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Este texto refere-se ao Plano de Trabalho “Escolha de temas e subtemas nas produções acadêmicas 

sobre o professor de Educação Básica no Programa de Mestrado em Educação da Universidade de 

Uberaba”. Como tal, integra-se ao projeto “A produção acadêmica sobre o professor: um estudo 

interinstitucional da Região Centro-Oeste” e à Rede de Pesquisadores sobre o Professor da Região 

Centro-Oeste - REDECENTRO. A pesquisa teve por finalidade mapear, analisar e discutir uma 

produção do Programa de Mestrado em Educação da UNIUBE: “Esporte como elemento facilitador da 

inclusão de pessoas com paralisia cerebral severa: contribuição para a formação de professores de 

Educação Física”. Optou-se por um recorte do Estado da Arte, utilizando Fichas de Análise 

elaboradas pelo grupo de pesquisa interinstitucional. A dissertação foi lida integralmente e as 

análises foram discutidas em seminários locais e em um seminário regional da REDECENTRO. Além 

disso, foram realizados estudos bibliográficos sobre o tema e sobre o processo metodológico de 

pesquisa. O mestrando escolheu por objeto a formação de professores de educação física, voltados 

para um trabalho com pessoas com paralisia cerebral severa. Foram observados e/ou entrevistados 

23 atletas de esportes adaptados e suas mães ou responsáveis. Na análise da produção identificou-

se uma concepção crítica de educação, com referencial de autores contemporâneos e procedimentos 

como observação de filmagens em VHS, entrevistas semi-estruturadas, análise de documentos e 

revisão bibliográfica. Os dados levantados pelo autor-mestrando revelam: uma história de famílias 

simples e marcadas pela exclusão, as quais desconheciam direitos elementares; sujeitos com 

paralisia cerebral marcados pela desinformação, tanto quanto seus familiares; um conceito de 

inclusão, exclusão e anormalidade impostas ao longo do tempo. Apontaram-se avanços no 

desenvolvimento de habilidades motoras os quais trouxeram aos atletas observados maior 

concentração, memória e a consciência de que o esporte pode fazê-las superar limitações e obter 

respeito. Assinalou-se a necessidade de uma proposta de trabalho realizado por meio do esporte 

para melhorar a qualidade de vida de pessoas com paralisia cerebral severa. Isso envolve a 

preparação de professores de Educação Física aptos para este trabalho especifico e infraestrutura 

adaptada nas escolas. A formação do professor com ênfase na educação especial mostra o quanto 

trabalhar com pessoas portadoras de paralisia cerebral é uma oportunidade de crescer enquanto 

profissional e também de aprender a lidar com a diversidade. A pesquisa foi uma oportunidade de 

aprendizagem para aprimorar o conhecimento da bolsista nas atividades de iniciação científica, 

especialmente em pesquisas em rede e sobre o estado da arte, e com isso preparar-se para ser uma 

pesquisadora com visão diferenciada.  
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Dentre os vários fatores que influenciam no processo de ensino e aprendizagem, encontram-se as 

crenças que os alunos trazem consigo para a sala de aula, que, segundo os pesquisadores, 

direcionam o quê, como e quando o aluno decide aprender. O estudo sobre as crenças pode ser 

encontrado e aplicado a quaisquer contextos de ensino e aprendizagem, ressaltando-se o fato de 

que as crenças são estudadas nas mais diversas áreas da Educação. Em se tratando da área de 

tradução, as crenças dos alunos-tradutores também demonstram importância para a reflexão dos 

estudos realizados na área, principalmente aqueles dedicados à formação de tradutores. O propósito 

deste trabalho é investigar as crenças que os ingressantes do curso de Graduação em Tradução 

trazem consigo, uma vez que se almeja o desvendamento sobre as mesmas, identificando possíveis 

ações e procedimentos que possam contribuir para a formação consciente e autônoma de futuros 

tradutores. Trata-se de uma pesquisa qualitativo-interpretativista, de natureza etnográfica, que visa 

obter descrições e relatos sobre qual a visão de alunos-ingressantes do ano de 2011 do Curso de 

Bacharelado em Tradução da Universidade Federal de Uberlândia – UFU MG, no que tange à 

tradução, ao tradutor e à aquisição de línguas. A pesquisa conta com a participação de 16 alunos-

ingressantes do primeiro período, que receberam quatro questionários não-estruturados, cujos 

propósitos centram-se em coletar respostas para as seguintes perguntas de pesquisa que norteiam 

este trabalho: Quais são as crenças dos alunos-tradutores sobre a tradução e o tradutor; sobre a 

boa tradução e o bom tradutor? Quais são as crenças dos alunos-tradutores sobre a aquisição, o 

ensino e a aprendizagem de línguas? Quais são as expectativas destes alunos com relação ao ensino 

de tradução e à prática futura da profissão?O desvendamento das crenças dos ingressantes justifica-

se, científico-academicamente, por buscar, de acordo com os resultados advindos deste trabalho, 

possibilidades de intervenção por parte dos docentes do curso e reformulações, se necessário, do 

processo de ensino e aprendizagem de tradução. Reitera-se que esta investigação funciona como 

instrumento capaz de problematizar o processo de ensino e aprendizagem de tradução e para 

propiciar o debate. Ao privilegiar a reflexão, este estudo pode contribuir para a preservação da 

riqueza da atividade educativa como fonte de novas propostas de ação.  
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