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RESUMO 
 

A partir da compreensão da relevância da produção de pesquisa na formação e, 

sobretudo, desta prática se materializar após a formação, tivemos o interesse em 

realizar este estudo, que teve como objetivo verificar se os egressos do curso de 

Educação Física do CAJ/UFG produzem pesquisas. Para isso propusemo-nos: 

investigar quais os motivos que levam esses egressos a optar ou não por desenvolver 

pesquisas; investigar quantas pesquisas foram produzidas pelos egressos no período 

de formação e após a formação; verificar junto aos egressos que produzem pesquisas, 

qual o paradigama epistemológico que conduz sua prática de pesquisador; averiguar 

junto aos que não produzem pesquisas quais os condicionamentos impeditivos; e 

verificar qual é a concepção de pesquisa para estes egressos. Entendemos que 

pesquisar é condição essencial do descobrir e do criar, e para pesquisar é preciso 

primeiro questionar. Este questionamento deve partir de uma atitude processual que 

corresponde um olhar crítico e reflexivo diante da realidade. Dessa forma, a pesquisa 

tem que ser vista como um processo social, que faz parte da vida não só de 

professores e alunos, e sim da sociedade como um todo. Desenvolvemos uma 

pesquisa do tipo qualitativo-descritiva. Participaram como sujeitos, 24 egressos do 

curso de Educação Física do CAJ/UFG, turmas 2006 e 2007. Para que pudéssemos 

atingir os objetivos deste estudo, realizamos uma pesquisa exploratória e bibliográfica 

e um estudo em campo por meio da coleta de dados de fontes documentais e do 

questionário, com questões abertas e fechadas. Estes instrumentos foram 

significantes para o desenvolvimento deste trabalho, pois, por meios deles realizamos 

a análise dos dados deste estudo. A análise foi desenvolvida a partir das respostas 

obtidas pelos sujeitos, em confronto com a bibliografia levantada, resultando em três 

categorias. Identificamos que a maioria dos sujeitos não desenvolve pesquisas após a 

formação. A não produção está vinculada a diversos fatores, dentre eles: falta de 

tempo em função do trabalho, ausência de incentivo na área que estão atuando e o 

não interesse em desenvolver pesquisas. Dentre os que produzem, averiguamos que 

o fator motivador para tal prática refere-se à obrigatoriedade de desenvolver pesquisa 

para a conclusão de curso. Estes dados nos remetem a questionar se realmente a 

produção de pesquisa esta recebendo a devida atenção dos acadêmicos em sua 

formação, e, sobretudo, entre os egressos após a formação. Entendemos que a 

pesquisa é um elemento capaz de possibilitar que o pensar e o fazer se encontrem em 

uma sintonia dinâmica e contínua, sendo um processo de formação educativa. Na 

medida em que, os indivíduos se inserem no processo de produção do conhecimento 

como atores de uma prática coletiva, que supõe compromisso histórico-social, 

contribuem para sua formação contínua, aprendendo na realidade do dia-a-dia em que 

exercem sua prática, e o mais importante, podendo transformar a realidade 

investigada. Por meio deste estudo esperamos instigar futuras investigações no 

campo da produção de pesquisa e contribuir com estudos posteriores e reflexões 

acadêmicas sobre o assunto pautado neste trabalho. 


