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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a importância da formação dos discentes do ensino médio da rede regular
de ensino, e a relevância do trabalho das feiras de ciência para a escolha da carreira universitário no qual estes irão
cursar. Para compreender melhor a educação e a formação dos discentes, é preciso também debruçar-se sobre as
influencias relacionadas a posterior escolha de ofício após o término do ensino médio. Para tanto, procedeu-se uma
busca em literaturas e também foi realizada um estudo de caso, sendo analisado a realidade de discentes da 3º série do
ensino médio regular de ensino, por meio da aplicação de um questionário baseado em  conhecimentos
sociodemográficos, uma vez que é de grande relevância aos jovens, terem uma compreensão do que cabe a cada
profissão para assim balancear a sua verdadeira “vocação”, esta que deve ser complexa e singular para que assim esse
jovem se torne um profissional competente.
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ABSTRACT
 
This article aims to analyze the importance of training of students of high school the regular school system , and the
relevance of the work of science fairs for choosing the university career in which they will attend . To better understand
the education and training of students , we must also look into the influences related to subsequent choice of office after
the end of high school . Therefore , we proceeded to a search for literature and was also carried out a case study , which
analyzed the reality of students of 3rd series of regular high school education through the application of a questionnaire
based on demographic knowledge , since is of great relevance to young people, have an understanding of what it is for
each profession so as to balance his true "calling" , this should be complex and unique so that this young man to become
a competent professional .
 
KEYWORDS: High school. Fair professions. Career guidance.
 

INTRODUÇÃO
 
 Em uma faculdade ou universidade, a procura pela formação específica constitui um importante determinante para a
formação cientifica, sendo que esta é de grande significância para haver uma melhoria no aprendizado do aluno. Diante
disso, é necessário colocar a importância da evolução no tocante ao conhecimento, esse que é indispensável para a
formação profissional e humana dos discentes e futuros acadêmicos.
A história do conhecimento moderno esclarece com maior perceptibilidade as questões da ciência correlacionada à
reflexão e desenvolvimento dos discentes na academia.  A faculdade tem a incumbência de formar pessoas críticas que
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tenham a capacidade de refletir e discutir, consequentemente sobre a sua realidade sociocultural e assuntos afins.
 As pessoas que são inseridas num centro acadêmico podem ser identificadas como um fator crítico, uma vez que estas
passam a deixarem de pensar e agir de maneira popular e passam a agir de maneira conceituada, não só no campo
acadêmico mas em todos os setores da sua vida.. Diante do momento no qual o indivíduo ingressa no ensino superior,
ele passa a ser considerada uma pessoa pensante (sapiente) e que passa a ter um grande encargo perante a sua
comunidade.
Nesse contexto, vale advertir que o conhecimento não impetra salvar ninguém, entretanto, esta possibilita haver uma
nova visão do ato de educar, logo auxilia no desenvolvimento intelectual dos discentes que usufruem desses meios
evolutivos da ciência. Esta que é de grande relevância a acontecer e ser apresentada por meio de estandes e ou
qualquer outro meio que possibilite a jovens terem o primeiro contato com as tecnologias e os avanços em cada setor
de atuação em diferentes profissões, para que assim a escolha da profissão na qual devem seguir seja algo positivo a
sua formação.
 Outrossim, este artigo teve respaldo na analise de resultados obtidos através da realização de uma feira de profissões,
esta que é fundamental para a inserção de jovens na vida acadêmica e posteriormente na inserção ao mercado de
trabalho. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo conscientizar alunos do nível médio de ensino a desenvolver-se
e integrar-se a determinada área de atuação.
            A prática profissional pode ser analisada como uma das atividades de maior importância na vida de um
indivíduo, sendo que é na adolescência, etapa na qual se evidenciam as dúvidas e angustias a respeito do futuro, que
os interesses profissionais principiam a evidenciar-se, tendendo a se definir até o início da vida adulta (LEITO; MIGUEL,
2004). Nesta etapa do processo de escolha profissional, questões como identificar aptidões, situações familiares e
perspectivas para o futuro são importantes elementos de investigação (PRIME; CASELLATO; MOGGI, 2005).
            Diante do que fora citado anteriormente é notória a importância de nas escolas de ensino médio, se trabalhar as
questões de formação nas diferentes profissões, como um meio de proporcionar aos alunos, a vivência de realidades
diferentes, buscando sempre promover e buscar as profissões nas quais se tem maior domínio, encanto, paixão.
O processo de construção de conhecimento, este que é apreendido nos centros universitários, diz muito sobre qual tipo
de profissional estes acadêmicos vão se tornar, logo é de grande relevância o aluno ter amadurecido na ideia e na
profissão que queira seguir, só assim a sua formação e posterior atuação profissional vai ser algo de grande importância
para a sua vida e a vida dos demais membros da sociedade.
Em decorrência ao que foi discorrido, no presente artigo que busca tratar e desenvolver por meio de entrevistas,
conhecer e assim compreender as questões referentes as profissões nas quais os educandos irão buscar atuar, sendo
que está sendo direcionado para a área da Educação Física e o papel desta para a formação do individuo, profissão
esta que tem grande importância para a formação do individuo. 

DIVERGÊNCIAS ENTRE O IDEALISMO E O REALISMO DA EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE AO ENSINO MÉDIO.

A Educação Física no currículo escolar é disciplina obrigatória, porém ainda não está sendo trabalhada da maneira
adequada, tornando o seu exercício marginalizado. Cabe aos gestores escolares promoverem materiais e espaço físico
adequado para o trabalho realizado nesta área de atuação, fazendo com que os professores tenham meios para
trabalhar seguindo metodologias que sejam positivas para o desenvolvimento dos discentes (COLETIVO DE AUTORES,
1992).
A visão cultural do que venha a ser a “Educação Física”, é algo que não contribui significativamente para a formação
humana. Tem-se ai uma distorção de real sentido, esta que ainda interfere na ação do profissional dessa disciplina que
é rica, pois, permeia diferentes áreas do conhecimento humano. Porém muitos profissionais dessa área acabam
contribuindo para que não se mude a realidade da Educação Física escolar.
Esse profissional, segundo Bracht (1999), deve ter consciência de que se o trabalho é realizado de maneira correta e
integra, aos poucos passará a ver com outros olhos essa disciplina enquanto parte fundamental aos currículos
escolares. No caso estudado é evidente a inquietação de professores e estudantes de licenciatura que ainda não
compreenderam o real sentido desta, como também não analisam a importância e aplicabilidade das abordagens
metodológicas da Educação Física.
 Dessa forma é importante levantar o seguinte questionamento: será que os profissionais e futuros estudantes de
educação Física assimilam bem cada abordagem de seu curso e ainda tem discernimento para integrar o que fora
estudado nas literaturas e encontros estudantis.  

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA “EDUCAÇÃO INFANTIL”.
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            O ensino da Educação Física é de extrema importância para o desenvolvimento dos discentes, sendo este
colocado como fundamental, através da lei de diretrizes e bases da educação brasileira (LDB, lei nº 9394/96). Na feira
das profissões foi acometida de maneira mais abrangente a questão da Educação Física direcionada ao ensino infantil,
uma vez que este está sendo bem mais abordado neste artigo, uma vez que é de grande importância atentar-se a
formação dos discentes desde as series iniciais, etapa de ensino que é de grande importância para o desenvolvimento
intelectual dos alunos na sua posterior vida estudantil, e profissional.
            O cuidado com a educação das crianças de 0 a 6 anos de idade surgiu com a inserção da mulher ao mercado de
trabalho. Logo acabaram criando-se as primeiras creches e pré-escolas, que traziam como objetivo, guardar crianças
que não tinham como ser cuidadas pelas mães devido as suas novas ocupações. É importante salientar que não era
função das creches e pré-escolas educar, as pessoas que ali estavam eram cuidadoras, sendo que com o passar do
tempo, além de cuidar desses espaços, as pessoas que trabalhavam nessas instituições foram destinadas a educar
essas crianças, uma vez que é nos anos iniciais que a formação se torna algo possível a acontecer de forma natural,
evoluindo gradativamente até esta criança se transformar em um adulto (ser capaz e pensante).
            Segundo Freire (1992) o conhecimento de mundo de uma criança depende muito das relações que a mesma
tem para com os colegas. Para tanto, faz-se necessário dispor de um tempo e espaço maior para se trabalhar atividades
corporais com crianças. Só assim a aprendizagem tornar-se significativa.
            Para que essa aprendizagem ocorra faz-se necessário que o professor tenha conhecimento prévio da turma em
que irá trabalhar, para então planejar sua ação levando em consideração os aspectos dos alunos que ali estão, de
maneira que estas crianças sejam capazes de desenvolver habilidades fundamentais de forma gradual, sem pular
etapas, evitando que no futuro não venham a sofrer com falhas nessa fase de desenvolvimento.
Na educação infantil, a educação física desempenha um papel de relevada importância, pois a criança desta fase esta
em pleno desenvolvimento das funções motoras, cognitivas, emocionais e sociais passando da fase do individualismo
para a das vivencias em grupo. A aula de educação física é espaço propício para um aprendizado através das
brincadeiras, desenvolvendo se os aspectos cognitivos, afetivo, social, motor e emocional conjuntamente
(MAGALHÃES, 2007).
            Na educação infantil é de substancial necessidade que o educador tenha conhecimento dos estágios de
desenvolvimento infantil, se dividem em 4 fases: sensório-motor (0 a 2 anos), fase na qual é trabalhado os reflexos
neurológicos básicos, ocorrendo a assimilação, relação do bebê e o ambiente no qual está inserido; pré-operatório (2 a
7 anos e 8 meses), estagio da inteligência simbólica; operatório-concreto (8 a 11 anos), relação de diferentes aspectos e
interpretação da realidade; e o operatório-formal (8 a 14 anos) ocorre a abstração total dos fatos.
O ensino da Educação Física na educação infantil é algo de extrema grandeza para contribuir com uma formação
humana do cidadão, devendo esse ter um cuidado especial, uma vez que tal profissional tem que lidar com as questões
referentes à cultura popular acerca desta disciplina como parte fundamental a composição do currículo escolar, pois vão
ser através dos bons resultados e do compromisso profissional que será possível haver uma mudança na visão da
importância desta disciplina desde as series iniciais.

A CULTURA POPULAR COMO ENTRAVE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

            Os problemas decorrentes da “cultura popular”, são algo que empobrece a cultura e a educação, uma vez que
são formados professores em Educação Física que “frutos” de uma população que não percebe a importância desta
área para a formação dos discentes e assim acabam reproduzindo o que fora vivido por eles no tempo em que eram
alunos do ensino básico, tornando assim esta uma disciplina vista como algo pobre de conteúdo. É preciso modificar as
práticas docentes visando trabalhar respaldando as suas ações a abordagens pedagógicas, integrando os conteúdos a
situações problemas da realidade dos alunos para que assim a aprendizagem se torne significativa e prazerosa de ser
apreendida.
            Diante disto cabe ao professor ter conhecimento dos métodos de ensino que devem ser utilizados nas aulas,
diante disso Libâneo coloca que:
O conceito mais simples de “método” é o de caminho para atingir um objetivo. [...]. Mas estes não se realizam por si
mesmos, sendo necessária a nossa atuação, ou seja, a organização de uma sequência de ações para atingi-los
(LIBÂNEO, 1994 p.150).   
                 O professor necessita utilizar ações, que estimulem e provoquem interesse nos alunos, sobre o que vai ser
trabalhado, para então alcançar o objetivo comum a cada etapa do processo ensino-aprendizagem. É necessário
ocorrer a integração entre professor-aluno-matéria, para que a utilização dos métodos de ensino proposto pelo professor
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se liguem as formas de aprendizagem dos alunos.
            Segundo Libâneo (1994), citado por COLETIVO DE AUTORES (p.32)”... os conteúdos são realidades exteriores
aos alunos que devem ser assimilados...”, para que esses contentos sejam apreendidos são necessários os laços de
significado relacionados a vida dos discentes dentro e fora do ambiente escolar..
Diante disso, é fundamental que exista o planejamento realizado pelo professor antes de adentrar a sala de aula, este
servindo não só para que o educador identificar quais atividades devem ser trabalhadas, mas também inserindo a esse
instrumento a ação avaliativa do professor que irá direcionar as suas próximas ações visando o desenvolvimento das
crianças, (LIBÂNEO, 1994).
            A avaliação segundo o coletivo de autores (1992), a avaliação do processo ensino aprendizagem vai além do
simples ato de aplicar um teste escrito. Para que a avaliação realmente auxilie no processo de aprendizagem dos
discentes, faz-se necessário que essa aconteça de maneira a atender todos os alunos bem como a própria ação
docente.

O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

            A prática profissional no campo da Educação Física, é uma forma de unir a matriz cientifica com a pedagógica,
buscando sempre promover o ensino aprendizagem dos alunos. Tendo como base as aulas de educação Física, sendo
está uma disciplina que tem em seu caminho diversas “pedras” estas que muitas vezes torna a sua ação profissional
fragilizada devido as condições negativas que é colocadas ( a falta de material adequado, espaço, entre outros), sendo
estes agravantes para a promoção de uma aprendizagem significativa. Segundo Libâneo citado por Silva (p. 4) referente
a educação esta deve:
[...], ser pensada dentro de uma lógica clara de implicações pedagógicas, pois de acordo com Libâneo (1994 p.122) “[...]
não devemos ter dúvidas de que o trabalho docente é uma atividade que envolve convicção e opção sobre o destino do
homem e da sociedade [...]”; o autor entende que “[...] é de fundamental importância que o professor estude e forme
convicções próprias sobre as finalidades sociais, políticas e pedagógicas do trabalho docente”, ele deve formar “[...] uma
atitude crítica em relações a esses objetivos, de forma a identificar os que convergem para a efetiva democratização
escolar [...]” (LIBÂNEO, 1994 p. 123).
            Processo este que só acontece de maneira correta, caso existam as mínimas condições para que as aulas
aconteçam. A Educação Física escolar é ainda uma disciplina desvalorizada, logo passa a não ser compreendida como
fundamental para o processo aprendizagem cabendo ao educador, ter conhecimento e discernimento necessário para
identificar as características do meio no qual está inserido e adapta-las da melhor maneira para que assim seja possível
haver uma aula com caráter pedagógico, na qual vise não só a ludicidade, mas também a formação intelectual dos
discentes.
            Toda prática pedagógica deve estar pautada nos métodos de ensino, estes que para Comênius (2006) devem
ser  acessíveis a todos, pautados em fundamentos lógicos e psicológicos. É de fundamental importância no ambiente
escolar, que ocorra a interação professor-aluno, para que juntos possam driblar as dificuldades e desafios que surgem
na prática escolar. “A relação que caracteriza o ensinar e aprender transcorre a partir de vínculos entre as pessoas e
inicia-se no âmbito familiar (ELVIRA, p.12)”.
Os espaços onde são realizadas as aulas de educação física são próximos a outros ambientes (salas de aula,
biblioteca, secretaria, sala de estudos), conduzindo a interferência sonora. A educação física se constitui num entrave
no interior da escola. Os professores que estão nas salas de aula reclamam constantemente, causando situações de
conflitos e de tensionamento entre a equipe pedagógica, alunos e diretor ( Silva, p.3).
            Contudo, torna-se evidente a importância de educadores capacitados, para saber lidar com as dificuldades que
venham a surgir no decorrer da sua carreira profissional que a cada dia torna-se algo tão peculiar e frágil devido a falta
de incentivo financeiro e moral,. Cabe ao educador ser ágil, mágico, engenheiro, psicólogo, para então promover
educação de qualidade a todos sem distinção.

RESULTADO E DISCURSÃO

Nesta fase do presente artigo, dar-se-á inicio a analise das entrevistas que forma aplicadas aos alunos, e logo após a
analise as mesmas foram tabuladas para melhor compressão e interpretação dos mesmo. As perguntas seguem uma
sequencia cronológica que possibilita haver uma melhor compressão da etapa da carreira na qual estes irão seguir.
 
Pergunta 1: você se identificou com o curso apresentado?
Gênero sexual Número de alunos Porcentagem

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/educacao_fisica_e_ensino_medio_uma_analise_sobre_motivacao_atrela.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Homens            8 100% sim
Mulheres 14 92,8% sim
 
Pergunta 2: você conseguiu identificar alguma relação do que foi explicado com os assuntos que você estudou e ainda
estuda no ensino médio.
Gênero sexual Número de alunos Porcentagem
Homens 8 87,5% afirmaram
Mulheres 14 100% afirmaram
 
Ao analisar a tabela é percebido que que os homens conseguiram identificar de maneira mais eficaz a relação dos
assuntos que fora passado no decorrer do ano letivo com o que fora colocado pelos palestrantes e nas entrevistas,
referentes a sua formação. Já apenas 87,5% das mulheres conseguiram fazer relação entre os assuntos  ensinados em
sala de aula e os abordados no encontro.
Pergunta 3: A partir do que foi exposto durante a apresentação, você teria interesse em seguir essa carreira?
Gênero sexual Número de alunos Porcentagem
Homens 8 50% que sim.
Mulheres 14 35,7% que sim.
 
Diante do questionário proposto, foi percebido que os homens são os que apresentam maior interesse em adentrar o
ensino superior, já as meninas estão em pequeno número.
Pergunta 4: você pretende continuar seus estudos depois do ensino médio?
Gênero sexual Número de alunos Porcentagem
Homens 8 62,5% sim.
Mulheres 14 78,5% sim.
 
            Neste prisma, foi identificado que as meninas estão em maior quantidade no tocante ao ingresso em estudar
após a sua formação. Resultado este que mostra haver uma discordância no quesito anterior no qual os homens eram a
maioria quando se trata de seguir a carreira na qual foi descriminada no encontro.
Pergunta 5: A partir do que foi apresentado sobre o curso, você acha que ele representa algo importante para a
construção da sociedade?
Gênero sexual Número de alunos Porcentagem
Homens 8 75% sim
Mulheres 14 100% sim
 
Nesta quinta questão, na qual é abordado a relevância do curso para a sociedade, foi percebido que as mulheres  foram
unanimes em compreender a importância da ação do curso para contribuir para a sociedade. Já os homens teve um
declínio sendo que apenas 75% conseguiram enxergar a relevância do curso para a contribuição da vida em sociedade.
Diante do que fora observado nas questões aplicadas aos jovens, foi imprescindível colocar que o curso no qual os
alunos foram incumbidos a fazer parte possibilitou haver um amadurecimento a nível intelectual e humano dos
discentes, tornando a sua evolução intelectual, logo enriquece a sociedade, uma vez que possibilita aos jovens
ascender no nível de formação.
 
MÉTODO

            O estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva exploratória uma vez que é utilizado levantamento
bibliográfico, e investigar resultados sobre um objetivo desconhecido, entrevistas com os educandos do ensino médio da
rede regular de ensino.
Dentro do campo da conduta humana, é um nível de estudo propicio para indagar curiosidade acerca do comportamento
onde existe pouca informação. As pesquisas de opinião sobre o manejo de algumas situações que realizam certos
grupos de pessoas ou certas autoridades, se encaixam dentro deste nível de estudo ( MIRANDA, p.40, 2010).
                 O estudo também tem caráter qualitativo, que segundo Miranda (2010, p.10), durante a investigação ocorre a
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participação dos que estão sendo observados, é importante perceber a relação dos estudantes com o que fora proposto.
            A população de amostra é constituída por alunos da 3ª série do ensino médio da rede regular de ensino, do
colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, situada na cidade de Fátima-BA.
            Para haver a coleta de dados foi realizada a aplicação de um questionário de conhecimento sociodemográfico.
aplicado após a realização da feira de profissões que aconteceu na escola estadual Luiz Eduardo Magalhães.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

            Diante de tudo que fora estudado, nas obras literárias que serviram como suporte teórico para este trabalho, foi
possível notar que existe uma contradição entre o que fora colocado nas obras literárias com o que fora encontrado nos
campos de atuação do profissional de Educação Física, sendo que há uma divergência entre o real e o ideal, sendo que
a relação ideal entre o profissional e o campo de atuação (teoria / prática), é indispensável para que ocorra uma
positividade em relação aos reais objetivos do ato de educar.
            A Educação Física é uma disciplina marginalizada e há muito tempo e vem sofrendo devido a essa pobreza
cultural que cerca os membros da sociedade, graças a pessoas que não se conseguem enxergar a importância e o real
sentido da Educação Física escolar.
            Outrossim, fica evidente que o profissional de Educação Física deve ter uma formação de qualidade, e ainda
saiba diagnosticar e aplicar as metodologias que melhor vão atender as necessidades dos discentes, devendo estes
terem uma formação de qualidade. Diante de tudo que fora colocado no curso que os alunos foram pleiteados é
percebido que este é de grade importância para auxiliar esses jovens desenvolverem intelectualmente. 
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