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Resumo 
Com as diversas Tendências Pedagógicas, a prática escolar conta com uma 

diversidade de estratégias de ensino-aprendizagem. As queixas constantes dos 

professores devido ao desinteresse dos alunos tem feito crescer a busca de 

soluções. O objetivo geral deste estudo é o de investigar as Estratégias que 

atingem resultados positivos, junto aos alunos do Ensino Superior no Curso de 

Educação Física, da IES investigada. Este Curso oferece em sua Matriz 

Curricular, disciplinas de ordem teórica e prática, com características 

diferenciadas que exigem do professor ações específicas para conseguir a 

atenção e o envolvimento dos alunos. Os procedimentos metodológicos terão 

uma abordagem qualitativa, está previsto: uma revisão bibliográfica que 

apresente os mecanismos de aprendizagem que comprovadamente são 

acionados pelo aluno; verificar no referencial teórico as possibilidades de 

estratégias de ensino que se adequem as características destes alunos em 

aulas teóricas e práticas; identificar, por meio de questionário aplicado aos 

professores do Curso, quais são as estratégias de ensino mais utilizadas, quais 

as dificuldades e experiências de sucesso vivenciadas por eles na aplicação 

destas, nos dois estilos de aula. 
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Introdução 

 

Com as diversas Tendências Pedagógicas que ao longo dos tempos 

vem buscando definir o papel da Educação na sociedade, a prática escolar 

conta com uma diversidade de Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 

Considerando os relatos e queixas constantes dos professores devido ao 

desinteresse dos alunos durante as aulas, as publicações indicam a busca das 

pesquisas por soluções e são divulgadas em eventos, periódicos e livros, tais 

como: o Endipe, o Educere, o Scielo, a Ensaio, todos têm por foco a Educação.  

Para o desenvolvimento desta Pesquisa foi escolhido o Curso de 

Licenciatura em Educação Física, porque o mesmo oferece em sua Matriz 

Curricular disciplinas de ordem teórica e prática e estas possuem 

características diferenciadas no que se refere ao local e a condução da aula. 

Isso exige do professor ações específicas para conseguir manter a atenção e o 

envolvimento dos alunos nas atividades propostas. 

As Tendências Pedagógicas demandaram muitos estudos no meio 

educacional, alguns deles são Libâneo (1982), Saviani (1984), Bordenave 

(1984), Misukami (1986). Para verificar se as observações expressas nas 

teorias influenciam a realidade dos docentes, este trabalho parte das 

perguntas: Dentre as diversas Estratégias de Ensino-Aprendizagem, quais são 

aquelas que obtêm os melhores resultados, na percepção dos professores do 

Curso de Educação Física da IES investigada? Considerando a prática 

pedagógica relatada, os professores do Curso demonstram ser influenciados 

por uma Tendência Pedagógica específica?   

Por esta razão a presente pesquisa tem por objetivo geral investigar a 

luz do referencial teórico, a princípio pautado nos estudos de Bordenave e 

Pereira (2012), as Estratégias de Ensino-Aprendizagem mais indicadas para os 

diversos tipos de aulas; busca também coletar os dados referentes à 

percepção dos professores em relação às Estratégias mais eficientes 

vivenciadas por eles, com as quais têm atingido resultados positivos, junto aos 

alunos do Ensino Superior no Curso de Educação Física, da IES investigada. 
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Metodologia 

 

Esta Pesquisa tem uma abordagem qualitativa, será realizada com o 

auxílio do questionário para a coleta de dados, junto aos docentes. 

Segundo Lüdke (1986) o estudo qualitativo é caracterizado por se 

desenvolver em situações naturais, é rico em dados descritivos, tem um plano 

aberto e flexível e focaliza a realidade. A pesquisa qualitativa tem sido 

reconhecida por possibilitar o estudo dos fenômenos que envolvem os seres 

humanos e suas relações sociais em diversos ambientes e dessa forma 

acredita-se que este pode ser melhor compreendido se investigado no contexto 

em que ocorre e do qual faz parte. 

O questionário estruturado, tem por objetivo conhecer as percepções 

dos professores acerca da utilização de Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 

A princípio os relatos serão analisados e interpretados com o auxílio de um 

referencial teórico composto por pesquisadores como: Libâneo (1994); Veiga 

(1999); Bordenave e Pereira (2002; 2012); Saviani (1984);  Misukami (1986), 

entre outros. 

 

Referencial Teórico 

 

 O docente do Ensino Superior é um profissional que enfrenta muitas 

dificuldades, uma das principais é o próprio processo de ensino-aprendizagem. 

Tudo o que compõe uma aula – o planejamento, a utilização dos recursos, a 

relação professor aluno, etc – pode influenciar as possibilidades de construção 

dos novos conhecimentos e a formação crítica do aluno. Nesta perspectiva, o 

professor é aquele que deve se preocupar em garantir ao máximo a 

compreensão e o entendimento das informações pelos alunos. Para tanto, 

deve dispor de diversos meios, recursos e ferramentas para alcançar esses 

objetivos. 

 Conforme Libâneo (1994, p.23) o processo de ensino corresponde às 

ações, aos meios e às condições para a realização da instrução, ou seja, o 

ensino é composto pela instrução. A instrução é a formação intelectual, é o 

domínio de conhecimentos sistematizados. Já a aprendizagem, segundo Piaget 

(1969 apud BORDENAVE; PEREIRA, 2002, p.28), remete a um conjunto de 
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mecanismos do organismo humano que se movimentam para a adaptação ao 

meio ambiente. 

Compreendendo o processo de ensino-aprendizagem, o professor 

também poderá perceber que cada assunto possui uma estrutura e necessita 

de um tipo de atividade que melhor se encaixe e que facilitará a compreensão 

e a fixação do conteúdo para que haja aprendizagem. Para isso, o professor 

deve ser criativo e buscar transformação através da renovação e dinamização 

de sua prática (LOPES, 1999, p.35). Mas mesmo com tantas ferramentas e 

recursos, há professores que ainda persistem em adotar quase que 

unicamente a aula expositiva. Por isso, a importância de se conhecer e ser 

capaz de aplicar estratégias de ensino. 

A utilização de estratégias também traz como vantagem a oportunidade 

de interação do professor com o aluno, que pode influenciar positivamente o 

processo de aprendizagem, pois, como aponta Libâneo (1994, p.250), o 

professor não apenas transmite informações, mas deve ouvir aos alunos e 

ensiná-los a se expressar, expor opiniões. O que permite que o professor 

perceba as dificuldades dos alunos e os ajude na assimilação dos conteúdos. 

As técnicas são um estímulo aos alunos e aos professores, e podem 

favorecer o diálogo dentro da sala de aula, tanto dos alunos entre si, como com 

o professor e com a cultura historicamente acumulada. Assim visto, é possível 

transformar também a aula expositiva em uma atividade de ensino dinâmica, 

capaz de formar um aluno crítico, reflexivo, criativo e curioso. 
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