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RESUMO 

 
O curso de Educação Física do Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás é 

um curso de licenciatura, ou seja, que visa a formação de professores para 

atuarem na educação básica. A partir dessa afirmação tivemos o interesse de 

realizar esta pesquisa, que teve como objetivo principal investigar se os 

acadêmicos desse curso demonstram entendimento a respeito do que seria uma 

licenciatura. Foi preciso averiguar o conceito dos acadêmicos sobre licenciatura; 

abordar os possíveis locais de atuação do professor de Educação Física; verificar 

quais foram os motivos que levaram os alunos à escolha do curso; e partir dos 

dados coletados em nossa pesquisa fizemos uma análise sobre a realidade do 

curso. O campo de intervenção da Educação Física se divide em dois segmentos: 

o escolar e o não escolar. O primeiro é representado pelos cursos de licenciatura e 

o segundo pelos cursos de graduação. A licenciatura é voltada para a preparação 

de professores para atuarem no Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, com atenção ao processo educacional formal. A graduação engloba o 

trabalho com atividades físicas em academias, clubes, escolinhas especializadas, 

esporte de rendimento, entre outros de caráter não-formal. É necessário que os 

acadêmicos estejam instruídos dos objetivos e finalidades do curso. 

Desenvolvemos uma pesquisa do tipo qualitativa descritiva, e 97 alunos que 

estavam matriculados regularmente no curso de Educação Física CAJ-UFG foram 

os nossos sujeitos de pesquisa. Utilizamos como instrumento de coleta de dados o 

questionário com todos os sujeitos, e a partir dos dados coletados nessa pesquisa 

de campo e dos referenciais teóricos é que tivemos subsídios para levantar nossas 

considerações a respeito da realidade. Por meio deste trabalho, verificamos que os 

alunos demonstram entendimento sobre o perfil das licenciaturas, porém, grande 

parte não pretende ser professor da educação básica, mesmo sendo preparados 

para tal profissão, e os fatores para essa escolha são desde a falta de vocação até 

o aspecto financeiro. Apesar de os alunos saberem do seu perfil profissional, 

muitos se recusam a trabalhar no ambiente escolar. Essa realidade preocupante 

nos coloca que os motivos que levam a isso podem ser provenientes do governo, 

do sistema capitalista, do corpo docente da instituição ou até dos próprios alunos. 

O intuito deste trabalho foi demonstrar a situação dos cursos de licenciaturas e, a 

partir disso, pretendemos divulgar os resultados dessa pesquisa aos futuros 

licenciados em Educação Física, suscitando discussões sobre o seu perfil 

profissional, e tentar contribuir na formação dos mesmos. 


