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RESUMO 

 
A partir da conscientização acerca dos estudos do currículo houve o 

interesse em desenvolver este estudo monográfico, que teve como objetivo 

investigar as perdas e ganhos oriundos da mudança da grade curricular do 

curso de Educação Física CAJ/UFG, (2004/2005). Foi preciso identificar as 

diferenças entre as duas grades curriculares de Educação Física. E 

compreendelas, abordamos a reformulação curricular do curso de Educação 

Física, buscamos entender quais objetivos a UFG pretendia com essa 

mudança. Desenvolvemos uma pesquisa do tipo qualitativa descritiva. 

Participaram da pesquisa 33 sujeitos entre eles os professores e alunos do 

curso de EF-CAJ/UFG. Os instrumentos de coletas de dados foram as 

entrevistas com 7 professores, 9 alunos do regime anual, 10 alunos de regime 

semestral. Em uma pré-analise se fez necessário uma nova busca de dados, 

fizemos uma entrevista coletiva com a turma do regime semestral, avaliando a 

grade curricular da mesma participaram 12 alunos, destes 5 já haviam sido 

entrevistados anteriormente. A partir dos dados coletados verificamos que os 

sujeitos consideram que todas as disciplinas são importantes para a formação 

do professor de EF, e que as disciplinas direcionadas a docência se 

preocupam mais com a formação do professor de EF, e que muitas fragilidades 

foram detectadas, mas de acordo com os professores é que questão de tempo 

para que sejam sanadas e adequadas. Pode se perceber que os alunos não se 

preocuparam em entender a mudança, nem mesmo conhecem as diferenças 

entre as grades curriculares. Esse quadro e alarmante no sentido que falta 

participação dos alunos, falta interesse uma vez que a FEF busca a sua 

autonomia institucional e a contribuição dos acadêmicos seria muito relevante. 

Por meio deste trabalho pretendemos detectar algumas fragilidades para que 

sejam sanadas e estimular novos estudos, avaliações e reflexões acerca do 

currículo do curso e também a participação dos acadêmicos junto aos estudos 

internos de FEF no sentido de crescimento e fortalecimento da instituição. 


