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INTRODUÇÃO
Cada vez mais se intenciona diminuir a distância entre ser
pesquisador/a e ser professor/a.
Pesquisa necessária à formação de
professores/as
e
profissionais
capacitados/as, com atuação crítica,
reflexiva e transformadora.

OBJETIVOS
DO PROJETO

Pesquisa pode proporcionar a reflexão
sobre a prática, com rigor científico, bem
como auxiliar na emancipação de
alunos/as (André, 2006).

 Suprir lacunas em relação ao processo de formação acadêmica e
à área de atuação profissional, bem como ampliar a interlocução
entre a docência e a pesquisa.
 Propiciar acesso a temas de relevância acadêmica e fomentar a
experiência formativa nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da
extensão.

METODOLOGIA
• Intuito de articular a experiência de petianos/as com pesquisadores/as;

• Cinco encontros, com duração média de duas horas cada;
• Exposição pelo/a pesquisador/a e interação com os/as participantes;
• Divulgação: via e-mail e redes sociais oficiais do PET;
• Encontros realizados via Google Meet;

• Avaliação realizada por meio de frequência e interação durante a
atividade.

TEMAS DESENVOLVIDOS NO CAFÉ PETIANO
1) Aprendendo por meio de textos e contextos

2) Objetificação do corpo das mulheres na dança

3) Suplementação esportiva: para que serve? Quando usar? Quanto tomar?
4) Relacionamentos sociais no contexto esportivo: a síndrome de Gabriela: eu
nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim
5) Altruísmo e empatia: por que essas palavras podem ensinar a sermos antirracistas?

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Projeto envolveu 67 participantes e foi avaliado como
importante à formação de discentes a partir do debate de
temas complexos.
• As experiências decorrentes do projeto propiciaram
intensas reflexões e análises que impactaram a formação,
percebidas pelas mensagens no chat, pela avaliação do
Grupo PET Educação Física e pelas falas das pesquisadoras
convidadas.

Obrigada!!!

