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RESUMO 

Este estudo tem como finalidade analisar se os egressos do curso de 

licenciatura em Educação Física, do Campus Jataí, Universidade Federal de Goiás 

(CAJ/UFG), estão trabalhando na área escolar e quais os motivos que os levaram a esta 

prática. Foi de nosso interesse identificar quantos egressos deste curso estão atuando ou 

já atuaram na área escolar em Jataí – GO; verificar, junto aos profissionais que não 

atuam na escola, quais foram os motivos que os levaram a escolher outra área; analisar 

quais foram os motivos que levaram os professores a optar pela área escolar; e averiguar 

se os motivos que os levaram a escolher uma licenciatura, como formação, interferiram 

na escolha da área de atuação. Esta pesquisa permitiu uma caracterização da atual 

situação dos professores licenciados em Educação Física pelo CAJ/UFG. Para este 

estudo qualitativo-exploratório, selecionamos como sujeito os egressos que concluíram 

seus cursos entre os anos de 2003 e 2005, totalizando sessenta e nove professores de 

Educação Física. Sabemos que o curso funciona desde 1994, entretanto optamos por 

esta delimitação do grupo de sujeitos por achar que obteríamos dados mais atualizados e 

por envolver predominantemente os professores que estão iniciando na profissão 

docente ou em outras áreas. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o 

questionário. A partir dos resultados analisados, duas categorias surgiram das respostas 

dos sujeitos: a atuação (ou não) na área escolar; e a opção pela licenciatura como área 

de formação. Foi possível perceber, na análise dos dados, que os profissionais inserem 

no mercado conforme as ofertas de emprego e a partir de influências anteriores. Foi 

constatado que muitos ingressam no curso de Educação Física sem conhecer sua 

essência. A finalidade deste estudo foi buscar informações sobre os licenciados pelo 

CAJ/UFG, assim caracterizando a atual situação dos mesmos, verificando se eles estão 

exercendo a profissão para qual são licenciados. 


