2014). 

 

No que diz respeito à segunda questão, notamos a variação nas respostas sobre o que é a 

Educação Física e qual a sua importância. Ao observamos o que foi dito pelo estudante 

A8, vimos grande diferença com relação a essa temática no decorrer dos anos. Ele/a 

considera 

 

[...] que a Educação Física seja um “conjunto” de elementos da “cultura 

corporal de movimento” porque ela é capaz de abordar variadas práticas 

corporais e discutir sobre a relação entre essas práticas e os conhecimentos 

das ciências naturais e sociais (biologia, história, psicologia, filosofia, etc.), 

bem como os conteúdos estudados por essas ciências e aplicados na 

Educação Física. Penso que a importância da Educação Física está 

relacionada a promoção da saúde e do bem estar físico, além do fomento da 

inclusão e da interação entre indivíduos em diferentes condições ou 

situações. 

 

Entendemos que o estudante A8 mudou sua concepção acerca do que é Educação Física, 

deixando de relacioná-la diretamente ao esporte, se aproximando do conceito de cultura 

corporal de movimento, porém ainda há resquícios da ideia de Educação 

Física/promoção de saúde em seu discurso. 

 

Na terceira questão constatamos que os caminhos percorridos por esses alunos durante o 

processo de formação constituiu-se da busca por conhecimentos dentro e fora da 

                                                             
8 PIBID: Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 



29 

 

universidade. Vimos que uma parte significativa deles seguiu, em um determinado 

momento da formação, para os laboratórios e grupos, para realização de iniciação 

científica e participação em projetos de extensão, a fim de aprofundar seus 

conhecimentos nas áreas com as quais se identificam. 

 

Ao analisarmos as respostas referentes à quarta questão, sobre Educação Física e 

esporte, consideramos que os alunos cujas respostas são aqui examinadas, aprimoraram 

seu entendimento a respeito do que consideram ser a relação entre esporte e Educação 

Física, visto que mantiveram seus pensamentos de que Educação Física não se resume 

ao esporte e que este é apenas um dos conteúdos da área, que pode ser observado na fala 

de A7, quando diz que: 

 

A relação se da no momento que usamos o esporte, como meio de inserção, 

inclusão. Invertendo a lógica do rendimento que exclui os menos eficazes e 

criando possibilidades para integrar as pessoas, dando possibilidades de 

experimentarem e vivenciarem o esporte. 

 

No que diz respeito à quinta questão sobre a significação dada por esses alunos ao que 

significa ser professor e se estão preparados para atuar como professores de Educação 

Física, concluímos que as respostas dadas por eles a essa questão são similares e 

tomamos como exemplos os escritos dos estudantes A1 e A4. 

 

A1 acredita que “Vai além do ensinar uma determinada prática e, a partir dessa prática, 

trabalho com/no aluno valores e princípios, formando o sujeito para a vida. Sim, sinto-

me preparada”. E A4 diz que 

 

É ser responsável pela formação cultural, psicomotora, social e pode se dizer 

linguística, pois o professor é responsável em trabalhar com conhecimento e 
interpretação das manifestações humanas. E sim, estou preparado e ansioso 

para ser professor. 

 

Ao analisarmos as mudanças ocorridas no seu pensar sobre o curso, na construção de 

seus saberes e de sua identidade docente, por meio das respostas dos estudantes aos 

questionários aplicados, indicaram a permanência das expectativas com relação à 

necessidade de aprofundamento nas áreas com as quais se identificam, atentando-se 

para a amplitude dos conhecimentos oferecidos pelo curso, que satisfaz, até certo ponto, 

aos que pretendem seguir os caminhos da docência. 
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Concluímos que por meio desse processo de formação, os alunos adquiriram 

conhecimentos e saberes que ao longo desses quatro anos, transformaram e modificaram 

seus pensamentos inicias, constituindo suas identidades docentes mediante as 

experiências vividas em suas trajetórias no decorrer do curso, com base no que dizem 

Cruz Junior e Caparroz (2014) acreditamos que 

 

[...] os cursos de formação universitária podem ser considerados como 

espaços fecundos para a compreensão da transição, por meio da qual o jovem 

passa das “nuvens”, isto é, das indefinições e utopias acerca da profissão 

almejada à docência (em Educação Física), carreira que é objeto do presente 

trabalho. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou analisar as impressões e as expectativas de um grupo de alunos 

durante o processo de formação no curso de Licenciatura em Educação Física do 

CEFD/UFES, por meio de questionários aplicados em três momentos: no primeiro, no 

terceiro e no oitavo/último períodos, buscando relacionar suas expectativas iniciais com 

as experiências vividas no decorrer do curso. 

 

Na análise dos questionários procuramos identificar as mudanças no modo como esses 

alunos pensam/pensavam sua formação e quais as reflexões feitas por eles nesse 

processo. Durante a escrita deste trabalho, observamos nas respostas dos estudantes, 

certas frustrações e confusões que entendemos como vinculadas à imaturidade. Que tem 

relação com o fato de ainda se verem como alunos do ensino médio. Por outro lado, são 

falas cheias de expectativas com relação à formação e à trajetória a ser percorrida. 

 

Ao chegar à universidade, o estudante, no geral, ainda muito jovem, não sabe ao certo 

como a universidade se organiza. Tudo é novo. Sua representação inicial do que é a 

Educação Física se relaciona com a Educação Física como disciplina com a qual ele 

teve contato na escola como aluno. Do mesmo modo, a representação de professor de 

Educação Física é aquela que remete aos professores que teve, podendo ser positiva ou 

negativa: bons professores ou professores “rola-bola”. Assim, esse aluno espera por 

duas possibilidades: ter uma formação tão boa que permita que ele seja um bom 

professor como o que ele teve na educação básica ou uma formação que supere o “mau 

professor” que ele teve. 

 

Vimos, também, que com o passar do tempo no curso, ocorreram mudanças 

significativas na compreensão do significado da Educação Física, do que é ser 

professor, sobre o curso, sobre a formação, etc. Por outro lado, notamos que alguns 

conceitos e concepções se mantiveram. Compreendemos que já são perceptíveis, nesses 

alunos, algumas peculiaridades sobre a construção de sua identidade docente. Isso pode 

ser percebido tanto nos questionários quanto no convívio cotidiano com eles, que são 

nossos colegas. 
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Ao desenvolvermos esse estudo, nos encontramos em algumas escritas destes 

estudantes, pois como alunas em processo de formação inicial, entendemos que muitas 

dúvidas, questionamentos, expectativas, críticas e reflexões constroem as características 

de muitos alunos nesse momento da graduação. Com isso, nos vimos no modo como 

esses alunos/colegas pensam sobre a formação, inclusive por compartilharmos das 

mesmas inquietações. 

 

Sobre as frustrações iniciais e finais com relação ao curso, as análises de Cruz Júnior e 

Caparroz (2014, p. 159) indicam que elas são unânimes nos depoimentos que 

analisaram: 

 

No entanto, as razões implicadas neste quadro variam: do caráter fortuito da 

escolha pelo curso de licenciatura, até a dissolução da imagem romântica 

nutrida em relação à docência, principalmente entre os indivíduos que desde 

o início manifestaram interesse em iniciar uma carreira na Educação Física. 

Além disso, notou-se que o ser professor, entendido como conjunto de 
significados, representações e funções sociais, concorrentes à atividade 

professoral, está propenso a ser percebido pelos estudantes dos cursos de 

formação como uma espécie de ‘prêmio de consolação’, ao invés de uma 

‘conquista’. 

 

A realização dessa investigação nos ajudou a compreender melhor o que pensam e quais 

os significados que os alunos da Licenciatura em Educação Física constroem durante a 

sua formação. 

 

Como alunas do curso, pelas observações que fazemos cotidianamente, mas 

principalmente pelos relatos que analisamos dos nossos colegas, entendemos que as 

questões dos estudantes da licenciatura Educação Física são muito semelhantes. 

Envolvem, primeiramente, a dúvida com relação ao que é Educação Física e a 

frustração ao compreender do que realmente trata o curso, especialmente, considerando 

a separação entre licenciatura e bacharelado e o choque que vive quando faz essa 

descoberta no começo do curso. 

 

Nesse sentido, a ênfase em alguns conhecimentos ou o déficit tanto na licenciatura 

quanto no bacharelado, de outros, parece injusta e parece, também, ser um dos motivos 

da frustração dos alunos. 
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Por fim, consideramos que o exercício de ler os relatos dos nossos colegas de formação 

nos ajuda a compreender o que acontece conosco durante o trajeto até nos tornarmos 

professores. Entendemos, também, que o modo como nossos colegas veem o curso não 

é um retrato da realidade, mas também não são respostas isoladas, pois tanto nos textos 

que tomamos referência quanto nas análises que aqui fizemos percebemos que os 

momentos de questionamento, de frustração, de busca pela identificação com o curso é 

comum aos estudantes da licenciatura em Educação Física.  
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APÊNDICE A 

 

Questionário 1 

 

1) O que você espera do curso? 

 

2) O que é Educação Física e qual a sua importância?  

 

3) Que caminho pretende percorrer no curso de Educação Física ao longo dos 

próximos quatro anos? Que tipo de estudante pretende ser?  

 

4) Qual a relação entre Educação Física e esporte?  

 

5) O que significa ser professor de Educação Física? 
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APÊNDICE B 

 

Questionário 2 

 

1) Como está o curso?  

 

2) O que é Educação Física e qual a sua importância? 

 

3) Que caminho pretende percorrer no curso ao longo dos próximos períodos? Que 

tipo de estudante tem sido? 

 

4) Qual a relação entre Educação Física e esporte? 

 

5) O que significa ser professor de Educação Física? 
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APÊNDICE C 

 

Questionário 3 

 

1) Como está o curso? 

 

2) O que é Educação Física e qual a sua importância? 

 

3) Que caminho pretende percorrer no curso? Que tipo de estudante você foi? 

 

4) Qual a relação entre Educação Física e esporte? 

 

5) O que significa ser professor de Educação Física? Sente-se preparado?  

 


