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RESUMO 
 
A formação de professores em Educação Física abrange várias áreas de 

conhecimento, sendo assim tivemos o interesse de investigar se os acadêmicos do 

curso de Educação Física, do Campus Jataí, da Universidade Federal de Goiás, 

sentem-se preparados para trabalhar o exercício físico com gestantes. O curso de 

Educação Física da UFG, sendo uma licenciatura, tem como prioridade preparar 

os acadêmicos para trabalhar no contexto escolar, porém possui disciplinas 

referentes a outras áreas e que podem ajudar na formação dos alunos. Dessa 

forma procuramos apurar se isso realmente acontece, ou seja, a vivência com 

essas disciplinas, permite que o acadêmico se sinta preparado para trabalhar em 

outra área, que não a escolar. A escolha do tema aconteceu pela vontade de 

futuramente trabalhar com gestantes. Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa do 

tipo descritivo, contamos com a colaboração de 30 sujeitos (acadêmicos do 4 ºano 

de Educação Física do CAJ/UFG), que foram escolhidos por estarem no último 

ano do curso, e por terem visto todas as disciplinas previstas na grade curricular. 

Como instrumentos de pesquisa, utilizamos o questionário, que foi respondido 

pelos alunos, e a análise documental (grade curricular, resoluções e programas 

das disciplinas do curso desde 2004 até 2007). A pesquisa bibliográfica foi 

utilizada em todos os momentos do nosso trabalho, pois nos proporcionou um 

maior embasamento teórico o que foi de grande valia no momento da análise dos 

dados colhidos. A análise das informações obtidas possibilitou detectar o 

surgimento de duas categorias de análise intituladas como: a insegurança dos 

acadêmicos com relação ao trabalho com gestantes em que demonstramos que a 

maioria dos sujeitos não se sente preparada para trabalhar com este público, e 

outra intitulada como qualificação no curso de Educação Física para o trabalho 

com gestantes, na qual discorreremos os motivos pelos quais, nossos sujeitos 

acham que o curso de Educação Física não prepara para o trabalho com 

gestantes. Finalizamos tecendo algumas considerações finais a respeito do tema 

pesquisado, e procuramos assim, colaborar com as produções científicas voltadas 

para gestantes. 


