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Resumo: 

Este texto apresenta uma experiência de ensino e pesquisa desenvolvida no contexto da 

disciplina, Didática do Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Piauí. Teve como objetivo analisar à didática e a formação do 

professor, refletindo a lógica da disciplina e como instrumento mediador a pesquisa, 

confrontando as ideias dos teóricos que abordam a temática em estudo com a prática do sujeito 



em formação, no exercício da docência do ensino superior. Assim, o objeto de estudo foi à 

didática, a formação do professor e as relações que se estabelecem no processo de ensino e 

aprendizagem, partindo da relação teoria e prática. O contexto da sala de aula se transformou 

em um local de comunicação e interação, conferindo legitimidade à ação docente. A bibliografia 

selecionada se apoiou em autores como: Feldman (2001), Zabalza, (2004), Pimenta; Anastasiou 

(2005), Cordeiro (2007), Melo; Urbanetz (2008), dentre outros. Para investigar o exercício da 

docência no ensino superior, optamos pelo caminho metodológico centrado na abordagem 

qualitativa do tipo descritiva permitindo a análise minuciosa da realidade investigada. 

Participou da investigação um grupo de alunos do curso de Mestrado em Educação, assim 

constituídos: quatro com formação inicial em Pedagogia, dois em Letras e um em Matemática, 

totalizando sete alunos. Para coletar os dados utilizamos a entrevista iniciando com uma 

reflexão acerca da compreensão do grupo, sobre a função da Didática na formação do professor 

e a relação triádica: professor, aluno e conhecimento. Um dos motivos que nos levou a 

discussão sobre a contribuição da didática para formação do professor foi às contradições acerca 

do papel desempenhado por esta, no processo do ensinar e do aprender.  Assim, a relevância e 

pertinência do estudo para o ensino e a pesquisa em educação se justificam pela necessidade de 

colocar o sujeito no centro do processo do ensino e da aprendizagem, buscando despertar o 

compromisso com a ação docente, construindo competências essenciais para sua formação, nas 

interações realizadas durante a disciplina. Os resultados apontam que a pesquisa sobre as 

percepções iniciais do grupo, contribuiu com as discussões coletivas em sala de aula, visto que, 

possibilitou uma reflexão entre as concepções iniciais do grupo, a bibliografia estudada e a 

pesquisa de campo, culminando com a produção de uma coletânea de textos. Do ponto de vista 

didático, conclui-se, que a forma como a disciplina foi conduzida o objetivo foi alcançado, visto 

que, cabe ao professor propor desafios ao aluno que possibilite a construção do conhecimento, 

pelo conhecimento. Contudo, para que o processo de ensino e aprendizagem se concretize com 

produtividade as atividades universitárias devem buscar atingir os aspectos básicos sobre os 

quais se projeta o sentido da formação: desenvolvimento pessoal e profissional. Isso significa 

dizer, que o docente do ensino superior, privilegiado nesse estudo, precisa está constantemente 

em processo de aperfeiçoamento de sua ação, a fim de realizar pesquisas que aproxime o aluno 

de sua área de atuação. 

Palavras-chave: 

Didática do Ensino Superior. Ensino e Aprendizagem. Formação do Professor. 

 

Introdução: a sala de aula como espaço de formação 



Neste estudo apresentamos os resultados de uma pesquisa desenvolvida no contexto da 

disciplina Didática do Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Piauí, tendo como norte orientador uma pesquisa de campo realizada 

no percurso da disciplina buscando uma inter-relação entre teoria e prática mediada pela 

pesquisa.  

As interações, aqui realizadas, colocam o sujeito no centro do processo de ensino e de 

aprendizagem, visto que, se volta para o despertar do seu compromisso com uma ação docente 

pautada na construção de competências essenciais para sua formação criando, dessa forma, 

situações de aprendizagem que contribuem de forma significativa tanto no âmbito pessoal 

quanto no profissional. 

Assim, temos como objetivo, nesse texto, analisar algumas questões que envolvem a didática e a 

formação do professor refletindo a lógica da disciplina, tendo como instrumento mediador a 

pesquisa, confrontando as idéias dos teóricos que abordam a temática em estudo com a prática 

do sujeito em formação, no exercício da docência do ensino superior.  

Para atingir nossos objetivos, discutimos em primeiro lugar, a proposta metodológica do 

trabalho. Em segundo lugar, percorre-se a bibliografia selecionada para o estudo da disciplina 

apontando diferentes enfoques sobre a questão da didática advindos das idéias de autores 

consagrados como: Zabalza (2004), Pimenta; Anastasiou (2005), Vasconcelos (2006), Cordeiro 

(2007), Melo; Urbanetz (2008), dentre outros. 

Em terceiro lugar, refletiremos a parte empírica do estudo, buscando estabelecer vínculos entre 

a questão da didática e a formação do professor inerente ao exercício da docência do ensino 

superior, descrevendo os dados coletados na pesquisa de campo, focando as posições assumidas 

pelos participantes. Finalmente, com base no resultado das análises, chegamos às considerações 

finais sobre o estudo. 

 

Metodologia: refletindo a prática da docência universitária  

Para investigar o exercício da docência no âmbito da instituição de ensino superior optamos 

pelo caminho metodológico centrado na abordagem qualitativa do tipo descritiva, visto que, o 

interesse se volta para a realidade em estudo, ou seja, as perspectivas dos partícipes, suas 

vivencias e conhecimentos relacionados com a problemática evidenciada (FLICK, 2009). 

Descritiva porque permite a análise minuciosa da realidade investigada.  

Os pesquisadores e pesquisados são alunos de cursos de Graduação e Pós-graduação script 

senso da Universidade Federal do Piauí, como já mencionado. A pesquisa foi realizada, por 

grupos diferentes, em locais e momentos distintos, visto que são constituídos de alunos de pós-

graduação, visando captar a percepção dos investigados sobre o papel da didática na formação 



do educador tendo com ponto de partida o lugar em que, cada um, se encontra no seu processo 

de formação, inicial e continuada. 

A pesquisa foi construída, inicialmente, com uma reflexão acerca da compreensão do grupo 

pesquisador/pesquisados, sobre a relação triádica: professor, aluno e conhecimento, a percepção 

do papel de cada vértice e a função da Didática no processo do aprender e do ensinar, seguida 

de estudos teóricos.  

No entanto, o que norteou o estudo foi à pesquisa realizada em escolas públicas e universidades, 

pelo grupo a partir das seguintes orientações: 1 - Pesquise em seu local de trabalho a concepção 

predominante sobre a relação professor-aluno-conhecimento; 2 - Observação de uma aula com 

autorização do (a) professor (a), buscando identificar o conceito de ensino e aprendizagem e a 

relação professor-aluno presentes na aula; 3- Entrevista com alunos de uma Universidade, ou de 

uma escola básica, verificando como se relacionam com ela, o que aprendem nas aulas e fora 

delas e que importância dada ao conhecimento escolar e acadêmico.  

Para efeito deste texto, será apresentada a análise das concepções iniciais do grupo e de dados 

coletados por meio de entrevistas realizadas junto a alunos de graduação. Esta interação, teoria e 

prática, durante o percurso da Disciplina possibilitaram a construção do corpo da pesquisa que 

aos poucos foi se configurando como um fator preponderante para a compreensão dos 

fenômenos investigados em uma situação real, vivenciada pelos alunos, no contexto da sala de 

aula.  

 

A didática e a formação do educador: uma reflexão sobre o aprender e o ensinar  

Um dos motivos que nos levou a discussão sobre a contribuição da didática para formação do 

professor foi às contradições acerca do papel desempenhado por esta, no processo do ensinar e 

do aprender, tendo em vista, as mudanças ocorridas na estrutura do ensino na Universidade e em 

conseqüência nos valores social.  Na concepção de Zabalza (2004, p. 30): “Os ares de mudança 

na Universidade e, principalmente, a pressão pela qualidade estão levando o corpo docente a 

revisar seus enfoques e suas estratégias de atuação”.  

Sutilmente está se colocando, que à universidade como lócus especializado de formação não 

pode se contentar apenas em transmitir os conhecimentos, mas em recriá-los por meio da 

interação docência e pesquisa, atribuindo sentido teórico e prático a formação que oferece aos 

estudantes. Esse movimento não pode ser dissociado do contexto social da escola básica cuja 

responsabilidade com a melhoria da qualidade do ensino, como instituição formadora 

conceituada, a universidade tem o dever de colaborar (ZABALZA, 2004). 

Certamente, esta não será uma tarefa das mais fáceis, exige uma reavaliação do papel do 

professor universitário, este, “deve ser um intelectual dedicado não só ao ensino, mas também 



um profissional da pesquisa, da criação, da análise, da crítica e da transformação” 

(VASCONCELOS, 2006, p.45).  

Portanto, seu crescimento profissional só será possível na interação com o outro, o aluno, jovem 

ou adulto que adentrou aos muros da universidade com anseios que lhes são próprios, que estão 

diante do professor ouvindo-o, reagindo, compreendendo, interpretando, (re) elaborando e 

transformando. O que esperam, de fato é que o professor transforme sua passagem pela 

universidade em uma experiência rica e produtiva. 

No entanto, para que o processo de ensino e aprendizagem se concretize com produtividade as 

atividades universitárias devem buscar atingir os aspectos básicos sobre os quais se projeta o 

sentido da formação: o desenvolvimento pessoal e profissional.  

O verdadeiro sentido da formação será conferido pela sociedade ao longo dos tempos, através 

do tipo de efeito que a universidade é capaz de produzir no sujeito o desejo de aprender por toda 

a vida, a busca pela qualificação sempre que se fizer necessário, a construção de atitudes 

técnicas responsáveis e de competências que o qualifique para continuar a aprender 

(ZABALZA, 2004).  

Isso significa dizer, que o docente do ensino superior, privilegiado nesse estudo, precisa está 

constantemente em processo de aperfeiçoamento de sua ação a fim de realizar pesquisas 

significativas e aproximar os alunos de sua área específica de atuação.  

Enfim, compreender a dimensão didática no processo de formação do professor é um dos 

princípios básicos da docência que objetiva a aprendizagem do aluno e otimizar sua formação. 

Sendo assim, é “preciso entender a didática como uma área que tem na sua especificidade o 

estudo da prática pedagógica e que ela precisa ocupar-se do processo ensino-aprendizagem” 

(MELO; URBANETZ, 2008, p. 152). 

Nesse sentido, entendemos que essa disciplina deve está presente nos cursos de formação de 

professores por possibilitar a interação entre professor, aluno e conhecimento, tríade recorrente 

no campo da Didática. Assim, sentimos que o momento é propício para uma reflexão sobre a 

relação ensino, didática e formação de professores. 

No entanto, não é a nossa intenção, neste texto, desenvolver uma discussão aprofundada sobre 

as tendências já conhecidas ou optar por algumas concepções já constituídas. O que se pretende 

é fomentar uma discussão em torno de aspectos relacionados com o ensino e a aprendizagem, 

remetendo ao problema da relação teoria e prática, visto que, do “ponto de vista didático, não 

parece muito sensato tratar do ensino somente em termos de sala de aula, esquecendo que os 

problemas centrais residem também nos sistemas institucionais de ensino” (FELDMAN, 2001, 

p. 43).  



Isso implica dizer, que o processo de formação não pode ocorrer distanciado da prática, 

desconsiderando as diversas realidades. 

 

Docência e formação docente: estabelecendo relações pedagógicas mediadas pela pesquisa 

No contexto educacional, existe um grande desafio colocado à educação e em especial, a 

Didática, que é o de subsidiar os professores no desenvolvimento de sua prática docente. Isso 

porque, sempre que o assunto em pauta se refere ao processo de ensino e aprendizagem 

geralmente a discussão se volta para a reflexão isolada dos atores envolvidos e, em situações 

que ocorre insucesso são atribuídas a uma dificuldade individual.  

Nesse sentido, “a Didática é percebida como repositório e fonte dos bons métodos de 

transmissão dos conhecimentos” (CORDEIRO, 2007, p. 97). Assim compreendida, a sensação 

que se tem é que a Didática se torna uma âncora, onde o professor se apóia encontrando meios e 

estratégias para ensinar.  

Vista desse ângulo, ela perde o foco de um aspecto que é de fundamental importância para que 

ocorra a aprendizagem significativa no contexto da sala de aula, o sentido das interações que 

realmente acontece no seu interior e permite uma ação docente que não pode ser reduzida a uma 

técnica isolada. Podemos denominar essa tríade, ou seja, o conjunto de relações que se 

estabelece entre professor, aluno e conhecimento de relação pedagógica.  

Este enfoque supõe que “pensar o ensino e a aprendizagem em termos de relação pedagógica 

implica admitir a complexidade da situação de sala de aula e considerar as questões de ensino de 

um ponto de vista dinâmico” (CORDEIRO, 2007, p. 98). Cabe assinalar, que para se chegar a 

isso, as instituições formadoras, necessitam de uma transformação didática.  

O desafio está posto e requer o uso da pesquisa, iniciando no contexto da sala de aula das 

próprias instituições de formação e estendendo-se para a escola básica, campo educativo de 

aplicabilidade de práticas pedagógicas. 

Como resposta a essa necessidade e por acredita que a Didática exerce um papel fundamental 

nas relações que se estabelecem no contexto educativo e na formação do professor, na disciplina 

Didática do Ensino Superior vivenciamos situações de aprendizagem no espaço institucional, 

nesse caso especifico a universidade e a escola, tendo sempre presente o diálogo entre os pares e 

o conhecimento. Nessa relação pedagógica buscamos transformar a ação docente em um 

movimento constante de interação teoria e prática. 

Buscamos, então, compreender o papel da Didática no processo de formação, não somente 

refletindo o professor universitário e o exercício da docência no desempenho de sua ação 



pedagógica, mas também, a percepção dos demais atores envolvidos e sua implicação no 

processo de ensino e aprendizagem.  

No intuito de transformar a sala de aula em um campo de pesquisa e seus atores em pesquisados 

e pesquisadores. Chegamos, dessa forma, a uma riqueza de troca de saberes enriquecedora para 

todos, tendo como produto final um conjunto de artigos que refletem o lugar em que cada 

envolvido se encontra, no seu processo de formação.  

Analisaremos, a seguir, os posicionamentos dos alunos da turma, resultante da provocação 

inicial sobre a relação triádica: professor, aluno e conhecimento, a percepção do papel de cada 

vértice e a função da Didática no processo do aprender e do ensinar. Lembramos que são alunos 

do curso de Mestrado em Educação, quatro com formação inicial em Pedagogia, dois em Letras 

e um em Matemática, totalizando sete alunos. Dentre estes, selecionamos três depoimentos por 

serem representativos dos demais. Passemos, agora, a ênfase dada pelos discentes à reflexão 

inicial. Vejamos: 

1 - A Didática, método [...] o professor executor, reprodutor de conteúdos, ação 

docente utilitarista, o aluno expectador [...] O bom professor detinha o conhecimento e, 

consegui que os estudantes permanecessem quietos, ligados a sua exposição o que 

representava autoridade respeitada e aprendizagem garantida, esse sim, era um 

professor que tinha ‘Boa Didática’ e sabia ensinar. 

2 – [..] O professor tem que dominar bem o assunto a ser dado em sala de aula, saber 

passar esse assunto [...] tentar interagir com seus alunos para saber se estão 

aprendendo [...] priorizando o ensino e aprendizado de forma igual levando em conta o 

aluno como pessoa humana. 

2 – [...] atividades facilitadoras do processo de aprendizagem [...] exercícios que 

estimulem o aluno a aprender, [...] resolução de questões que levem os alunos a 

interagir, onde essa interação possa reforçar a formação dos mesmos. 

 
A percepção sobre o papel a ser desempenhado pelo professor no exercício da docência é 

evidenciada, de forma clara, no emprego e sentido atribuído as palavras: executor, dominar, 

passar e estimulem destacadas e extraídas, dos posicionamentos dos alunos. Como se pode 

perceber o professor ainda é quem tem o controle do processo e resultado da ação docente. 

 Com relação à posição ocupada pelo aluno, nesse processo, as palavras: expectador e interagir 

demonstram a passividade do aluno no momento da aula. Embora tenham feito o uso do verbo 

interagir o sentido a ele atribuído, não remete a uma relação de partilha, de troca de saberes 

entre professor e aluno, visto que, a interação é feita para saber se aprenderam ou quando estão 

resolvendo atividades previamente elaboradas.  



Expressões como: detinha o conhecimento, ensino e aprendizado e resolução de questões, no 

contexto em que se apresentam revelam que a relação triádica: professor, aluno e conhecimento, 

não acontece de forma satisfatória, visto que, não oferece condições para a construção do 

processo pessoal de aprendizagem. Embora, o aluno esteja em contato com o conhecimento, as 

relações pedagógicas que se estabelecem são determinadas pelo professor. É ele que detém o 

conhecimento decide o que deve ser ensinado e aprendido. Isso é evidenciado, quando afirma 

que através de resoluções de questões, propostas pelo professor, o aluno interage com o 

conhecimento reforçando sua aprendizagem. 

Do ponto de vista didático, cabe ao professor, propor desafios ao aluno, que possibilite a 

construção do conhecimento, pelo conhecimento “auxiliando-os na tomada de consciência das 

necessidades apresentadas socialmente a uma formação universitária” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2005, p. 215). Foi o que pretendemos com esse estudo. 

Para ampliar a compreensão da relação teoria e prática, como último item de análise 

consideramos as percepções sobre as relações que os universitários têm com as respectivas 

instituições de ensino, a aprendizagem e o valor atribuído ao conhecimento. Passemos à análise 

de alguns depoimentos verbalizados pelos entrevistados. 

1 - Há professores que se empenha para ensinar à disciplina procurando aliar à teoria 

a prática, permitindo que os alunos não somente decorem e sim entendam como 

realmente funciona cada assunto. [...] Acho que falta maior esclarecimento das 

disciplinas e mais atividades para que os alunos fixem melhor os assuntos, além disso, 

é preciso mais práticas e maior organização do currículo para que o aluno tenha mais 

tempo para realizar atividades extracurriculares e estudar mais em casa. 

 

2 - Aqui tenho um contato com estilos bem variado de professores. Alguns muito 

capazes e dedicados, outros relapsos e descompromissados. A maioria das disciplinas 

tem um conteúdo prático bem desenvolvido o que é muito bom. Um ponto fraco das 

aulas é o horário quebrado e os atrasos freqüentes dificultando a organização do 

estudo em casa e de atividades extracurriculares (pesquisa e extensão). De maneira 

geral, a formação é boa mais existem algumas deficiências materiais e humanas que 

impede que ela seja considerada ótima. 

 
Como podemos perceber nos primeiro depoimento, as expectativas do aluno se voltam para a 

tríade: professor, aluno e conhecimento, predominando a relação professor/aluno entendidas na 

forma e no contexto em que o sentido da fala foi utilizado. No primeiro texto: Há professores 

que se empenha para ensinar à disciplina procurando aliar à teoria a prática, permitindo que 

os alunos não somente decorem e sim entendam como realmente funciona cada assunto, pode-



se constatar o esforço do aluno para compreender a lógica do ensinar e do aprender e a 

importância que atribui à aprendizagem.  

A relação com a instituição de ensino que assume em sua fala está demonstrada quando se 

refere à organização curricular e otimização do tempo para realizar atividades extracurriculares 

e estudar mais em casa. Segundo Cordeiro (2007, p. 31) “As relações das pessoas com a escola 

são mediadas pelas representações do currículo que circulam na sociedade”. Isso significa dizer, 

que a clareza do que ocorre em uma instituição de ensino está expressa na organização 

estrutural e curricular.  

No segundo depoimento o destaque se volta para relação professor/aluno no campo profissional 

e afetivo. A expressão [...] capazes e dedicados, outros relapsos e descompromissados abarca 

necessidades individuais, seguida da profissional “que alia a objetividade dos estímulos 

exteriores ao indivíduo os elementos de sua memória e de sua afetividade, baseia-se em 

sensações transmitidas pelos órgãos dos sentidos, que permitem reconhecer o mundo exterior 

assim com reconhecer-se nele” (VASCONCELOS, 2006, p. 96). 

O aluno se identifica como parte deste contexto, deixando claro que o professor deve cumprir o 

papel a ele conferido, ou seja, exercer a atividade docente com responsabilidade é o que se 

observa quando se refere ao horário quebrado e os atrasos freqüentes. Essa desorganização 

provocada pelo (des) compromisso com a atividade docente provoca dificuldades que reflete na 

efetivação do processo de ensino e aprendizagem, na medida em que impede outras atividades 

como: pesquisa e extensão essenciais para sua formação.  

No entanto, reconhece que a formação é boa e o conteúdo prático bem desenvolvido 

demonstrando o reconhecimento e o respeito pela instituição formadora e a competência 

didática dos professores. 

 

Para não concluir... Pontos de partida... Pontos de chegada 

Do conjunto de análise apresentados, neste estudo, conclui-se que a forma como a disciplina 

Didática do Ensino Superior foi conduzida, professor e alunos interagiram com situações de 

aprendizagem, caracterizando-as como atividades do trabalho docente, no qual o foco central se 

desenvolveu com, e, sobre o ensinar e o aprender, considerando que ambos, professor e aluno 

são sujeitos em formação.  

O contexto da sala de aula, portanto, se transformou em um local de comunicação e interação, 

no qual a relação entre os pares, professor e aluno, se estabeleceu a partir dos papéis que lhes 

foram atribuídos, conferindo legitimidade à ação docente, perante a instituição, do lugar em que 

cada um se encontrava, no seu processo de aprendizagem, durante o percurso da disciplina 

(VASCONCELOS, 2006). 



No nosso convívio profissional estamos constantemente lidando com situações que envolvem 

centenas de sujeitos em formação. Notadamente, a Didática e a formação do professor vem se 

tornando a cada dia, mais evidente nas discussões educacionais e, por concordarmos com Melo 

e Urbanetz (2008, p.28) quando diz que: “o campo da didática não pode limitar-se ao âmbito da 

sala de aula e aos seus sujeitos principais, o professor e o aluno” é que ousamos transformar a 

nossa sala de aula em campo de investigação, nos debruçando sobre um tema tão relevante para 

todos que se preocupam com o desafio do ensinar e do aprender. 

No campo das relações que se estabeleceu no contexto da sala de aula, a pesquisa sobre as 

percepções iniciais dos pesquisadores/pesquisados trouxe contribuições importantes para as 

discussões coletivas, visto que, possibilitou uma reflexão aprofundada entre as concepções 

iniciais do grupo e a bibliografia estudada.  

Na verdade, quando se pensou na metodologia da disciplina, a partir da posição dos alunos 

pensou-se em inovação que, certamente, ultrapassou as relações didáticas pedagógicas 

culminando com a produção individual de uma coletânea de textos pelo grupo.  

A pesquisa de campo foi o momento da operacionalidade da ação docente, através da 

investigação, relacionando teoria e prática o grupo foi desafiado a construir relações 

pedagógicas necessárias, a formação do professor universitário. Esse momento foi fundamental 

para o entendimento da importância da relação triádica para o exercício da docência do ensino 

superior. 

Para não concluir gostaria de reafirmar o papel da Didática no processo de formação do 

professor, por possibilitar a reflexão do exercício da docência e das relações pedagógicas, bem 

como, a percepção dos demais atores envolvidos no processo de ensinar e aprender. 
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Resumo: 

Partindo de recente pesquisa que constituiu parte de estudo complementar à tese de mestrado, 

constata-se um aumento significativo (cerca de 400%) na oferta de Cursos Superiores de 

Educação Física no Brasil nas últimas duas décadas, resultado que teve por base uma análise 

estatística dos números apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio 

Teixeira – INEP, órgão subordinado ao Ministério da Educação. Neste sentido, o objetivo deste 

estudo é descrever este processo de expansão, procurando pontuar suas causas e consequências. 

A metodologia do estudo é quantitativa e exploratória e como técnicas são empregadas a 

pesquisa documental e a bibliográfica. Observa-se que os números apresentados anualmente 

pelo INEP, principalmente na área de Educação Física, são arquivados e não são 

suficientemente analisados e questionados. O crescimento da oferta do Ensino Superior no 

Brasil é resultado de uma Política Educacional que vem sendo executada pelo Governo Federal. 

Esta política tem como objetivo que o setor privado participe mais ativamente no investimento 

do Ensino Superior. Percebe-se o avanço significativo do Ensino Privado no Brasil e as 

Instituições de Ensino Superior Públicas permanecem na expectativa de um investimento sólido 

e consistente por parte dos governos. Dois fatores importantes que potencializaram a procura do 

Curso Superior de Educação Física no Brasil foram à regulamentação da Profissão através da 

criação dos CONFEF – Conselho Federal de Educação Física e mais recentemente os mega 

eventos esportivos que ocorrerão no Brasil nos próximos anos: A Copa do Mundo de Futebol / 

FIFA – 2014 e as Olimpíadas Rio 2016. Observa-se que uma das principais consequências do 

aumento da oferta do Curso Superior de Educação Física é a necessidade de aumento na 


