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Resumo da Tese: 
A presente tese buscou a compreensão sobre como uma instituição reconhecida pela sua tradição na área, no que tange à formação de 
professores de Educação Física, no Brasil, a Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ), 

pensa e realiza o percurso formativo do licenciando em seus domínios. O problema de pesquisa mirou a compreensão acerca de como os 
conhecimentos profissionais docentes estão presentificados na proposta curricular de formação inicial de professores da insti tuição pesquisada 

e como se manifestam na visão de seus formadores. Mais detidamente, enquanto objetivo, buscou investigar a formação inicial do professor, 
no contexto do curso em tela, à luz da base de conhecimento profissional docente, com enfoque nas concepções e práticas do pr ofessor 

formador. Para tanto, guiou-se pelos seguintes objetivou específicos: analisar o Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em Educação 
Física da EEFD/UFRJ, no sentido de compreender o espaço e a articulação disciplinar voltados para a formação docente; compreender de que 

maneira o Núcleo Docente Estruturante do curso entende a formação curricular e as intervenções pedagógicas de professores for madores, 

focalizando os saberes e práticas que interpelam a formação do futuro professor que atuará no contexto da Educação Física escolar; conhecer 
quais as concepções de ensino que orientam a docência de professores formadores do curso, no intuito de interpretar o espaço conferido aos 

diferentes elementos da base de conhecimento docente; compreender, à luz da base de conhecimentos profissionais docente, as práticas 
pedagógicas que estes professores formadores declaram ter.  A pesquisa encontrou justificativa na lacuna de estudos evidenciada pela revisão 

de literatura, e, como consequência, na importância em lançar olhar sobre o que faz e pensa o professor formador numa das instituições 
pioneiras dentro do campo da Educação Física. O marco teórico foi tecido em torno de três perspectivas conceituais e duas con textuais, a saber: 

ensino enquanto especificidade profissional docente, com base em Roldão; conhecimento profissional docente, em Shulman; formação 
profissional docente em Formosinho; o contexto da docência no ensino superior nas abordagens de Franco, Therrien & Dias e Cru z; o contexto 

da EEFD, campo da pesquisa, nos estudos de Baptista, Silva & Lopes e Fonseca, Nóbrega & Albuquerque. Para alcançar os objetivos propostos, 

adotou-se os procedimentos metodológicos numa perspectiva triangular: análise documental do Projeto Pedagógico do Curso; grupo de 
discussão com três professores formadores do Núcleo Docente Estruturante; e entrevista com quatro professores formadores responsáveis 

pelas disciplinas que focalizam especialmente a formação para atuação na educação básica. A pesquisa tem aprovação no Comitê de Ética em 
pesquisa pertinente ao seu escopo. Os resultados apresentaram convergências e divergências em relação à literatura revisada e ao referencial 

teórico adotado. A análise documental do Projeto Pedagógico de Curso denotou ausência de concepção de formação docente ali ançada com a 
escola de educação básica num curso de licenciatura que visa a atuação de seu egresso justamente neste espaço. Já o grupo de discussão com 

membros do Núcleo Docente Estruturante revelou concepções e fazeres opostos a essa perspectiva. Os três professores participantes 

declararam uma noção de formação, em Educação Física, centrada na docência e na atuação do licenciado em escola básica. Evidenciaram, 
ainda, propostas de articulação entre docentes formadores na direção de um projeto comum para o curso de licenciatura da instituição. A 

entrevista com os quatro professores formadores permitiu inferir que, a despeito das divergências e não aderências de parte d e outros docentes, 
há movimentos convergentes com uma formação de professores alinhada em direção à formação do licenciado para atuação em seu futuro 

campo profissional: a escola. A triangulação dos dados deixou ver, portanto, que o currículo, embora distante do momento pres ente e, neste 
sentido, descontextualizado, presentificou-se de outra forma, potente em possibilidades, nas falas e práticas declaradas do professor formador. 

A tese sustentou pontos determinantes que emergiram ao longo do percurso de pesquisa realizado, como o reconhecimento do papel que o 
próprio docente formador tem ao atuar num curso de licenciatura, a dimensão da base de conhecimentos profissionais para a docência que 

envolvem o que se considera ser professor e a necessidade de que o licenciando experimente a docência ao longo de sua formação 
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