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Resumo 

 

Embora tenha ocorrido uma mudança significativa nos cursos de formação profissional, temos ainda 

muitos deles, transmitindo seus conhecimentos de forma tradicional e cobrando da mesma forma, 

demonstrando apenas uma preocupação com o fazer. A partir dessa visão, discute-se como formar o 

profissional crítico, qualidade tão exigida pelo mercado; autônomo e com conhecimento para 

efetivamente interferir no cotidiano. Essa indagação exige uma nova perspectiva de formação, bem 

como metodologias inovadoras. Para isso devem-se buscar práticas como o ensino com pesquisa 

como forma de produção do conhecimento; o ensino por solução de problemas como forma de 

estimular a busca, a partir de situações reais ou de simulações criadas pelo professor.  Ao término do 

Programa de Aprendizagem de Metodologia de ensino no 6º período da licenciatura da PUCPR, os 

alunos formam estimulados a pesquisar sobre a Educação Física Escolar dentro das escolas em que 

são desenvolvidas as atividades do Estágio Supervisionado com os 28 professores regentes e foram 

estimulados a escrever artigos. Formam elaboradas oito perguntas pelo grupo de alunos e a 

professora a partir das dificuldades encontradas e das observações da ação dos professores 

regentes.  Da proposta resultaram 15 textos, escritos por duplas ou trios de alunos, que discutiram os 

aspectos observados na prática. Dos trabalhos produzidos, dois discutiram a motivação dos 

professores; dois discutiram sobre os conteúdos específicos; três sobre as dificuldades encontradas 

pelo professor para atuar nas séries finais do ensino fundamental; três sobre o perfil do professor na 

escola e quatro sobre o perfil dos alunos de 3º e 4º ciclos. A escolha do tema foi determinada pelos 

alunos a partir do interesse pessoal. Pode-se observar um equilíbrio entre os tópicos discutidos, mas 

destacaram-se a preocupação com o perfil dos alunos, o papel do professor e as dificuldades na 

atuação. Isso demonstra que alunos que estão chegando ao mercado de trabalho quando 

estimulados durante a graduação são capazes de perceber a importância do conhecimento da 

realidade em que estarão inseridos seja dos alunos como do próprio professor e a partir da prática 

pedagógica desenvolvida a percepção das dificuldades na ação. O professor responsável pela 

graduação deve estimular constantemente a pesquisa, a discussão, ampliando a práxis pedagógica, 

buscando um novo sentido para a formação profissional, expandindo o fazer para buscar o saber e o 

ser. 
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Introdução 

 

Muito se tem discutido sobre as necessidades da sociedade e como atendê-las. Uma 

parcela da população que tem acesso a bens de consumo, a saúde e ao conhecimento entre outras 

coisas, de modo geral demonstra a preocupação com o seu cotidiano e principalmente tem a 

possibilidade de discutir e cobrar a qualidade sobre aquilo que precisa e deseja.  Já uma parcela 

maior que, ao contrário da primeira, além de não ter acesso ao conhecimento e outros bens 

essenciais, não consegue alçar aos sonhos mínimos necessários para a sobrevivência, não 

consegue assumir o seu papel de cidadão buscando os direitos que deveriam ser respeitado. 

Se outros caminhos não conseguem oportunizar a população em geral o atendimento de 

suas necessidades e o entendimento de seus direitos; a escola ainda é aquele que pode cumprir em 

parte esse papel. Embora ela não possa dar as pessoas às condições mínimas de vida, ela pode 

através do conhecimento preparar os indivíduos para entenderem e estabelecerem as relações com a 

natureza, a cultura e com a sociedade ou o mundo em que vivem, para que a partir desse 

entendimento elas possam questionar e  buscar os seus direitos e com isso,  provocar as mudanças 

significativas no cotidiano. 

 

Referencial Teórico 

 

A escola como um dos grandes meios de oportunizar às pessoas através do 

conhecimento poder de discussão e questionamento sobre as ações do cotidiano, tem um papel 

fundamental na mudança da sociedade. Mas os agentes principais desse trabalho, o professor e o 

aluno que em uma relação de igualdade, respeito e responsabilidade, estabelecem os caminhos a 

serem seguidos, devem entender os problemas vivenciados para buscarem as soluções necessárias. 

Embora tenha ocorrido uma mudança significativa na escola e principalmente nos cursos 

de formação profissional no campo educacional, temos ainda uma preocupação quase que exclusiva 

com os conteúdos e com a forma de transmiti-los, descartando-se a discussão e o entendimento do 

papel do educador na escola e na sociedade. 

Frente às necessidades da sociedade, torna-se fundamental preparar os professores 

para além da mera transmissão do conhecimento, e oportunizar uma formação que propicie um 

entendimento amplo, do papel da escola, da função do professor para torná-lo um agente 

transformador e que possa intervir nos diversos ambientes em que possa vir a trabalhar. Para RIOS 

(2001, p. 20) há a “necessidade de se caminhar em direção à construção de um profissional 

competente, reconhecedor de todas as implicações e mobilizador de ações efetivas para a sua 

concretização” 

A universidade como um local de formação deve oportunizar através do ensino, da 

pesquisa e da extensão, os meios através dos quais, os futuros profissionais tenham instrumentos 

que os capacitem a atuar com competência. Por tanto a partir dessa visão, discute-se como formar o 

profissional que entenda o seu papel social, seja criativo, crítico, com autonomia e dotado de 

conhecimento para efetivamente interferir no cotidiano com qualidade e eficácia.  
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Essa indagação exige uma nova perspectiva de formação, que tenha como objetivo a 

preparação de profissionais qualificados dentro das exigências do mercado, mas principalmente com 

clareza de seu papel. Dentro de cada disciplina, o professor mantendo como objetivo essa 

perspectiva de formação, deve buscar práticas pedagógicas que tragam o conhecimento, mais que 

ampliem a visão da ação do futuro educador.  

Para que isso ocorra deves-se lançar mão de metodologias que possam dar aos alunos 

além do conhecimento, uma possibilidade de discutir o assunto estudado e a partir dessa constante 

análise, dar condições de sua construção e reconstrução. Para fundamentalmente  entender o seu 

papel social, a partir da percepção da realidade em que atua bem como propiciar a busca de 

soluções.  

Práticas como o ensino com pesquisa como forma de produção do conhecimento, o 

ensino por solução de problemas como forma de estimular a busca, os estudos dirigidos a partir de 

situações reais, de simulações criadas pelo professor ou de situações observadas no cotidiano na 

prática do aluno, podem ser uma forma de mostrar as possibilidades do trabalho do professor.  

MAs escolas de formação tem trabalhado de modo geral, transmitindo seus 

conhecimentos de forma tradicional e cobrando da mesma forma, demonstrando apenas uma 

preocupação com o fazer ou com o saber. A ação muitas vezes se baseia em estudos e modelos 

antigos, mais colocados em uma realidade idealizada dentro da universidade. 

A preocupação do trabalho deve ser a formação do profissional reflexivo, descartando o 

mero fazer e a repetição daquilo que aprende. Essa perspectiva coloca a importância de uma práxis, 

onde a teoria e a prática caminhem juntas. Para Schön (1992), a formação deve se basear no 

conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação. Por tanto a união do 

conhecimento e da constante reflexão serão à base da formação do profissional de educação. Para o 

autor é fundamental partir do conhecimento, mas basear a ação educativa no processo de análise e 

reflexão, no momento em que se desenvolve o trabalho e após o mesmo. Dessa forma se torna 

possível buscar o conhecimento, reconstruindo a partir das necessidades encontradas. 

Na formação do professor de Educação Física, tem-se historicamente uma preocupação 

com os conhecimentos técnicos e em ensinar a ensinar. Para esse intuito a ênfase recai sobre o 

entendimento dos diversos esportes, na sua descrição gestual e em sua prática e em teorias de 

aprendizagem e ensino, conhecimentos biológicos, fisiológicos e anatômicos. Mas a Educação Física 

não pode ser vista apenas como a educação do corpo, mas a educação do homem.  

Para Ribas (2002) não é só pelo fato de se conhecer teorias de aprendizagem que se 

terá certeza para se estabelecer um caminho para ensinar. Isso justifica o fato de que, o 

conhecimento da mecânica dos gestos e metodologias para ensiná-los seja a única “forma” de se 

trabalhar na Educação Física escolar. A preocupação recai sobre alguns aspectos conceituais e 

muitos vezes nos procedimentais.  

Em apenas algumas oportunidades, os alunos aprendem sobre a ação do professor, 

sobre as finalidades do ensino e os objetivos da Educação Física no contexto da escola. De modo 

geral isso ocorre em alguns Programas de Aprendizagem ou disciplinas, nos estágios 

supervisionados, ao final do curso, com pouca ênfase em discussões sobre a realidade vivenciada. 
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A busca por metodologias que ampliem a visão do educador, tornasse fundamental para 

o trabalho acadêmico. A pesquisa tem se mostrado uma forma efetiva para o aluno estabelecer uma 

relação adequada entre o conhecimento, os objetivos da educação e a realidade das escolas e dos 

alunos. Segundo Demo (1991, p.16) citado por Kogut (1998,p.52),  

 

a pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial, mas atitude processual de 
investigação diante do desconhecido e dos limites que a natureza e a sociedade nos 
impõem. Faz parte do processo de informação, como instrumento essencial para a 
emancipação. Não é só ter, sobretudo para ser é mister saber. 

 

A pesquisa é uma estratégia que se mostra eficiente, quando aliada a outras 

metodologias, estabelecendo uma relação conhecimento – ação – reflexão – conhecimento. 

A busca de soluções também contribui na perspectiva da formação mais ampla do 

educador. Para Pádua (1997, p.29 ), 

 

toda atividade voltada para a solução de problemas, como atividade de busca, 
indagação, investigação, inquirição da realidade, é a atividade que nos vai permitir, 
na âmbito da ciência, elaborar um conhecimento ou um conjunto de conhecimentos, 
que nos auxilie na compreensão dessa realidade e nos oriente em nossas ações. 

 

 

Muitas vezes o professor se vê frente a situações em seu cotidiano, que não podem ser 

resolvidas apenas com as técnicas aprendidas em seu percurso acadêmico. Estimular a busca de 

soluções, deve ser uma preocupação na universidade, pois assim o aluno que poderá estar apenas 

habituado a apenas dar respostas, passa a perceber nos problemas uma oportunidade de aprender e 

mudar. 

O futuro educador ao aprender através da pesquisa e da solução de problemas, passa a 

ter também um instrumento a ser utilizado em suas ações enquanto professor. Oportunizar aos 

alunos a resolução de problemas, conduz ao estabelecimento de critérios de identificação, 

interpretação e busca de soluções. Para Neira, (2003, p. 175),  

 

a pretensão de que os alunos possam aprender através da superação de desafios 
propostos pelas situações, cujas respostas requeiram análise, compreensão e 
tomadas de decisão...apresenta-se como um convite ao raciocínio, à compensação 
das perturbações fabricadas pelo desafio, cabendo aos alunos a escolha e 
experimentação da melhor forma de ultrapassar esse obstáculo. 

 

Não se admite mais apenas uma reprodução da realidade através de conceitos, 

devendo-se  passar a assumir uma visão de efetiva intervenção no que se estuda. O ensino através 

da pesquisa e da solução de trabalhos perspectiva uma visão abrangente, pois está alicerçada em 

uma ampla análise do cotidiano. 

Essa perspectiva de ação altera o papel do professor e do aluno, pois desloca a função 

principal das mãos do primeiro para uma divisão de responsabilidade com o segundo. Estabelecer 

parcerias acaba sendo um objetivo buscado na relação do professor e dos alunos e principalmente na 
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relação do ensinar e aprender. Para Behrens (1996, p.88), “uma metodologia que proponha 

envolvimento e responsabilidade do aluno como construtor do seu próprio saber, esbarra no papel 

central do professor como dono da sala de aula”, isso demanda mudança no papel do professor e dos 

alunos. O docente deve deixar de lado a posição central do processo e passar a estabelecer com o 

aluno um trabalho de mútua responsabilidade. 

Na Educação Física, não se trata mais em apenas dar ao aluno conhecimentos que 

permitam a escolha de conteúdos e procedimentos adequados, mas a possibilidade de 

contextualização do que se pretende ensinar e daquilo que a realidade exige que seja ensinado. 

Por tanto, o aluno deve ter claro, o que quer ensinar, como se ensina, como se aprende, 

mas fundamentalmente para quê ensinar. Nessa perspectiva o trabalho se estabelece um fluxo 

contínuo que partindo dos objetivos, conteúdos, caminha pelas práticas do professor e do aluno, 

retorna aos objetivos em um contínuo processo pedagógico que deve ser alimentado 

constantemente. Mas só quando o aluno discutir, construir e reconstruir o seu conhecimento, será 

capaz de alicerçar uma prática futura eficiente e responsável. 

 

Metodologia 

 

 Ao término do Programa de Aprendizagem de Metodologia de Ensino no 6º período do 

Curso de Licenciatura da PUCPR, os alunos formam estimulados a fazer uma pesquisa sobre a 

Educação Física Escolar e as circunstâncias que envolvem o trabalho do professor no seu cotidiano. 

Para tanto foi elaborado em conjunto durante as aulas um questionário, que inicialmente era 

composto por 11 perguntas. Com a discussão do grupo formam escolhidas oito perguntas que 

pudessem demonstrar a preocupação do grupo de alunos e da professora com as dificuldades 

observadas na ação dos professores regentes nas escolas em que foram desenvolvidas as atividades 

do Estágio Supervisionado, sendo que cada aluno ficou responsável por fazer a pesquisa em sua 

escola. 

Participaram do estudo os 28 professores regentes, todos formados em Educação Física 

e atuando a mais de um ano nas escolas.  

Os resultados da pesquisa foram colocados na sala do Eureka, ambiente virtual. Os 

alunos formaram duplas ou trios, que puderam decidir quais as perguntas e respostas iriam utilizar 

para discutir o tema proposto. Nas opções que fizeram os alunos demonstraram as principais 

preocupações sobre a atuação do professor de Educação Física na escola ou a partir dos interesses 

pessoais. 

 

Resultados 

 

Do trabalho resultaram 15 textos que discutiram os aspectos observados na prática, 

tendo como base as respostas e a visão dos professores respondentes. 
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Dos trabalhos produzidos, dois discutiram a motivação dos professores. O primeiro 

destacou o “gosto” do professor por atuar e o outro discutiu os fatores que motivam o professor no 

seu trabalho.  

Dois discutiram sobre os conteúdos específicos. Os dois artigos discutiram os critérios de 

seleção de conteúdos para as aulas de Educação Física. No primeiro a ênfase se deu na 

preocupação dos professores em escolher aqueles que se enquadram no perfil dos alunos da escola 

e no segundo a preocupação da relação teoria/prática e na escolha daqueles que possam atender 

não só aos aspectos práticos, mas que possam ser desenvolvidos teoricamente. 

Dois deles apresentaram as dificuldades encontradas pelo professor para atuar nas 

séries finais do ensino fundamental. O dois artigos discutiram sobre a falta de interesse dos alunos, 

falta de recursos materiais e de espaço físico. No segundo ainda houve uma preocupação com os 

aspectos sociais e as relações que se estabelecem nas aulas. 

Dois artigos discutiram sobre o papel do professor na escola.  No primeiro houve uma 

ênfase no perfil do professor suas características para atuar na escola e no segundo evidenciou-se 

uma preocupação com o conhecimento necessário para atuar e a capacidade do professor em 

desenvolver um trabalho que atenda as necessidades dos alunos. 

Em entre os trabalhos apresentados três discutiram sobre planejamento nas aulas de 

Educação Física. O primeiro tratou da utilização dos Parâmetros Curriculares Nacionais como 

referência para a elaboração de planejamentos a longo, médio e curto prazo. Os outros dois artigos 

discutiram a preocupação de se estabelecer objetivos coerentes com a faixa etária, com as 

necessidades dos alunos e com a realidade na qual o professor está inserido. 

Os últimos quatro artigos discutiram sobre o perfil dos alunos do 3º e 4º ciclos do ensino 

fundamental. No primeiro ficou clara a preocupação em estabelecer as características dos alunos, 

como referência para o trabalho do professor. O segundo tratou da relação professor x aluno e aluno 

x aluno a partir das diferenças de perfil dos alunos de escolas particulares e públicas. O terceiro 

demonstrou as necessidades afetivas dos alunos e como esse aspecto interfere nas ações do 

professor , tanto em sua organização como em sua atuação em aula. O quarto artigo tratou das 

características motoras, afetivas e sociais e das dificuldades apresentadas pelos professores em 

desenvolver o seu trabalho em turmas heterogêneas e com número elevado de alunos. 

 

Considerações finais 

 

 Pode-se observar um equilíbrio entre os tópicos discutidos, mas destacam-se a 

preocupação com o perfil dos alunos, o papel do professor e as dificuldades na atuação. Isso 

demonstra que os alunos que estão chegando ao mercado de trabalho quando estimulados durante a 

graduação são capazes de perceber a importância do conhecimento da realidade em que estarão 

inseridos seja dos alunos como do próprio professor e a partir da prática pedagógica desenvolvida a 

percepção das dificuldades na ação. 

Transformar o professor em um pesquisador é uma responsabilidade da universidade. 

Só se constrói um professor – pesquisador, quando se mostra ao acadêmico que essa é uma ação 
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cotidiana do bom profissional e se oportuniza as ferramentas essenciais para se aprender a executá-

la e incorporá-la no seu cotidiano. 

O professor responsável pela graduação deve estimular constantemente a pesquisa, a 

discussão, ampliando a práxis pedagógica, buscando um novo sentido para a formação profissional, 

expandindo o fazer para  buscar o saber e o ser. 

Em função das mudanças ocorridas na Educação Física nos últimos anos, em que 

temos uma formação específica para o professor na escola, não se aceita mais um profissional que 

não encare o seu trabalho de uma forma clara e realista. 

A inovação não deve ser vista apenas numa perspectiva tecnológica, mas principalmente 

na mudança da ação do professor e no seu papel como agente responsável pela atuação consciente. 

A universidade não pode ser encarada como a formação final do futuro professor, mas 

sim como uma etapa inicial. E é nesse ambiente que o acadêmico deverá ser preparado para o seu 

futuro, reconhecendo que os conhecimentos serão os meios através dos quais ele desenvolverá um 

trabalho de qualidade, ajudando a transformar o cotidiano. 

Mas os alunos só poderão ter uma visão ampliada de todo o seu futuro percurso 

profissional, quando na universidade eles forem estimulados através de metodologias claras, 

objetivas e consistentes. Só assim será possível atingir os objetivos e missões das universidades que 

é o de preparar o profissional para fazer a diferença para e na sociedade. 
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