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RESUMO 

 

A partir da compreensão da importância da produção cientifica na formação do 

profissional de Educação Física, tivemos o interesse em realizar esta pesquisa, que teve 

como objetivo investigar como se encontra a produção cientifica do curso de Educação 

Física/CAJ/UFG. Foi preciso: averiguar quais fatores interferem na produção cientifica 

por parte dos alunos. Abordar a produção cientifica como parte integrante do processo 

de formação do profissional de Educação Física; e fazer uma análise, por meio das 

informações obtidas, da produção dos sujeitos pesquisados no período de 2003 a 2006. 

Entende-se que a Universidade é uma instituição de várias funções, e dentre elas, a 

formação de profissionais de diversas áreas, e essa formação deve ser abrangente, o que 

permite ao acadêmico um importante crescimento, não só profissional, mas também 

como cidadão. É preciso que a Universidade tenha um projeto que articule o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Não podemos negar a importância da produção do conhecimento 

na Universidade, e sua relevância na formação, especificamente no caso da Educação 

Física, por se tratar de um curso de licenciatura, que visa a formação de professores. 

Desenvolvemos uma pesquisa do tipo qualitativo-descritivo. Participaram como sujeitos 

111 acadêmicos matriculados e que freqüentam regularmente o curso de Educação 

Física. Os instrumentos de coleta de dados foram o questionário com todos os sujeitos, a 

entrevista semi-estruturada com os 11 alunos que possuem publicação e a análise 

documental dos materiais complicados dos sujeitos que têm publicação, e a partir desta 

consulta, foi elaborada uma coletânea dos trabalhos científicos publicados no período de 

2003 a 2006, disponível na biblioteca da Educação Física e do Campus. Por meio deste 

trabalho, verificamos que a falta de incentivo dos professores aparece, na concepção dos 

sujeitos, como o principal fator que influencia a produção cientifica por parte dos 

alunos, seguindo da falta de interesse dos próprios alunos, falta de tempo, falta de 

estrutura física da faculdade, falta de bolsa disponível para os projetos. Apesar de a 

maioria dos alunos considerarem importante para formação profissional a publicação de 

trabalhos científicos, apenas uma pequena parcela dos alunos possuíam publicações 

(corresponde a 10% do total de alunos). Esse quadro alarmante, nos remete a questionar 

se realmente a produção cientifica esta recebendo a devida atenção no processo de 

formação profissional. 

 


