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RESUMO 

 

 

 

 A Formação de Professores se transformou em uma área de conhecimento que viabiliza 

soluções e, por vezes, coloca problemas ao sistema educacional.  Estudos sobre currículos, 

saberes docentes e epistemologia da formação de professores, dentre outros, são realizados para 

que seja possível estruturar e desenvolver desde Políticas Públicas à construção e 

desenvolvimento de Projetos Pedagógicos de Licenciaturas. Inserida neste contexto, esta 

pesquisa teve como objetivo investigar as representações de egressos acerca do processo de 

formação inicial vivenciado em um curso de licenciatura em Educação Física de uma instituição 

particular de ensino superior da Grande São Paulo. Sob uma abordagem qualitativa, esta 

pesquisa pode ser classificada como descritiva e exploratória. Como estudo de caso fez uso de 

uma entrevista estruturada aplicadas a dezenove sujeitos voluntários, cujas respostas foram 

metodologicamente tratadas por meio da análise de conteúdo. Os dados foram organizados em 

cinco categorias previamente estabelecidas e diversas subcategorias emergentes do processo de 

análise. Os resultados revelaram o reconhecimento dos egressos em terem adquirido saberes e 

competências importantes à prática profissional e às dificuldades enfrentadas nessa. Também 

revelaram os motivos das satisfações e insatisfações referentes ao próprio processo de formação 

inicial, assim como as sugestões de mudanças para a melhoria da qualidade do curso de 

formação de professores vivenciado por eles.   

 

 

ABSTRACT 

 

  

 The process of development of professors has changed to an area of knowledge that 

present solutions and, occasionally also add problems to the educational system. Studies 

regarding curricula,   knowledge of the professors, and epistemology on the development of new 

professors, among others, are performed in such a way to permit the development of Public 

Policies and construction and development of Pedagogic Projects on Graduation.  In that context, 

the present research aimed to investigate the representations of graduate students on the process 

of their initial development as graduation students from a particular institution of Graduation of 

Physical Education from the metropolitan area of São Paulo city. Under a qualitative approach, 

the present research can be classified as descriptive and exploratory. As a case study, structured 

interviews were applied to 19 voluntary subjects and their answers were treated by means of 

contends analysis. Data were organized into five categories previously established and several 

subcategories that have emerged from the process of analysis. Results revealed that the graduate 

subjects have acquired important competences to their professional practices and sufficient to 

solve most difficulties encountered, as well as they revealed the reasons of satisfactions and 

insatisfactions referent to the initial graduation process. In addition, suggestions to the 

improvement of the quality of the course have arisen.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Pouco a pouco, a Formação de Professores se transformou em uma área válida e 

complexa de conhecimento e investigação que viabiliza soluções e, por vezes, coloca problemas 

ao sistema educacional. Atualmente, sabemos quão necessários e relevantes são os esforços 

envolvidos na construção e no desenvolvimento de um curso de formação de professores. 

Estudos sobre currículos, saberes docentes, demandas da realidade educacional, diretrizes legais, 

orientações governamentais e epistemologia da formação de professores, dentre outros, são 

realizados para que seja possível estruturar e desenvolver um projeto pedagógico de melhor 

qualidade. Entretanto, também sabemos que na realidade um projeto pedagógico está em 

permanente construção e sob esta perspectiva avaliações e investigações sobre currículo, as 

metodologias de ensino em ação e o impacto efetivo do curso de formação inicial de professores 

na atuação profissional configuram ações que visam à manutenção do compromisso com a 

qualidade.   

 Deste modo, a existência de pesquisas educacionais voltadas à temática Formação de 

Professores é tão essencial quanto a necessidade de que as instituições responsáveis por esta 

formação estejam, atenta e constantemente, refletindo e se autoavaliando. Esta reflexão e 

autoavaliação ocorrem em relação ao Projeto Político Pedagógico em vigor, a partir de 

indicadores formais como os advindos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), da Avaliação Externa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira (INEP) e da Comissão Própria de Avaliação, como também a partir de indicadores 

informais como observações e feedbacks não sistemáticos referentes às percepções dos alunos 

que cursam ou estão terminando a licenciatura. Neste contexto, um indicador fundamental e 

integrante de todo o complexo avaliativo envolvido no compromisso com a qualidade no 

processo de formação profissional encerra-se na avaliação do curso a partir da perspectiva dos 

egressos, sem desmerecer outras abordagens da complexa teia que constitui o processo de 

formação de professores, como da investigação sobre a epistemologia da formação. Assim, é 

fulcral desenvolver um processo de acompanhamento dos egressos visando conhecer os 

encontros e desencontros entre o que a instituição formadora propõe e o que a realidade 

profissional do egresso demanda. Tal conhecimento, aparentemente óbvio, é essencial não só 

para atender à necessidade de autoavaliação do curso, uma vez que seus resultados podem 

subsidiar reflexões visando adequações no Projeto Pedagógico, modificando ou afirmando 
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determinadas ações, quer seja nos seus pressupostos filosóficos, na matriz curricular ou em 

qualquer outra dimensão do projeto, como também para a produção de conhecimentos sobre a 

temática Formação de Professores, tão relevante em um país que se propõe a crescer.  

 Com base nesta perspectiva, esta pesquisa teve como objetivo investigar as 

representações de egressos acerca do processo de formação inicial vivenciado em um curso de 

licenciatura em Educação Física de uma Instituição Particular de Ensino Superior da Grande São 

Paulo.   Especificamente, visou obter a percepção dos sujeitos acerca das seguintes questões: 

a) Quais são os saberes e competências que os egressos reconhecem como contribuições do 

processo de formação inicial?  

b) Quais são as dificuldades encontradas pelos egressos no cotidiano profissional? 

c) Quais são os aspectos que compõem as satisfações e insatisfações dos ex-alunos em 

relação à própria formação inicial? 

d) Quais são as mudanças sugeridas para a melhoria da qualidade do curso investigado?  

 Longe de nos atermos a uma visão determinista e ingênua de formação de professores, no 

sentido de que ela se dê exclusivamente em cursos de formação inicial (graduação), há que se 

considerar que esses cursos configuram espaços privilegiados para essa formação, deixando, 

dessa forma, marcas de formação em seus egressos. A partir do reconhecimento tanto da 

importância da formação inicial quanto da percepção que os egressos possuem acerca deste 

processo é que destacamos a necessidade de nos aproximarmos da perspectiva dos egressos e 

profissionais, para que possamos melhor conhecer, refletir e redimensionar as ações voltadas à 

formação de professores de Educação Física.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. Formação de professores: desafios e diretrizes.  

 
As evidências demonstram que o trabalho educativo é o ato de 
produzir, de forma direta e intencional, em cada indivíduo, a 
humanidade que o homem constrói no processo histórico de trabalho 
que lhe garante a própria vida. (Saviani, 2006) 

 

 A necessidade de formar professores aptos a enfrentarem os desafios atuais da Educação 

Básica colocou em evidência a temática Formação de Professores no âmbito das pesquisas em 

Educação.  

Pesquisas sobre os saberes docentes destacam-se a partir de 1980, marcando inclusive um 

território no qual os saberes docentes se transformam não só em objeto de investigações multi e 

transdisciplinares, mas também em luta simbólica de poder entre diversas perspectivas e 

correntes que tentam impor seus modelos teóricos e metodológicos. Em meio aos diferentes 

enfoques dados ao tema, o movimento de profissionalização do ensino surge nos Estados Unidos 

com o propósito de se esclarecer e evidenciar um repertório de conhecimentos profissionais para 

o ensino, garantindo expertises validadas pela ciência (BORGES e TARDIF, 2001). 

Neste contexto, pesquisas que anteriormente eram realizadas com o enfoque na 

personalidade, métodos de ensino e desempenho de professores medidos por meio do rendimento 

dos alunos, passaram a se concentrar em compreender a profissão e os processos de 

profissionalização docentes sob a ótica dos sujeitos envolvidos nela, investigando, por exemplo, 

o modo como os professores reagem às situações a que se expõem cotidianamente (FOLLE e 

NASCIMENTO, 2008; BORGES e TARDIF, 2001).  

No bojo destes estudos sobre Formação de Professores, encontramos diferentes 

proposições e princípios norteadores da formação profissional sendo comumente apresentados 

nacional e internacionalmente. Corrêa e colaboradores (2009, p. 434) sintetizam estes:  

- o ensino como uma atividade profissional;  

- os professores como “práticos reflexivos”;  

- a prática profissional como um lugar da formação e produção de saberes pelos 
professores;  

- tornar a formação profissional mais sólida, com intervenção principalmente na formação 

universitária;  

- instaurar normas de acesso à profissão, e  
- estabelecer relações entre a universidade (formação de professores) e as escolas.  
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No Brasil, as reformas no ensino como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes para a formação dos profissionais 

da educação básica, têm se pautado por essas ideias internacionais, enfatizando a questão dos 

saberes e da competência docente.  

Diversos estudos sobre a formação de professores vêm apresenta,do uma ótica crítica 

sobre a adoção da lógica das competências, bem como dos interesses que subjazem as reformas e 

orientações políticas educacionais. É sabido que estas são fundamentadas em concepções, 

interesses e intenções que requerem atenção, reflexão e interação constantes de todos aqueles 

que de maneira direta ou indireta estão envolvidos na área da Educação.  

Neste sentido, a necessidade imposta pelo Ministério da Educação (MEC) de se organizar 

os cursos superiores a partir de diretrizes curriculares que propõem o estabelecimento do perfil 

do egresso sob a sistematização de um conjunto de competências e habilidades gerou, na última 

década, uma série de discussões entre os especialistas na área da educação.   

Mesmo sob intenso debate acadêmico, a preocupação com a formação profissional teve 

novo rumo sob a perspectiva da concepção de competência como orientadora do projeto 

pedagógico. Sob a égide do conceito de Perrenoud (2000, p.15), amplamente adotado, que 

relaciona a noção de competência à “... capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar um tipo de situação”, encontramos o conceito adotado pela legislação que rege a 

educação profissional de nível técnico no Brasil e que estabelece que a competência profissional 

é “a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”. 

(CORDÃO, 2003, p. 21) 

Há que se considerar a existência de diversidade nas possibilidades de se conceber e se 

apropriar do conceito de competência. Para Zarifian (2001, p. 175) a noção de competências de 

fundo abrange aquisições mais estáveis e duradouras, ou seja, “(...) atitudes diante da realidade e 

da vida social que poderão sustentar a animação de competências mais especificamente profissionais. 

Em outras palavras, o que o jovem adquire é mais um findo de atitudes e de recursos que podem ser 

mobilizados do que competências que correspondem a situações precisas”.  

Tal concepção pode configurar um avanço em relação ao sentido utilitarista e limitado 

atribuído equivocadamente à competência. Por outro lado, críticas ao modelo de competências, 

defendido nas recentes reformas educacionais deste país, vêm sendo realizadas no sentido de 

denunciar que se trata de mais uma estratégia, já identificada em outras épocas, de manter a 

vinculação entre educação e mercado, segundo a lógica de que uma educação de qualidade deve 

estar centrada em formar capital humano com as competências exigidas pelo mercado de 

trabalho.  
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 Há que se considerar que o modelo educacional baseado na noção de competências 

configura um mecanismo integrante de um sistema e, neste sentido, diferentes concepções sobre 

as bases teórico-metodológicas que devem fundamentar os cursos formação de professores estão 

em cena. Neste momento, estas não serão analisadas, mas um exemplo sintético da coexistência 

de diferentes e divergentes perspectivas teórico-metodológicas da formação de professores pode 

ser obtido no seguinte questionamento de PAIM (2005, p.95):  

Quais as concepções teórico-metodológicas que embasam os cursos de formação de 

professores na contemporaneidade, bem como o perfil relativo ao professor a ser formado: 
do professor reflexivo (SCHÖN, ZEICHNER, PIMENTA e GHEDIN), professor intelectual 

transformador (GIROUX), professor pesquisador (ELLIOTT, PEREIRA, GERALDI), 

professor autônomo (FREIRE, CONTRERAS), profissionalização docente (BOLÍVAR), 
histórias de vida (NÓVOA, JOSSO, CATANI) do mal estar docente (ESTEVES), dos saberes 

docentes (TARDIF), do compromisso político (KINCHELOE)?  

 

No entanto, se por um lado é possível identificar profundas divergências epistemológicas 

na abordagem da temática formação de professores, por outro lado também é possível identificar 

pontos de convergências como, por exemplo, em relação à constatação de que o conhecimento 

mobilizado pelos professores em suas práticas pedagógicas não é resultante da aplicação linear 

de teorias científicas, mas de um processo complexo de integração de saberes oriundos de 

diferentes experiências pessoais, acadêmicas e profissionais.  

   

 

 

2.2. Saberes docentes: a polêmica da valorização dos conhecimentos práticos em 

detrimento dos científicos. 

   

 Concomitantemente à perspectiva das competências para ensinar, cresceram os estudos 

voltados à compreensão dos saberes docentes necessários à prática educativa ora com foco 

centrado na formação do professor pautada nos conhecimentos científicos a serem aplicados à 

prática pedagógica, ora nos conhecimentos tácitos construídos na prática educativa em contexto 

real.  

 Da mesma forma que é inaceitável a limitada perspectiva que imputa aos professores toda 

responsabilidade pela má qualidade na educação, também é preciso resistir à concepção simplista 

de que um professor se constitui ou se forma exclusivamente na universidade. É sabido que as 

concepções educacionais e as práticas pedagógicas de professores são constituídas por diversos 

conhecimentos, inclusive por aqueles advindos de suas próprias vivências e memórias relativas 

aos tempos em que eram alunos. Apresentando o conceito de “habitus professoral” SILVA 

(2003) fortalece a ideia que ora colocamos:  
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Os conhecimentos aos quais estamos nos referindo são produtos da experiência vivida – 

tanto no que diz respeito à dimensão teórica como no que diz respeito à dimensão prática da 

aula- pelos indivíduos que já sentaram nos bancos escolares por algum tempo. A 

experiência vivida nessa situação contribui para a formação de uma cultura sobre os modos 
dos professores efetivarem seu trabalho nas salas de aula das escolas, que se manifestam 

por intermédio de um habitus profissional (p.93). 

 

  Neste sentido, segundo TARDIF (2002), há um importante postulado que tem orientado 

as pesquisas relativas aos conhecimentos dos professores nos últimos anos: os professores de 

profissão possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no 

âmbito de suas tarefas cotidianas. O autor complementa afirmando que:  

(...) as relações dos professores com os saberes nunca são relações estritamente cognitivas: 

são relações mediadas pelo trabalho que lhes fornece princípios para enfrentar e solucionar 

situações cotidianas. De modo mais radical, isso quer dizer também que a pesquisa sobre o 
ensino deve se basear num diálogo fecundo com professores, considerados não como objetos 

de pesquisa, mas como sujeitos competentes que detêm saberes específicos ao seu trabalho. 

(TARDIF, 2002, p. 17)  

 

 A concepção ora apresentada configura um dos pressupostos que embasam nosso esforço, 

na presente pesquisa, em investigar como o processo de formação inicial vem se articulando, 

consolidando e sendo desafiado no âmbito da atuação profissional.  

 Perrenoud (2002) complementa com a ideia de que devemos considerar os desafios da 

prática pedagógica no cotidiano escolar, uma vez que o trabalho docente acontece em contextos 

mutáveis e complexos. Em suas palavras: 

As reformas escolares fracassam, os novos programas não são aplicados, belas idéias como 
os métodos ativos, o construtivismo, a avaliação formativa ou a pedagogia diferenciada são 

pregadas, porém nunca praticadas. Por quê? Precisamente porque, na área da educação, 

não se mede o suficiente o desvio astronômico entre o que é prescrito e o que é viável nas 
condições efetivas do trabalho docente (p.17).  

  
 O referido autor chega a questionar se é a universidade, configurada da maneira que 

conhecemos, o melhor lugar para se formar professores.  

 Em conferência no Brasil, o autor causou espanto ao apresentar sua perspectiva: 

 

A universidade parece ser o lugar, por excelência, da reflexão e do pensamento crítico. 

Pode-se então ser tentado a dizer que formar os professores segundo esse paradigma é uma 

tarefa “natural” das universidades. Todavia, salvo em medicina, engenharia e 
administração, a universidade não está organizada para desenvolver competências 

profissionais de alto nível. Mesmo nesses domínios, Tardif mostra que os saberes 

disciplinares superam o desenvolvimento de competências. Isso levou algumas faculdades de 
medicina a operarem uma revolução, introduzindo a aprendizagem por problemas, que 

coloca a abordagem teórica a serviço da resolução do problema clínico desde o primeiro 

ano. (PERRENOUD, 1999, p.14) 

 

 Nesta mesma linha de reflexão, Tardif (2000) defende que a universidade não tem 

conseguido formar adequadamente os professores devido ao fato de estar centrada em 
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conhecimentos teóricos e científicos distantes da realidade educacional e dos problemas 

encontrados pelos docentes no cotidiano escolar. Como proposta à superação deste entrave à 

formação professores de qualidade, o autor propõe uma epistemologia da prática profissional: 

De fato, se admitirmos que o movimento de profissionalização é, em grande parte, uma 

tentativa de renovar os fundamentos epistemológicos do ofício do professor, então devemos 

examinar seriamente a natureza desses fundamentos e extrair daí elementos que nos 
permitam entrar num processo reflexivo e crítico a respeito de nossas próprias práticas 

como formadores e como pesquisadores. (...) chamamos de epistemologia da prática 

profissional o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos professores em seu 
espaço de trabalho cotidiano para desempenhar sua tarefa (p.10).  

 

  É em meio a este contexto que as proposições que valorizam a prática pedagógica e a 

formação em contexto real vêm sendo fortemente difundidas e fundamentam, inclusive, 

propostas pedagógicas que materializam esta premissa em currículos baseados essencialmente 

em práticas interventivas e na quebra da lógica disciplinar. 

 No entanto, contrapondo esta tendência encontramos autores como Lelis (2001) e Duarte 

(2003) que compreendem que há uma equivocada sobrepujança dos conhecimentos de origem 

prática em detrimento dos conhecimentos teóricos. Ao citar Moraes (2001), Duarte (2003, p.606) 

corrobora a existência de um movimento que visa solapar a valorização do conhecimento teórico 

e científico celebrando assim o “fim da teoria” e instituindo um “indigesto pragmatismo” no qual 

se propaga que basta o “saber fazer”, sendo a teorização uma perda de tempo.  

 Ramos (2009) indica a perspectiva da reflexão como uma possibilidade mediadora deste 

impasse de polarização em que ora defende-se a soberania dos conhecimentos e das experiências 

advindos da prática, ora defende-se a valorização absoluta dos conhecimentos científicos e 

teóricos.   

Ramos (2002) vem defendendo esta perspectiva interativa com o intuito de aproximar o 

conhecimento produzido na universidade aos saberes construídos no cotidiano da prática 

profissional. 

 Como um dos caminhos para viabilização desta proposta, Ramos (2002, p.3) 

aponta a construção coletiva e em um de seus estudos investiga essa questão em um contexto de 

criação e desenvolvimento de um grupo de estudos composto por professores da educação básica 

e do ensino superior, futuros professores e pesquisadores, regido pelo princípio de uma dinâmica 

de aprendizagem coletiva compartilhada valorizadora da interação, dos conhecimentos 

científicos, dos saberes docentes e da reflexão sobre as práticas pedagógicas, coletivamente. 

Neste sentido, Ramos (2002) defende que tanto a experiência ou a prática docente quanto o 

conhecimento técnico-científico exercem papéis diferentes, complementares e que podem ser 

mais ou menos adequados de acordo com os diferentes contextos.   
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Por fim, ressaltamos que este é um embate no qual a Educação Física está inserida e para 

o qual também tem realizado contribuições. 

 

  

22.3. A formação de professores de Educação Física e a proposta pedagógica do curso 

integrante do estudo. 

  

 Inserida neste amplo contexto de mudanças, indagações e proposições na área de 

estudo Formação de Professores, as licenciaturas em Educação Física também vêm passando por 

transformações importantes e históricas. Desde sua origem no ano 1939, instituída no âmbito 

militar, a formação de professores de Educação Física passou por algumas mudanças curriculares 

que marcaram sua história. Em uma rápida retrospectiva, lembramos que em 1969, por meio da 

Resolução do CFE nº 69/69 (BRASIL, 1969) a Educação Física brasileira teve sua primeira 

grande transformação passando do “currículo padrão”, vigente por trinta anos e estabelecido por 

militares e médicos, para o “currículo mínimo” que visava garantir um mínimo de 

conhecimentos técnicos e científicos nas licenciaturas e habilitar aqueles que cursassem a 

complementação das disciplinas técnico-esportivas a titularem-se como Técnicos Esportivos.  

(BRASIL, 1969; RAMOS, 2009). Esta segunda estruturação dos cursos de formação de 

professores e técnicos se manteve por quase dezoito anos quando, em 1987, passou a vigorar a 

Resolução CFE nº 03/87 (BRASIL, 1987), que além de propor uma nova visão mais aberta e 

flexível de currículo estruturado a partir das áreas de conhecimento: Técnico-esportiva, 

Biológica, Sócio-filosófica e Didático-metodológica, possibilitou duas formações distintas: o 

Bacharelado e a Licenciatura. Contudo, o ano 2000 marcou o início um novo processo de 

discussão curricular apontando para uma nova orientação para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, explicitada no Parecer CNE/CP009/2001 (BRASIL, 2001). 

Sob a égide dessas Diretrizes Nacionais da Formação de Professores, a Licenciatura em 

Educação Física passou a ter como tempo de integralização três anos - Resolução CNE/CP 

2/2002 (BRASIL, 2002), com o pressuposto de independência total da Graduação em Educação 

Física que somente em 2004, sob a Resolução CNE/CES 07/2004 (BRASIL, 2004), teve suas 

orientações apresentadas, dentre estas o tempo mínimo de quatro anos de integralização.   

Dentre as mudanças advindas desta última reestruturação das licenciaturas, tivemos 

novos pressupostos e determinações entrando em vigor, Resolução CNE/CP 1/2002 (BRASIL, 

2002), como a concepção de “competência” adotada como central na orientação do curso de 

formação de professores bem como o início dos estágios obrigatórios a partir da segunda metade 
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do curso, embasado na perspectiva que preconiza a valorização do saber contextualizado e da 

prática docente como central no eixo curricular.  

Assim como há estudiosos sobre a Formação de Professores, de maneira geral, que se 

posicionam contrariamente a essas recentes mudanças, na área da Educação Física, também 

existem aqueles que apoiam e repudiam os fundamentos de tais mudanças. Betti e Betti (1996), 

por exemplo, na década anterior à concretização da implantação das Diretrizes Curriculares para 

a Formação de Professores, constatavam a existência de dois diferentes tipos de formação 

profissional na Educação Física, o tradicional-esportivo e o técnico-científico, destacando os 

pontos frágeis destes e propondo uma terceira perspectiva denominada “ensino reflexivo”. Esta 

perspectiva foi embasada em autores e estudos como os de Pérez-Gomez (1992) e Schön (1992), 

propondo um ensino que integre conhecimento científico e conhecimento experiencial, 

superando as lacunas existentes entre conhecimento científico e a prática docente, conforme 

apresentado anteriormente e em consonância com os pressupostos que embasaram as últimas 

diretrizes curriculares.  

 Por outro lado, há outros autores da área da Educação Física que apresentam ressalvas, 

por assim dizer, às tendências nacionais e internacionais de Formação de Professores de 

Educação Física. Ao realizar uma pesquisa documental sobre a quantidade e o teor das 

publicações brasileiras concernentes a este tema, Silva (2002) alerta: 

 

A literatura analisada e produzida, sobretudo nos anos 90, revela que não se pode focalizar 

a formação do profissional de Educação Física de forma isolada e desvinculada de questões 
como: a deficiência no processo de formação, a desconexão entre a teoria e a prática, a 

relação entre educação e sociedade, as funções da escola, o papel do professor, entre 

outras. Ao que parece, houve uma mudança significativa na forma de tratar o tema em 

relação às décadas anteriores, em que predomina no âmbito desses estudos, a análise sobre 
os fatores internos baseados fundamentalmente nos seus aspectos funcionais e operacionais. 
Os estudos sugerem que foi produzida uma Educação Física instrumental em contraponto às 

suas raízes culturais e determinações históricas (p.101).  

 

Nesta mesma linha e exemplificando as concepções críticas à perspectiva atual de 

formação profissional difundida no Brasil, encontramos Taffarel e Dantas Junior (2010), que a 

partir de estudos sobre as problemáticas significativas do trabalho pedagógico, a produção do 

conhecimento, bem como a formação de professores e políticas públicas, explicitam uma 

proposta que contrapõe a estabelecida no cenário nacional:  

 

A tese é a necessidade de reconceptualização dos currículos dos Cursos de Educação 
Física, considerando a História como matriz científica, ponto de unidade teórico-

metodológica no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades numa dimensão 

omnilateral de formação. Partindo de dados concretos da realidade acerca da formação de 

professores, expostos na literatura e nas experiências acumuladas, defendemos essa matriz 
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científica de modo a radicalizar o processo formativo, consolidando conceitos para ações 

educacionais historicamente referenciadas (p.07). 

 

O referido posicionamento decorre da constatação, apresentada pelas autoras, de que os 

cursos de formação de professores pautam-se em diretrizes mercadológicas, assim sendo, os 

conhecimentos, habilidades, competências e ética são norteados, pura ou essencialmente, pelo 

mercado. Em oposição a esta perspectiva, tanto Taffarel e Dantas Junior (2010) como Dias e 

Lopes (2003) e Santos Júnior (2005), propõem uma nova concepção centrada na formação 

humana e não apenas nas necessidades impostas pelo mercado de trabalho. Taffarel e Dantas 

Junior (2010) destacam que a viabilização desta proposta se dá pelo caminho da:  

 

“reconceptualização da Prática e sua mediação dinâmica com a Teoria; o trabalho 

pedagógico como base da formação em toda a trajetória do curso; o redimensionamento das 
áreas de conhecimento a partir de categorias da Práxis; a pesquisa como síntese entre 

conhecimento e trabalho pedagógico; a definição coletiva de parâmetros teóricos 

metodológicos e de construção da unidade metodológica que supere a atual divisão social 

do trabalho alienado expressa no interior dos cursos de formação de professores; e a 

História como matriz científica na formação de professores (p.13). 

 

 Ao nos depararmos com posicionamentos e concepções tão diversos, fortalecemos as 

possibilidades de ampliar a profundidade de tratamento da temática Formação de Professores, 

bem como refletir e encorpar a fundamentação necessária à estruturação de Projetos Pedagógicos 

para a formação de professores de Educação Física.  

De acordo com Zabalza (2004), para um efetivo ensino de nível superior, os projetos 

pedagógicos e programas devem se pautar no entrelaçamento de vários fatores denominados 

como “eixos estruturadores da atuação formativa”, delimitados por duplo espaço de referência: 

um interno conhecido como mundo universitário formado pela instituição, a docência, os alunos 

e o currículo; e outro externo, que corresponde às dinâmicas de diversos tipos que afetam o 

funcionamento da universidade, como, as políticas de educação superior, os avanços da ciência, 

a cultura e a pesquisa, e também as exigências do mercado de trabalho. (ZABALZA, 2004) 

 Em consonância com esta perspectiva, o curso participante do estudo realizou uma 

reestruturação curricular que, de acordo com o descrito no projeto pedagógico, procurou não se 

limitar ao cumprimento das exigências legais, mas, principalmente, atender às emergentes 

concepções de currículo e, por conseguinte, às constantes mudanças sócio-culturais da 

atualidade, considerando, portanto, o cenário da educação superior brasileira, deflagrado 

principalmente a partir do estabelecido na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e todos os seus desdobramentos, principalmente por 

força da Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de setembro de 2002, que dispõe sobre as Diretrizes 
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Curriculares para os Cursos de Licenciatura (Formação de Professores de Educação Básica), da 

Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a Carga Horária e 

Duração dos Cursos de Licenciatura, e da Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de março de 2004, 

que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Educação Física.  

Segundo o Projeto Pedagógico do curso participante desta pesquisa, com vistas à 

coerência em relação à perspectiva de que um professor deve ser autônomo, capaz de 

compreender, refletir e transformar a realidade, ser pesquisador de sua própria prática e sujeito 

ativo e corresponsável por sua formação (inicial e continuada), o Colegiado de curso 

constantemente se mobiliza no sentido de captar as necessidades e encontrar meios de atendê-las 

de maneira atual e contextualizada. Tal concepção também atende ao pressuposto institucional 

mais amplo que se opõe a uma visão de formação universitária de cunho tecnicista e defende a 

formação do cidadão pleno, consciente de seu papel nas relações interpessoais e sociais que irá 

estabelecer no decurso da formação universitária e no exercício profissional.  

Alicerçado nestas premissas, em 2003 o curso passou pelo processo de reconhecimento. 

Neste momento, vigorava o currículo que neste estudo denominamos antigo. O qual coadunava 

com as exigências legais da época aproveitando a possibilidade de flexibilidade curricular citada 

anteriormente. A estrutura curricular desta época, sob a qual parte dos egressos participantes 

deste estudo se formou, possibilitava a formação em Licenciatura e/ou Bacharelado com opções 

de aprofundamentos.  A seguir são apresentadas as compilações do perfil profissional do egresso 

e das competências estabelecidas pelo curso quando da existência do currículo antigo. (Projeto 

Pedagógico do Curso com identidade preservada).  

 

Perfil Profissional: Formar profissionais para diagnosticar, planejar, implementar e avaliar 
programas, serviços e produtos ligados à Educação Física. O curso possibilitará a 

formação em Licenciatura e/ou Bacharelado com opção em aprofundamento de 

conhecimento em Treinamento Esportivo e em Aptidão Física /Qualidade de Vida. 

 
O graduado em Educação Física deverá ser capaz de entender, esclarecer e intervir seja no 

âmbito escolar e/ou não-escolar (academias, clubes, centros comunitário/condomínios, etc), 

a partir da apropriação de conhecimentos de natureza técnica, científica e cultural 
referentes ao campo real do trabalho, por meio do ensino, pesquisa e extensão. 

Para o desenvolvimento deste perfil profissional, o egresso deverá apresentar as seguintes 

competências gerais: 
 

 - Capacidade de análise crítica e síntese de problemas e proposição de soluções; 

- Domínio das tecnologias de informação e da capacidade de comunicação escrita, verbal e 
não verbal, bem como a apropriação da linguagem própria da área; 

- Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; 

- Desenvolvimento de uma intervenção responsável, no que tange às características 

individuais, aos valores sociais e à cidadania; 
- Conscientização da necessidade contínua de desenvolvimento profissional e pessoal, 

visando o aperfeiçoamento da qualidade e acessibilidade dos serviços da área; 
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- Domínio de técnicas para apropriação e produção de novos conhecimentos. 

 

No que se refere às competências próprias da LICENCIATURA: 
- Identificação (diagnóstico), planejamento, execução, avaliação dos programas de ensino 

do componente curricular/disciplina Educação Física na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio; coordenação e supervisão dos trabalhos de Educação Física 
na escola. 

 

No que se refere às competências próprias do BACHARELADO: 

Aprofundamento de conhecimento em Treinamento Esportivo 
- Identificação (diagnóstico), planejamento, execução, avaliação dos programas de 

treinamento técnico e tático de modalidades esportivas, bem como da preparação física; 

coordenação e supervisão dos trabalhos de treinamento esportivo. 
 

Aprofundamento de conhecimento em Aptidão Física/Qualidade de Vida 

- Orientação para o bem-estar, o estilo de vida ativo e da qualidade de vida da sociedade; 
coordenação e supervisão dos trabalhos de Educação Física. 

 

A partir de 2006 o curso aprofundou e amadureceu as discussões para a implantação das 

novas matrizes curriculares dos cursos de Educação Física, considerando a Resolução CNE/CP 

nº 02/2002 (Licenciatura) e a Resolução CNE/CES nº 07/2004 (Bacharelado). A seguir é 

apresentada a parte do Projeto Pedagógico da Licenciatura atual que apresenta esta mudança, 

bem como seus presupostos:  

 

 
Definiu-se que o ingresso dar-se-á por entrada única, que e que na passagem da 1ª para a 2ª 

etapa o graduando fará sua opção (licenciatura ou bacharelado) em função de seus 

interesses e expectativas profissionais.  

 
Objetivos do curso: 

A finalidade primordial do curso é formar professores como sujeitos comprometidos com a 

busca de soluções para a escolarização brasileira. Desta forma, o mesmo objetiva: 
Compreender a realidade da Educação Física no contexto da Educação Básica, entendendo 

a organização e funcionamento do sistema educacional brasileiro, bem como a dinâmica 

das relações estabelecidas no cotidiano escolar, o que envolve a análise de valores e 

representações que marcam o universo cultural da escola.  
Participar do processo de tomada de decisões na escola, envolvendo-se nas tarefas comuns 

à equipe escolar, como: a elaboração do projeto pedagógico, reuniões docentes e/ou do 

conselho de escola. 
Desenvolver projetos em equipe, buscando a articulação do conhecimento dos diferentes 

componentes curriculares, a partir de ações multidisciplinares. 

Possibilitar uma intervenção ética, tendo como base os princípios da inclusão e da 
alteridade, respeitando a diversidade cultural presente na comunidade escolar. 

Intervir de forma crítica e compromissada com a necessária transformação da realidade 

escolar brasileira e das práticas pedagógicas da educação física, desenvolvendo novas 

formas de intervenção para solucionar problemas presentes no cotidiano escolar. 
Elaborar, aplicar e avaliar programas de educação física adequados às características, 

necessidades e interesses dos alunos e da comunidade escolar, identificadas a partir da 

aplicação de um diagnóstico eficiente.  
Analisar as características e formas de participação dos alunos em programas de Educação 

Física em todos os níveis de ensino da educação básica, buscando procedimentos para 

envolvê-los no processo de ensino-aprendizagem, de forma a torná-la significativa. 
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Identificar as competências necessárias à intervenção docente e administrar sua própria 

formação continuada, participando ativamente do processo de construção e reconstrução do 

conhecimento. 

 
Perfil Profissional: 

Do egresso espera-se que ele apresente as seguintes competências gerais: 

- Domínio de técnicas para apropriação, produção e disseminação de novos conhecimentos. 
 

Do mesmo espera-se que apresente as seguintes competências específicas: 

- Capacidade de compreender o papel da escola no que tange a socialização e o ensino-
aprendizagem, participando da elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto 

educativo e curricular da escola; 

- Capacidade de analisar, discutir, fundamentar e justificar a presença da Educação Física 

como componente curricular; 
- Conhecimento e domínio dos conteúdos da Educação Física – objeto da intervenção 

profissional – adequando-os ao diversos níveis de ensino; 

- Capacidade de relacionar conteúdos e compartilhar conhecimento com os outros 
componentes curriculares e/ou fatos da realidade social; 

- Capacidade de diagnosticar, planejar, executar e avaliar os programas de ensino do 

componente curricular/disciplina Educação Física na Educação Infantil, no Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Ensino Especial;  

- Capacidade de coordenação e supervisão dos trabalhos de Educação Física na escola. 

 

Entende-se que o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório não deve estar 
desvinculado das outras atividades realizadas no curso. Nessa perspectiva, a supervisão das 

atividades acontecerá durante as aulas de algumas disciplinas de síntese, como aparece no 

quadro, para propiciar, num espaço privilegiado, a integração entre a fundamentação 
acadêmica, a prática como componente curricular e estágio supervisionado. Nas aulas 

dessas disciplinas, as experiências vividas durante o estágio serão incorporadas ao 

programa e utilizadas para contextualizar os conhecimentos científicos apresentados, o que 

resultará numa aprendizagem mais significante.  

  

Estes são os principais pontos a serem ora apresentados para aproximação da proposta do 

curso de origem dos sujeitos participantes desta pesquisa.  

Consideramos que seja fundamental ponderar que há uma relação dialética existente entre 

os professores formados, o projeto pedagógico, os professores formadores de professores e o 

contexto real, neste caso, escolar.  

 

Quando reconhecemos esta teia de relações mutuamente determinantes redimensionamos 

a importância da perspectiva dos alunos ou ex-alunos, acerca do processo de formação 

profissional, favorecendo a adoção de uma postura menos distante, menos idealizada e mais 

interativa e concreta em relação à realidade. 

Assim sendo, além do significado intrínseco da avaliação do curso, da demanda da 

abordagem avaliativa dos egressos como um dos indicadores da autoavaliação das IES, segundo 

preconiza o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) ressaltamos o a 
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importância do cumprimento de um dos compromissos que as universidades encerram, qual seja,  

contribuir para a produção de conhecimentos.  

Por fim, considerando que o processo de formação inicial de professores envolve um 

processo de apropriação particular e resignificação, por parte dos licenciandos, no que se refere 

ao trabalho desenvolvido, parece-nos fundamental indagar: Quais os conhecimentos ou as 

competências valorizados e que marcam o professor em sua formação inicial? Há 

compatibilidade entre aquilo que o projeto pedagógico almeja e compreende como essencial e o 

que os professores recém-formados mobilizam, valorizam e necessitam? 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Este estudo, sob abordagem qualitativa, é caracterizado como descritivo e exploratório e 

empregou o método “estudo de caso”, cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. 

Sua utilização é realizada com diferentes propósitos no âmbito das pesquisas qualitativas, 

destacando o de explorar situações da vida real em que se pretenda elucidar as questões “como” 

e “por que”, por exemplo. (YIN, 2001; GODÓI, 2006) 

A pesquisa tem como unidade-caso, a representação de egressos de um curso de 

licenciatura em Educação Física de uma Instituição Universitária Particular, acerca de seu 

processo de formação inicial.  

O convite aos sujeitos/egressos foi realizado via correio eletrônico a partir de um banco 

de emails fornecido pelo departamento de Tecnologia da Informação da instituição participante 

do estudo. Também foi solicitado aos docentes do curso que encaminhassem a mensagem 

convite à sua rede de contatos de ex-alunos. Os egressos receberam uma mensagem convidando-

os a participarem do estudo, podendo agendar a entrevista via correio eletrônico ou telefone.   

Participaram da entrevista 19 sujeitos que cursaram dois currículos diferentes. Por este motivo, 

os dados foram separados de acordo com esta divisão curricular, de forma a manter a coerência 

na análise das respostas dos sujeitos. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado uma 

entrevista com roteiro semiestruturado que visou possibilitar aos sujeitos a expressão de suas 

avaliações acerca do próprio processo de avaliação de maneira pouco diretiva, ou seja, contendo 

questões abertas desencadeadoras da expressão das opiniões dos sujeitos sobre aspectos e 

conteúdos fundamentais do processo de formação profissional. 

 Os cuidados éticos da pesquisa compreenderam a submissão do projeto de pesquisa ao 

Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com aprovação sob o registro 

CEP/UPM1257/08/2010 e CAAE nº0065.0.272.000-10, além da apresentação e coleta das 

assinaturas dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido da instituição e dos sujeitos 

participantes.  

Para a análise dos dados obtidos nas entrevistas foram utilizados procedimentos da 

Análise de Conteúdo. (BARDIN, 1979; SZYMANSKI; ALMEIDA e PRANDINI, 2002). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1. Caracterização da Amostra 

 

O Curso de Licenciatura em Educação Física que integra este estudo existe há mais de 

dez anos e é considerado como referência dentre os cursos de outras instituições particulares de 

ensino superior e está situado na Grande São Paulo. O referido curso, seguindo as orientações da 

instituição à qual pertence, realiza a autoavaliação por meio de instrumentos que o avaliam 

formal e informalmente, assim como a instituição ao final de cada semestre, além do curso como 

um todo. No entanto, esta pesquisa não se restringe à utilização pedagógica de seus resultados e 

sim abrange a produção de conhecimentos acerca do processo de formação do professor de 

Educação Física, não a partir da óptica dos sujeitos ainda envolvidos neste processo, mas sim 

daqueles que já o concluíram e que agora podem analisar a própria formação sob o olhar de 

quem atua profissionalmente. Um importante dado a ser considerado na caracterização do curso 

participante da pesquisa se refere à mudança curricular realizada em 2007, levando à  

implicações para esta pesquisa, uma vez que ao contemplar os discentes que se formaram sob 

dois currículos diferentes (o antigo para ingressantes entre 1999 e 2006 e o novo para 

ingressantes a partir de 2007).  

Com o intuito de caracterizar a amostra, antes de iniciarmos as entrevistas, os egressos 

responderam a um questionário a partir do qual foram coletados dados que forneceram 

informações sobre: idade, sexo, ano de conclusão de curso, atuação ou não na área escolar, 

tempo de atuação, participação em concursos públicos, nível de satisfação profissional, 

manutenção do contato com a instituição de formação, realização de curso de pós-graduação na 

área e conceito geral que atribui ao curso de licenciatura.   

Dentre os fatores que podem explicar a participação reduzida de sujeitos [(n=19), sendo 

quatorze da grade antiga e cinco da grade nova], encontramos a desatualização do banco de 

endereços eletrônicos que a instituição possui, uma vez que após a conclusão do curso e com o 

passar do tempo, muitos destes endereços, inclusive os institucionais, são alterados, cancelados 

ou pouco acessados. Este fator só foi identificado após o contato de alguns egressos que ficaram 

sabendo da pesquisa por intermédio de outros egressos e mencionaram não mais acessarem o 

endereço eletrônico que consta no banco de dados da instituição. Esta é uma informação 

importante não apenas no que concerne à pesquisa em foco, como também porque tal lista de 

endereços é a mesma utilizada pela instituição para divulgação de congressos, eventos, cursos de 

extensão e pós-graduação, dentre outros.  
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Outro aspecto que deve ser considerado na caracterização da amostra é a diferença 

numérica entre os sujeitos que cursaram a matriz curricular antiga e aqueles que cursaram a 

nova. Um dos fatores determinantes deste desequilíbrio é a questão temporal, ou seja, sob a 

matriz antiga (iniciada em 1999) foram formadas 14 (quatorze) turmas de concluintes do curso 

desde 2003 até 2010, enquanto que sob a matriz curricular implantada em 2007, tivemos apenas 

3 (três) turmas de concluintes.  Além deste aspecto, ainda temos o fato de que nos últimos anos, 

a instituição investigada registrou uma redução significativa de alunos por classe, diminuindo 

ainda mais o universo a ser investigado.  

A seguir, esta descrição será apresentada a partir da organização dos dados em tabelas, 

conforme as diferentes possibilidades de distribuição da amostra. Em relação à faixa etária, da 

totalidade dos entrevistados da grade antiga, obtivemos uma média de idade de 28,9 anos, ao 

contrário da grade nova, onde dos cinco entrevistados, três tem menos de 25 anos. Constatou-se 

então, na grade atual, a predominância de profissionais mais novos, com uma média de 23,4 

anos, conforme podemos demonstrar na Tabela 1.   

 

                  

 

 

GRADE ANTIGA 

20  a 25 26 a 30 Mais de 30 

3 2 5 

GRADE NOVA 

20  a 25 26 a 30 Mais de 30 

3 2 0 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

Na questão que trata do sexo dos entrevistados, houve uma predominância do sexo 

masculino. Na grade antiga, dos quatorze entrevistados, nove são do sexo masculino e na grade 

nova, dos cinco (5)  que participaram da pesquisa , três (3) são do sexo masculino, conforme 

ilustrado na Tabela 2.   

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos Sujeitos por Faixa Etária. 
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GRADE ANTIGA 

MASCULINO FEMININO 

9 5 

GRADE NOVA 

MASCULINO FEMININO 

3 2 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Considerando as informações obtidas por meio do questionário podemos constatar que de 

todos os entrevistados, apenas um não está atuando na área de Educação Física, sendo que a 

maioria deles está atuando tanto na Educação Física escolar como na área não escolar, conforme 

demonstrado na Tabela 3.  

 

 

 

GRADE ANTIGA 

EM ESCOLA NÃO ESCOLAR ESCOLA/NÃO ESCOLAR OUTRAS 

9 4 0 1 

GRADE NOVA 

EM ESCOLA NÃO ESCOLAR ESCOLA/NÃO ESCOLAR OUTRAS 

1 0 4 0 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos Sujeitos por Sexo 

Tabela 3 – Distribuição dos Sujeitos por Atividade Profissional Atual 
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Dos entrevistados que atuam em escolas, verificamos que apenas um profissional está há 

mais de dois anos atuando como professor de Educação Física. Os outros, talvez pelo pouco 

tempo pós-conclusão do curso, não ultrapassam os dois anos de atuação na área. Podemos 

apontar que o ingresso desses novos profissionais na área se dá através das escolas particulares. 

Estes dados podem se visualizados na Tabela 4. 

 

 

 

GRADE ANTIGA 

ESCOLA ESTADUAL ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA PARTICULAR 

- 1 ano 1-2 anos - 1 ano 1-2 anos - 1 ano 1-2 anos 2-3 anos 

1 0 1 2 2 2 1 

GRADE NOVA 

ESCOLA ESTADUAL ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA PARTICULAR 

- 1 ano 1-2 anos - 1 ano 1-2 anos - 1 ano 1-2 anos 2-3 anos 

1 1 1 0 2 2 1 

Fonte: Dados da Pesquisa   

 

 

Foi perguntado aos entrevistados se tinham prestado algum concurso público para o cargo 

de professor de Educação Física e se haviam sido aprovados. O resultado do questionário 

mostrou um alto nível de aprovação. Do total dos entrevistados (grade nova e antiga), 11 alunos 

obtiveram aprovação em concursos, sendo que, desses 11, oito assumiram o cargo, dois 

declinaram e um aguarda ser chamado, conforme demonstrado na Tabela 5.  Podemos destacar 

que a qualidade pedagógica do curso de Educação Física se ratifica através dessas aprovações 

em concursos altamente concorridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Distribuição dos Sujeitos por tempo de atuação em escola em anos. 
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GRADE ANTIGA 

NÃO SIM.  ASSUMI O CARGO SIM. NÃO ASSUMI O CARGO SIM. AGUARDO CHAMAR 

6 5 2 1 

GRADE NOVA 

NÃO SIM. ASSUMI O CARGO SIM. NÃO ASSUMI O CARGO SIM. AGUARDO CHAMAR 

2 3 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O nível de satisfação dos entrevistados em relação à sua situação profissional atual varia 

entre alto e médio. Nenhum deles apontou descontentamento com a profissão de professor de 

Educação Física, o que está ilustrado na Tabela 6.   

 

 

 

GRADE ANTIGA 

ALTO MÉDIO BAIXO 

5 9 0 

GRADE NOVA 

ALTO MÉDIO BAIXO 

4 1 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

Após a formação, a grande maioria dos profissionais entrevistados mantém contato com a 

universidade por meio de cursos de atualização, participação em grupos de estudos ou eventos. 

Em relação aos alunos da grade nova, o que podemos notar é um retorno para realização de um 

aprofundamento na área do bacharelado, conforme se verifica na Tabela 7.   

 

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos Sujeitos por Aprovação em Concursos Públicos 
 

Tabela 6 – Distribuição dos Sujeitos por Nível de Satisfação 
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GRADE ANTIGA 

NÃO SIM,PARTICIPA DE 

EVENTOS 

SIM, PARTICIPA DE CURSOS DE 

ATUALIZAÇÃO 

SIM, PARTICIPA DE 

GRUPOS DE ESTUDO 

OUTROS 

3 5 2 0 4 

GRADE NOVA 

NÃO SIM,PARTICIPA DE 

EVENTOS 

SIM, PARTICIPA DE CURSOS DE 

ATUALIZAÇÃO 

SIM, PARTICIPA DE 

GRUPOS DE ESTUDO 

OUTROS 

0 2 1 0 2 

        Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Na questão sobre pós-graduação, a maioria (grade antiga e grade nova) respondeu que 

não fez especialização, destacando-se que dos seis alunos que cursaram uma pós-graduação, 

cinco a fizeram na área escolar, demonstrando um interesse em aprofundar e permanecer na área. 

A Tabela 8 ilustra estes dados. Entretanto, a maioria da amostra não está cursando uma pós- 

graduação na área, conforme ilustrado na Tabela 9.  

 

 

 

 

GRADE ANTIGA 

NÃO ÁREA ESCOLAR ÁREA NÃO ESCOLAR FORA DA ÁREA  ESPECÍFICA 

8 5 1 0 

GRADE NOVA 

NÃO ÁREA ESCOLAR ÁREA NÃO ESCOLAR FORA DA ÁREA  ESPECÍFICA 

5 0 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

Tabela 7 – Distribuição dos Sujeitos referente ao contato com a Universidade 

Tabela 8 – Distribuição dos sujeitos por participação em Pós-graduação 
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GRADE ANTIGA 

ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO PÓS DOUTORADO 

5 1 0 0 

GRADE NOVA 

ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO PÓS DOUTORADO 

0 0 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

O curso de Educação Física obteve qualificação de ótimo a bom, destacando que nenhum 

entrevistado considerou o curso regular, ruim ou péssimo, conforme resumido na Tabela 10.   

 

 

 

GRADE ANTIGA 

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 

7 7 0 0 0 

GRADE NOVA 

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 

4 1 0 0 0 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela 9 – Distribuição dos Sujeitos que terminaram pós-graduação 
 

Tabela 10 – Distribuição dos sujeitos em relação ao conceito do curso. 
 



 

 

28 

 

4.2. Apresentação e discussão dos resultados das entrevistas.  

 

Com o propósito de conhecermos a perspectiva dos egressos acerca do próprio processo 

de formação no curso de licenciatura, optamos por estabelecer previamente cinco categorias para 

a análise e organização dos dados. As subcategorias foram determinadas no decorrer da análise, 

resultado do agrupamento das ideias centrais que foram derivadas das  unidades de significado. 

As categorias estabelecidas a priori, construídas a partir do problema de pesquisa e que 

nortearam a formulação das questões, são as seguintes: 

 

I. Saberes e competências percebidas.  

II. Dificuldades encontradas na atuação profissional.  

III. Satisfações em relação à própria formação.  

IV. Insatisfações em relação à própria formação.  

V. Sugestões de mudanças no curso. 

 

Deste modo, a seguir apresentamos e discutimos os resultados deste estudo a partir de 

quadros compostos para cada uma das categorias contendo as subcategorias emergentes na 

análise de conteúdo e suas respectivas ideias centrais agrupadas.  Os discursos dos sujeitos são 

apresentados no decorrer da discussão dos resultados que sucedem os quadros. 

 

 

4.2.1 Categoria I - Saberes e competências percebidas.  

 

  Competências e saberes construídos durante o curso de formação inicial constituem a 

primeira categoria previamente definida nesse estudo. Duas subcategorias foram identificadas 

nas declarações dos professores entrevistados. Na primeira delas estão os saberes e competências 

profissionais gerais construídos, enquanto que na segunda aparecem saberes e competências 

específicos da intervenção docente, como é possível visualizar no Quadro 1.  
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Tanto os professores graduados pela matriz antiga, quanto àqueles que concluíram seu 

curso pela matriz atualmente aplicada apontam competências dessas duas subcategorias, embora 

algumas competências apontadas sejam diferentes para cada grupo. De forma geral, um reduzido 

número de saberes e competências são apresentados pelos professores. Talvez isso aconteça por 

uma dificuldade dos sujeitos em perceber competências construídas.  

É possível verificar que dentre as competências profissionais gerais apresentadas de 

forma mais frequente, tanto pelos professores formados a partir da grade antiga, quanto por 

aqueles que cursaram a nova grade, envolvem diferentes formas de domínio do conhecimento 

científico. Assim, o sujeito 6 ressalta que compreende uma característica fundamental do 

conhecimento científico, que é sua frequente transformação, como aparece no trecho em 

destaque:  

 

S6. Acho que eu sou extremamente estudioso no que eu faço e eu aprendi isso no curso, 

principalmente em relação a minha concepção sobre o conhecimento, não é? Aprendi aqui 

(...) que o conhecimento ele é provisório, não existe uma verdade absoluta, não existe uma 
verdade permanente, muito pelo contrário, temos respostas provisórias. 

 

O mesmo professor ressalta que aprendeu também a produzir conhecimento científico 

durante o curso, quando afirma:  

S6. Eu aprendi a pesquisar aqui no curso e o próprio grupo da USP em que eu vou tratar 
sobre questões metodológicas, o pessoal lá já é do mestrado e doutorado, e eu não fico 

atrás, eu consigo dialogar com eles nesse sentido. 

Quadro 1. Síntese dos dados da categoria “Saberes e Competências Percebidas”. 

 

Subcategoria 

 

Ideias Centrais 

Sujeitos 

Grade 

Antiga 

Grade 

Nova 

 

 

Saberes e competências 

profissionais gerais 

Dialogar e trabalho em equipe  3, 6, 7 19 

Saberes de âmbito cultural. 6, 7, 8 19 

Gestão da formação continuada  2, 6, 17 9,10,18,19 

Valorizar, compreender, articular  e participar da produção do 

conhecimento científico  

3, 5, 6, 8, 15 9, 10 

Compromisso profissional 8, 17 1, 18 

Poder de Argumentação  9 e 10 

 

Saberes e competências 

específicas para a 

intervenção pedagógica 

Avaliar a realidade com a qual se depara 6, 7, 8 9, 10 

Diagnosticar as características e  aprendizagem do aluno 2, 4, 5, 6 10 

Elaboração do planejamento 2, 4 10 

Trabalhar com as dimensões dos conteúdos 2, 4  

Construir recursos didáticos 2, 3 e 17  

Trabalhar com portadores de necessidades especiais 7  
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O sujeito 15 concorda com essa ideia e acrescenta ainda que a construção da habilidade 

para produzir conhecimento tem reflexos em sua intervenção. Ele relata, portanto, que tem 

competência para produzir e para aplicar conhecimento científico, como podemos perceber em 

sua declaração apresentada abaixo: 

 

S15 (...) aprendi bastante e basicamente comecei a trabalhar com informações, como 
pesquisar, o objetivo da pesquisa, a importância dela. Quando a gente lê os artigos, não tem 

dimensão do trabalho que dá montar um artigo. Então você tem uma ideia de como o 

problema pode ser solucionado. Foi fundamental isso, porque agora  a gente dá mais valor 

ao que a gente lê, fica mais crítico e a importância disso no dia a dia, porque é a partir 
desses estudos que vão se melhorando a prática, os problemas são solucionados, acho isso 

fundamental. 

 

Outros professores afirmam que o estímulo recebido para o envolvimento em pesquisas 

contribuiu para a construção de um discurso mais organizado e fundamentado cientificamente. 

Outros enfatizam que se sentem competentes para articular os conhecimentos produzidos em 

diferentes áreas, ideia apresentada pelos sujeitos 3, 9 e 10, destacadas abaixo: 

 

S3 Meio que daí você costura tudo, aí sabe Educação Física Escolar... então tudo aquilo que 

eu vinha tendo separado, você faz a costura ali. Então, fica muito na cabeça porque é a área 
que você vai contar em fazer as amarrações né, porque daí quando por exemplo, a 

professora X vinha falar de trabalho com projetos você consegue fazer a costura com o 

construtivismo, com as abordagens da Educação Física. Uma aula lá que você teve o 

conhecimento específico daquela área, vai handebol, como é que você vai dentro de um 
projeto tal e você faz as amarrações. 

 
S9. (...) quando você se depara num curso que você tem aprender conteúdo, contextualizar, 

saber a relação entre prática e teoria e saber transpor isso, com certeza isso é muito 

diferenciado. 

 
S10. A questão do planejamento, a questão da interdisciplinaridade, a questão da 

caracterização da faixa etária, são conhecimentos que me auxiliam muito! É o que mais 

demanda de mim na hora da atuação, na hora de planejar, na hora de conversar. Então é 
um requisito básico que a gente mais integra na prática. 

 

A necessária articulação entre conhecimento científico e realidade escolar é defendida nas 

diretrizes curriculares, especialmente no artigo 61. Essa articulação deve fundamentar os cursos 

de formação de professores, segundo o parecer CNE/CP 9/2001. Outra competência bastante 

enfatizada por professores formados em ambas as grades, também relacionada ao conhecimento 

científico, é a gestão de sua formação continuada. Essa é uma competência essencial a qualquer 

profissional e também para os professores, como enfatiza Perrenoud (2000) e defendida tanto no 

projeto pedagógico de curso antigo quanto no atual. Um exemplo de discurso que enfatiza tal 

competência é apresentada pelo sujeito 2, graduado pelo projeto pedagógico antigo.  
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S2 E pela questão dos conhecimentos que eu adquiri durante a formação, que foi a 

experiência de buscar o conhecimento de sempre estar se atualizando. Acho que a formação 

te dá isso, te possibilita entrar nesse universo acadêmico e perceber que você não vai poder 

parar de estudar mais, você vai ter que ter uma formação continuada até o fim da sua 
carreira profissional. 

 

Também entre os licenciados pela matriz curricular atual, essa competência é 

identificada, como se pode verificar no Quadro 2 e nos relatos apresentados abaixo:  

 

S18 (...) estar sempre tentando se atualizar, não ficar parado no tempo com os 

conhecimentos que tem e pronto, eu acho que a questão organizacional (...) 

S19 Eu acho que eu não posso parar agora nesse ponto. Não posso parar na graduação. O 
mercado está muito exigente tem que ter mais aperfeiçoamento. 

S9. Você tem que pesquisar, você tem que estar sempre se atualizando pra poder não ficar 

ultrapassado. 

 

Essa percepção dos professores evidencia uma coerência do curso que, em seus dois 

momentos, assume que o professor deve apresentar essa competência. Tratando especificamente 

do currículo novo, entendemos que a gestão da formação continuada se reveste de grande 

relevância, pois como se enfatiza no parecer CNE/CP 9/2001, a formação inicial deve ser 

entendida “como parte de uma trajetória de formação permanente ao longo da vida” (p. 11). 

A competência para dialogar e trabalhar em equipe também é citada pelos professores 

entrevistados. Essa competência faz parte do perfil profissional proposto nos projetos 

pedagógicos dos cursos. Aparece também entre as dez competências apontadas por Perrenoud 

(2000) como essenciais aos professores. Para este autor, existem múltiplos fatores que tornam o 

trabalho em equipe uma necessidade atual, consequência das transformações sociais que levam 

às mudanças nos papéis atribuídos aos professores. Alguns professores destacam que o curso 

teve grande contribuição para a construção de competências culturais. Nos trechos apresentados 

em destaque é possível identificar esta ideia central:  

 

S6. Eu tive uma melhora assim significativa. Eu acho que eu leio muito mais, eu me 

interesso pelos assuntos que eu não me interessava antes, não é? Deixei de fazer algumas 
coisas que eu fazia não no sentindo de menosprezá-las agora, mas ampliou a minha visão 

sobre o mundo, não é? Não só voltado à Educação Física, mas eu tenho uma visão ampliada 

das coisas. Eu consigo conversar sobre diversos assuntos. 

 
S7. Então, mas fora isso, de vivências de algumas viagens que eu fiz com o Grupo de 

Estudos que acabei conhecendo mais pessoas, trabalhos voluntários, acabei conhecendo 

outras culturas mundiais, que eu fui como voluntário e acabei conhecendo outras culturas, 
outras pessoas e outros esportes. Outras atividades. Isso me trouxe bastante valor! Agregou 

bastante!  

 

A contribuição da formação inicial para a construção de uma cultura geral também é 

defendida nas diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores (BRASIL, 2001). 
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Tal contribuição tem sido avaliada também pelo ENADE, por intermédio do Indicador de 

Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), índice que tem por objetivo 

avaliar se o curso de graduação contribui para a formação geral, profissional e pessoal do 

graduado, como explicitam Freitas, Cruz e Sharland (2008). 

Saber comprometer-se profissionalmente é outra competência construída durante o curso, 

segundo professores entrevistados. Essa ideia pode ser percebida a partir da declaração do sujeito 

8: “Eu acho que responsabilidade, qualidade de atendimento é... dedicação e incentivo à 

pesquisa. São as coisas que eu aprendi aqui dentro que me dá base hoje”. 

Dois dos professores graduados pela matriz nova ressaltam ter construído um poder de 

argumentação, o que pode ser visto no trecho destacado abaixo: 

 

S9. Poder de argumentação. Eu acho que isso é essencial! Você ter adquirido esse 

conhecimento pra você saber argumentar a respeito da sua profissão (...),E aí você tem que 
argumentar, conseguir espaço (...)E pra você ter esse... Conseguir chegar num espaço onde 

a cultura que se criou é de que a Educação Física é totalmente diferente, pra você mudar, 

reverter esse quadro, você precisa ter um grande poder de argumentação, senão não 

consegue alcançar sucesso algum para suas atividades. 

 

  Competências específicas para a intervenção docente são apresentadas pelos sujeitos 

que participaram dos dois cursos. Entretanto, aqueles que se graduaram pela nova grade citam 

um pequeno número de competências que podem ser classificadas nessa subcategoria. Talvez 

essa seja um indício de que o currículo novo prioriza competências para a formação geral. 

 

  Alguns professores graduados, tanto pela matriz nova, quanto pela matriz antiga, afirmam 

que construíram competência para elaborar um diagnóstico adequado da realidade enfrentada, 

competência essa esperada pelo curso, como apresentam os projetos pedagógicos do curso. Essa 

ideia é expressa, por exemplo, pelo sujeito 8, como se pode perceber no trecho abaixo:  

 

S8: Eu acho que esta coisa de tentar investigar o que está acontecendo é algo que eu 

aprendi aqui dentro. Não tentar olhar só o problema sabe e tentar ser mais investigativo eu 
acho que é uma coisa que eu aprendi aqui dentro, não sei se era esse o objetivo na hora que 

me ensinaram, mas a informação que eu recebi é essa sim, né, “vai mais ao fundo alguma 

coisa deve ter lá para você perceber o porquê que isso acontece. 
 

Outra competência relacionada à avaliação, que aparece nas declarações de professores 

graduados pela matriz antiga, diz respeito ao diagnóstico das características e da evolução da 

aprendizagem do aluno, também destacada nos dois projetos pedagógicos.  

Freire, Verenguer e Reis (2002) argumentam que a elaboração do diagnóstico da 

realidade presente e das características dos alunos é uma das competências é um dos saberes 



 

 

33 

procedimentais do profissional de Educação Física. A competência para realizar esse diagnóstico 

depende da construção de conhecimentos sobre o desenvolvimento humano e a forma como 

diferentes culturas caracterizam as diferentes faixas etárias e as representações sociais e culturais 

dos diferentes períodos: infância, adolescência, juventude e vida adulta (CNE/CP 09/2001, p. 

45). A elaboração de um diagnóstico adequado está diretamente relacionada com outra 

competência percebida por dois professores do currículo antigo e um dos professores do novo 

currículo, que é a construção do planejamento. Essa competência, proposta nos projetos 

pedagógicos, pode ser percebida no discurso abaixo:  

 

S4. Eu acho que o planejamento. Eu sempre fui uma pessoa organizada, mas a faculdade me 

ajudou a organizar os meus pensamentos, os meus passos no dia a dia de trabalho e apesar 
de eu ter dificuldade de procurar, a faculdade trouxe um material, um subsídio que me fez 

melhorar nesse aspecto de focar. 

 

  Parte da concretização do planejamento envolve a competência para trabalhar com as 

dimensões dos conteúdos, destacada por professores do curso antigo. Construir recursos 

didáticos e trabalhar com portadores de necessidades especiais são competências citadas apenas 

pelos professores do currículo novo. É importante destacar que alunos do currículo antigo estão 

há mais tempo em intervenção e que isso pode influenciar no destaque de determinadas 

competências. Ou seja, é provável que o sujeito 7 tenha lembrado de tal competência por ter 

passado por experiências profissionais nas quais elas foram exigidas. 

Interessante notar que os licenciados não citam saberes e competências específicos da 

Educação Física, mas apenas aquelas necessárias a todo professor. Considerando que grande 

parte dos professores tem dificuldade para explicitar os saberes e competências que foram 

construídas, talvez por uma baixa percepção por parte dos sujeitos ou pela forma como a 

entrevista foi realizada, torna-se inviável identificar diferenças entre saberes e competências 

percebidas entre os professores dos dois currículos. 

 

4.2.2 Categoria II. Dificuldades encontradas na atuação profissional.  

 

Ao analisarmos as respostas dos entrevistados no que se refere às dificuldades 

enfrentadas pelos egressos na atuação profissional, identificamos menções essencialmente 

relacionadas à realidade ou contexto escolar, propriamente dito, seguidas de dificuldades 

decorrentes da própria inexperiência ou da pouca experiência profissional. O quadro que segue 

sintetiza o panorama revelado na análise dos dados.  
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Quadro 2 – Síntese dos dados da categoria “Dificuldades encontradas na atuação profissional”. 

Subcategorias  Ideias Centrais 

Sujeitos 

Grade Antiga Grade Nova 

RELACIONADAS 

 AO CONTEXTO 

Falta de espaço físico e de material. 2,3,6, 7  
Falta de reconhecimento e apoio da comunidade escolar. 2, 3, 5  

Excessivo número de alunos. 2  

Falta de liberdade para construir sua proposta pedagógica. 5  

Inclusão de pessoas com necessidades especiais. 17 9 

Precária situação socioeconômica dos alunos.  9 

RELACIONADAS À 

ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Aplicar os conhecimentos à realidade. 2, 4, 5, 8, 17 10 

Trabalhar com EJA 16  

Trabalhar no ensino fundamental I 6  

Tempo de experiência. 6 18 

Planejar e gerir a aula.  1, 19 

Preenchimento de documentos.  9, 10, 18 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Classificadas como “relacionadas ao contexto escolar”, as dificuldades que mais se 

evidenciaram nos discursos dos egressos que cursaram o antigo currículo foram: falta de 

reconhecimento e apoio da comunidade escolar e a falta de espaço físico e de material para 

ministrar as aulas. Estes são problemas recorrentes e que comumente fazem parte das queixas 

dos professores, especialmente, das escolas públicas. Ferreira (2005) nos apresenta que as 

condições materiais restritas, bem como espaço físico inadequado realmente podem representar 

um obstáculo ou limitar o trabalho docente. No entanto, a mesma autora salienta que dependendo 

da concepção de Educação Física adotada, os professores podem responder diferentemente ao 

problema.  

 É também bastante preocupante que os professores tenham que lidar com dificuldades 

como a ocupação da quadra pela comunidade em horário de aula, conforme relatos ora 

apresentados:  

 
S7. Na escola eu tenho bastante dificuldade tanto na parte do ambiente social onde você 

está dando aula. Dependendo de onde é que você dá aula, você tem uma certa dificuldade 

pra levar os alunos para a quadra, por exemplo, porque tem uma comunidade em volta que 
está acostumada a dominar a quadra, a ter a quadra pra ela. 

 

S6. (...) surgem problemas da própria escola como, por exemplo, ontem a comunidade 
invadiu a quadra da escola, isso é uma coisa que você não estuda na faculdade, 

invadiram...e ai  algumas pessoas ficam assustadas e falaram “Não vai lá!”, mas aí eu já 

fui, e conversei. 

 

Situações como estas têm sido enfrentadas pelos professores, com ou sem apoio da 

direção escolar, com ou sem sucesso, com mais ou menos riscos à saúde e à vida do profissional 
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de Educação Física, com mais ou menos passividade e conformismo. Cabe, então, aos 

pesquisadores e professores do ensino superior refletirem sobre as possibilidades de análise e de 

intervenção nesta dada realidade. Obviamente, trata-se de uma questão de extrema complexidade 

e como tal não pode ser tratada de maneira a responsabilizar exclusivamente o processo de 

formação inicial sob a alegação de que cabe a este preparar o futuro professor para lidar com a 

realidade escolar brasileira e saber resolver problemas emergentes no cotidiano docente.   

Com certeza, compete ao ensino superior tratar de questões, como a agora discutida, de 

maneira a não só possibilitar o desenvolvimento de recursos centrados no professor, como saber 

dialogar e interagir com a comunidade, mobilizar os gestores da escola para o enfrentamento dos 

problemas emergentes, dentre outras ações. No entanto, é fundamental que os projetos 

pedagógicos das Instituições de Ensino Superior (IES) não incorram no erro de se pautarem na 

“concepção otimista ingênua” de educação escolarizada na qual à escola é atribuído o papel de 

redentora social, ou seja, de uma limitada e acrítica perspectiva que atribui ao professor e à 

escola o dever e o poder de lidar com problemas de tal magnitude em detrimento, por exemplo, 

da reivindicação pela responsabilidade compartilhada e não negligente por parte dos órgãos 

competentes do Estado (CORTELLA, 1999).  

Os dados desta pesquisa não nos permitiram refletir sobre o impacto da formação política 

das competências declaradas no projeto pedagógico do curso, no entanto, há que se ressaltar a 

necessidade de os Projetos Pedagógicos dos cursos de formação de professores de Educação 

Física abordarem dificuldades como as declaradas pelos egressos entrevistados, de maneira 

contextualizada e crítica. A “perspectiva transformadora” de escola nos permite avançar para 

uma concepção de formação de professores que favoreça a capacidade de análise profunda dos 

problemas enfrentados pela escola considerando e interagindo com o contexto social mais amplo, 

buscando soluções interativas em parceria com a comunidade e o estado a fim de trabalharem 

com os problemas de maneira menos reducionista e mais crítica.  

  Da mesma maneira, os problemas relativos à falta de material, ao excessivo número de 

alunos, ao lidar com a precária situação econômica dos alunos e à falta de condições para a 

devida inclusão de pessoas com necessidades especiais nas aulas precisam ser tratados de tal 

forma que não se recaia na atribuição de culpa e sobrecarga ao professor, como podemos 

observar nos seguintes relatos:  

 
S3. Na primeira escola eu praticamente não tinha material, embora a gente fale e pense em 

alternativas, uma coisa é você fazer alternativa para duas aulas sem material, outra coisa é 

você ficar um ano inteiro sem material. Então eu cheguei a comprar material, por exemplo, 

eu falei não, pelo menos duas bolas de basquete, duas de vôlei e duas de handebol da mais 
barata eu cheguei a comprar, e algumas coisas de circo que eu gosto (...) acabei produzindo 

com eles para poder usar na aula.  
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S2. Salas superlotadas, muito difícil, muito aluno, no estado agora estou com média de 
quase 50 alunos por sala, difícil. 

 

S17. Eu tenho de quatro a cinco alunos que exigem uma atenção diferenciada, não são Dow, 
eu não sei o problema exato de cada aluno, mas são alunos que exigem uma atenção 

especial. Hoje o número de alunos especiais em escolas regulares tem crescido, eu pelo 

menos, na escola que eu leciono tenho alguns desde pequenos, no infantil e no primeiro ano. 

Eu procuro trabalhar com eles, faço atividades para eles procuro adaptar, faço de uma 
forma que ele consiga compreender o conteúdo, tem um que está tendo evolução, eu vejo 

que ele evoluiu. 

 

  Portanto, a falta de condições de trabalho é inegável e fundamental na determinação das 

dificuldades enfrentadas pelos professores. Há que se considerar ou questionar o quão intenso 

tem sido o tratamento das questões relativas às Políticas Públicas nos currículos das 

licenciaturas, inclusive da Educação Física.  

  Outro dado que as entrevistas com os egressos do currículo antigo nos trouxeram se 

refere à dificuldade gerada pela falta de reconhecimento e apoio da comunidade escolar.  

 

S2. O não reconhecimento, você não tem um apoio da equipe escolar, da equipe de gestão, 
nem muitas vezes do aluno, nem por parte dos pais. 

 

S7. Tem algumas dificuldades em relação aos professores mais antigos... de outras matérias 
que, às vezes, eles olham você querendo trabalhar, querendo fazer alguma coisa e falam “É 

você é novo ainda, não é? Você precisa... tá querendo mostrar serviço”, aí eles meio que 

criam uma imagem sua sem te conhecer e acabam excluindo um pouco de algumas coisas, 

não auxiliando na verdade em algumas coisas, não é? Mas... As dificuldades são voltadas 
mais para isso. 

 

  Problemas como este, infelizmente, fazem parte da cultura escolar e da história da 

Educação Física neste contexto. Configuram, portanto, mais um dentre os diversos entraves que 

profissional de Educação Física enfrenta. Adiante, veremos que há profissionais que conseguem 

modificar este quadro, o que merece atenção especial, em novos estudos, para obtenção de 

conhecimentos sobre o processo subjacente a esta conquista de apoio e reconhecimento da área.  

  Encerrando as dificuldades oriundas do contexto escolar, mais especificamente, 

encontramos um relato sobre a falta de liberdade para construção autônoma da proposta 

pedagógica. Paradoxalmente, os projetos pedagógicos de formação de professores enfatizam a 

importância da autonomia pedagógica do professor. No entanto, as propostas pedagógicas 

implementadas pelas redes de ensino públicas municipais e estaduais raramente mantêm este 

pressuposto em alta consideração, sob a alegação da necessidade de um direcionamento para  

alcance de uma qualidade mínima de ensino.  

  Segundo o sujeito 5 que enfrenta esta dificuldade: 
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S5. Às vezes a direção, as vezes a própria prefeitura ou o próprio estado, o próprio governo, 
a própria política te coloca pra trabalhar com coisas que as vezes você não acha relevante 

nem interessante. Mas por fazer parte de um programa que vá beneficiar alguém, ou alguns 

então você tem que trabalhar com aquilo, onde você vê que o necessário e o essencial não 
vai ser trabalhado. Então você acaba funcionando não sei se como um cabo eleitoral, de um 

político por exemplo, ou se você funciona como um manipulado ali dentro.      

   

  No que tange à subcategoria “dificuldades relativas à atuação do profissional” é 

possível perceber que cinco dos egressos que cursaram o antigo currículo, assim como um 

egresso do novo currículo,  identificam que a aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso à 

realidade escolar é um obstáculo cotidiano. A seguir é possível verificar esta queixa em 

exemplos de relatos: 

 

S8. Dificuldade de associar a teoria com a realidade. A gente conhecer e ter um alicerce, ter 

diversas informações tudo bem, mas na hora de encaixar a coisa na realidade você precisa 
fazer um ligeiro ajuste, dar uma ligadinha na ponta para ver se engrena a coisa, essa é a 

principal dificuldade. 

 

S19 Exatamente na gestão escolar, quando a gente está falando de aula eu acho que essa 
parte eu não tive muita coisa na faculdade, tive alguma coisa no estágio, mas, quando a 

gente vai para a prática é totalmente diferente, então essa parte eu vou ter um pouco de 

dificuldade em sala de aula, estou aprendendo, mas, é difícil... É complicado. 
 

S4. Eu acho que na hora de atuar, lá na prática, eu senti um pouco de dificuldade de 

transferir o conteúdo aprendido para a prática, mas acho que isso é uma questão mais da 
dinâmica, de você estar mais acostumada de trabalhar no dia a dia. 

  

 

Interessante notar no discurso do sujeito 4 o reconhecimento de que a dificuldade em 

questão também está relacionada à falta de experiência profissional. Ao contrário da concepção 

equivocada de que é o curso de licenciatura quem “prepara”, “forma” exclusiva e plenamente o 

professor, este egresso tem a clareza de que há conhecimentos que somente a prática profissional 

poderá fornecer. Da mesma forma, dois outros egressos têm essa percepção de que suas 

dificuldades são relativas à falta de experiência, conforme seus discursos revelam:  

 

S18. As dificuldades eu acho que são dificuldades normais da pessoa recém-formada que sai 

para o campo de trabalho, mas eu acho assim que não são muitas e eu lido tentando buscar 

informação para solucionar, às vezes a gente não sabe exatamente como tratar (...) 
 

S6. Eu tenho algumas limitações, até por uma questão de tempo, eu sei que um bom 

professor é uma construção em longo prazo. Eu tenho, tenho algumas limitações, mas elas 

não me inquietam muito. Então eu estou sempre procurando ir atrás. 
  

Esta consciência de que a formação deve ser construída continuamente e que também é 

de responsabilidade do próprio professor está presente no rol de competências que integram o 
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perfil profissional que a instituição participante deste estudo declara em seu projeto pedagógico, 

indicando o alcance deste saber significativo que envolve a responsabilidade sobre a formação 

continuada. Por outro lado, dificuldades como esta podem ser minimizadas com vivências que 

aproximem os futuros professores da prática pedagógica real durante o processo de formação 

inicial. Sob esta perspectiva, os estágios supervisionados e as práticas de ensino podem 

configurar caminhos para tratamento da problemática apresentada e serão discutidos na categoria 

agregadora das insatisfações dos egressos. 

 Outras dificuldades relatadas e classificadas como peculiares à atuação dos profissionais são 

trabalhar com níveis de ensino específicos como o Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e 

Adultos, e mais uma vez os egressos não atribuem essa dificuldade ao processo de formação 

inicial, mas a fatores como tempo, experiência e outros. O sujeito número 6, por exemplo, revela 

estar conseguindo lidar com a dificuldade: 

S6. O Ensino Fundamental I que estou trabalhando atualmente está sendo um desafio e eu 

estou me adaptando agora. Senti um pouco de dificuldade em relação a isso. Seleção de 

conteúdos, atividades, buscar algo coerente com a idade, algo que fique atrativo, 
significativo. Então senti nesse sentido, mas é uma coisa que eu já estou começando a me 

relacionar bem, a me dar bem assim. 

 

  Dentre as respostas dos egressos do novo currículo encontramos as dificuldades em 

planejar e gerir as aulas e o preenchimento de documentos como as mais citadas. É possível que 

não sejam citadas pelos egressos do currículo antigo devido ao fato de já terem sido superadas no 

decorrer da experiência docente. Entretanto, não se pode ignorar a hipótese de o novo currículo 

não conseguir contemplar essas questões a contento. Um novo estudo que possa colocar o foco 

nas questões relacionadas à gestão das aulas e ao contato dos professores em formação com os 

documentos que fazem parte da rotina docente seria interessante, uma vez que a gestão de aula é 

um item essencial no processo de formação inicial, podendo evitar queixas como as que seguem: 

 

S19. Exatamente na gestão escolar, quando a gente está falando de aula eu acho que essa 

parte eu não tive muita coisa na faculdade, tive alguma coisa no estágio, mas, quando a 

gente vai para a prática é totalmente diferente, então essa parte eu vou ter um pouco de 
dificuldade em sala de aula, estou aprendendo, mas, é difícil... É complicado. 

 

S1. A minha maior dificuldade é planejar porque eu nunca sei se eu estou... não que tenha 
um modo certo de planejar, mas atendendo realmente as expectativas. A minha maior 

dificuldade é essa. 

 

 

   Quanto a lidar com a burocracia. Em um primeiro momento poderíamos pensar que se 

trata de uma questão simples, por exemplo, a tarefa burocrática de preencher diários de classe, 

conforme nos apresenta o sujeito 9:  
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S9.A dificuldade na prática profissional que eu tive foi relacionada mais à parte burocrática 

do estado. Exemplo, um diário escolar. Eu não tinha conhecimento de como preencher um 

diário escolar, até mesmo porque, no período de estágio você vê o professor fazendo alguma 

coisa, mas ele não vai parar a aula dele para te explicar o como que é o preenchimento do 
diário, como que funciona, qual o conteúdo que tem que colocar lá. E isso, às vezes, você 

chega num local que você não é bem recebido de início, porque às vezes, as pessoas não te 

conhecem, não tem um grau de intimidade pra poder chegar e você pedir, a pessoa não vai 
parar também pra te ajudar. 

 

  No entanto, numa análise mais apurada poderíamos considerar o quanto a escola vem 

sendo burocratizada.  Quão exigidos os professores têm sido em apresentar relatórios, preencher 

minuciosamente os diários, sem uma rasura sequer, apresentar planejamentos em formatos 

específicos que não são funcionais ao professor e que muitas vezes sequer são lidos e debatidos, 

dentre outros. Unindo esta a todas as outras dificuldades mencionadas é inevitável que deixemos 

indagações a serem refletidas para próximos estudos:  

 - Estarão os problemas da educação brasileira, essencialmente, originados na formação dos 

professores?  

 - As políticas educacionais centradas nas mudanças curriculares dos cursos de formação de 

professores encerram as maiores ações a serem implementadas pelo governo? 

 

 

4.2.3 Categoria III. Satisfações em relação à própria formação.  

   

Dando prosseguimento à análise e discussão dos resultados, a seguir abordaremos a categoria 

que sintetiza as satisfações que os egressos manifestaram acerca do próprio processo de 

formação que são apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Síntese dos dados da categoria “Satisfações em relação à própria formação”. 

Subcategorias  Idéias Centrais 

Sujeitos 

Grade Antiga Grade Nova 
AVALIAÇÃO GERAL 

DO CURSO 

 

 

 

  

Preparo para uma atuação de qualidade  2, 3, 4, 5, 6,7,8, 

12,13, 14, 15, 16, 17 

S1, 9, 10, 18, 19 

 
Segurança (autoconfiança) para atuar.  S2, 6, 17  
Reconhecimento social da instituição de formação. S2, 5, 6  S10  

Espaço para o desenvolvimento do aluno em competências e 

habilidades básicas.  

S6, 15, 16  

MATRIZ 

CURRICULAR 

Satisfação com a matriz curricular antiga por possibilitar a escolha do 

aprofundamento no final do curso e não no início. 

S6, S2  

Satisfação com a carga horária do curso. S5 S1 

ENSINO 

 

Atualização dos conhecimentos tratados no curso. S2, 4, 5  S10, 18, 19 

Aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos. S3, 4, 15 S9,18, 19 

Grau de exigência do curso.  S6, 8, 13, 11 S1 

Número reduzido de alunos. S3, 5, 15  

Boa estrutura física e material.  S4, 5  

EXTENSÃO 

 
Projeto de Adaptada.   S2, 3, 6, 7  

O curso estimula a participação do aluno em projetos de extensão. S7 S9, 18 

O projeto Fundamental. S6, 7  

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

O curso estimula a participação do aluno em atividades 

complementares. 

S5, 6, 7, 8, 16 S1, 9, 10, 18  

Monitoria oportunizou contato com alunos de outras etapas e 

aprendizagem de estratégias de aulas com os professores. 

S6 

 

S19 

Os eventos e as semanas temáticas foram muito importantes. S6, 7, 15, 16 S9, 10, 18 

ESTÁGIO Permite contato com o cotidiano escolar e com a intervenção do 

professor. 

S2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 

S9, 19  

Por ter sido bem recebido na escola. S6, S4, 17 S18 

Permite intervenção. S6, 15, 16, 17  

Estágio no Projeto Fundamental foi diferenciado S6  

Diálogo e orientação dos professores do curso. S6  

PESQUISA O curso incentiva e investe na participação do aluno em atividades de 

pesquisa.  

S2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 

14 

S9, 18, 19 

Oportunidades de participação em grupos de estudos. S3, 6, 7, 8, 15 S10, 18, 19 

CORPO DOCENTE 

 
Bom relacionamento interpessoal com professores. S4, 6, 7, 11, 12, 14  

Competência docente. S4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 S1, 9 

Boas metodologias de ensino docentes  S4, 5, 6  

CORPO DISCENTE Satisfação com o relacionamento interpessoal com os colegas  e/ou 

funcionários..  

S3, 6, 7  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Confirmando os dados obtidos no questionário com questões fechadas para 

caracterização da amostra e apresentadas no início deste capítulo, os egressos das grades nova e 

antiga se mostraram bastante satisfeitos com a formação obtida. Dentre os aspectos que mais 

foram mencionados como pontos de satisfação em relação à subcategoria “Avaliação geral do 

curso”, podemos verificar o reconhecimento de que o curso lhes preparou para uma atuação de 

qualidade, diferenciada e de alto nível, conforme exemplos de relatos:  
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S6. Pela minha experiência após término do curso, eu acho que os profissionais da 

Universidade A, de uma forma geral, trabalham em alto nível(...) eu acho que a gente tem 

um trabalho diferenciado. 

 
S13. Com certeza. Primeiro que o nome da universidade A, lá fora, é bem respeitado e tenho 

certeza absoluta que o que eu aprendi no curso de graduação eu pude aplicar nas minhas 

aulas. 
 

S14. Sim, porque muitas das coisas que eu realizo, que eu tomo de decisões, a aula em 

relação ao trabalho com as crianças, no lugar onde eu atuo hoje, vem de coisas que eu 
aprendi, de coisas que eu acabei desenvolvendo no período em que eu estudava. 

 

S16 Me preparou para as questões críticas e sociais, a postura ética, a postura profissional. 

É isso. 
 

S17 Sim, eu me senti preparado pelo conteúdo das disciplinas por tudo que eu vinha 

adquirindo, me fez ter outra visão de ensino, de aula. Eu me senti muito mais confiante para 
poder pegar e assumir turmas e aulas. Os professores, o que foi passado o conteúdo nas 

disciplinas me deram muita base para poder conseguir seguir. 

 
S9.  (...) quando você se depara num curso que você tem aprender conteúdo, contextualizar, 

saber a relação entre prática e teoria e saber transpor isso, com certeza isso é muito 

diferenciado. 
 
S10. E eu acredito puramente nisso, porque os profissionais de hoje formados aqui, no 

mínimo, minimamente, saem com uma visão diferenciada, com vontade, são vistos com 

outros olhares no âmbito profissional. Então, acho que o curso está muito bem estruturado. 
 

S18 Eu acredito que sim é eu acho que o curso de educação física quando eu prestei 

vestibular eu não tinha noção assim de quais seriam as melhores faculdades, mas eu acho 

que eu não errei em nenhum momento em ter escolhido o curso A e fico muito satisfeito com 
a formação que tive tanto é que hoje eu vejo que a formação que eu tenho é suficiente e me 

abriu várias portas. 

 
 
 

Os egressos do currículo antigo também fizeram menção detalhada às satisfações 

relativas à autoconfiança para atuar e ao reconhecimento social, por parte da comunidade 

escolar. Nos relatos dos sujeitos: 

S6. Sinto-me seguro e até no contato com os outros professores e professoras das melhores 

escolas que eu trabalho. 

 

S17 Sim, o que eu aprendi, a convivência com as pessoas me fez tornar mais maduro, ter a 
cabeça mais aberta, pensar com calma, não só com a razão, mas, com o coração também. A 

convivência com as pessoas, desde funcionários até alunos, faz a gente ter um crescimento 

pessoal. O curso, seja de educação física ou qualquer outro da instituição A, trazem muita 
contribuição é são motivos para mim de crescer, o lado pessoal muito mais fortalecido e 

centrado. 

 

S17 Eu acho que, a gente sai bem fortalecido, com uma boa base pedagógica tem um bom 
alicerce, tudo que é trabalhado aqui é muito bem feito, você sai maduro, dá uma certa 

confiança de não ter medo de encarar um desafio,  o curso do Mackenzie te traz essa forma 

de aprender sem pressão e te deixar fortalecido, mostrar que não é  um bicho de 7 cabeças, 
tudo que você quer  você  pode conseguir. 
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S6. Eu estou há pouco tempo nessa prefeitura nova que eu ingressei e já tenho um rico 

conhecimento já, estou sentindo uma reação positiva por parte da escola e da comunidade. 

 
S5. O curso é muito bem visto pela tradição da instituição, então isso é um ponto muito 

forte. E esse reconhecimento as pessoas acabam vendo como algo que é, “bom se ele foi 

formado ali, então ele é um profissional competente”. 
 

 

 

Também houve o reconhecimento dos egressos acerca de espaços para o 

desenvolvimento do aluno em competências e habilidades básicas, que deveriam ser 

consideradas como pré-requisitos para universitários. Da mesma forma a satisfação pela 

contribuição que o processo de formação inicial teve sobre o desenvolvimento humano e não só 

profissional. Os discursos que ressaltam essas satisfações podem ser apreciados a seguir:  

 
S6. E eu aprendi a escrever aqui, eu acho que isso foi uma coisa fundamental e eu me 

lembro até hoje, no meu primeiro ano eu entregava os trabalhos escritos e sempre voltava 

com algo escrito. Aí lembro uma vez até que a professora Ione sentou e falou “Olha você 
escreve bem, você só precisa melhorar aqui, faz isso...”, a professora Angélica também 

“Você tem um texto criativo, começa a melhorar um pouco a concordância, vai nesse 

sentido, procura aqui, começa a ler mais sobre isso, escreve mais, que você tem ...”, e eu 

fiquei feliz, porque vocês podiam esperar já um aluno pronto, não é? Que já viesse do 
Ensino Médio. E não, não é? Vocês dão espaço para o aluno se desenvolver. E eu tive esse 

espaço e eu evoluí muito. Eu acho que a minha evolução do primeiro para o quarto ano foi 

algo assim absurdo. 
 

S15(...) ajudou muito na minha formação como pessoa, até no meu trabalho na prefeitura de 

Barueri, eu atendo a público, ajudou muito a entender as pessoas, o contexto, eu tenho uma 

filha pequena também, então, nas relações humanas eu melhorei muito, passei a ver o 
mundo de uma forma diferente. Acrescentou muito na minha vida pessoal. Sinto que cresci 

muito como pessoa a partir do curso. 

 
S16 Me preparou para as questões críticas e sociais, a postura ética, a postura profissional. 

É isso. 

 

No que tange às satisfações referentes à “matriz curricular” cursada notamos que os 

egressos do antigo currículo identificavam como ponto positivo o fato de poderem escolher o 

aprofundamento a ser cursado apenas no final do curso, apenas após terem maior maturidade 

para tal. Na fala do sujeito podemos constatar esta manifestação de satisfação:  

 

S6. Quando eu entrei, eu sou da penúltima turma que era o curso da legislação que você 
fazia três anos de Educação Física de uma forma geral e depois você escolhia bacharel ou 

licenciatura. Então, isso foi bom porque eu entrei com o pensamento de fazer treinamento e 

se eu tivesse entrando na nova legislação ia acabar indo para o treinamento e não ia ter a 
oportunidade de conhecer a licenciatura. Então eu acabei conhecendo, fui para a 

licenciatura e acabei me apaixonando e estou até hoje feliz na licenciatura. 
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S2. Eu acho que o curso, de certa forma, como a gente pegou o curso antigo, a gente teve 

uma base, um pouquinho de cada coisa e no último ano teve um aprofundamento. 

 

A questão da mudança curricular que impôs a necessidade de escolha da habilitação 

Bacharel ou Licenciado desde o ingresso no curso ainda é polêmica. Como é possível constatar 

no discurso dos egressos que cursaram o antigo currículo, houve satisfação no fato de que esta 

decisão só era tomada no final do curso, o que pode ser considerado um indício bastante forte de 

que aquela estruturação curricular antiga era bastante adequada. Por outro lado, na categoria 

relativa às insatisfações, que será apresentada no próximo tópico deste capítulo, também 

notamos queixas relativas à falta de tempo e até de motivação dos alunos para lidar com temas e 

disciplinas centradas na escola, especificamente. Inclusive uma destas insatisfações advém do 

mesmo sujeito 6 que elogia a estrutura que deixava para o final do curso o aprofundamento nas 

disciplinas voltadas à licenciatura. Observemos esta contradição observando o relato sobre as 

insatisfações do próprio sujeito 6:  

S6. Eu queria ter tido mais da escola, queria ter “destrinchado” mais tempo de estágio e 
dialogando com a escola, com a faculdade. Eu acho que isso foi um ponto negativo. 

 

S6. Chegou uma época do curso que nós sentíamos certa agonia, o pessoal que era do 

bacharel não tinha interesse de ver algumas coisas de licenciatura, assim como nós da 
licenciatura já não tínhamos mais interesse de ver algumas coisas que era do bacharel. 

 

Este é um impasse que merece atenção uma vez que, academicamente, devemos avaliar 

os pontos fortes e fracos da última reestruturação curricular imposta pela legislação educacional 

brasileira. Compreendemos como louvável a busca pelo fortalecimento das licenciaturas no país. 

Já havia passado da hora de se dar um fim na concepção de que a docência era uma atividade 

alternativa que químicos, físicos, matemáticos e treinadores, por exemplo, podiam ter para 

complementação de renda ou como atuação secundária por falta de espaço ou oportunidade na 

primeira opção. A profissionalização da docência foi vislumbrada inicialmente pela atenção ao 

processo de formação de professores. No campo das ideias e argumentos esta realmente parecia 

ser a saída, mas no campo prático, ou seja, observando os jovens que chegam à universidade aos 

dezoito anos para definir a carreira que irão iniciar, esta obviedade desaparece. No campo da 

Educação Física, muitos alunos só conseguem ter clareza de qual campo preferem atuar após 

estagiar e mais bem conhecer as diferentes possibilidades e peculiaridades que o Bacharelado 

(com aprofundamento em Treinamento esportivo ou Qualidade de Vida) e a Licenciatura trazem.  

Desta forma, pensamos o quanto nos aproximaríamos do atendimento da necessidade dos 

jovens alunos se pudéssemos mesclar as propostas, ou seja, que os alunos pudessem ter contato 

com as disciplinas básicas e comuns às duas habilitações nos dois primeiros anos do curso e que 
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nos dois anos seguintes pudessem escolher com mais clareza qual habilitação e aprofundamento 

escolher.    

Acerca da subcategoria das “satisfações relativas ao ensino”, sujeitos formados em 

ambos os currículos mostraram-se satisfeitos com a atualização e a aplicabilidade dos 

conhecimentos tratados no curso, bem como com o grau de exigência existente neste. Podemos 

constatar essas satisfações nos discursos que seguem:  

 

S1 Eu acho que é a postura dos professores, que eles exigiam mesmo em aula. 
 

S2. Ótimo mesmo, porque a base que eu tive na faculdade foi muito boa, até mesmo porque 

eu não tenho tempo de estudar pra concurso, principalmente para concurso, porque é muito 
corrido trabalhar em vários lugares, então a base foi muito boa, você acaba se atualizando 

(foi aprovada em vários concursos).  

 

S4 A gente estava muito atualizado do que estava acontecendo, estudando visões mais 
antigas com as visões atuais, discussões super atuais.. Eu acredito que a busca da teoria 

com a prática é um ponto forte também, nunca vai ter um professor que fala e chega na hora 

ele não consegue mostrar na prática, ali em uma atividade como aquilo pode acontecer. O 
que não significa que não faça parte da realidade do trabalho, mas ele consegue fazer essa 

transferência e de certa forma clareia o entendimento a compreensão de tudo o que foi 

passado, de todas as matérias. 
 

S6. Outra questão que eu tenho que eu acho que é uma competência a meu favor, é que o 

curso exige muito de você em relação à comunicação, conversar, se expor, expor as suas 

idéias e a escrever. 
 

S15 (...) acho que as matérias, disciplinas, a parte de psicologia, pedagogia, a didática, as 

matérias específicas do curso de licenciatura acho que foram bem contempladas e vão me 
ajudar bastante no estado, na solução de problemas. 

 

Finalizando a subcategoria das satisfações relativas ao ensino ainda encontramos 

menções, dos egressos do currículo antigo, referentes ao número reduzido de alunos por classe e 

à boa estrutura física e material. 

 Sobre a subcategoria referente às “satisfações sobre a extensão”, os egressos do 

curso antigo fizeram mais referências do que os alunos do novo currículo, entretanto ambos 

citaram que curso estimula a participação do aluno em projetos de extensão.  

 

S7. Eu acho muito importante os Projetos de Extensão que existem aqui, são poucas 

faculdades que tem e que conseguem fazer com que o aluno vá e façam as coisas. Aqui foi... 
Eu aprendi muito nos Projetos, muito, muito mesmo. Participei de vários deles(...) O projeto 

que eu fiquei há mais tempo foi o de Adaptada, que foi desde o primeiro ano, desde que eu 

entrei aqui até o ultimo dia que eu fiquei aqui. Eu aprendi muito com eles.  

 
S9. Em relação aos Projetos assim, foi muito tranquilo por conta que a universidade já tem 

várias possibilidades de você já estar fazendo isso aqui mesmo. Então, oferece, todo 

semestre tem lá professores disponíveis pra solucionar dúvida e você conseguir fazer isso 
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aqui mesmo, porque não precisa sair da universidade pra procurar em outro local. Então, 

isso é muito tranquilo, não é? 

 

Dois projetos desenvolvidos pela instituição em parceria com instituições foram bastante 

elogiados pelos egressos do antigo currículo, conforme revelam suas falas: 

S3. Teve um que eu participei que foi de adaptadas que era agente poder dar aula com a 

professora numa condição que e mais ideal, mas agente dava aula ali, pros cegos de 

natação, duas pessoas para cada cego, tinha depois todo um planejamento antes toda uma 
conversa depois, quer dizer era uma condição ideal então acho que isso é importante, 

trabalhar na condição Ideal porque daí você sabe as brigas que você tem que ter para o 

bom. 
 

S6. Eu participei do Projeto da Gisele por um tempo (...) foi riquíssimo, eu aprendi muito. 

Tem a oportunidade de você está lidando com as pessoas ali diretamente, estar testando 

determinada atividade e depois estar conversando com o grupo. É um grupo que rendia 
muito! Era um projeto forte aqui na faculdade, não sei como está hoje. 

 

S7. Adaptadas, a área de adaptadas que eu não tinha noção nenhuma e quando eu entrei no 
Projeto de Extensão “bateu” e eu fiquei os quatros anos da faculdade na área e é por onde 

eu estou querendo seguir. Aprendi a fazer planejamento para deficientes, pra qualquer tipo 

de deficiência. Aprendi outras deficiências que eu não imaginava que existiam, não é? A 

lidar com crianças, com adultos, tudo. 
 

S6. O Projeto Fundamental é uma escola que só de você estar lá você já aprende assim, 

mesmo que você não esteja fazendo nada. Só de você ir à sala, a estrutura da escola, os 
próprios alunos, o comportamento dos alunos é diferente lá, eu vejo o dos meus alunos que 

eu tenho hoje, até pela forma como é conduzida a educação lá. E aí eu participei do 

projeto... O projeto é legal porque você o próprio professor em ação e isso é riquíssimo. 
Então, você vê o professor, a forma como lida e é diferente, não é? Ele tem mais 

experiência, tem mais conhecimento, então você acaba aprendendo muito, você acaba 

dialogando com o professor sobre algum problema que acontece. Isso foi muito bom! 

 
 

Esses são ricos discursos sobre a importância da aprendizagem por meio dos projetos de 

extensão. Muito se tem falado sobre as ênfases nas práticas formativas, o que é bastante evidente 

nos projetos de extensão. Obviamente a condução destes são pontos nevrálgicos a serem 

considerados e, neste caso, merece um estudo à parte, uma vez que o projeto de adaptada é 

citado com grande ênfase.  

Já na subcategoria “atividades complementares”, egressos de ambos os currículos 

enfatizaram que o curso estimula a participação do aluno em atividades complementares e que 

estas contribuem para a formação:  

 

S6. Eu fiquei muito feliz porque saí do curso com o sentimento de que aproveitei o máximo 
que eu pude. Eu participei de tudo desde o começo, grupo de estudo, eventos, projetos de 

extensão(...). 

 

S1. foi bom pra minha formação, acho que tem que manter as atividades complementares, 

que querendo ou não faz com que a pessoa vá atrás e busque, procure não tem aquela 
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obrigação de ser aquilo, ela tem opções pra poder estudar. Acho legal as atividades 

complementares, acho que não tem que mudar nada. 

 

S10. O próprio curso oferece oportunidade de realização das atividades complementares 
por meio de cursos e congressos. 

 

 

Os egressos de ambos os currículos também revelaram que a monitoria oportunizou 

aprendizagens estratégias de aula e contato maior com os professores e com alunos de outras 

etapas.  

S6. Eu participei de início de monitorias, tanto que eu participei no primeiro ano de 

faculdade até o terceiro ou quarto semestre eu fiz muito. Todo ano eu fazia, ficava aqui 
praticamente o dia inteiro.. (...) E nisso eu tive oportunidade de conhecer muita gente aqui 

do curso, esse diálogo foi muito importante. Tive um contato ótimo com os professores nesse 

sentido. 
 

S19. Você consegue conhecer melhor o professor porque fica do lado dele, consegue ver 

como é que funciona por trás das aulas, você sai da posição de expectador para ter uma 

participação mais ativa, além de poder ajudar outros alunos, o que eu acho bem legal na 
transmissão de conhecimento. E eu acho que nessa questão dessa atividade não tem nada 

que modificar. Dá para você fazer das disciplinas que você gosta, os horários são os mais 

variados.  
 

 

Dentre as atividades complementares, as satisfações dos egressos em relação aos eventos 

organizados pela instituição, principalmente, ao denominado “Semana Temática”, composta por 

palestras e minicursos e realizada anualmente. No relato dos egressos de ambos os currículos é 

possível constatar esta satisfação: 

 

S6. As Semanas Temáticas foram importantes, especialmente a primeira. Muitos alunos 

fizeram contato com palestrantes e buscaram estagiar com eles. 
 

S16. Bom eu participei de quase todos os eventos  dos dois últimos anos que teve, semana 

temática, todos os pequenos eventos até mesmo a apresentação da mostra de ginástica. Para 
mim foi muito válido primeiro pela questão de conhecimento, eu pude atuar diretamente no 

mercado que é a área de eventos que eu gosto. Outro ponto muito importante foi  a relação 

com os docentes com todos os professores que estavam envolvidos, então pude  ter uma  

aproximação melhor em relação a eles trocando mais  informações, conteúdos, tirando 
pequenas dúvidas que ficou em relação aos trabalhos, isso foi um ponto muito importante 

para a minha formação. Gostaria que isso continuasse, para os demais colegas terem a 

oportunidade de trabalharem nesses eventos, diretamente como eu trabalhei. 
 

 

   “Estágios” configuraram uma subcategoria das satisfações com muitas menções. Destacamos 

aquelas relativas às:  

- Possibilidades de contato com o cotidiano escolar e com a prática pedagógica de professores 

experientes, inclusive com oportunidades de regência de aulas;  
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- Experiências pontuais bem sucedidas como: receptividade da comunidade escolar concedente do 

estágio, exemplos de boas práticas com bons tutores e diálogo com professores orientadores de 

estágio na Universidade. 

 

 Na fala dos egressos do antigo currículo: 

 

S17 O estágio foi importante pra mim, eu gostei muito, fiz num colégio com bastante aluno, 
além do que eu fui contratado para o estágio. Eu pude acompanhar a todo o momento o 

fundamental I , II,Infantil, médio, consegui ter acesso a todos num lugar só e com todo 

mundo junto.  

 
S2. O ponto forte que eu considero é a questão de perceber como o profissional realmente 

atua e quais as dificuldades que ele vai enfrentar (...), mas eu achei que o estágio pra mim 

foi muito rico, foi muito importante. 
 

S13. O graduando tem aquela visão na sala de aula que ele consegue mudar o mundo. Aí 

você vai para o estágio e vê que como professor você pode até realmente modificar alguns 

caminhos, mas mudar o mundo você não vai conseguir. 
 

S15  Bom , em relação ao estágio foi muito legal para sentir a realidade da escola  mesmo o 

que a gente vê na sala de aula a gente não tem a dimensão do que  é a escola as dificuldades 
que o professor enfrenta, um grande número de alunos pouco tempo de aula e muitas vezes 

até para se comunicar com os alunos é difícil,  por  causa do barulho, pra você conseguir a 

atenção deles, então foi muito interessante por que eu pude vivenciar isso.  
 

S16  Tem escolas que recebem esse aluno, os estagiários,  dou exemplo do caso aqui no 

colégio, fui bem recebida, pude aprender muitas coisas, que na faculdade por exemplo não 

teria oportunidade. Exemplo disso é que professores me chamavam a atenção para 
determinadas situações de comportamento dos alunos então, como ele agiria, qual seria a 

melhor situação, se deixaria o aluno resolver ou não, se ele interferiria ou não,  ou seja,foi 

muito bom para mim e creio que futuramente poderá me auxiliar bastante. 
 

 

Vale ressaltar que essas são algumas das principais contribuições do estágio almejadas 

para o processo de formação inicial de professores. Para os egressos do currículo novo, além do 

ponto comum em relação à experiência dos egressos antigos no que se refere à oportunidade de 

contato com a realidade, observamos o diferencial de que este se dá desde o início do curso: 

 

S9. (...) você tem possibilidade desde o segundo semestre até o último de fazer estágio. E no 

meu caso, eu procurei fazer estágio em diversas realidades, não é? 
 

S19 Minha experiência com  estágio foi boa, acho que eu consegui ver bem a realidade que 

não é retratada na faculdade para por em prática a teoria que você vem dentro de sala, o 

ponto forte é vc ter contato com essa realidade não se formar e sair da faculdade sem ter 
tido contato com a prática profissional 
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  O fato dos currículos novo e antigo terem uma estrutura diferente de estágio, fez com que 

algumas experiências fossem notadamente diferentes. Ao tratar das insatisfações, essas são 

evidenciadas nos discursos dos sujeitos e melhor discutidas.  

No que se refere à subcategoria pesquisa, observamos muitos relatos de satisfação devido 

ao fato do curso incentivar e investir na participação dos alunos em atividades de pesquisa, com 

destaque às oportunidades de participação em grupos de estudos.   

 

S6. Acho que eu tive um vinculo muito forte com a pesquisa na graduação.  Eu fiz tudo em 

relação a pesquisa aqui na faculdade. Fiz iniciação científica, fui em Congresso 

Internacional, fui em Congresso Nacional em Rio Claro, participei de outros Congressos 
aqui também em São Paulo, eu fiz o máximo possível. Eu tive publicação de resumo, 

trabalho completo, artigo, capítulo de livro que eu fiz ainda na época que estava na 

faculdade, que foi no ano passado. Eu me sinto preparado em relação a essa questão. 
 

S14. Eu tive bons exemplos na universidade, eu pude participar de PIBICs, de vários eventos 

científicos por intermédio de professores. 
 

 

Agrupados na subcategoria “Corpo Docente”, dentre os relatos sobre as satisfações, os 

egressos de ambos os currículos mencionaram a competência docente como um ponto forte do 

curso.  

 

S4. Eu acredito que, primeiro a qualidade dos professores. 

 
S15 Eu acho que basicamente seria o corpo docente muito qualificado. A gente percebe que 

eles tem prazer em ensinar. 

 
S16 Na questão do conteúdo todos os professores lá são bem preparados, com grande 

conteúdo na mão, estão sabendo passar esse conteúdo e que o aluno que tenha interesse e a 

vontade de aprender consegue reter todo o conteúdo que os professores têm passado. 
 

S1 Os profissionais da licenciatura que deram aula pra gente eram muito bons, eles 

encaminharam bem. 

 
S9. Em relação aos pontos fortes assim, são inúmeros. Professores gabaritados, 

competentes, que tem grande vivência, que consegue transpor pra você várias realidades, 

facilitando assim  a sua... O seu trabalhar no dia-a-dia, não é? Isso é muito importante! E 
também essa questão do professor estar sempre disponível a solucionar dúvidas, não é tipo 

“Ah, só vai ter o momento da sala de aula”(...). 

 

 

Exclusivamente os egressos do antigo currículo destacaram o bom relacionamento 

interpessoal com os professores e as boas metodologias de ensino destes como integrantes das 

satisfações em relação ao próprio processo de formação.  
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S4. Os professores, o material, o ambiente, eu acho que isso é um ponto fortíssimo, eu acho 

que outra coisa é que a gente é tratado de igual para igual e isso faz a gente até querer 

mais, faz a gente se sentir mais a vontade para encarar e enfrentar os confrontos. 

 
S6. Criei um vínculo muito bom com os professores e tenho até hoje com alguns, lógico que 

não dá para todos, mas com alguns eu tenho um vínculo muito forte, e é isso. Ah, o corpo 

docente do Curso da Universidade A é muito bom. Excelente. Quando eu entrei 
principalmente. Acho que depois teve uma mudança, algumas questões aí que a gente não 

gostava muito, (...), mas o curso assim, o corpo docente é muito forte e muito interessado no 

que fazem, assim ajuda muito a gente. 
 

S7. (...) quando eu vim pra cá eu já vim numa idade que já era pra estar formado na 

verdade, não é? E no primeiro ano que eu conversei, que eu discuti o pessoal perguntava 

“Mas como que era na outra faculdade?” E foi desde o primeiro dia... Eu sempre vi e senti 
que o curso é totalmente acolhedor aqui. É totalmente diferente de onde eu estava, que o 

professor não sabia nem o seu nome, era totalmente frio, não tinha muita convivência 

humana.  

 

 

Também houve manifestações de satisfação referentes ao “Corpo Discente”, tanto pelos 

egressos da grade nova quanto da antiga, em relação ao relacionamento interpessoal com os 

colegas e funcionários, mostrando o quanto o ambiente universitário é marcante no processo de 

formação humana:  

 

S6. Eu sinto falta da graduação, eu sinto falta da faculdade. Eu gosto muito de ter esse 

contato com os colegas (...) 
 

S7. Principalmente, na minha formação pessoal. Contribuiu bastante porque eu fiz grandes 

amizades aqui dentro, não só com alunos, não é? Com professores também, e funcionários. 

 

 

 

 

4.2.4 Categoria IV. Insatisfações em relação à própria formação.  

 

  Tão importante quanto apreender e refletir sobre a representação dos egressos-professores 

acerca das competências adquiridas, dos pontos fortes e satisfações referentes ao próprio 

processo de formação inicial, é buscar a compreensão das lacunas, problemas e insatisfações na 

perspectiva dos mesmos. A síntese das ideias centrais extraídas das respostas dos egressos 

participantes desta pesquisa bem, como as subcategorias criadas para agrupamento destas, são no 

Quadro 4. 
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Quadro 4 – Síntese dos dados da categoria “Insatisfações em relação à própria formação”. 

 

Subcategorias  

 

Ideias Centrais 

Sujeitos 

Grade 

Antiga 

Grade 

Nova 

POLÍTICA 

INSTITUCIONAL 

Falta de convivência social e cultural envolvendo a integração entre os diferentes cursos  3  

Falta de estímulo para a participação política na instituição e no país 3  

Inadequação na concessão de bolsas de estudo 13  

MATRIZ 

CURRICULAR 

Falta de diversificação das diferentes manifestações da cultura corporal de movimento.  11  

Matriz curricular no modelo disciplinar. 3  

Reduzida carga horária de disciplinas específicas da licenciatura.  6  

Divergência de interesses entre alunos do bacharelado e da licenciatura. 6  

ENSINO Distância entre os conhecimentos discutidos em aula e a realidade escolar. 1, 7, 15,16   19 

Algumas matérias deixaram a desejar  6, 7, 8,15   18 

Reduzida atenção às questões de planejamento de ensino.  3, 11   1 

Não identificação de insatisfações.    9,10,18 

Falta de repertório organizado de atividades. S3  

Pouca exigência de alguns dos professores. 6  

EXTENSÃO 

 

Falta de organização das atividades nos projetos e/ou de acompanhamento de professores. 6, 7   1 

Flexibilização do horário.    19 

Falta de vaga em alguns cursos da Semana Temática e do Workshop.     9 

Algumas monitorias acrescentam pouco.   17  

ESTÁGIO 

 

Falhas da supervisão do curso (ausência de espaço para diálogo sobre estágio e distância 

entre a universidade e o ambiente de estágio).  

4, 6, 23,11   1 

Realização de regência em substituição ao profissional. 6, 7  

Cumprimento do estágio apenas nos anos finais do curso.  2, 3,10, 26  

Impossibilidade de intervenção supervisionada. 3,7    9 

Falta de receptividade do estagiário na escola e de acesso à proposta pedagógica; 5, 6,16   1 

Carga horária excessiva ou falta de tempo para realização do estágio. 2, 6   9, 18 

Descompasso temporal entre o que acontece na aula e o que se observa no estágio.  8  

Burocracia (documentação de estágio).    9,10,19 

PESQUISA Falta de aprofundamento em pesquisa nos grupos de estudos. 7   1 

Falta de compromisso dos próprios alunos para com os grupos de estudos. 7, 8  

Os horários dos grupos de estudos são limitados para o aluno-trabalhador. 8, 15  

Insatisfação com a orientação de TGI    1 

Falta de tempo para elaborar TGI 5   1 

CORPO 

DOCENTE 

Problemas no relacionamento interpessoal com professores 4  

Falta de aderência do professor às disciplinas. 6  

Metodologias de ensino docentes (material didático, bibliografia). 6  

CORPO 

DISCENTE 

Alunos que não gostam de estudar atrapalham o desenvolvimento das aulas.   6, 7, 16  

Alunos que podem comprometer a imagem da instituição.  8  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  
Na categoria que abrangeu as insatisfações dos egressos em relação ao próprio processo de 

formação profissional inicial, a subcategoria “Política Institucional” emergiu do discurso dos 

sujeitos que cursaram o antigo currículo contendo a ideia central referente à falta de convivência 

social e cultural envolvendo a integração entre os diferentes cursos. Esta trás uma interessante 

perspectiva e sentimento de isolamento e falta de integração entre os diversos cursos da 

universidade, dado que nos possibilita a reflexão sobre o papel da universidade, considerando 
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que esta se configura em um espaço “universal” de conhecimento, inclusive de saberes diversos 

incluindo o “saber conviver e o saber ser”, comumente pouco estimulados no contexto do ensino 

superior brasileiro, em que a formação técnica e voltada para o atendimento das demandas do 

mercado de trabalho não preconiza estes saberes importantes não só para a vida das pessoas, 

como também para a própria atuação profissional. Por outro lado, no momento em que o sujeito 

03 declara “(...) lá a gente tá isolado a gente tá assim oh, Educação, Física, Administração e 

Comércio Exterior, há que se considerar uma peculiaridade, a localização do câmpus em que o 

curso analisado acontece. A instituição universitária promove diversos eventos e cursos voltados 

à formação geral do universitário. No site institucional é possível constatar eventos culturais, 

artísticos e esportivos, por exemplo, no entanto, que ocorrem em um campus central que fica a 

uma grande distância do campus onde o curso de Educação Física está localizado.  

  Ainda sob a subcategoria Política Institucional, encontramos uma interessante percepção 

sobre a falta de estímulo para a participação política na instituição e no país. Esta pode ser 

exemplificada no seguinte discurso: 

S3. (...) eu sentia falta que, por exemplo, era eleição para presidente e era como se nada 

tivesse acontecendo na instituição A(...) eu  senti assim, enquanto nos outros lugares eles 
estavam tentando trazer o Lula pra fazer um debate, ou as pessoas se juntando, sei lá, cada 

um dizendo quais eram os prós e os contras, os ideais, o que a gente tiver quer cobrar e tal, 

enquanto nas outras universidades essa informação tava rolando, na instituição A, meio que 
ah, é como se, isso é de cada um, é como se não precisasse (...) como se isso não fosse 

importante para o professor. 

  

  Parece-nos que a fala do sujeito é elucidativa por si só e, mais uma vez, retomamos a 

reflexão sobre a responsabilidade das instituições de ensino superior no cumprimento de sua 

função social de formação do cidadão crítico, ativo, engajado na solução dos problemas sociais, 

dentre outros. É fundamental que este seja um tema essencial da pauta das reuniões de conselhos 

que direcionam o rumo do ensino superior em cada instituição, bem como, nas políticas 

educacionais do país. Inadmissível pensar na formação de professores sem que não 

compreendam que educar é um ato político e que a universidade deve ser um dos espaços 

privilegiados para o exercício de conhecer, refletir, vivenciar, interagir e produzir conhecimentos 

acerca das questões políticas.  

  Outro dado referente à subcategoria Política Institucional se refere à insatisfação quanto à 

inadequação na concessão de bolsas de estudo. O sujeito 13 reconhece que “a bolsa por 

necessidade econômica faz parte e a Instituição A tem que fazer esse tipo trabalho, mas as 

pessoas que vêm atraídas pela bolsa atleta têm outro perfil e interesses”. Trata-se de um aspecto 

a ser considerado, especificamente, pela instituição. No entanto, não é incomum que os cursos de 

Educação Física deste e de outros países ainda mantenham a tradição de favorecer atletas que 
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representem a instituição em competições esportiva com bolsas de estudo. A princípio podemos 

considerar que se trata de um importante incentivo ao esporte, entretanto, há que se investigar 

mais aprofundadamente para melhor compreender quais são os motivos desta insatisfação. No 

presente estudo não foi possível compreender, por exemplo, se a insatisfação se deve à falta de 

compromisso dos bolsistas com o curso, a impossibilidade de conciliação entre as datas e 

horários dos treinos e competições e as aulas e atividades acadêmicas, dentre outros. Vale 

observar que no tocante às subcategorias Política Institucional e Matriz Curricular não foram 

identificados discursos dos egressos que cursaram o currículo novo. 

  Dentre os egressos que cursaram o currículo antigo, também encontramos manifestações 

de insatisfações referentes à subcategoria “Matriz Curricular”, especificamente nos pontos:  

- Falta de diversificação das diferentes manifestações da cultura corporal de movimento; 

- Modelo disciplinar de currículo; 

- Reduzida carga horária de disciplinas específicas da licenciatura, e 

- Divergência de interesses entre alunos do bacharelado e da licenciatura.   

  É interessante perceber que as insatisfações apontadas espontaneamente pelos egressos 

são temáticas relevantes e atuais, presentes nas discussões sobre mudanças curriculares que  

trazem a importância de se separar os cursos de bacharelado e licenciatura, nas diferentes áreas 

incluindo a Educação Física, especialmente, para favorecer a qualidade do processo de formação 

de professores que atuam na área educação básica. Um dos principais pressupostos que 

nortearam essa mudança que ocasionou a necessidade do ingressante no curso superior decidir-se 

sobre a habilitação a ser adquirida, tem como dentre seus pressupostos básicos a necessidade 

profissionalização da docência, a importância do futuro professor “respirar” escola desde o início 

do seu curso, ou seja, que a partir do primeiro semestre do curso o futuro professor possa tomar 

contato, compreender, interagir, vivenciar o contexto escolar e, consequentemente, aumentar 

suas possibilidades de obter melhor formação para atuar na Educação Básica. Estas mudanças na 

estruturação dos cursos e projetos pedagógicos trouxeram vantagens e desvantagens que ainda 

carecem de estudos para maior conhecimento do seu impacto na realidade educacional dos 

diferentes níveis de ensino no país. De certa forma, alguns dos dados emergentes desta pesquisa 

nos permitem algumas constatações. Observemos sua queixa de um dos egressos do currículo 

antigo:  

S6. Eu queria ter tido mais da escola, queria ter “destrinchado” mais tempo de estágio e 
dialogando com a escola, com a faculdade. Eu acho que isso foi um ponto negativo(...)  

Chegou uma época do curso que nós sentíamos certa agonia, o pessoal que era do bacharel 

não tinha interesse de ver algumas coisas de licenciatura, assim como nós da licenciatura já 

não tínhamos mais interesse de ver algumas coisas que era do bacharel. 
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  Assim, apesar da necessidade de discutirmos os conteúdos curriculares, a estrutura 

disciplinar e outros aspectos concernentes à nova estrutura dos cursos de ensino superior, 

notadamente aqueles voltados à formação de professores, problemas como a falta de tempo 

curricular para certos conteúdos específicos da licenciatura e a divergência de interesses, citados 

pelo egresso do currículo antigo, têm mínimas possibilidades de ocorrer conforme observado na 

categoria “satisfações”, apresentada anteriormente. 

  Por outro lado, observamos que os problemas referentes à falta de diversificação dos 

conteúdos da cultura corporal e da interdisciplinaridade não são passíveis de solução apenas com 

a implantação das mudanças curriculares supracitadas. As insatisfações neste quesito podem ser 

constatadas nos seguintes discursos: 

S1. A questão de ter focado especificamente nas quatro modalidades de quadra, não ter 

variado com outro tipo de esportes, jogos.  A gente poderia ter explorado outras 
modalidades. 

 

S3. Então, uma dificuldade que eu vejo é, por exemplo, quando a gente fala bastante de 
trabalho interdisciplinar, mas o curso trabalha fragmentado. Então assim (...) o curso é 

fragmentado desde o começo. A gente não tem intersecção entre futebol, handebol, voleibol, 

natação. As coisas são bem separadas. Então, acho que isso é uma coisa que precisava 
amarrar mais, e quando que a gente vê isso? 

 

 

Estes são problemas que apesar de já serem de conhecimento de pesquisadores e formadores de 

professores, ainda são de difícil superação. Na proposição de Tardif (2000): 

 

(...) é preciso quebrar a lógica disciplinar universitária nos cursos de formação profissional. 

Não estamos dizendo que é preciso fazer as disciplinas da formação de professores 

desaparecerem; dizemos somente que é preciso tirar delas, onde ainda existe, o controle 
total na organização dos cursos. Essa tarefa é difícil porque exige uma transformação nos 

modelos de carreira na universidade, com todos os prestígios simbólicos e materiais que os 

justificam (p.21).  

 

  Não podemos esquecer, no entanto, que são necessários estudos, reflexões e ações por 

parte dos próprios formadores de professores no sentido de compreender o problema apresentado 

e planejar as ações, coletiva e individualmente, para atendimento desta demanda. 

Já na subcategoria “Ensino”, encontramos outras insatisfações que se inter-relacionam 

com as anteriormente citadas, no então, apresentam a peculiaridades do ensino.  

A distância entre os conhecimentos discutidos em aula e a realidade escolar foi a 

insatisfação na qual encontramos maior incidência de relatos. Como exemplos, destacamos: 

 

S16 Novamente, a pratica “no vamos ver mesmo”. Tiveram algumas, no entanto não teve o 

suficiente, na realidade acontecem vários problemas, muitas vezes poderia ter mais 

dificuldades ou menos dificuldades se houvesse um pouco mais de pratica na graduação. 
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S17. Algumas coisas, alguns textos, alguns autores passavam algumas coisas a respeito das 

práticas didáticas, as metodologia de ensino, algumas coisas eu não conseguia aplicar, não 

sei o nível, mas o motivo de cada aluno a forma de cada aluno de ser, eu não conseguia 

aplicar, as vezes eu tinha um pouco de dificuldade de trabalhar daquela maneira, como eu 
via alguma vezes em leitura  durante a faculdade. 

 

S19 Eu acho que teve um pouco, principalmente por eu dar aula no estado, na área pública 
então eu acho que muita coisa que a gente não vê na faculdade, o curso retrata muito o que 

acontece na educação física, como a gente tem que trabalhar, só que não trata muito a 

realidade então nesse ponto eu acho que faltou um pouco assim... De retratar a realidade da 
escola. 

 

Notamos que, além da menção ao distanciamento entre o que é estudado e a realidade, os 

sujeitos também se manifestam insatisfeitos em relação à falta de prática associada à realidade e 

especialmente à realidade da escola pública. Apesar de termos tido contato com dados que nos 

indiquem que o problema com a falta de contato com a realidade tenha sido minimizado no novo 

currículo, ainda há indícios, inclusive na fala dos egressos deste, que há necessidade de melhor 

abordagem da realidade da escola pública.  

Relatos de egressos de ambos os cursos também revelaram insatisfações no tocante à 

reduzida atenção às questões de planejamento de ensino e ao fato de algumas matérias terem 

deixado a desejar, com repetições de conteúdos e até mesmo extensa carga horária. Vejamos 

alguns exemplos:  

  

S11. No meu ponto de vista algumas matérias deixaram um pouco a desejar. Como eu posso 
dizer, dentro do ambiente escolar a questão deve ser mais focada no planejamento. Porque 

sem esse planejamento escolar eu não consigo é visualizar totalmente a minha atuação 

dentro do ambiente escolar. 
 

S7.E algumas matérias também que deixaram a desejar, não é? Que não haviam 

necessidade de existir ou que poderiam ter uma duração menor e outras que poderiam ter 
uma duração maior e acabaram sendo prejudicadas. 

 

S15 Basicamente eu acho que algumas disciplinas foram muito repetitivas, base sobre 
didática, base metodológica, muitas vezes repetem as mesmas coisas, acho que isso é um 

ponto negativo, fica cansativo, quando fala da questão da criança, muita coisa a gente já viu 

e vê novamente várias vezes, então fica cansativo a forma, então é tentar ver essa questão, 
porque os assuntos acabam se entrelaçando. 

 

S6. Tinha algumas disciplinas que eu lembro que era um consenso que a gente não queria 
ter, Informática Instrumental, nós não gostávamos. Eu lembro que o próprio inglês também 

nós não gostávamos e era complicado porque muitos alunos não tinham noção nenhuma, e 

aí não dava para ensinar o verbo to be, porque parte do conceito de que o aluno vem do 
Ensino Médio que tem que ter no mínimo uma base de inglês. E aí a professora ficava 

também um pouco constrangida. É legal você vir a preocupação do Mackenzie em relação a 

essa formação ampla, mas a realidade na nossa educação ela não ajuda o curso também. 
 

 

Por fim e menos citadas, encontramos as insatisfações relativas à falta de repertório 

organizado de atividades e à pouca exigência de alguns professores. Observemos tais relatos:  
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S3. A gente tem as aulas, mas não tem essa coisa do sistematizado, de preencher, de ter lá 

documentado o que você fez. Acaba ficando a reflexão, que é importante. Mas acho que as 

outras coisas precisavam estar mais amarradas.  Então, acho que é um pouco de fases, no 
começo é aquela coisa de ter estruturadas as atividades fez muita falta, hoje ainda acho que 

faz. Às vezes você precisa de uma coisa que tem que estar ali, na mão, e que não dá muito 

tempo de ficar ali pesquisando procurando. A dinâmica, o tempo de planejamento ele é 
muito pouco né, e aí você não lembra, você tem uma vaga lembrança, eu fiz alguma coisa 

assim na faculdade eu fiz um curso e tal, mas não tem esquematizado ali na mão acho que 

isso faz uma falta. 
 

S6. Alguns professores tentavam aliviar, dar um descanso para os alunos ou agradá-los. 

Então, às vezes, eu sentia que o professor ia com uma massa dos alunos que eram os alunos 

que queria logo se formar. Eu vejo nesse sentido, então, por exemplo, eu tive professores 
que davam muita leitura e os alunos reclamavam, mas eu acho que tem que dar muita 

leitura mesmo e deixa os alunos reclamarem. E tem que ser leitura obrigatória e não que 

seja “Ah! Está sendo tradicional” , porque também se dá muito liberdade de o aluno ler, o 
aluno tem que ir atrás, eu acho que isso de uma certa forma podem falar que é uma 

pedagogia progressista, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é mais adaptar e agradar 

o aluno, deixar o aluno contente, deixar o aluno “Ah! O professor é gente fina”, não tem 
que ser gente fina. 

 

S6. Às vezes, o professor marcava uma leitura e nem todos os alunos liam não tinha aquele 

debate assim, e eu sempre gostei muito disso. Eu acho que isso é um ponto negativo, mas aí 
não é uma questão de responsabilidade só do curso. 

 
 

Vale ressaltar que três dos egressos do novo currículo não conseguiram identificar 

insatisfações em relação ao próprio processo de formação, assim como não houve relatos sobre a 

falta de repertório e o falta de exigência, no momento da entrevista.  

Na subcategoria Extensão, os egressos do antigo currículo mencionaram insatisfações 

quanto à falta de organização das atividades nos projetos de extensão e de acompanhamento de 

professores, em alguns momentos. 

 

S6. No Projeto Fundamental eu peguei uma fase que foi um pouco confusa. Então teve 

momentos que só estávamos nós (alunos) lá (...) Particularmente eu não gostei porque ficou 

lá largado, eu não ia pegar nenhuma turma, mas aí esse menino subiu e apareceu com uma 

turma, fez a atividade, eu achei que ele se precipitou muito, porque ele estava no primeiro 
semestre(...) 

 

S7. No tempo que eu freqüentei esse Projeto de Extensão Fundamental eu me decepcionei 
um pouco, nesse projeto, não com a escola, não com a professora, mas com o projeto, 

porque o pessoal falava tanto, falava tanto, e eu não conseguia tempo para ir ao projeto. 

Quando eu consegui um tempo para ir foi quando o projeto começou a desabar. Teve tempo 
em que a gente chegou lá, dois a três alunos e desses dois, três, os mais antigos de faculdade 

éramos eu e mais um e o mais antigo de projeto estava há um semestre, só que ele era o 

mais novo de faculdade e não tinha professor, professor não ia, mandava alguns recados aí 

o pessoal não cumpria ou não ia ou nem sabia do recado, aí chagava gente nova aí queria 
tocar o projeto, mas não dava. Eu peguei uma época do projeto que não foi feliz pra mim e 

acho que pra quem freqüentou aqueles encontros. A nossa sorte foi que eu e meu amigo 

falamos “Não! Vamos começar a freqüentar como estágio, não como projeto!”. 
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S6. Eu sou um pouco rigoroso nesse sentido em relação à postura, a forma como conversa 

com os alunos. Então, eu vivenciei uma vez... Eu fui até embora porque se não eu ia acabar 

brigando, porque o aluno ele tirou sarro de um aluno e eu levantei e fui embora. Isso me 

deixou chocado, assim. Então, nesse sentido, tem uns alunos que ir muito cedo também sem 
preparo é complicado, acaba fazendo umas besteiras. O aluno tinha sobrepeso e ele falou 

assim “Sou o Dentinho”, que é jogador de futebol do Corinthians, e o aluno virou e falou 

assim “Não! Você é o Ronaldo”, que também tem sobrepeso, não é? E ele ficou super-sem 
graça, os outros deram risadas e eu, pra não falar nada, levantei e fui embora. Fiquei 

chocado! 

 

Também encontramos insatisfações pontuais quanto à falta de vagas em alguns cursos da 

Semana Temática, a necessidade de adequação dos horários dos projetos de extensão 

comunitária para viabilizar a participação dos alunos trabalhadores e algumas monitorias terem 

acrescentado pouco à formação.   

 

No que concerne à subcategoria Estágio, cinco insatisfações foram significativas no 

discurso dos egressos, marcadamente, do antigo currículo: 

- Falhas na orientação do estágio pelo curso com ausência de espaço para diálogo sobre o 

ocorrido na escola e distância entre a universidade e o ambiente de estágio; 

- Falta de receptividade do estagiário na escola e de acesso à proposta pedagógica desta;  

- Cumprimento do estágio apenas nos anos finais do curso; 

- Impossibilidade de intervenção supervisionada, e 

- Carga horária excessiva ou falta de tempo para realização do estágio. 

  Os discursos são enfáticos na apresentação destes problemas e alguns são reproduzidos 

a seguir: 

 

S4. E o ponto fraco que eu acho é que a Universidade fica muito distante do nosso estágio. 
 

S6. (...) quando eu fiz, por exemplo, o Ensino Fundamental, foi um estágio que eu fiz, eu fui 

à escola, fazia meu relatório e entreguei, foi algo que assim, que não teve uma 
problematização (...) Aí o professor da faculdade ficava um pouco distante também, era um 

monte de alunos fazendo estágio em diferentes lugares, com diferentes realidades e acabava 

não tendo dialogo entre os alunos e entre o professor. 

 
S1. Eu não gostei dos estágios, achei que a gente fazia, entregava o relatório, mas o debate 

em si não. Quando ocorria era muito superficial. 

 

S6.Teve uma época que eu aprendi muito, mas hoje eu vejo que não foi o ideal. Eu dava 

aula, eu era o estagiário, mas eu que dava a aula. Eu tinha uma coordenadora que ela 
seguia a gente, ajudava a gente no trabalho estrutural, mas eu acabava administrando as 

aulas.(...) E eu fiquei feliz na época, mas eu vejo que era uma época que eu tinha que estar 

aprendendo e eu tava passando.  Eu aprendi bastante! Mas eu acho que não foi o ideal para 
quem está no processo de formação. Eu teria que estar escutando mais do que falando, estar 

olhando mais do que fazendo, é nesse sentido. 
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S3. Acabou sendo muito observação assim, o professor não deu muita abertura, mas eu acho 

que é um pouco do professor assim de ajudar nas aulas e tal acaba sendo observação 

 

S2. Eu lembro do estágio, que foi um problema que aconteceu comigo. O estágio só era 
possível a partir do terceiro ano, ficava muito complicado porque você tem o terceiro e 

quarto ano para terminar os estágios e aí começam as disciplinas do aprofundamento, que 

no caso você escolhia naquela época. E eu lembro que foi muito difícil, 
 

S5. Há uma certa resistência da própria escola em as vezes liberar o estagiário. O 

estagiário fica meio de fora, o estagiário não pode participar muito, o estagiário não pode 
ver as vezes algumas falhas que acontecem nos bastidores, você não pode conhecer(...)E eu 

conheci depois fora, diretoras que não gostavam de aceitar muito estagiário não, até para 

não aparecer muita coisa que talvez não fosse muito correto o que estava sendo realizado, 

mas se fosse pra relatar ficaria meio exposto e daria margem para algum falatório, alguma 
punição. 

 

S6.  Eu, por exemplo, quando tiver estagiário não vou tratar meus estagiários da forma 
como eu era tratado. Não me convidou para ir à sala dos professores; não me convidou a ir 

para uma reunião; não tive acesso ao planejamento, não sei se eles faziam ou não, mas não 

mostravam; não conversava muito, eu ficava lá no canto observando. Isso era horrível!  
Teve estágio que eu fiz que não valeu a pena, principalmente na escola do Estado, 

professores que não trabalhavam, e aí eu tinha que fazer relatório, tinha que cumprir. 

 

 

  Estas insatisfações podem ser minimizadas por meio do processo sistematizado de 

orientação, acompanhamento e supervisão do estágio. Neste sentido, Ramos (2006) propõe um 

trabalho com os estágios fundado na reflexão contextualizada e crítica de tal forma que o saber 

faze possa ser articulado com o conhecimento científico.  

  A burocracia relativa, especialmente, à documentação de estágio e a carga horária 

excessiva ou falta de tempo para realização do estágio foram insatisfações bastantes presentes 

nas respostas dos egressos do novo currículo, conforme respostas dos sujeitos: 

 

S9. Eu acho que é muito conteúdo assim em relação a muitos estágios por semestre! Não é 

algo fácil de conseguir trabalhar! De inicio é muito difícil para o aluno, correr ali atrás de 

um, dois, três, quatro, cinco, seis estágios de várias disciplinas! Você está numa escola em 
que você não consegue fazer todos, aí você tem que ir pra outra e pra você conseguir 

distribuir essa gama de estágios e fazer semanalmente é bem complicado! 

 
 

S9. Bom os estágios, eu tive muitos e muitos problemas relacionados à estágio, não em 

relação a minha disposição pra fazer, mas com relação ao tempo, porque não é fácil! Na 

grande maioria, quando você entra na faculdade você também tem que trabalhar, você não 
faz só o estágio e estuda. Pra você fazer os estágios nas escolas, às vezes, você precisa ter 

disponibilidade de tempo. Isso é complicado, porque se não tem a disponibilidade de tempo, 

você vai ter que arcar com as consequências e também notas e perder o semestre naquela 
disciplina. E aí, eu acho que é onde entra um grande número, às vezes, de desistência do 

curso, porque a pessoa não vai poder largar o emprego pra poder cumprir uma carga 

horária, não é todos que conseguem fazer isso. Você tem família, tem as suas contas de casa 

pra pagar e tal, e não consegue um emprego de meio período, só trabalho integral.  
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  Um problema que não foi mencionado pelos egressos do novo currículo, mas que esteve 

presente na fala de um dos egressos é o problema do descompasso entre o que ocorre no estágio 

e o que é discutido no curso de formação. O novo currículo construído pelo curso estruturou o 

estágio de maneira a integrá-lo e articulá-lo em diferentes disciplinas do curso, priorizando o 

nível de ensino no qual o aluno estagia.  

 

  A subcategoria das insatisfações referentes à pesquisa foi concentrada nos grupos de 

estudos, especificamente, na percepção dos egressos, pelas faltas de compromisso dos próprios 

alunos e de aprofundamento em pesquisas, além da limitação dos horários para o aluno 

trabalhador.  O egresso do antigo currículo apresenta sua insatisfação em dois destes aspectos: 

 

S7. Eu acho que o ponto mais fraco dos Grupos de Estudos daqui é a questão exatamente da 

pesquisa de correr atrás, de escrever coisas. É muito difícil de você conseguir aqui. (...)Os 

grupos são excelentes para quem está interessado, só que tem grupos que, por exemplo, só 
duas pessoas dão continuidade, mas todo ano entra pessoa nova, aí você tem que retomar 

algumas coisas que ela não sabe porque ela está no primeiro semestre ou porque não 

chegou na matéria que é especifica do grupo. Então você tem que perder quase dois ou três 
meses para retomar uma coisa que já está lá na frente, só que como a maioria não sabe (...). 

Chega ao final do semestre começam as provas aí ou tem trabalhos e o pessoal deixa tudo 

pra última hora aí vai eliminar tempo da onde? “Vai tirar o Grupo de Estudo, vai tirar o 
projeto, vou tirar essas partes, porque eu tenho que fazer as minhas coisas”. Então não 

tinha programação e, às vezes, batia muito e tem uns grupos que puxam, que você tem que 

parar para estudar.(..) O que acontece bastante, tem bastante que vem só para ganhar 
horas, não é? Aí fica difícil você conseguir desenvolver o Grupo de Estudos. 

 

  No tocante à pesquisa houve apenas um relato de descontentamento em relação à 

orientação de trabalho de conclusão de curso.  

  O corpo docente foi citado como motivo de insatisfações de dois egressos do antigo 

currículo no que se refere a problemas de relacionamento interpessoal, falta de aderência do 

professor à disciplina e aspectos didáticos. Na fala dos sujeitos: 

  

S4. E eu acho que tem professores que apesar de qualificados, maravilhosos e que trazem a 

mesma qualidade de ensino, eles tinham que abrir mais espaço para a troca, porque é como 

eu falei, tem gente já trabalhando que está trazendo alguma coisa ali que é diferente do que 
está sendo falado. Talvez esse profissional tivesse mais aberto para essas coisas que, talvez 

você não dá muito espaço. Você perdeu uma oportunidade ali de ir buscar coisas novas e 
falar “espera aí, vamos ver o que está acontecendo”. E isso às vezes até trava a gente, que 

dá até medo de falar, “com aquele professor eu não posso falar, com aquele outro eu já 

posso trocar uma ideia” eu acho que deveria ser assim com todos. A gente está falando de 
faculdade, todo mundo de igual para igual, na medida em que estamos buscando uma 

melhoria em comum para a Educação Física. Então acho que é isso. 

 
S6. Porque eu acho só a leitura que faz você também modificar o contexto. Às vezes a gente 

é... Isso é uma questão metodológica, que vai da visão do próprio professor, mas era uma 

discussão que nós alunos tínhamos certo incomodo que é a gente tinha aula de slide, às 
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vezes, slides atrás de slide, atrás de slide. Eu passei por um período que eu tive que copiar 

slide. E os slides incomodavam não só eu como os outros alunos. Acho que o slide já é uma 

estratégia, já é um recurso didático, mas virou uma “febre” assim, slide atrás de slide. E, às 
vezes, o slide dava a aula, não era o professor (...) mas já começava na sala de aula isso e o 

slide não proporciona isso, você ficar só olhando slide e estudar slide, porque era muito 

triste quando a gente chegava para estudar e estava todo mundo sentando com folhinha de 
slide estudando. E eu falava “Não! Não, acredito que a gente está fazendo isso! A gente está 

estudando o pensamento do professor! A gente está estudando o recurso didático do 

professor, que o professor usou para passar o conhecimento para a gente, para 
problematizar!  

 

S6.Acho que tinha um número x de professores e alguns desses professores foram saindo e 
não foram repondo. Têm professores que lidam muito bem com várias disciplinas, então 

assim, a gente não sentia diferença (...), mas tinha disciplina que a gente não agüentava. Eu 

não vou citar nome e a gente não tinha nem coragem de falar nada para o professor, pois a 
gente sabia que às vezes ele estava cumprindo uma necessidade do curso; só que a gente 

ficava agoniado. Era uma disciplina importante, que a gente queria aproveitá-la ao máximo 

e a gente não pôde, não dá pra por culpa pro lado do professor. E eu não sei como está isso 
hoje, mas isso foi uma coisa que, não só eu  falo (...)  eu e meus colegas (...) ficávamos 

agoniados com isso. 

 

  Interessante notar a insatisfação dos egressos, também do antigo currículo, no que se 

refere ao corpo discente com menções de incômodo tanto com os alunos que não gostam de 

estudar e atrapalham o desenvolvimento das aulas quanto com alunos que podem comprometer a 

imagem da instituição, conforme detalham as respostas:  

 

S6. Eu penso que também há uma questão dos próprios alunos, tem aluno que está vindo 
para um curso de professor e não gosta de estudar, que lê pouco, estuda pouco, então isso é 

terrível; acha que o trabalho é totalmente prático, que a teoria não conversa com a prática e 

essa mentalidade acaba atrapalhando também, porque tem professor que coloca texto, faz lá 

o cronograma de leituras obrigatórias e não obrigatórias e são poucos alunos que acabam 
lendo e tendo esse diálogo. 

 

S8. Eu conversava até com alguns professores e colegas, falava assim, poxa esse cara vai se 
formar comigo, ele vai levar o nome da instituição que eu me formei, isso me preocupava, 

então assim, acho que o critério de formação, não sei se esse é o caminho de filtrar a coisa 

dentro do próprio curso. 
 
 
 
V. Sugestões de mudanças no curso. 

 

À medida que os egressos relatavam suas insatisfações com o próprio processo de 

formação inicial, alguns forneciam sugestões para superação dos problemas que identificavam. 

No entanto, ao serem questionados especificamente sobre quais as mudanças que deveriam ser 

feitas no curso para melhoria de sua qualidade, alguns egressos não conseguiam compartilhavam 

a dificuldade de apontar caminhos, estratégias e soluções apesar de terem clareza do problema 

enfrentado. A seguir a síntese das sugestões de mudanças é apresentada no quadro 5.   
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Quadro 5 – Síntese dos dados da categoria “Sugestões de mudanças no curso”. 

Subcategorias  Ideias Centrais 

Sujeitos 
Grade Antiga Grade Nova 

MATRIZ 

CURRICULAR 

Inclusão e exclusão de disciplinas. S3, 4, 7, 8, 16 S18 

Alterações na carga horária de disciplinas.  S2, 5, 7, 17 S1, 10, 18 

Alterações na ordem ou nos conteúdos de algumas disciplinas. S2, 7, 17 S1, 10, 18 

ENSINO 

 

As aulas e os professores devem ter de elevado grau de exigência.  S3, 6, 7, 8  

Maior aproximação da realidade. S2, 3, 4, 7, 15, 16, 17 S9, 18, 19 

ESTÁGIO Criar uma disciplina de estágio.  S18 

Aprofundar debates sobre as observações  S1 

Aproximar a escola da universidade. S3, 4, 6, 8  S18 

Melhora nos procedimentos burocráticos do estágio.  S9, 10, 19 

Iniciar estágio antes ou aumentar o tempo de estágio. S2, 17  

Diminuição da carga horária.  S10 

EXTENSÃO 

 
Realizar mais projetos e eventos. S2, 3  

Horários flexíveis.  S19 

PESQUISA Maior tempo para discussões em grupos de estudos. S6  

Disciplina específica para TGI. S17  

GERAL Reconhecimento de que as sugestões são pessoais. S6 S9 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observamos, portanto, que dentre as sugestões de mudanças apresentadas pelos egressos 

do currículo antigo na subcategoria Matriz Curricular, várias menções se referiam à inclusão e 

exclusão de disciplina, alterações na carga horária destas, ou ainda, na ordem e conteúdo das 

mesmas, com algumas especificações, conforme revelado nos relatos que seguem:  

 

S4. O Inglês não me ajudou em nada, pelo contrário, foi muito difícil pra mim porque eu não 

sabia nada de Inglês e é um Inglês que buscou falar sobre nomenclaturas pontuais de 
educação física e esporte, mas que não teve uma base, alguma coisa, porque considerou que 

estávamos partindo de pessoas que já tinham uma noção mínima. Pra mim foi muito difícil, 

então não sei, não agregou nada.  

 
S7. Algumas matérias como informática, acho que é uma matéria totalmente desnecessária, 

pra Educação Física, não é? Línguas é outra, que pelo o que a gente comentava e não só 

comigo como com alguns outros amigos também, era uma matéria que Informática hoje em 
dia já vem, você não precisa aprender e se você não aprendeu até agora tem que correr 

atrás por fora assim como Línguas, não é?  

 

S7. Acho que Fisiologia poderia ter um tempinho maior, por mais que seja  licenciatura, não 
é? Poderia ter uma base maior, uma inversão, na verdade, dos papéis. Na minha época de 

professores, o professor do primeiro, de Fisiologia I, pra mim, ele cairia perfeito na 

Fisiologia II e a professora de Fisiologia II seria melhor na Fisiologia I. 
 

S17 Vendo a grade eu acho que para o primeiro semestre poderia aumentar psicologia, a 

parte sociológica também é importante, é... Pedagogia não tem ainda. Né? Aprofundar bem 
a parte de anatomia, aumentar um pouco mais com uma ou duas aulas a mais, a psicologia 

também,teoria da comunicação é bom pra gente saber escrever, falar bastante, se 

comunicar, mas, eu acho que em duas daria pra fazer e aí jogar essa a mais para a 
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psicologia, anatomia , biologia que isso é importante no início, crescimento e 

desenvolvimento motor, principalmente quem trabalha com crianças. 

 

S5. Nas que eu tive talvez, quando se fala nas matérias de esportes, talvez pudesse ser um 
pouco menos a carga quando tem futebol I e II, ter um futebol só, basquete I e II, ter um 

basquete só, voleibol I e II, ter um voleibol só. Mesmo porque eu acho que não acrescentou 

nada você ficar dois semestres, que a especialização se você quiser atuar você vai ter que 
buscar a maior parte fora mesmo. 

 

 

Também no relato dos egressos do novo currículo, constatamos sugestões da ordem de 

alterações de disciplinas e carga horária, no entanto, com menção a diferentes disciplinas e 

especialmente em relação a concentração desta, como é possível observar a seguir:  

 

S18... é uma coisa pessoal minha mas eu acho que relacionada é a esporte de aventura eu 

acho uma coisa bem legal e outros cursos tem, porque é mais um campo de trabalho né? 
Que mais? É eu acho que é só isso, nosso curso é bem amplo, mas essa questão de esporte 

de aventura seria uma coisa legal de acrescentar. 

 
S10. Eu acho que Handebol II, Natação II , Recreação II deveriam ter.  

 

S18 É... eu acho que algumas matérias tem uma carga horária muito grande é... e o que a 

carga horária normal de 3 aulas daria conta, e outras, por exemplo biomecânica que tem a 
carga horária menor, poderia ter a carga horária maior porque são conhecimentos, 

bastante o número de coisa que tem que ver e...  

 
S10. Em relação à mudança, eu acho que só a questão de talvez “enxugar” algumas 

disciplinas, reduzir algumas disciplinas que basicamente são vistas em outras matérias que 

tem um peso, mas uma carga que a gente sabe que é pesada, que talvez ficaria mais fácil pro 

aluno visualizar melhor as coisas.  
 

S10. Acho que talvez metodologia, talvez reduzir uma matéria ou pontuar mais algumas 

outras disciplinas para não precisar ter duas, Metodologia Científica. Muita coisa é revista 
no TGI-I e TGI-II. E aí se diminuísse uma ou outra matéria no semestre também já 

auxiliava. É uma necessidade assim que os alunos veem em relação ao trabalho (...) 

 
S18. Acho que o remanejamento das disciplinas de estágio é tentar o máximo fazer com que 

elas não coincidam para não sobrecarregar porque a gente vê muita gente que não 

consegue fazer o estágio tão bem justamente por causa dessa sobreposição né. 

 
S18  Acho que uma coisa que poderia mudar assim, é no arranjo das disciplinas ao longo do 

semestre, porque a gente acaba chegando na licenciatura no sexto semestre tendo três 

disciplinas de estágio e ainda finalizando o TGI então sobrecarrega um pouco, mas, eu acho 
que a gente tem um número legal de aulas. Acho que não tem muita coisa para mudar, 

apesar de que eu não conheço a grade de outros cursos, mas, para mim foi legal. 

 

 A sobrecarga mencionada pelos sujeitos também advém da carga horária imposta 

pela legislação, apesar da supressão de um ano com a conclusão do curso ocorrendo em três 

anos, determinação esta dada pela concorrência de mercado no ensino superior. Por outro lado, 

algumas mudanças derivadas das novas diretrizes para formação de professores parecem surtir 
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um impacto importante como, por exemplo, o fato de atender às sugestões que os egressos do 

antigo currículo fazem e que já foram contempladas no novo currículo: 

 

S7. Algumas modificações principalmente em matérias na parte escolar. Começa a focar um 

pouco mais nos ciclos do ensino. (...)E foi onde faltou, onde poderia ter um tempo maior.  

 
S2. Eu acho que poderia ter um pouco mais tempo no aprofundamento, eu sei que por conta 

de horas, do total de horas é mais complicado. 

 

A partir das insatisfações acerca da distância entre a realidade e os conhecimentos 

trabalhados no curso, uma das sugestões de mudanças apontadas pelos egressos na subcategoria 

Ensino é a aproximação do curso em relação à realidade escolar. Esta foi enfaticamente apontada 

no relato do sujeito 7, além de manifestada por outros egressos conforme podemos observar a 

seguir:  

 

S7. Tem alguns pontos fracos que é o professor fugir... Foge um pouco da realidade do que 

está acontecendo lá fora, não é? Acho que, não sei se por lidar só com a parte universitária, 
não sei se é porque está acostumado a trabalhar em escolas de grande porte, mas eles 

fugiram um pouco do que acontece, do que é a realidade, não é? Eles passam a realidade de 

poucos professores, que são aqueles da elite. Isso daí eu achei um ponto fraco que 
aconteceu aqui que daí engloba tudo o que eu já havia falado antes, sobre o material, de 

algumas outras coisas de convivência, de sociedade, do que você vai tratar com quem, não 

é?....Uma das mudanças principais eu acho que o professor poderia sim passar do jeito dele, 
com o material que existe aqui, mas poderia passar um pouco mais do que acontece na 

realidade, não é? É que quando a gente sai daqui a gente cai num mundo totalmente 

diferente do que a gente está acostumado aqui, do que imaginávamos que iríamos ter. 

Então, acho que ele (o professor) poderia cair um pouco mais na real do que acontece nas 
escolas, sendo através de pesquisa de aluno ou ele mesmo correndo atrás um pouco, vendo o 

que está acontecendo e trazendo as dificuldades pra cá, adaptar pra cá. 

 
S19  Acho que eu acrescentaria, assim, se eu pudesse mudar alguma coisa eu colocaria um 

pouco mais de realidade no curso, a gente vê várias coisas interessantes, não estou falando 

que é tudo utópico, mas, falta um pouco da realidade, a gente não vê muita realidade. No 
curso de licenciatura a gente pensa muito na realidade da escola, mas, da escola particular 

e quando você vai para a escola pública você vê que a base é bem diferente, talvez se eu 

tivesse visto isso na faculdade talvez eu não tivesse tão assustada como eu ando. 

 
 

A contundência das falas destes egressos do currículo antigo nos faz lembrar a 

provocação de Tardif (2000) ao propor a epistemologia da prática:  

 

Dizendo de maneira polêmica, se os pesquisadores universitários querem estudar os saberes 
profissionais da área de ensino, devem sair de seus laboratórios, de seus gabinetes na 

universidade, largar seus computadores, largar seus livros ou as leis da aprendizagem, e ir 

diretamente aos lugares onde os profissionais do ensino trabalham, para ver como eles 

pensam e falam, como trabalham em sala de aula, como transformam programas escolares 
para torná-los efetivos, como interagem com os pais dos alunos, com seus colegas, etc 

(p.12).  
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  No entanto, é razoável ponderamos: para que este pesquisador consiga efetivamente 

compreender, analisar, sintetizar e até propor diante do contexto real é fundamental que ele tenha 

conhecimentos científicos, arcabouço teórico suficiente para dialogar com esta dada realidade, de 

maneira a evitar certa endemia ingênua que supervaloriza o cotidiano sem almejar transcendê-lo. 

E como fazê-lo sem a contradição dialética que implica na capacidade do pesquisador de ao 

mesmo tempo distanciar-se do objeto investigado e reaproximar-se novamente sem que esta 

tênue ligação não incorra em simbiose ou distanciamento absoluto?  

Finalizando a subcategoria Ensino, os egressos da grade antiga sugerem que as aulas e os 

professores devam manter um alto grau de exigência, como exemplificado na seguinte resposta:  

 

S7. E eu acho também que poderia mudar a questão de alguns professores... Eu sei que é 

ótimo ser o paizão, ser a mãezona, ser bom. Mas, às vezes, a gente cai no comodismo muito 
grande que quando a gente cai lá fora ou vai querer alguma outra coisa, algum mestrado, 

algum outro curso que você lá e está acostumado que no colégio de um jeito, aí você chega 

na faculdade está meio igual, só alguns professores que tocam de um jeito, aí fica muito 

difícil porque você acomodou de um jeito e, às vezes, os professores são bons demais no 
sentido de liberar algumas coisas, de ser flexível em algumas coisas que não precisava de 

ser flexíveis, não é? Não que deveriam ser altamente sargentos, não é? Autoritário total, 

mas tem algumas coisas de prazos, de correr atrás de aluno. Acho que na faculdade é o 
momento que correr atrás um pouco em vez do professor. 

 

 

  As sugestões de melhoria propostas pelos egressos do antigo e do novo currículo, em 

relação ao Estágio, só coincidem no ponto fundamental e já discutido anteriormente, referente à 

aproximação da universidade com a escola. 

 

  A última ideia central que reúne as sugestões dos egressos da antiga grade nesta 

subcategoria se refere a iniciar estágio antes ou aumentar o tempo deste. Interessante notar que 

tal mudança foi recentemente realizada pelo curso participante do estudo, mas muitos egressos 

do antigo currículo não o sabem.  Por outro lado, paradoxalmente, trata-se de uma mudança 

contrária a algumas das sugestões dos egressos do novo currículo, conforme apresentado em suas 

falas e ora transcritas:  

 

S10. É uma exigência do MEC, mas há um excesso de horas com relação à qualidade de 

vivenciar os estágios. Poderia ser modificada à questão das horas(...). 
 

S18 Então... algumas coisas acho que deixam de ser vistas em relação ao estágio porque 

tem a matéria, a disciplina para ser vista, então talvez se tivesse alguma, não sei, uma 
matéria só de estágio resolveria mas ao mesmo tempo acho que o estágio sendo dentro da 

disciplina faz a gente pensar é  uma relação maior do estágio com os conhecimentos 

adquiridos 
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  Outras importantes sugestões apontadas pelos egressos sobre o estágio são as 

necessidades de aprofundamento dos debates sobre as observações e a desburocratização 

referente aos documentos necessários à realização do estágio e cumprimento deste.  

S1. Acho que modificado é esse debate ...Não sei o que deveria mudar realmente, assim, no 

estágio lá na hora. Mas, depois dele, na aula, acho que é legal ter o debate. 

 
S9. Eu acho que a documentação poderia ser entregue junto com os outros documentos no 

final. “Ah, é muito difícil avaliar, chegar ao final e vir se está com a documentação certa?”, 

é! Só que de inicio é muito difícil pro aluno que está lá correr ali atrás de um, dois, três, 

quatro, cinco, seis estágios de varias disciplinas! 
 

S10. (...) a questão das assinaturas, nem tantas assinaturas, também para facilitar o vinculo 

com a empresa.  
 

S19  Desburocratização. É muito papel, a gente tem que preencher muita coisa e eu acho 

que isso acaba atrapalhando um pouco no andamento, o curso de licenciatura no meu ver o 

ponto forte é os estágios, só que os próprios estágios acabam tendo que ter as mudanças 
principais, porque é muita burocracia, muita coisa porque eles disponibilizam a coisa num 

tempo muito curto pra gente ter de realizar, buscar lugar para fazer estágio num tempo 

muito curto. Vem mudando desde o início do curso, mas eu acho que ainda continua muito 
difícil e essa é uma das coisas que eu mudaria no curso. 

 

 

No âmbito da Extensão, são poucas as sugestões apresentadas que fazem menção à 

realização de mais eventos e mais projetos, com horários mais flexíveis para o último. Na fala 

dos sujeitos:  

 

S3. Acho que foram ótimos (projetos de extensão), só tinha que ampliar, ter mais, desde o 

primeiro ano (...) acho que era só ampliar, ter mais, seria bem legal.  

 

S19 Os projetos de extensão foram bacana eu participei de alguns na medida da 
possibilidade acho que foi bem legal as iniciativas do projeto de extensão de trazer a 

comunidade (...) eu participei do projeto de extensão de adaptados também acho que foi 

bacana. (...) Eu acho que só na questão do horário é que deveria ter alguma mudança, ser 
mais flexível para todo mundo passar por essa experiência. 

 

Na subcategoria Pesquisa, apenas duas sugestões foram realizadas, a primeira referente 

ao aumento do tempo dos grupos de estudos e a implantação de uma disciplina que trabalhasse 

especificamente o trabalho de conclusão de curso. 

Encerrando esta categoria e também a apresentação dos resultados trazemos um último 

discurso para ilustramos a contextualização destes: 

 

S6. Então é complicado porque a gente tem certa imaturidade, não é? A gente quer fazer um 
pouco o que a gente quer, não é? Ou que a gente gosta mais, mas não necessariamente é o 

certo, não é? Acho que tem vocês que estão pensando assim como um todo, não é? A gente 
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pensa mais no que está próximo da gente. Eu vejo que o curso foi muito bom, eu tenho mais 

coisas positivas do que negativas para falar em relação a isso (grifo nosso).  

 

Até mesmo este egresso reconhece que as sugestões são pessoais e que se deve considerar 

a realidade multifacetada e integrada, ao mesmo tempo, e não restrita à perspectiva momentânea 

e particular dos egressos. É importante ressaltar, portanto, que as opiniões ou representações que 

os egressos possuem acerca do processo de formação vivenciado por cada egresso, de maneira 

única e complexa, constituem um dos parâmetros e não o único a servir como ponto de partida 

para reflexões, proposições e novos estudos. Mudanças devem ser feitas considerando a 

realidade mais ampla e não restrita à visão dos alunos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo de caso, o propósito de conhecer e refletir sobre as representações dos 

egressos-professores acerca de seus próprios processos de formação profissional inicial 

fundamentou-se no pressuposto de que esta ação configura uma das importantes fontes de 

conhecimentos que devem integrar o embasamento de propostas e diretrizes relacionadas à 

formação de professores e inclusive de avaliação destas. Com vistas a nos aproximarmos deste 

universo partimos de quatro questões que nortearam a origem e o desenvolvimento deste estudo 

e que agora são recuperadas para organizar a síntese de nossos achados.   

Quais são os saberes e competências que os egressos reconhecem como contribuições do 

processo de formação inicial?   

Visando identificar se as competências e saberes que são almejados nos documentos 

oficiais e, neste caso, no Projeto Pedagógico do curso, são reconhecidos pelos professores 

formados sob tal intenção, buscamos responder a esta questão. A pesquisa revelou que apesar da 

possível dificuldade de obtenção da clareza acerca do conceito de competências por parte dos 

egressos, estes apresentaram o reconhecimento de saberes e competências importantes e 

constantes do projeto de formação de professores da instituição participante do estudo. Dentre os 

saberes e competências gerais foram reconhecidos aqueles relativos: ao diálogo e trabalho em 

equipe; ao âmbito cultural; à gestão da formação continuada; à valorização e utilização do 

pensamento científico; ao compromisso profissional e ao poder de argumentação. Já no que se 

refere aos saberes e competências específicas para a intervenção pedagógica encontramos: 

avaliar a realidade com a qual se depara; diagnosticar as características e aprendizagem do aluno; 

elaboração do planejamento; trabalhar com as dimensões dos conteúdos; construir recursos 

didáticos e trabalhar com portadores de necessidades especiais.  

Quais são as dificuldades encontradas pelos egressos no cotidiano profissional? 

Políticas Públicas e Projetos Pedagógicos voltados à formação de professores não podem 

prescindir di conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos professores em atuação. Neste 

sentido, no caso investigado, as dificuldades que foram  relatadas pelos egressos no cotidiano 

profissional no campo da ação docente, propriamente dita, foram: aplicar os conhecimentos à 

realidade e trabalhar com níveis específicos de ensino, falta de experiência; planejar e gerir aulas 

e lidar com o preenchimento de documentos do âmbito escolar. Já no que concerne às 

dificuldades eminentemente próprias do contexto escolar, foram relatadas: falta de espaço físico 

e de material, falta de reconhecimento e apoio da comunidade escolar; excessivo número de 
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alunos; falta de liberdade para construir sua proposta pedagógica; inclusão de pessoas com 

necessidades especiais e precária situação socioeconômica dos alunos. 

Quais são os aspectos que compõem as satisfações e insatisfações dos ex-alunos em 

relação à própria formação inicial? 

Nos relatos espontâneos dos egressos foi possível identificar diversas percepções 

positivas em relação à própria formação inicial. Os aspectos de destaque, em síntese, são as 

satisfações quanto:  ao preparo para uma atuação de qualidade; à autoconfiança para atuar; ao 

reconhecimento social da instituição de formação; ao espaço para o desenvolvimento do aluno 

em competências e habilidades básicas; à atualização dos conhecimentos tratados no curso; à 

aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos; ao grau de exigência do curso; ao número 

reduzido de alunos por turma; à boa estrutura física e material; ao estímulo à participação do 

aluno em projetos de extensão, em atividades de pesquisa, em grupos de estudos,  em atividades 

complementares, participação em eventos; à oportunidades de monitoria; à intervenção e 

orientação dos professores do curso no estágio; ao bom relacionamento interpessoal com 

professores, discentes e funcionários.  

Nos relatos acerca das insatisfações, encontramos: falta de convivência social e cultural 

envolvendo a integração entre os diferentes cursos; falta de estímulo para a participação política 

na instituição e no país; inadequação na concessão de bolsas de estudo; falta de diversificação 

das diferentes manifestações da cultura corporal de movimento; matriz curricular no modelo 

disciplinar; reduzida carga horária de disciplinas específicas da licenciatura; divergência de 

interesses entre alunos do bacharelado e da licenciatura; distância entre os conhecimentos 

discutidos em aula e a realidade escolar; algumas matérias deixaram a desejar; reduzida atenção 

às questões de planejamento de ensino; não identificação de insatisfações; falta de repertório 

organizado de atividades; falta de organização das atividades nos projetos e/ou de 

acompanhamento de professores; falhas da supervisão de estágio do curso (ausência de espaço 

para diálogo sobre estágio e distância entre a universidade e o ambiente de estágio); falta de 

receptividade do estagiário na escola e de acesso à proposta pedagógica; cumprimento do estágio 

apenas nos anos finais do curso; impossibilidade de intervenção supervisionada pelo tutor; carga 

horária excessiva ou falta de tempo para realização do estágio; realização de regência em 

substituição ao profissional; descompasso temporal entre o que acontece na aula e o que se 

observa no estágio; burocracia (documentação de estágio); falta de aprofundamento em pesquisa 

nos grupos de estudos; falta de tempo para elaborar TGI; falta de compromisso dos próprios 

alunos para com os grupos de estudos; os horários dos grupos de estudos são limitados para o 

aluno-trabalhador; insatisfação com a orientação de TGI; problemas no relacionamento 
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interpessoal com professores; falta de aderência do professor às disciplinas; metodologias de 

ensino docentes (material didático, bibliografia); alunos que atrapalham o desenvolvimento das 

aulas e alunos que podem comprometer a imagem da instituição. 

  Quais são as mudanças sugeridas para a melhoria da qualidade do curso investigado? 

 Dentre as mudanças sugeridas, foi interessante notar que algumas das propostas pelos 

egressos do antigo currículo também foram alvo das alterações propostas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para formação de professores, notadamente aquelas referentes ao estágio 

e à necessidade de maior tempo e aprofundamento nas questões escolares. Dentre outras as 

mudanças propostas pelos egressos foram: iniciar estágio antes e adequar o tempo deste; maior 

aproximação da universidade em relação à realidade escolar; aprofundar debates sobre as 

observações do estágio e melhora nos procedimentos burocráticos deste; inclusão e exclusão de 

algumas disciplinas; alterações na ordem ou nos conteúdos de algumas disciplinas; as aulas e os 

professores devem manter elevado grau de exigência; realização de mais projetos e eventos; 

maior tempo para discussões em grupos de estudos.  

 Refletindo sobre a importância das representações que os professores-egressos revelaram 

nesta pesquisa, no que se refere ao próprio processo de formação inicial, vislumbramos duas 

relevantes possibilidades de aplicação desses conhecimentos: 

 1º) No campo científico: os dados trazem informações que podem subsidiar, 

complementar e inspirar a produção científica referente à temática Formação de Professores, o 

qual vem se mostrando essencial não só para o mundo de maneira geral, como para o momento 

atual da educação brasileira que vem implementando novas políticas de formação e avaliação de 

professores. Inserida neste contexto, a Educação Física, em específico, vem aumentando suas 

produções sobre tal tema e precisa posicionar-se quanto às possibilidades e limitações das 

mudanças e ações que vêm sendo implementadas recentemente, utilizando-se, portanto, da 

produção científica para compreender os fenômenos que se expressam no cotidiano profissional 

e acadêmico e, por conseguinte, contribuir no direcionamento dos rumos de sua história.   

 2º) No campo pedagógico: que se refere ao aproveitamento destas informações pelo curso 

objeto de análise pelos egressos, compreendemos que o aprimoramento da proposta pedagógica 

do curso, o que inclui desde a reflexão sobre futuras reestruturações na matriz curricular até 

ações pontuais de cada um dos os envolvidos no processo educativo (professores, funcionários, 

discentes, dentre outros) deva incluir a contemplação e aprofundamento dos resultados desta 

pesquisa. É necessária a escuta atenta desses egressos que se puderam reconhecer tanto as 

contribuições quanto falhas do processo de profissional, com detalhes fundamentais ao bom 
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desenvolvimento do processo de formação profissional, bem como, da atuação em início de 

carreira.  

Este é um relatório considerado como preliminar no qual ainda não foi possível explorar 

outras formas de análise, organização e cruzamento dos dados, passo importante para melhor 

aproveitamento dos dados. A discussão aprofundada destes também é um relevante ponto a ser 

perseguido findo este. Dentre as limitações deste estudo e as possibilidades de novos estudos nos 

identificamos com a proposta de Ramos (2002) que vêm defendendo uma perspectiva interativa 

com o intuito de aproximar o conhecimento produzido na universidade aos saberes construídos 

no cotidiano da prática profissional. Nesta mesma linha, o estudo desenvolvido por Ferreira 

(2005), envolveu professores de Educação Física atuantes na educação básica, graduandos do 

curso de licenciatura em Educação Física e o pesquisador numa dinâmica de interação coletiva 

(reuniões, debates, planejamentos, avaliações e novas ações) nos inspira a continuar nossa 

empreitada de investigar o alcance e as lacunas do processo de formação de professores em 

pareceria com professores em formação, professores formadores e professores-egressos de forma 

cada vez mais próxima do campo alvo e mote principal do trabalho formativo: a atuação 

profissional de qualidade. 
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APÊNDICE A 

 
Roteiro para entrevista  

 
 

A) Dados para caracterização da amostra.  
 

 
1. Nome:___________________________ 
                          (opcional) 

 
2. Idade _____ anos. 
 

 
3. Sexo: ___________________.  
 

 
4.  Ano de conclusão do curso: _____. 
 

5. Atualmente você está exercendo alguma 
atividade profissional? 
(  ) Não. 
(  ) Sim, exclusivamente em escolas. 
(  ) Sim, exclusivamente na área não-
escolar. 

(  ) Sim, tanto na área escolar quanto não-
escolar.  
(  ) Sim, fora da área de minha formação 
acadêmica. 
 

5. 6. Há quanto tempo você atua ou 
atuou em escolas? 
 
_____ anos em escolas municipais. 
_____ anos em escolas estaduais. 
_____ anos em escolas particulares.  

7. Você foi aprovado em algum concurso 
público para o cargo de professor de 

Educação Física? 
(   ) Não 
(   ) Sim e assumi o cargo. 
(   ) Sim, mas não quis assumir o cargo. 
(   ) Sim, mas não fui chamado.  

8. Qual seu nível satisfação em 
relação à sua situação profissional 

atual? 
A) Alto. 
B) Médio. 
C) Baixo.  

 

9. Depois de formado, você tem mantido 
algum contato com a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie? 

A) Não.  
B) Sim, participando de eventos. 
C) Sim, participando de Cursos de 

atualização. 
D) Sim, participando de grupos de 

estudo. 
E) Outros _____________________ 
 

10. Após a graduação, você realizou 
ou realiza algum curso de pós-
graduação? 

A) Não 
B) Sim, na área escolar.  
C) Sim, na área não escolar. 
D) Sim, fora da área específica. 

 

11. Em caso afirmativo, qual o nível do 
último curso realizado? 

A) Especialização  
B) Mestrado 
C) Doutorado 
D) Pós-doutorado 

 
 

12. Qual o conceito que você atribui 
ao curso de Licenciatura em Educação 
Física do Mackenzie? 

A) Ótimo 
B) Bom 
C) Regular 

D) Ruim  
E) Péssimo 
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B) Questões específicas 

 
 

1. O curso de Educação Física do Mackenzie lhe preparou para a atuação profissional de 

qualidade? Por quê? 
 

2. O curso de Educação Física do Mackenzie contribuiu para sua formação pessoal e 
cultural? Por quê? 
 

3.  Quais os conhecimentos adquiridos no curso que você mais utiliza no seu cotidiano? 
 

4. Quais são as dificuldades que você encontra em sua prática profissional e como lida 
com elas? 

 
5. Você acha que essas dificuldades são ocasionadas por alguma “falha” no curso? 

 
6. Quais são as competências profissionais que você percebe em si mesmo com as 

quais o curso de Educação Física do Mackenzie contribuiu? 

 
7. Quais são os pontos fortes que você identifica na formação do professor de Educação 

Física do Mackenzie? 
 

8. Quais são os pontos fracos que você identifica na formação do professor de Educação 
Física do Mackenzie? 

 

9. Quais são as mudanças que poderiam ser realizadas no curso de licenciatura em 
Educação Física do Mackenzie para a melhoria de sua qualidade?  

 
10. Relate como foi sua experiência com estágios durante seu processo de formação 

profissional inicial? Fale sobre os pontos fortes e fracos do estágio? O que deveria ser 
mantido e modificado em relação ao estágio? 

 
11. Relate como foi sua experiência com os projetos de extensão durante seu processo 

de formação profissional inicial? Quais foram os pontos fortes e fracos dos projetos? 
O que deveria ser mantido e modificado em relação a eles? 

 
12. Relate como foi sua experiência com as atividades de pesquisa (grupos de estudos, 

iniciação científica, elaboração de TGI, participação em congressos) durante seu 
processo de formação profissional inicial? Quais foram os pontos fortes e fracos 
deste tipo de atividade? O que deveria ser mantido e modificado em relação às 

atividades de cunho científico?  
 

13. Relate como foi sua experiência com as demais atividades complementares 
(atividades culturais, esportivas, cursos de línguas, disciplinas de outros cursos, 
visitas, monitorias de disciplinas, etc) durante seu processo de formação profissional 
inicial? Quais foram os pontos fortes e fracos destas atividades? O que deveria ser 
mantido e modificado em relação a elas? 

 
14. Analisando a grade curricular que você cursou, o que deveria ser modificado e o que 

deveria ser mantido?  
 

15. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa acerca de sua formação ou do 
Curso? 

 


