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RESUMO 

 

Como aluno ingressante do curso de Educação Física Licenciatura do CEFD/UFES, tive 

expectativas de como seria a minha vivência e formação acadêmica durante o decorrer 

dos anos. Essa trajetória acabou despertando um interesse de estudo de como seriam, 

também, as expectativas e os anseios dos demais alunos ingressantes que viriam 

posteriormente e os motivos pelos quais levaram os mesmos a optarem pela escolha do 

curso de Educação Física da UFES (licenciatura). Chegado o 5º período do curso, 

comecei a desenvolver uma pesquisa de campo no CEFD, com a turma de ingressantes 

2010/2, ao qual trabalhei com um questionário, tanto para os alunos como para os 

professores, que iriam ministrar suas respectivas disciplinas do 1º período. Obtive 

informações necessárias que colaboraram para uma melhor identificação das 

expectativas dos alunos ingressantes em relação ao curso e de seus professores, e das 

experiências dos professores com turmas ingressantes. Após um filtro das informações 

coletadas, analisei as respostas que tiveram elementos coincidentes que classifiquei 

como “recorrências”, e únicos tratados como “singulares.” Pude, então, apontar o perfil 

da turma e os dos professores, bem como respectivas expectativas.  

Palavras-chave: Educação Física (Licenciatura). Expectativas. Ingressantes. Professores. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Em minha trajetória acadêmica, que teve início no primeiro semestre letivo do ano de 

2008, como todo discente “calouro” tinha expectativas com relação ao curso de 

educação física, as disciplinas, as aulas, os professores. Pensava como o curso seria 

desenvolvido e de qual maneira os professores ministravam suas aulas. Pois, 

diferentemente do ensino médio, não tinha referência anterior sobre o ensino na 

universidade.  

 

Em princípio, pensava que as aulas do curso de licenciatura seriam mais curtas e 

práticas, visto que a representação que as pessoas têm de “Educação Física” sugere essa 

lógica de pensamento. Além disso, também considerava a experiência com a Educação 

Física escolar que tive na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio.  

 

No decorrer do curso, mais propriamente no quinto período, fui gradativamente 

amadurecendo e conhecendo outras possibilidades de se compreender a Educação 

Física, do que ela trata, das suas origens e de como ela é e/ou deveria ser trabalhada no 

meio acadêmico e escolar.  

 

Nos dois primeiros períodos de estudo a experiência de ser acadêmico do ensino 

superior foi marcada e construída com muitos estranhamentos e desafios. Aprendi sobre 

a história da Educação Física brasileira, suas transformações ao longo do tempo e de 

como os professores abordavam suas disciplinas e desenvolviam o nosso aprendizado, 

através das pesquisas e trabalhos apresentados oralmente por grupos de alunos.   

 

Nos períodos subsequentes, terceiro e quarto, pude perceber e refletir melhor sobre a 

escolha do curso de licenciatura de Educação Física, principalmente nas aulas de 

Seminário Articulador de Conhecimento, nas quais havia grandes e importantes 

discussões acerca do dia a dia do profissional de Educação Física. Naquele espaço os 

alunos podiam expressar suas opiniões e experiências vividas em suas vidas escolares, 

aprendendo, também, como podemos nos qualificar profissionalmente.  
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Essa experiência pessoal relatada acima, também foi identificada em grande parte nos 

depoimentos dos colegas de turma. Lembro-me, por exemplo, de algumas falas como: 

“minha educação física escolar foi puramente jogar bola”, “eu não via a educação física 

escolar como uma disciplina, mas como lazer”, “jamais tive discussões de aprendizado 

como meu professor,” “tive estranhamentos aqui na universidade do que pensava ser a 

educação física”, “gosto muito de esportes por isso quero ser professor de educação 

física”, “eu não fazia as aulas de educação física.” 

 

Até mesmo, falas do tipo: “minha educação física foi precária, não tínhamos aulas”. 

Essas falas, acrescidas das minhas, motivaram desenvolver um trabalho ao qual 

relatasse o que os alunos aguardam/esperam quando ingressam numa faculdade e que 

escolhem o curso de licenciatura de educação física da UFES. Também o que esperam 

do seu aprendizado e dos seus professores, o que o curso possa lhes oferecer como 

aprendizado e suas motivações na escolha do curso de licenciatura de educação física da 

UFES.  

 

Chegado, então, o quinto período, iniciei o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), em busca de uma temática de estudo. Após diversas “procuras” e 

leituras de monografias catalogadas na Biblioteca Setorial do Centro de Educação Física 

e Desportos (CEFD), cheguei a um tema de interesse que tem a ver diretamente com 

minhas experiências construídas e vividas ao longo do curso: os discentes no processo 

de formação profissional, bem como os docentes mediante o ingresso desses discentes. 

  

Delimitamos o tema da seguinte maneira: expectativas dos alunos ingressantes com 

relação ao curso de Educação Física e as expectativas dos professores, relacionadas com 

os alunos ingressantes. Também percebemos que há relevância desse tipo de estudo, 

embora restrito, para a formação docente oferecida pelo CEFD/UFES, tendo em vista 

que o currículo atual, implementado no ano de 2006, ainda carece de subsídios 

avaliativos, a fim de aprimorar e qualificar a formação dos professores.  

 

Dentre os trabalhos acadêmicos catalogados na biblioteca setorial do CEFD, encontrei 

alguns temas relacionados com formação de professores e as relações dos graduandos 

com a nova versão curricular de 2006.  
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Dos estudos encontrados, selecionei as monografias que mais se aproximam do tema 

aqui tratado, passo a expor os resumos:  

“Formação Docente Em Educação Física: como os alunos percebem/vivenciam o 

currículo 2006/1 do CEFD/UFES” (ARAÚJO, 2007, p. 5). 

  

Como aluna do curso de formação do CEFED/UFES, percebi e vivenciei mudanças 

sobre a concepção dos alunos no decorrer de sua formação em relação ao currículo 

que estes vivenciam. Essa mudança ocorre tanto nos alunos do CEFED/UFES que 

estão inseridos na Licenciatura Plena – Versão 1991, quanto nos alunos inseridos na 

formação de professores para atuar na Educação Básica – Versão 2006. Mediante 

isso, resolvemos procurar “respostas” que pudessem nos levar a compreender de 

maneira mais detalhada essa percepção/vivência dos alunos em relação ao seu 

currículo de formação. Além disso, procuramos detectar as mudanças que ocorrem 

no currículo da Licenciatura Plena – Versão 1991 em relação ao currículo de 

formação de professores de Educação Física para atuar na Educação Básica – 

Versão 2006 e a identificar as possíveis mudanças na percepção/vivência em relação   

ao currículo e ao curso que estes estão inseridos. Dessa forma, fomos a campo e 

realizamos uma pesquisa do tipo qualitativa exploratória. Aplicamos um 

questionário com oito questões em aberto, para 31 alunos inseridos nos noves 

períodos do CEFED/UFES. Através dos questionários respondidos as questões que 

analisamos foram: Relação entre formação e mercado de trabalho, Formação 

generalista versus especialista, A noção dos alunos sobre currículo, resistência ao 

ser professor, Mudanças no processo de formação. Dessa maneira, quando 

analisamos a percepção/vivência dos alunos a respeito de seu currículo de formação, 

chegamos a conclusão que esses percebem/vivenciam o currículo de acordo com as 

experiências/vivências, essas geradas por eles antes do ingresso no curso de 

formação inicial e essas concepções são trazidas para dentro do curso. As 

experiências acompanham os alunos por todo o seu processo de formação e 

influenciam diretamente nesse processo de percepção/vivência acerca do currículo.   

Palavras - chave: 1 – Formação Docente em Educação Física, 2 – Currículo de 

Licenciatura Plena – Versão 1991, 3 – Currículo de Licenciatura – Versão 2006.  

 

“As Relações Com os Saberes: o caso da turma finalista do currículo 2006/1” 

(MOURA, 2009, p. 3). 



8 

 

 

 

 

O presente artigo apresenta as análises de uma pesquisa que pretendeu compreender 

a proposta de reforma de curricular do Curso de Licenciatura em Educação Física 

2006/1, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do 

Espírito Santo (CEFED/UFES), buscando encontrar elementos que nos auxiliem a 

discutir “relações com o saber” (CHARLOT, 2000) que os alunos finalistas da 

primeira turma deste currículo estabeleceram no processo de formação inicial. 

Palavras - chaves: Saberes. Educação Física. Currículo.  

 

“Currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES – o olhar 

discente” (GOUVÊA; OLIVEIRA, 2009, p. 4).  

 

Este estudo buscou investigar a opinião dos discentes do 8º período do curso de 

licenciatura em educação física do CEFED/UFES em relação ao currículo por eles 

cursado e que foi implementado no primeiro semestre de 2006. Metodologicamente 

optamos por uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório orientada por uma 

pesquisa qualitativa. Para coleta de dados utilizamos um questionário com questões 

predominantemente abertas. Nossa amostra foi composta por 14 sujeitos (9 do sexo 

masculino e 5 do sexo feminino) com idade média de 24 anos. A partir dos 

depoimentos pesquisados percebemos que de maneira geral a proposta curricular 

atende a necessidades dos mesmos. 

Palavras – chave: formação inicial – educação física – currículo de licenciatura.  

 

Dentre os trabalhos relacionados há grandes convergência nas questões do tema, em 

especial, todos estudaram questões e/ou sujeitos do currículo de 2006. Também, 

notamos que, metodologicamente, utilizam instrumentos mais próprios de pesquisa 

qualitativa, buscando obter informações do que os alunos pensam sobre o curso, a grade 

curricular e o perfil de sujeitos.  

 

Após estudos preliminares desses trabalhos de conclusão de curso, que me ajudou a 

pensar melhor sobre o objeto, passei a estruturar a metodologia. Decidi, então, realizar o 

trabalho de campo ou coleta de informações por meio de dois instrumentos: a entrevista 

e o questionário. Esse último, aplicado aos alunos e a entrevista aos professores. Ambas 
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decisões foram redirecionadas no decorrer da coleta e melhor detalhada no capítulo de 

metodologia. 

 

Nas discussões e na análise dos dados que foram obtidos pude identificar o perfil dos 

alunos e seus motivos pessoais ao qual lhes levaram a optar pelo curso de Educação 

Física da UFES (licenciatura) e suas experiências pessoais de sua educação física 

escolar, e também, de como os professores que ministraram as disciplinas do 1º período 

e suas experiências com turmas ingressantes. 
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2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O grupo foi selecionado por escolha aleatória para o desenvolvimento do TCC. Os 

alunos ingressantes eram do primeiro período do semestre letivo do ano 2010/2, 

coincidindo com o semestre letivo em que eu cursava o 5º período do curso. Houve uma 

grande predominância de jovens (alunos entre dezoito e vinte e dois anos) dos quais a 

maioria passou pela primeira vez no vestibular da UFES, a turma era bem mesclada em 

relação ao gênero e, aparentemente, bastante empolgados e otimistas com a escolha do 

curso de Educação Física (Licenciatura) da UFES, sendo que iniciei a pesquisa um mês 

após eles terem iniciado o curso. 

 

Após seleção dos sujeitos da pesquisa, utilizamos uma primeira ferramenta que foi de 

extrema importância e utilidade: o questionário de perguntas, contendo dez questões ao 

todo, sendo sete questões objetivas e três questões dissertativas. Segundo Gill (2007, p. 

114).  

 
Por questionário entende-se um conjunto de questões que são 
respondidas por escrito pelo pesquisado. Entrevista, por sua vez, pode 
ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação 
"face a face" e em que uma delas formula questões e a outra responde. 
Formulário, por fim, pode ser definido como a técnica de coleta de 
dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e 
anota as respostas. 

 

Conforme Gill (2007, p. 115 ) “[...] pode-se verificar que o questionário constitui o 

meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir treinamento 

de pessoal e garantir o anonimato.” Devido a essas características foi escolhido esse 

instrumento de coleta de dados como uma forma de atingir os objetivos dessa pesquisa. 

 

O questionário (Anexo 1) que foi entregue para os alunos contêm dez perguntas nas 

quais podemos identificar seus dados e respectivas informações sobre o perfil de cada 

aluno que recebeu o questionário, levando em consideração que as respostas poderiam 

haver semelhanças e singularidades. Para melhor visualização, organizei em forma de 

gráfico as respectivas respostas dos vinte e nove alunos que me devolveram o 

questionário respondido. 
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Este questionário foi aplicado na turma do primeiro período do curso de licenciatura de 

educação física da UFES 2010/2, por se tratar de uma turma de alunos com mais de 30 

membros, o questionário foi efetivo e aplicável para a busca das informações e dos 

dados coletados.  

 

O segundo instrumento escolhido foi à entrevista, contendo cinco questões de caráter 

dissertativo, sendo realizada com os professores também do 1º período que 

respectivamente ministravam as disciplinas para a turma 2010/2.  

 

Pensei que a utilização da entrevista ajudaria a buscar um melhor detalhamento das 

impressões do corpo docente sobre o tema, por ser um grupo menor de pessoas. 

Entretanto, não foi possível entrevistar todos os professores que ministravam as aulas do 

primeiro período em horários alternativos às disciplinas que ministravam, pois os 

professores, a maioria das vezes, encontravam-se ocupados nos seus afazeres 

acadêmicos e pessoais. Assim, mantive as perguntas que usaria na entrevista, com 

caráter dissertativo, no total de cinco questões, e as entreguei pessoalmente, dando a 

oportunidade de devolução via internet. No total foram seis professores das respectivas 

disciplinas que receberam o roteiro de perguntas. Desses, cinco retornaram com as 

respostas e um eu não obtive sucesso no retorno. 

 

No dia da entrega do questionário aos alunos foi necessária a minha participação na aula 

do Seminário Articulador de Conhecimentos I, que me fora disponibilizado cerca de 

vinte minutos para que eu pudesse explicar aos respectivos alunos e alunas presentes os 

objetivos do meu TCC.  

 

Durante a explicação pedi que fosse respondido o questionário com toda a seriedade, e 

que passando duas semanas eu retornaria para recolhê-los, alguns alunos faltaram no dia 

da minha apresentação, mas consegui identificar e entregar os questionários em outro 

momento. No total foram entregues trinta e dois questionários e a grande maioria dos 

alunos entregou os questionários respondidos no prazo em que foi estipulado; os demais 

foram entregando aos poucos.  

 

Em síntese, dos trinta e dois questionários entregues aos alunos, tivemos retorno de 

vinte e nove respondidos num tempo total de três semanas, levando em consideração 
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essa quantidade de questionários que foram entregues e respondidos, já seria possível 

fazer análise dos dados para o desenvolvimento deste trabalho com fins a tentar 

responder o objetivo de identificar e analisar as expectativas dos alunos e alunas 

ingressantes do primeiro período 2010/2 do curso de Licenciatura de Educação Física da 

UFES, em relação à formação e aos professores, bem como dos professores do curso (os 

que ministrarão as disciplinas do primeiro período 2010/2) com relação a estes mesmos 

alunos ingressantes, identificando os possíveis fatores e compreendendo-os.  

 

2.1 - SOBRE O CURSO INVESTIGADO 

 

Esse estudo foi realizado no curso de licenciatura, currículo versão 2006, formação de 

professores para atuar na educação básica, ofertado pelo Centro de Educação Física e 

Desportos, da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse caso, penso que se deve 

caracterizar melhor o curso para que o leitor consiga compreender o contexto de 

realização do estudo.  

 

Segundo Paiva; Andrade Filho; Figueiredo, 2006 p.1: 
  

Ao final dessa década, e, principalmente na seguinte, delineou-se, no 
CEFD, um esforço orquestrado em prol da qualificação de seu corpo 
docente, visando criar condições que permitissem investir num 
processo de formação crítico e reflexivo, com professores 
comprometidos com uma Educação Física crítica e com a educação 
pública e democrática, elementos capazes, mas não únicos, de 
fomentar a formação humana tendo como base a educação para a 
cidadania. 

 
 
A década a qual se refere essa informação é o final da década de 80, quando o curso de 

educação física sofreu duras criticas com relação a sua identidade, sendo muito 

questionando então qual seria o papel da educação física na educação brasileira. A partir 

de então, foi implementado um currículo que perdurou de 1991 a 2005. Desde 2006, 

outra versão curricular está em vigor, advinda de novas reformulações curriculares e 

novas regulamentações legais. 

 

A página online do curso de educação física do CEFD/UFES hoje, descreve esse 

currículo de licenciatura da seguinte maneira: 
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O curso de Graduação de Licenciatura em Educação Física da 
Universidade Federal do Espírito Santo, um dos mais antigos do país, 
sofreu o impacto de algumas determinações legais e efetivou outras 
tantas reformas curriculares. Mais recentemente, as Resoluções nº 1 e 
2 de 2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que orientam a 
formação do professor para atuar na educação básica, bem como a 
Resolução nº 7 de 2004, que orienta a formação específica em 
Educação Física, determinaram a reformulação curricular para as 
licenciaturas. Nesse momento, a identidade profissional encontra-se 
definida na docência e pautada em uma Educação Física que pode ser 
compreendida como área que tematiza as práticas corporais em suas 
dimensões culturais, sociais e biológicas, extrapolando a questão da 
saúde. Relaciona-se com as produções culturais que envolvem 
aspectos lúdicos e estéticos, deixando de ter como foco apenas o 
esporte ou os exercícios físicos voltados para uma perspectiva restrita 
de saúde ou performance.*1 

 
Sendo assim, o curso de licenciatura a partir de 2006, tem um caráter formador de um 

professor que estará atuando especificamente com a educação escolar, ou seja, redes 

públicas e privadas de ensino básico, ou como gestor de projetos governamentais no 

âmbito da educação e educação física. O projeto do currículo apresenta uma proposta de 

formar um professor que atenda a mudança que se buscava na educação física a partir 

da década de 80, em prol de um professor que formará um cidadão crítico e reflexivo 

que busca uma formação humana do cidadão fugindo então do paradigma do fazer por 

fazer e passando a instruir os alunos a um pensar sobre a sua prática. 

 

Para atender a esses quesitos, o currículo de licenciatura inserido no ano de 2006 se 

totaliza em 3.315 horas a serem cumpridas, sendo 2.715 horas em Disciplinas 

Obrigatórias, 400 horas em Conhecimento Advindo da Experiência e 200 horas em 

Cultura Geral e Profissional (atividades acadêmico-culturais, seminários, congressos e 

projetos de pesquisa. O curso de Licenciatura em Educação Física tem duração mínima 

de 8 períodos (4 anos) e máxima de 12 períodos (6 anos) sendo que as aulas são em 

período diurno das 7h ás 18h. 

 

A dupla formação do curso (licenciatura e bacharelado) permitiu aos alunos do curso de 

educação física ter uma escolha mais clara do seu caminho profissional entre os campos 

aos quais eles vão atuar, pois muitos alunos tem diversas experiências individuais e 

                                                           
1 * Texto disponibilizado em www.cefd.ufes.com.br acessado em 06 de Agosto de 2013. 
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diversificadas com a sua vivência de sua educação física e a partir disso surgem os 

interesses profissionais em cada respectiva área de atuação, o que foi o pensamento 

norteador da construção desse currículo que seria um meio de trazer um conhecimento 

mais focado sobre as questões de cada particularidade, de cada campo de ação da 

educação física. Hoje o CEFD busca atingir de forma mais efetiva o campo de interesse 

de cada aluno que é inscrito no bacharelado ou na licenciatura. 

 

Atualmente o CEFD também está oferecendo cursos de especialização para cada campo 

da educação física, como pós-graduação (lato sensu) e mestrado com duas áreas de 

concentração: Estudos Pedagógicos e Sócio Culturais da Educação Física e Movimento 

Corporal Humano e Saúde.  

 

O CEFD também conta com nove grupos de pesquisa e três programas de ensino e 

projetos de extensão. São eles: 

 
Grupos de pesquisa: 
 
BIMOR – Biomecânica do Movimento e da Respiração. 
CESPCEO – Centro de Estudos em Sociologia das Práticas Corporais e Estudos 
Olímpicos. 
LAEFA – Laboratório de Educação Física Adaptada. 
LACORE – Laboratório de Avaliação, Condicionamento Físico e Reabilitação. 
LAFEX – Laboratório de Fisiologia do Exercício. 
LAFIBE – Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Experimental. 
LESEF – Laboratório de Estudos em Educação Física. 
PRÁXIS – Centro de Pesquisa de Formação Inicial e Continuada em Educação Física. 
PROTEORIA – Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física. 
 
Programas de Ensino:   
 
PET – Programa de Educação Tutorial. 
PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
PROLICEN – Educação Física à distância (semipresencial). 
 
Projetos de Extensão:  
 
1. Prática Pedagógica de Educação Física Adaptada para Pessoas com Deficiência. 
2. Brinquedoteca. 
3. Cuidadores que Dançam. 
4. Criadança. 
5. Projeto Piloto Universitário. 
6. Grupo Andora – dança folclórica. 
7. Projeto Goiamun – Dança e Capoeira Angola. 
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8. Tiro com Arco. 
9. Grupo de Corrida Orientada. 
10. Grupo Ginástico do Laboratório de Ginástica – Labgin. 
11. Escolinha de Iniciação à Ginástica do de Ginástica LABGIN. 
12. Colônia de Férias na UFES. 
13. Núcleo de Lutas do CEFD-UFES. 
14. Capoeira UFES. 
15. Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do Movimento Corporal – NUPEM. 
16. Hidroginástica. 
17. Projeto Nado Livre. 
 
 
Esse é o lugar/contexto de formação e atuação profissional onde os sujeitos, alunos e 

professores, constroem suas experiências e fazem circular expectativas, desejos, 

frustrações... Nosso estudo delimita-se a identificar e descrever as expectativas dos 

alunos ingressantes e dos professores que ministram disciplinas para eles. 
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3 - DESCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Abaixo se encontram as informações coletadas via questionário de pesquisa, aplicado 

aos alunos (Anexo 01). Trabalhei com a seguinte idéia para a apresentação/descrição 

dos dados: recorrências e singularidades apresentadas pelos alunos. As recorrências 

referem-se às informações que se coincidem, as singularidades às respostas que se 

definem como diferenciadas por parte dos mesmos alunos e alunas.   Também analisei 

as singularidades e recorrências das respostas obtidas com os professores, entretanto, de 

uma maneira mais objetiva, pois, o grupo era menor e, portanto, a análise dos dados 

tornou-se mais direta e centrada.  

 

Por meio das primeiras questões respondidas (questão 2 a 5)2, pude identificar um perfil 

dos alunos investigados: a média de idade dos alunos é entre 18 a 22 anos, a maioria 

estudou em escola particular. A maioria passou no vestibular pela primeira vez e muitos 

ingressaram no curso com base na afinidade com as práticas esportivas, em prioridade 

de questão de motivo na escolha do curso de Educação Física e, por fim, o número 

exato sobre o gênero da turma sobre a qual foi realizada esta pesquisa. Nas páginas 

seguintes seguem os gráficos ilustrativos. 

 

 

 

                                                           
2
 Observação: a questão 1 do questionário refere-se ao nome dos respectivos alunos e alunas da turma 

2010/2, sendo que não foi divulgada a identidade dos mesmos nesse trabalho acadêmico, preservando 

assim seus anonimatos. 



 

 

 

GRÁFICO 1 – MÉDIA DE IDADE

 

 

GRÁFICO 2 – INSTITUIÇÃO DE ESTUDO
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GRÁFICO 3 – TEMPO UTILIZADO PARA O INGRESSO NA UFES

 

GRÁFICO 4 – MOTIVOS PELA ESCOLHA DO CURSO
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GRÁFICO 5 – NÚMERO QUANTITATIVO DE ALUNOS E ALUNAS 

 

Com relação às questões 6, 7, 8 e 9 são de caráter argumentativo/dissertativo as quais os 

alunos puderam expressar suas opiniões e motivos pessoais. Na filtragem dessas 

informações trabalhei com dois itens classificativos para melhor compreensão dos 

dados que foram coletados. Com as recorrências pude ter uma visão geral do que as 

respostas se convergiam, com as singularidades do que as repostas se diferenciavam. 

 

A questão 6 refere-se sobre as expectativas dos alunos sobre essa fase de ingressante no 

curso de educação física da UFES, ao qual as repostas recorrentes (maioria) relataram 

que estavam otimistas com essa nova etapa de suas vidas e que o curso possa oferecer 

de maneira efetiva seus conteúdos acadêmicos:  

 

“Estou gostando muito do curso, algumas coisas não são como o 

esperado, mas continuo tendo ótimas expectativas.” 

 
Na questão seguinte perguntei acerca das expectativas dos alunos em relação aos 

professores do curso, os dados que foram recorrentes referem-se a que os professores 

possam desenvolver bem os seus conteúdos e que possam também auxiliar seus alunos 

em suas dúvidas e dificuldades. Seguem algumas falas nesse sentido: 

14

15

Masculino
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“Que eles possam ser diferenciados dos professores do ensino 
fundamental e médio, ter uma aula dinâmica”.  
“Fiquei muito surpresa com o grau de interação dos professores do 
CEFD, não era capaz de imaginar o quanto os professores eram 
articulados e experimentadores”.  
 

Na questão posterior pretendi saber o que os alunos esperavam que o curso de educação 

física (licenciatura) da UFES poderiam lhes oferecer, a grande parte dos alunos afirmou 

que tinha grandes expectativas em relação aos conhecimentos técnicos necessários para 

que futuramente pudessem se tornar bons profissionais na área da educação física: 

 

“Espero que o curso me ofereça, ou aponte para tal uma formação 
continuada que amplie minha compreensão docente”.  
“Não espero algo, estou pronta para receber tudo que foi e será 
oferecido”.  
“Oferecer experiências (práticas e metodológicas) e vivências do 
cotidiano, com o objetivo de me tornar um bom profissional”.  
 

Na última questão de caráter dissertativo/argumentativo pedi que os alunos falassem 

como foi a sua educação física escolar e suas práticas corporais fora da escola, a maioria 

relatou que suas aulas eram livres e que seus professores deixavam a aula fluir, 

agradando assim a grande maioria dos alunos ao poderem “jogar bola,” muito destes 

alunos também faziam suas práticas corporais ao qual lhes eram favoráveis em seus 

variados gostos, como: lutas, futebol, dança, natação, etc... Um aluno se destacou em 

sua resposta ao afirmar que não gostava de fazer as aulas e outro pela sua diversidade 

nos esportes que praticava. 

 
“Não tinha muita prática por não gostar de fazer aula.” 
“Eu tinha aula de natação no verão e nas outras estações revezava 
entre futsal, handball, vôlei e basquete, eu treinava handball e vôlei no 
time da escola, e handball também na seleção de Aracruz, já malhei 
também.” 
 

A última questão do questionário (número 10) é de caráter objetivo ao qual pretendia 

saber se o aluno tinha intenções de seguir carreira acadêmica ou se ele ainda não havia 

pensado no assunto. A maioria respondeu que “sim,” que tinha intenção de seguir 

carreira acadêmica, o restante afirmou que não pensou sobre o assunto. Um fator que 

chamou atenção, por ser o esperado quando se está em formação profissional,  foi que 

nenhum aluno marcou a alternativa que pretendia formar e logo atuar no mercado de 

trabalho.  

 



 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 – ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
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a descrição dos dados 

idade dos professores também foi preservada, 

ambém obtive respostas convergentes 

uestionário de cinco perguntas de caráter 

que a princípio seria realizado por meio da 
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Sobre a questão relacionada com as motivações dos professores para ministrar 

disciplinas para alunos ingressantes, identifiquei como recorrências que a maior parte 

ressalta a responsabilidade, pois se trata de uma turma de ingressantes, levando em 

consideração a importância na construção da identidade desses alunos.  

 

Outros dois motivos citados se diferenciaram das respostas acima, pois indicaram que 

os professores devem ter pleno domínio do conhecimento da disciplina em que irá 

ministrar e também certo interesse pessoal, conforme fragmentos das respostas abaixo:  

 

“Apenas o domínio do conhecimento a que se refere a disciplina”. 
(Professor 4). 
“O primeiro período possui disciplinas que me interessam porque 
posso utilizar os conhecimentos adquiridos nos cursos de pós-
graduação que realizei depois de terminar a formação inicial”. 
(Professor 5). 

 

Na questão seguinte, perguntei aos professores como tem sido trabalhar (experiência) 

com os alunos ingressantes, a maioria afirmou que há uma boa relação em trabalhar 

com alunos ingressantes, entretanto, dois professores relataram em suas respostas que 

pelo fato de as turmas geralmente serem maiores, a maioria dos alunos são imaturos e 

isso acaba ocasionando dificuldades para ministrarem suas disciplinas, um dos 

professores relatou que é desafiante trabalhar com turmas ingressantes. Conforme se 

pode verificar abaixo: 

“De certo modo é mais trabalhoso que os demais períodos por que as 
turmas são maiores e os alunos mais imaturos por serem mais novos”. 
(Professor 2). 
“São alunos com diferenciados por turno, os do matutino em questão 
apresentam idade (média) que traz a imaturidade, isso leva a 
brincadeira demasiadas e a falta de compromissos com os estudos, 
particularmente é assim”. (Professor 3). 
“Tem sido um desafio. Os alunos do primeiro período não são 
informados que nos primeiros semestres é o momento de formar a 
base do curso. Acreditam que por se um curso de Educação Física as 
aulas tem que ser práticas”. (Professor 5). 
 

Dando continuidade as perguntas que foram direcionadas aos professores que 

ministraram a turma de calouros 2010/2, a próxima questão refere-se aos professores 

que notam grandes mudanças ou diferenças entre as turmas do primeiro período que já 

atuaram e a que atua hoje, a maioria dos professores afirmou que não há grandes 

diferenças ou mudanças, sendo que um destes professores relatou motivos específicos e 

um outro não teve oportunidade em ministrar disciplinas para turmas do 1º período. 
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Outro professor disse que “sim” e menciona a divisão do curso de educação física 

licenciatura e bacharelado, e que nota uma falta de compromisso em um determinado 

percentual de alunos. 

 

“Por enquanto não tive oportunidade de trabalhar em outras turmas do 
1º período”. (Professor 2). 
“Não existem diferenças. Desde que eu iniciei o curso de Educação 
Física, como discente, as representações que os alunos que ingressam 
tendem a acreditar que o curso é uma continuidade da disciplina que 
tiveram no ensino fundamental. Uma aula eminentemente prática, sem 
leituras e sem grandes cobranças”. (Professor 5). 
“No primeiro semestre, são um conglomerado de pessoas que estão as 
e conhecer e que estão a construir a forma de relação coletiva (e 
individual) que terão com o seu processo de formação. [...] Tenho 
notado a falta de compromisso deliberada de um percentual de 
pessoas/alunos, pessoas que não sabem o que vieram fazer na 
universidade, que teimam em agir como crianças e não se 
responsabilizar por suas atitudes. [...] Uma outra diferença positiva, 
me parece é que o fato de termos hoje duas habilitações, minimiza 
expectativas. Particularmente, acho que a formação generalista é 
enriquecedora; que as opções profissionais se constroem no caminhar 
e não no a priori , mas, o fato de a licenciatura estar focada na escola, 
o estudante já sabe que o curso o prepara para atuar na educação 
pública como professor”. (Professor 1).     

 

Na questão 4 do questionário, a pergunta refere-se há uma análise de mudanças sobre a 

Educação Física comparando com os demais alunos dos períodos avançados (caso este 

mesmo professor ministrassem outras disciplinas) como comportamentos, atitudes das 

turmas e etc... A maioria dos professores afirmou que “sim”  e que se deve ao 

amadurecimento dos alunos com o passar do tempo em suas atividades acadêmicas e 

que os mesmos vão se situando na universidade, foram estas respostas recorrentes nesta 

questão. Apenas um professor disse que “não”, por não ministrar outras disciplinas, 

entretanto, afirma que nota mudanças na turma que atua. 

 

“Só poderia fazer esta análise com a turma que ministro a disciplina 
Corpo, Movimento e Conhecimento Fisiológicos. Nesta turma noto 
que há mudanças na forma como compreendem a educação física e de 
sua formação como professor”. (Professor 2). 
 

Por fim, a última questão trata-se de uma análise de avaliação docente oferecida pelo 

CEFD. Dos cinco professores questionados em suas respectivas disciplinas, três deles 

relataram uma boa avaliação e que o currículo atende as expectativas para a formação 

de um bom profissional de Educação Física, já dois professores relataram cada um deles 
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sua opinião, diversificando as suas respostas dos três professores que fizeram uma 

avaliação positiva. 

“A formação é bastante complicado falar pelo CEFED, pois 
direcionada aos períodos, integração de disciplinas discussão por 
melhoras didáticas não há”. (Professor 2). 
“Acredito que o novo currículo trouxe novidades que ainda estão 
sendo compreendidas pelos professores e pelos alunos. Ainda é cedo 
para avaliar o curso e a formação oferecida. [...] Quando retornarem 
para fazer a formação continuada em curso de pós teremos como ter 
acesso ás experiências para fazer um balanço/avaliação de como foi a 
formação inicial”. (Professor 5). 
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4 - DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS  

 

Neste capítulo busco analisar as informações que foram relevantes para serem 

exploradas, a partir dos dados que foram obtidos com alunos e professores do curso de 

educação física (licenciatura) da UFES. 

  

Já no inicio da análise dos dados verifiquei que a maioria dos alunos é jovem com idade 

entre dezoito (18) a vinte e dois anos (22) e que a maioria também veio de instituição 

particular. Também que muitos passaram no vestibular na primeira tentativa. Considero 

que essas informações indicam a possibilidade de esses alunos terem sucesso ao 

ingressarem numa universidade federal já na primeira tentativa. 

 

Sobre a opção pelo curso de educação física da UFES, a maioria relatou que um dos 

fatores principais que levou a escolher tal curso foi em ordem de prioridade: “afinidades 

com as práticas esportivas”, "o gosto pela área escolar” e a “influência de outrem”, pelo 

fato de a educação física escolar apresentar, na maioria dos casos, uma “educação 

esportivista” e que os alunos ingressantes, também nos seus relatos, afirmaram que 

faziam práticas esportivas fora da escola.  

[...] o fato de que a formação em Educação Física parece não 
conseguir mudar, em diversos casos, a internalização das experiências 
sociais ligadas às atividades corporais construídas pelos alunos no 
decorrer do ensino fundamental e médio e trazidas para dentro dos 
cursos de formação. (FIGUEIREDO, 2004, p. 100). 
 

Como registrado, o gosto pela área escolar vem em segundo lugar pela opção do curso 

de educação física (licenciatura), pois atualmente o novo currículo implementado em 

2006, fez a integralidade própria da Licenciatura, explicando o porque dos alunos terem 

optado pela licenciatura, acreditando que essa influência, provavelmente, possa ter sido 

construída pelos seus respectivos professores ou até mesmo pelos seus familiares. “[...] 

Pode-se dizer também que é uma ação na qual os alunos, a partir das relações familiares e 

sociais, tentam realizar expectativas de outrem” (FIGUEIREDO, 2004, p. 103). 

 
Nos dados recorrentes das demais questões que são de caráter 

argumentativo/dissertativo (questões 6, 7, 8 e 9 Anexo 1) pude perceber que a maioria 

dos alunos apresenta um grande otimismo pela escolha do curso de educação física 

(licenciatura), pois os mesmos também tiveram a oportunidade de ingressar numa 
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universidade federal pela primeira tentativa. Os alunos também tem grandes anseios em 

relação os professores do CEFD. 

 

A maioria dos alunos afirmou que a sua educação física escolar, foi de certo modo, ao 

“ar livre”, em que os seus professores deixavam a aula fluir por conta da maioria e até 

mesmo na escolha das modalidades esportivas em que iria acontecer. Muitos também 

faziam outras atividades esportivas fora da escola, segundo Figueiredo (2004, p. 89) 

“[...] apontando a precariedade da formação desses profissionais quanto ao trato com 

conhecimentos específicos para atuar na Educação Infantil, tanto na escola, como fora dela 

[...]” , podendo assim perceber o motivo pelo qual a educação física escolar de muitos se 

torna precária e simples, pois infelizmente os profissionais que atuam na área acabam 

desvalorizando o conteúdo ao qual deveriam ministrar e falhando gravemente em suas 

posturas profissionais. 

 

Também identifiquei que a grande parte dos alunos pretende fazer carreira acadêmica, 

levando a crer que essa possibilidade e afirmação vêm a ser pelo entusiasmo que 

demonstraram ao ingressar numa universidade. Afirmo que esses alunos ainda trilharão 

um grande caminho e que até o término de sua formação inicial, cada um, pode mudar 

de idéia. 

 

Como já mencionado, os professores aqui relatados foram os mesmos que ministraram 

as disciplinas nessa mesma turma de ingressantes (2010/2), e por se tratarem de um 

grupo menor de indivíduos pude explorar mais as suas questões. 

 

Dentre as cinco questões que foram abordadas (Anexo 02) e os dados que obtive, 

verifiquei que para poder trabalhar com turma de ingressantes há uma necessidade de 

que os professores tenham uma maior responsabilidade ao lidar com turmas iniciais, 

pois os mesmos causarão a primeira impressão do curso aos alunos. Também cumprem 

o papel de apresentarem aos alunos suas vidas acadêmicas. 

Outro dado que merece destaque é que os professores relataram sentir certa dificuldade 

para ministrar suas aulas, “de certo modo é mais trabalhoso que os demais períodos, porque 

as turmas são maiores e os alunos mais imaturos por serem mais novos” (Professor 2). Com 

bases nessas informações, os professores que ministrarão as aulas dos futuros alunos 
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ingressantes podem saber que é necessário ter um domínio e compreensão do lugar de 

atuação. 

Os professores disseram que os alunos acreditam que o curso de educação física 

(licenciatura) é de um caráter exclusivamente “prático” e que em suas aulas iniciais 

haverá esse tipo de aula, como afirma este professor: “[...] Desde que eu iniciei o curso de 

Educação Física, como discente, as representações que os alunos que ingressam tendem a 

acreditar que o curso é uma continuidade da disciplina que tiveram no ensino fundamental. Uma 

aula eminentemente prática, sem leituras e sem grandes cobranças”. Essa representação 

demora a ser desfeita, no processo acontecem muitos conflitos com os professores e 

também internamente, pois questionam se estão no curso certo” (Professor 5). Essa 

idéia também foi identificada por (FIGUEIREDO, 2004, p.89):  

A estreita vinculação entre Educação Física e saúde e Educação Física e 
esporte tem sido, ao longo dos anos, a principal referência dos alunos que 
ingressam no curso de Educação Física e, ao mesmo tempo, um entrave para 
que se possa compreender a Educação Física em uma dimensão educacional 
mais ampla e também suas interfaces com diferentes campos de saberes. 
Hoje, pode-se dizer que essa é a preocupação primordial de alguns 
professores de Educação Física em universidades que formam professores 
dessa disciplina.  
 

Concluindo, grande parte dos professores afirmou que os alunos com os passar do 
tempo acabam (a maioria) amadurecendo e tornando-se mais responsáveis em suas 
atividades curriculares. Sobre o curso e sobre o currículo implementado em 2006 a 
maioria fez uma análise positiva e eficaz, entretanto, um professor se destacou em sua 
resposta, dizendo: “Acredito que o novo currículo trouxe novidades que ainda estão sendo 
compreendidas pelos professores e pelos alunos. Ainda é cedo para avaliar o curso e a formação 
oferecida” (Professor 5). 
 
Sendo assim, são essas “novidades” que este trabalho busca compreender e explicitar, 
para que assim, possa aprimorar futuramente o currículo e as práticas curriculares do 
curso de licenciatura do CEFD/UFES. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após o término da pesquisa percebo que a turma de ingressantes do ano 2010/2 tem 

grandes expectativas e otimismo com relação a sua formação acadêmica vivida no curso 

de educação física da UFES (licenciatura).  

 

Se o curso atendeu as expectativas destes alunos, cada anseio e desejo sobre o que vem 

a ser o curso de educação física (licenciatura) da UFES, só poderá ser esclarecido com 

maior precisão após uma futura pesquisa, entretanto, pude identificar os fatores e as 

motivações que levaram estes ingressantes a optarem por escolher o curso de educação 

física (licenciatura) da UFES. O fator primordial relatado pela grande maioria foi por 

gostarem e terem práticas esportivas individuais ou coletivas em suas vidas escolares ou 

fora dela, este foi o motivo norteador na decisão da escolha pelo curso. 

 

Em segundo plano, fico relatado o “gosto pela área escolar”, evidentemente assim, 

concluo que esse foi o motivo pela escolha em cursar a licenciatura da educação física e 

não o bacharelado. 

 

Com relação aos professores pude também analisar as informações de como foram suas 

experiências em seus trabalhos com turmas ingressantes e até mesmo com as demais 

períodos avançados. Percebi que os professores relatam que há dificuldades em 

trabalhar com turmas ingressantes, pois esses alunos recém-chegados, em sua grande 

maioria, jovens e entusiasmados com a chegada numa universidade federal, acaba 

gerando conflitos nas questões de comportamento. Mesmo diante disso os professores 

se sentem seguros em seus conteúdos acadêmicos e esperam que com o passar do tempo 

os alunos possam amadurecer, gradativamente, em suas a vivências acadêmicas. 

 

Portanto, concluo este trabalho acadêmico acreditando que os dados ao qual aqui foram 

obtidos possam servir futuramente em outras pesquisas com alunos ingressantes e até 

mesmo com os demais alunos dos períodos avançados. Também em relação aos 

professores do CEFD que ministram suas respectivas disciplinas, para que assim haja 

subsídios e informações necessárias para uma boa compreensão dos alunos e 

professores que vivenciam o curso de educação física da UFES (licenciatura). 
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ANEXOS 
 

Anexo 01 
 

Questionário de pesquisa 
 
1. Nome: 
2. Idade (     ) 
3. Estudou na maior parte da vida em escola: 
(     ) Pública.   (     ) Particular. 
4. A quanto tempo você tenta ingressar na UFES? 
(     ) Conseguiu pela primeira vez. 
(     ) Mais de 1 ano. 
(     ) Mais de 2 anos. 
(     ) Há bastante tempo (4 anos ou mais). 
5. Cite os principais motivos em ordem de prioridade: 1º, 2º e 3º que levou você a 
escolher o curso de Educação Física (licenciatura). 
(     ) Afinidade com as práticas esportivas. 
(     ) Maiores chances de entrar no mercado de trabalho. 
(     ) Questão Salarial. 
(     ) Influência de outrem. 
(     ) Gosto pela área escolar. 
(     ) Curiosidade em que o curso possa e tem a oferecer. 
(     ) Interesse em obter um diploma universitário federal. 
(     ) Menor concorrência de vagas em relação a outro cursos da UFES. 
(     ) Outros motivos não listados acima (favor citar o motivo na folha em anexo). 
6. Quais as suas expectativas sobre esta nova fase em que se inicia no curso de 
Educação Física da UFES? 
7. Quais as suas expectativas em relação aos professores do curso? 
8. O que você espera que o curso possa te oferecer? 
9. Fale um pouco como foi a sua Educação Física escolar e suas experiências com 
prática corporal fora das aulas de Educação Física. 
10. Você pretende seguir carreira acadêmica? 
(     ) Ainda não pensei sobre isso. 
(     ) Não, pretendo me formar e atuar logo no mercado de trabalho. 
(     ) Sim, pretendo fazer carreira acadêmica. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Anexo 02 
 

Entrevista Professores 2010/2 
 

1) O que motiva você a assumir disciplinas no primeiro período? 
 
2) Como tem sido trabalhar com alunos ingressantes (calouros)? 
 
3) Você nota grandes diferenças e/ou mudanças entre as turmas de primeiro período que 
já atuou e a que atua hoje? Quais? 
 
4) Se atua em outros períodos mais avançados, poderia fazer análise se há mudanças de 
visão de EF, comportamento e atitudes das turmas, etc.? 
 
5) Poderia fazer uma avaliação sobre a formação docente oferecida pelo CEFD? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 03 

Disciplina: Seminário Articulador de Conhecimentos I 

1) “Primeiro é preciso esclarecer que eu trabalho com uma oficina e não uma disciplina. 
Esse é um esclarecimento importante porque, no caso da oficina de ginástica 
Acrobática, a opção se dá pela temática e não por ser do 'primeiro período'. Entretanto, 
vale lembrar que, a proposta curricular bloqueou as oficinas de jogos e brincadeiras e 
ginástica Acrobática no primeiro período justamente porque entendeu-se que, com elas, 
um trabalho também corporal poderia ser feito para começar a desconstruir a visão de 
EF que a maioria dos alunos chega ao curso. além disso, são temáticas pouco 
conhecidas/ou achadas "menores" em relação aos "esportes", daí a demanda induzida 
ajuda aos alunos a terem contato com um conteúdo que, talvez, por livre opção 
tendessem a desconsiderar. Em relação a Seminário Articulador também é preciso 
lembrar que estamos falando de um outro tipo de unidade curricular (que não é uma 
disciplina). O seminário faz com que um professor acompanhe e oriente o processo de 
formação de uma turma durante os 4 anos de formação inicial. Isso para mim é um 
privilégio. O trabalho no primeiro semestre exige um foco muito grande na construção 
de uma una identidade de aluno à universitário. penso que é importante uma escuta 
atenta nesse momento em que os jovens se vêem tão perdidos diante das mudanças de 
formação e responsabilidade em suas vidas...” 

2) “Minha relação com os alunos de forma geral é muito boa. Eu tenho uma boa escuta 
e sou muito paciente. Além disso, faz tempo que abri mão de "professar" posturas 
dizendo aos alunos o que deve ser feito, o que a universidade espera deles, etc... tem 
funcionado mais servir como espelho: dar visibilidade e devolver a eles suas próprias 
questões. Isso no caso de Seminário Articulador é fundamental para que possam refletir 
sobre o seu processo de formação.” 

3) “Bom, seria preciso saber o que você chama de "grandes diferenças"... Também acho 
complicado generalizar essas observações para a "turma". No primeiro semestre, são um 
conglomerado de pessoas que estão a se conhecer e que estão a construir a forma de 
relação coletiva (e individual ) que terão com o seu processo de formação. Ainda não 
são uma turma, falando do ponto de vista de um mini grupo social... São pessoas juntas 
por um processo seletivo. Uma turma se constitui a partir do momento em que relações 
e laços vão se tecendo... Mas vamos lá, me ocorrem duas coisas a pensar... A primeira 
delas é que, parece, a pós modernidade, de fato, assola a juventude. Tenho notado a falta 
de compromisso deliberada de um percentual de pessoas/alunos. pessoas que não sabem 
o que vieram fazer na universidade, que teimam em agir como criança e não se 
responsabilizar por suas atitudes... Isso não tem a ver com o curso; penso estar ligado a 
um fenômeno social maior, em que as pessoas levam mais tempo para construir os seus 
projetos de vida... Não sei se esse número de "desinteressados" e maior ou menor do 
que, por exemplo, a época que entrei na faculdade (em 1982). Mas, agora, é mais 
escancarada... essas pessoas fazem questão de dizer "Tô nem aí"... e você pergunta para 
elas, "mas, então, o que você está fazendo aqui/ ocupando a vaga de alguém mais 

interessado, gastando dinheiro público a toa?" e a pessoa te responde... "Tô nem aí" e 
não sofrem com isso... Uma outra diferença - positiva, me parece - é que o fato de 
termos hoje duas habilitações, minimiza expectativas. Particularmente, acho que a 
formação generalista é enriquecedora; que as opções profissionais se constroem no 



 

 

 

 

caminhar e não no a priori, mas, o fato de a licenciatura estar focada na escola, o 
estudante já sabe que o curso o prepara para atuar na educação pública como professor. 
Isso dá um determinado perfil/identidade ao currículo e se isso não corresponder às 
aspirações do interessado, bem, ele não precisa sofrer querendo que o curso se adapte as 
suas demandas. Ele pode avaliar se o curso não é o que espera, fazer uma nova opção 
(dentro ou fora da área).” 

4) “Sim, o processo de esclarecimento e responsabilização de alguns é notório. Mas 
cada um tem um tempo e o processo de formação não atinge a todos da mesma maneira. 
Acompanhei a primeira turma do currículo novo e penso que quem não se envolveu 
acabou saindo. O percentual de alunos que fica só para se formar (e que não pretende 
atuar em EF é pequeno). Alguns deram sinais de mudança apenas após o 4o. ano 
(tenham ficado no CEFED ou, de fato, se formado). Mas penso que as mudanças mais 
significativas acontecem com os alunos que se envolvem completamente com o 
processo de formação e que tem oportunidade de ampliar leituras e diálogo com os 
professores do Centro”. 

5) “Há problemas, há. Mas não tenho dúvidas de que oferecemos uma das melhores em 
relação a licenciatura. O CEFD esteve na frente, incorporando coisas realmente 
inovadoras: a diversidade de unidades curriculares (não só disciplinas), o trato 
gnosológico do conhecimento, a perspectiva epistemológica da configuração das 
temáticas das disciplinas, o acompanhamento permanente, a elaboração de portfólio... 
Tudo evidentemente depende de como essas coisas tem sido vividas por cada um dos 
atores envolvidos no processo (professores, inclusive), mas de maneira geral, reconheço 
a excelência do que oferecemos, não só pelos conteúdos, mas principalmente pelas 
nossas práticas (gestão democrática, avaliação formativa, trabalho coletivo, iniciação 
científica e por aí vai)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 04 

Disciplina: Corpo, movimento e conhecimentos fisiológicos 

1) “Não há uma motivação específica, se precisar ministrar aulas neste período eu 
ministro, não faço distinção entre dar aulas no 1º ou em qualquer período”. 

2) “De certo modo é mais trabalhoso que os demais períodos por que as turmas são 
maiores e os alunos mais imaturos por serem mais novos”. 

3) “Por enquanto não tive a oportunidade trabalhar na mesma turma no 1º e depois em 
outro período”. 

4) “Só poderia fazer esta análise com a turma que ministro a disciplina Corpo, 
Movimento e Conhecimento Fisiológicos. Nesta turma noto que há mudanças na forma 
como compreendem a educação física e de sua formação como professor. Estas 
mudanças emergem nas discussões em sala e a também pelas atividades nas quais os 
alunos se envolvem no CEFED como o PET, o PIBID, os projetos de pesquisa e de 
extensão”. 

5) “Por enquanto penso que o currículo é bastante amplo buscando contemplar vários 
aspectos da formação do professor de educação física. Mas, acredito que para eu poder 
exprimir uma opinião mais enfática ou afirmativa sobre esse tema eu deveria ter mais 
alguns anos de experiência na universidade e acompanhar e acompanhar (através de 
pesquisas, por exemplo) a carreira profissional dos egressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 05 

Disciplina: Universidade e Vida Acadêmica 

1) “A motivação por assumir uma disciplina é a mesma para mim, não importando o 
período. Mas ao saber que a turma  em questão trata-se do primeiro período, devemos 
ter como obrigação manter um estado de alerta quanto aos fatores motivacionais todo o 
semestre. A mim particulamente, fiz um concurso para uma disciplina que está no 1º 
período, portanto a cada semestre tenho “obrigação” em ministrar a disciplina. Portanto, 
não é um critério de escolha, o compromisso com o aprendizado é a minha peça chave a 
cada semestre”. 

2) “Tem sido bastante diversificado a cada semestre, depende da turma a formação 
básica de cada um é que norteia o aprendizado. Na maioria das vezes  das vezes as 
turmas são bastante heterogêneas e na sua grande maioria só percebeu que o semestre 
começou quando estamos ao meio do semestre”. São alunos com diferenciados por 
turno, os do matutino em questão apresentam idade (média) que traz a imaturidade, isso 
leva a brincadeira demasiadas e a falta de compromisso com os estudos, particulamente 
é assim. 

3) “Na maioria (2009/1, 2009/2, 2010/1) delas não, mas a 2009/2 foi uma turma 
diferenciada nas atividades individuais e coletivas. Mas em geral a pouca idade e 
ansiedade e descobertas da vida universitária mostram bastante significativas em relação 
ao compromisso na formação”. 

4) “É bastante visível as mudanças, pois os períodos posteriores por si é um critério de 
seleção. Seguem adiante os mais envolvidos, bom outro agente que traz seleção é a 
seriedade do trabalho dos demais colegas pois eles perceberam que somos formadores 
de profissionais envolvidos e se isso vão acontecer eles sofrerão conseqüências (os 
outros alunos).” 

5) “A formação é bastante complicado falar pelo CEFED, pois direcionada aos 
períodos, integração de disciplinas discussão por melhoras didáticas e formas de 
avaliação não há. Mas no que se refere a iniciativa do professor em cursos de seu 
interesse, há liberação por parte da UFES e dos departamentos, apesar de não haver 
ajuda de custo para isso na maioria dos casos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 06 

Disciplina: Aprendizagem e Desenvolvimento Humano 

1) “Apenas o domínio do conhecimento a que se refere à disciplina”. 

2) “Dinâmico e interessante. Dinâmico pois eles (alunos) estão predispostos a querer 
nova proposição metodológica, tendo em visto o desenvolvimento da disciplina. 
Interessante pois as reações são bem autênticas, espontâneas já que ainda estão 
descobrindo as relações entre as coisas, conteúdos e entre eles próprios”. 

3) “Não são bem semelhantes nos aspectos do comportamento, de maneira geral”. 

4) “Claro que há! Por exemplo, os alunos de períodos mais avançados já conseguem 
perceber a utilização de determinados conteúdos como elementos que sustentam certas 
atividades de caráter prático”. 

5) “Acho que não tenho como referir-me ao bacharelado mas, na licenciatura os 
professores (formados!) parecem dominar e sentem-se seguros aos conjuntos de 
conhecimentos e didáticos e metodológicos pertinentes uma adequação no cotidiano 
pedagógico”.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 07 

Disciplina: Introdução a Educação Física 

1) “O primeiro período possui disciplinas que me interessam porque posso utilizar os 
conhecimentos adquiridos nos cursos de pós-graduação que realizei depois de terminar 
a formação inicial.” 

2) “Tem sido um desafio. Os alunos do primeiro período não são informados que nos 
primeiros semestres é o momento de formar a base do curso. Acreditam que por se um 
curso de Educação Física as aulas tem que ser práticas, mas não é bem assim, as aulas 
são basicamente teóricas.” 

3) “Não existem diferenças. Desde que eu iniciei o curso de Educação Física, como 
discente, as representações que os alunos que ingressam tendem a acreditar que o curso 
é uma continuidade da disciplina que tiveram no ensino fundamental. Uma aula 
eminentemente prática, sem leituras e sem grandes cobranças. Essa representação 
demora a ser desfeita, no processo acontecem muitos conflitos com os professores e 
também internamente, pois questionam se estão no curso certo.” 

4) “Quando o aluno chega na metade do curso os problemas e conflitos começam a 
diminuir. Já sabem o que é o curso, já se situaram sobre o que é a universidade e da 
necessidade de possuírem uma base sólida também  sobre conhecimentos fornecidos 
pelas ciências humanas.” 

5) “Acredito que o novo currículo trouxe novidades que ainda estão sendo 
compreendidas pelos professores e pelos alunos. Ainda é cedo para avaliar o curso e a 
formação oferecida. Terminamos faz pouco tempo um ciclo de formação, a primeira 
turma acabou de se formar. Vamos esperar para ver como eles vão lidar com o que 
aprenderam no curso no cotidiano/em suas aulas no ensino fundamental e médio. 
Quando retornarem para fazer a formação continuada em um curso de pós teremos 
como ter acesso às experiências para fazer um balanço/avaliação de como foi a 
formação inicial.” 

 

 

 

 


