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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar as intenções dos alunos ingressantes e concluintes no 

primeiro semestre de 2012 do curso de licenciatura de Educação Física (EF) na Universidade 

Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em atuarem na Educação básica, bem 

como as justificativas para tais intenções. Para tanto, participaram dessa pesquisa 34 

discentes, matriculados no 1º e 8º período do referido curso no primeiro semestre de 2012, 

que responderam um questionário semi-estruturado, com perguntas sobre idade, sexo, 

conhecimento sobre o curso e perspectivas profissionais. Os resultados apontam que 65% do 

1° período e 57,4% do 8° período citam a escola como um dos locais de atuação, porque 

querem auxiliar no desenvolvimento dos alunos e ensinar os conteúdos aprendidos ao longo 

da graduação. Entre as opções de curso de graduação no 1º período, apenas em 40% dos 

discentes em  EF como 1ª opção, enquanto no 8º período 64,5%. Referente a motivação para 

opção por EF, observa-se que tanto no 1º quanto no 8º período a maioria dos discentes 

fizeram a sua escolha por gosto e interesse pela área, bem como pela prática dos esportes. 

Sobre a preparação que o curso oferece para atuação na escola básica, todos os discentes do 1º 

período acreditam que ela acontece, mas 35,5% dos discentes que estão concluindo o curso 

avaliam que não há tal preparação. Conclui-se que a escola foi a mais mencionada como 

ambiente de trabalho, revelando que os discentes pretendem atuar na Educação Básica, apesar 

dos problemas que ela enfrenta, que também foram citados pelos mesmos. Boa parte dos 

alunos se sentem relativamente preparados para isso, apesar de um número significativo 

considerar que o curso de graduação não prepara adequadamente para tal atuação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha profissional faz parte da trajetória vital de um indivíduo, é através dela que 

criamos expectativas de um novo mundo onde atuaremos por meio do trabalho. A trajetória 

vital (processo de desenvolvimento que o indivíduo passa ao longo da vida) é muitas vezes 

compreendida como um “drama do viver dos adolescentes”, (BARRETO, AIELLO-

VAISBERG, 2007, p.109), uma vez que esta etapa de nossas vidas é cercada de dúvidas e 

conflitos, que para muitos se estendem além da adolescência, talvez para alguns a vida toda. 

Muitas vezes o mercado de trabalho não enche os olhos de quem irá ingressar em um 

curso superior, são tantos os fatores que muitos desanimam e se rendem ao comodismo, 

tornando-os cidadãos em busca apenas da sobrevivência. No entanto, muitos almejam uma 

profissão que os levem não somente ao mercado de trabalho para atender as necessidades 

básicas a partir da remuneração, mas também em busca da satisfação de desejos pessoais e 

sociais, (AIELLO-VAISBERG & MACHADO, 2000 apud BARRETO, AIELLO-

VAISBERG, 2007), tornando a escolha ainda mais difícil. 

Este é um período de busca constante, em que jovens confusos se prendem a vários 

fatores que por vezes, se tornam empecilhos na hora de escolher uma profissão. De acordo 

com (LARANJEIRA, 2000, p. 14).  

É verdade que a realidade se nos apresenta preocupante: altas taxas de 

desemprego, presença do desemprego estrutural, intensificação do ritmo de 

trabalho, crescimento do trabalho temporário e de tempo parcial, polarização 

em termos de qualificação e para os que permanecem no emprego a chamada 

"síndrome dos sobreviventes", angústia e medo, sentimentos que 

acompanham os não demitidos.  

   

A busca por uma formação em curso de graduação superior vem crescendo nos 

últimos anos no Brasil (pelo aumento da oferta de vagas em cursos superiores, tanto público 

como privado), sendo almejado por possibilitar maiores benefícios aos ingressantes se 

comparado com aqueles que concluíram até o ensino fundamental ou médio. Além da 

diversidade de ofertas de curso de nível superior, nas mais diferentes áreas (exatas, humanas, 

saúde), há especificidades em alguns deles, como é o caso da Educação Física (EF) que 

oferece cursos de Licenciatura e Bacharelado e que pode implicar não apenas na formação 

diferenciada, mas também numa atuação em lugares diversos. 

Segundo o Estatuto do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, título II, 

capítulo II, art. 9º; estabelece quanto ao campo profissional: 
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Art. 9º - O Profissional de Educação Física é especialista em atividades 

físicas, nas suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios físicos, 

desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, 

expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, 

ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios compensatórios à 

atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais, sendo da sua 

competência prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação 

e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou restabelecimento de níveis 

adequados de desempenho e condicionamento fisiocorporal dos seus 

beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da 

consciência, da expressão e estética do movimento, da prevenção de 

doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios 

funcionais, contribuindo ainda, para consecução da autonomia, da auto-

estima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das 

relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os preceitos 

de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento 

individual e coletivo. 

 

De acordo com Oliveira (2011) o licenciado em EF poderá atuar em instituições 

públicas e privadas de Educação Básica em seus três níveis: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e 

Tecnológica, institutos de Educação Especial e órgãos Públicos de Educação em níveis 

Municipal, Estadual e Federal. Já o Bacharelado segundo Pinho et al.(2007) abrange todo o 

mercado extraescolar, como academias de ginástica, piscinas, clubes esportivos, clubes de 

recreação, condomínios, clínicas, empresas (ginástica laboral), hospitais, hotéis, spas, asilos, 

navios, ONGs (Organização Não Governamentais), e escolas de dança.  

Atualmente existem muitos estudos sobre os cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

EF, em que há discussões sobre os pontos positivos e negativos de cada um. Devido à recente 

implementação da cisão da EF em dois cursos (Bacharelado e Licenciatura) ocorreu a partir 

de 2004, muitos alunos ingressantes nesse curso desconhecem que são duas formações 

diferenciadas, que implica em dois projetos políticos pedagógicos distintos, apesar de 

poderem ter disciplinas comuns. Outro fator a ser ressaltado é que, além disso, muitos 

também não têm conhecimento que tais cursos os habilitam a atuar em espaços diferentes. 

 De acordo com o Conselho Federal de Educação Física e Conselho Regional de 

Educação Física (CONFEF/CREFs) apud MARTINS et al. (2005) são duas áreas distintas, 

com formação e intervenção pessoal próprios, “as licenciaturas visam preparar o profissional 

para atuar como docente na Educação Básica, já os bacharelados excluem de sua formação a 

possibilidade de atuar na Educação Básica”, o que dificulta ainda mais o processo de escolha 

profissional. 
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Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar as intenções dos alunos matriculados 

no curso de licenciatura de Educação Física na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em atuarem na Educação Básica, bem como as 

justificativas para tais intenções. Para tanto, é necessário analisar o processo de escolha 

profissional desses alunos, bem como a representação que tem sobre ser professor na 

Educação Básica.  

A importância de pesquisas como essa se justifica por possibilitar o conhecimento 

sobre as representações e informações que a EF tem na sociedade, que leva pessoas a optarem 

por cursá-la, além de permitir pensar criticamente sobre o curso de EF na UFVJM, 

especificamente sobre a formação oferecida, problemas identificados pelos alunos para uma 

possível modificação. Ao longo do curso, foi observado pelas autoras as dúvidas e confusões 

que os colegas apresentaram sobre a futura formação, o que as motivou a conhecer e 

compreender melhor a natureza das mesmas. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Breves apontamentos sobre a escolha profissional 

Segundo Lucchiari (1993) a escolha de uma profissão é uma necessidade em que os 

jovens têm muita dificuldade, pois coincide com a fase do desenvolvimento no qual esta se 

descobrindo novamente, em busca da sua identidade perpassando por quem ele quer ser e 

quem não quer ser. Nesta fase os jovens buscam se conhecer melhor, seus gostos, interesses e 

motivações. Começa assim a aparecer conflitos com a família, uma vez que as expectativas e 

desejos destas vão aparecendo e deixando o jovem cada vez mais confuso. “Os adolescentes 

conseguem escolher. Ele faz a escolha possível no momento. Sem ter muita consciência das 

influências que sofre e principalmente, sem ter informação suficiente sobre a profissão que 

está escolhendo” (LUCCHIARI, 1993, p. 12). 

A escolha profissional pode ser melhor definida se o indivíduo passar pelo processo de 

orientação profissional, que tem a tarefa de orientar esses jovens, tendo como objetivo 

facilitar esse momento de escolha, auxiliando a compreender a sua situação de vida no qual 

estão incluídos aspectos pessoais, familiares e sociais, bem como conhecer as possibilidades 

de escolha e informações sobre as profissões (LUCCHIARI, 1993). Bohoslavsky (apud 

BOCK, 2002) ainda afirma que 

[...] a escolha sempre se relaciona com os outros (reais ou imaginários). O 

futuro nunca é pensado abstratamente. Nunca se pensa numa carreira ou 

numa faculdade despersonificadas. Será sempre essa carreira ou essa 

faculdade ou esse trabalho, que cristaliza relações interpessoais passadas, 

presentes ou futuras. Deve-se examinar as relações com os outros com os 

quais se estabelecem relação primarias (membros da família, do mesmo ou 

do outro sexo como, por exemplo, o casal) e aqueles outros com os quais se 

mantém uma relação de natureza secundária (fundamentalmente professores, 

psicólogos ou técnicos, [...] que pode determinar ou influir diretamente sobre 

o futuro de quem escolhe)...] O futuro implica desempenhos adultos e se 

trata, novamente, de um futuro personificado. Não há nenhum adolescente 

que queira ser engenheiro em geral ou lanterninha de cinema em geral ou 

psicólogo em geral. [...] Isto quer dizer que o quero ser engenheiro, nunca é 

somente quero ser engenheiro, mas quero ser como suponho que seja fulano 

de tal, que é engenheiro e tem tais poderes, que quisera fossem meus. 

(BOHOSLAVSKY, 1977 apud BOCK, 2002, p.78). 

 

Segundo Bock (2002), busca-se o entendimento que uma pessoa se constrói a partir do 

que vive, ao escolher uma atividade que vai desenvolver ao entrar no mercado de trabalho. O 

indivíduo busca imagens que adquiriu durante toda sua vida, não só por meio de contatos 

pessoais como também de exposições a mídia, de leituras e de ouvir dizer. Ao pensar nas 
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profissões alguns indivíduos utilizam todo o seu processo de socialização, mobilizam imagens 

que foram construídas durante toda a sua vida e não apenas em um momento, um contato, 

uma história. 

Levando-se em consideração as afirmações de Bock (2002) as pessoas constroem e 

lidam com a cara da profissão (termo que se refere à imagem que a pessoa tem de cada 

profissão) podendo ser verdadeira ou falsa, próxima ou distante da realidade. As pessoas se 

identificam ou não com elas, estas “caras” são construídas na interiorização e singularização 

do vivido, o que as torna diferente para cada pessoa. “Localizar quais caras agradam e quais 

não agradam é chamado de processo de identificação” (BOCK, 2002, p.81). 

Ao analisar o mercado de trabalho, Bock (2002) esclarece a relação entre a oferta de 

emprego e a procura por parte de trabalhadores qualificados, apontando a historicidade desse 

mercado, isto é, evidenciando que ele se modifica em virtude de um grande número de 

variáveis, tais como; condição econômica, social, cultural e política. Portanto o mercado se 

modifica no tempo, o que promove alterações tanto no lado da demanda como no da oferta, 

podendo se tornar um mercado de trabalho saturado em alguns setores. 

Algumas pessoas afirmam que o mercado de trabalho é o elemento fundamental de 

uma escolha profissional, entretanto existem aquelas que defendem a questão da realização 

pessoal ou profissional (gosto pela atividade) que seria um determinante fundamental para tal 

escolha, o que levaria a um aumento no empenho do indivíduo gerando maior competência 

(BOCK, 2002). 

Ferretti (1988) relata que em virtude de condições econômicas adversas alguns 

indivíduos sujeitam-se as oportunidades de trabalho oferecidas pelo subemprego para não 

caírem no desemprego. Sendo assim a autonomia de escolha está comprometida, entendido o 

termo escolha como a “implementação de sua preferência ocupacional” (SUPER, 1963 apud 

FERRETTI 1988, p.42). 

Encontram-se alguns jovens cujas escolhas têm sido classificadas pela 

orientação profissional como realistas, maduras, ou racionais. Esses jovens, 

aceitando as limitações “objetivas”, aspiram mais baixo e tentam encontrar 

caminhos profissionais menos ambiciosos (FERRETTI, 1988, p.42). 

 

Levando-se em consideração outros pontos de vista, existem aqueles que fazem parte 

de um nível socioeconômico inferior, mas que buscam uma atividade profissional que 

futuramente os possibilitem a obter salários altos, status e prestígio social (FERRETTI, 1988). 

Pode-se dizer que muitas pessoas escolhem a profissão diante da tradição, como a engenharia, 
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medicina e direito, sendo as mesmas as mais evidentes em novelas, filmes e livros (BOCK, 

2002). 

No Brasil, a principal forma de ingresso em cursos superiores é por meio do vestibular 

e, mais recentemente, pelo Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), que apesar de 

possibilitar ao candidato maior variedade de escolhas referente ao local onde pode ingressar, a 

lógica de seleção (obtenção de melhores notas nas provas) é a mesma do vestibular. Bock 

(2002) discute o significado e importância do vestibular (e podemos incluir o ENEM nessa 

análise) na escolha profissional, uma vez que os vestibulares apresentam-se contendo dados 

de números de inscritos por carreira, número de vagas, relação candidatos por vagas, notas de 

corte, sendo estas informações entregues a todos os participantes, o que pode acarretar uma 

possível influência na escolha. “A maioria da população brasileira não adquiriu ainda o direito 

de escolher uma profissão. Estão predestinados a fazer aquilo que aparece na sua frente para 

sobreviver” (BOCK, 2002, p.92). 

O autor ainda afirma: 

Escolher significa exatamente ter que se posicionar (tomar partido) entre as 

possibilidades colocadas que são igualmente atrativas e contém também 

desvantagens. São possibilidades que brigam entre si. Por isso se diz que 

qualquer escolha implica conflitos, ou melhor, escolher significa resolver 

conflito (BOCK, 2002, p.93). 

 

Qualquer escolha implica risco, a insegurança faz parte de qualquer decisão. É um 

mito dizer que só existe um caminho para cada pessoa, pelo contrário existem vários. Quando 

se escolhe uma profissão logo implica a perda das outras, a perda vai sempre estar presente no 

processo de escolha. Para efetuar a escolha a pessoa deve conhecer a realidade que 

contextualiza a sua decisão, que se auto conheça e esteja informado, assim sendo, terá o “ato 

de coragem” para tomar sua decisão (BOCK, 2002).  

Tendo em vista as afirmações de Ferretti (1988), quanto maior a quantidade de 

informação que um indivíduo pode ter, melhor vão ser os resultados, aumentando as 

possibilidades de escolha, mas tem que levar em consideração a importância das informações 

obtidas. Dois dados são inegáveis: “a desinformação compromete a realização de escolha ou a 

sua qualidade” (p.39) e “para alguns tipos de decisão é praticamente impossível dispor, num 

dado momento de todas as informações pertinentes” (p.39).  

Ferretti (1988) destaca que, “algumas pessoas (os de maior poder aquisitivo) tem, 

potencialmente, maiores e melhores condições de acesso à informação variadas sobre a 

profissão, estando, pois em melhor condição de realizar suas opções” (p.39). 
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Norris, Zeran & Hatch (1960) apud Ferretti (1988) denominam a informação 

profissional como: 

A informação válida e utilizada sobre [...] ocupações, incluindo atribuições 

do profissional, requisitos de admissão, condições de trabalho, recompensas, 

oferecido padrões de promoção, mercado de trabalho atual e perspectivas 

futuras, bem como outras fontes de informação (p.52).  

 

A informação profissional é considerada necessária para que o indivíduo possa decidir 

por uma profissão, para que o mesmo alcance a sua plena satisfação profissional (FERRETTI, 

1988). 

 

A educação física como formação e área de atuação 

 

Castellani Filho (2002) afirma que a História da Educação Física no Brasil está 

vinculada com a história das instituições militares, tendo em vista que esta última teve grande 

influência na primeira. Em dezembro de 1810, foi criada a Escola Militar que recebeu o nome 

de Academia Real Militar. Dois anos depois da chegada da Família Real ao Brasil teve a 

introdução da Ginástica Alemã, através da nomeação de Alferes do Estado maior de segunda 

classe, Pedro Guilhermino Meyer, que se tornou o contra mestre da Ginástica da Escola 

Militar. Em 1907 a fundação pela missão militar francesa foi o embrião da Escola de EF da 

força policial do Estado de São Paulo. Em 10 de janeiro de 1922 foi criado o centro militar de 

EF que tinha como objetivo dirigir, coordenar e difundir o novo método de EF e suas 

aplicações desportivas.  

Outro fato que também faz com que a história da EF esteja associada ao militarismo é 

a formação dos primeiros professores civis de EF que foram formados por militares, tal fato 

explica os métodos de exercícios repetitivos, sequenciais, formativos, militarizantes, que 

objetivavam o desenvolvimento das qualidades físicas essenciais como: força, velocidade, 

agilidade, ritmo, etc. Os professores então eram vistos como meros transmissores em que o 

aluno deveria apenas reproduzir e executar corretamente os movimentos, de maneira passiva e 

disciplinada, semelhante realmente a um quartel (LINCZUK, 2002). 

 Segundo estudos de Castellani Filho (2002), desde o século XIX a EF foi relacionada 

como um elemento de importância para formar um indivíduo forte e saudável, formação essa 

de interesse para o processo de desenvolvimento do país, uma vez que estava saindo de sua 

condição de colônia portuguesa em busca de seu próprio modo de organização política e 

econômica. 
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Segundo LINCZUK (2002), essa tendência higienista proporcionou para a EF um 

papel de importante, o de criar o corpo saudável, robusto e harmonioso, formando um exército 

composto por uma juventude forte e saudável, sendo organicamente o contrário de um corpo 

relapso, flácido e doentio do indivíduo colonial, que para eles não teria muita serventia. 

Segundo estudos de Castellani Filho (2002) nessa época , “A Educação Física buscará dar às 

crianças e aos jovens, os hábitos e as práticas higiênicas que tenham por finalidade, a 

prevenção de toda a sorte de doenças, a conservação do bem estar e o prolongamento da 

vida...” (p.91). 

Ao longo dos anos a educação física se popularizou e ganhou espaço nas escolas, 

sendo assim, a Lei 6503 de 13/12/77, estabelece a Educação Física em todos os graus e ramos 

de ensino.  

De acordo com Krüger (2007), a partir da Constituição Federal de 1937 a Educação 

Física se tornou obrigatória nas escolas o que exigiu a formação de um profissional 

qualificado que deveria fazer um curso de graduação com um currículo mínimo, que duravam 

dois anos através do Decreto-Lei Nº 1.212/39. Entretanto com a destituição do presidente 

Getúlio Vargas em 1945 promulga-se o Decreto-Lei Nº 8.270/45, mudando a duração do 

curso de EF, de dois para três anos. O curso teria que cumprir 1/8 da carga horária para a 

formação pedagógica com o objetivo de aprimorar a formação de um bom educador.  

Em 1968 ocorre a Reforma Universitária - um novo currículo para a formação superior 

em Educação Física foi elaborado, tendo como base o esporte, o que levou a EF a se 

transformar em meio que visava à formação de atletas através de esportes de alto rendimento.  

Mais tarde, ao final do regime, a EF obteve mudanças, 

“abrindo caminho para uma tendência educacional progressista, mais 

flexível, trazendo a ideia de um profissional mais “aberto”, um profissional 

identificado como facilitador da aprendizagem, com ideias inovadoras, 

permitindo ao aluno interagir com o ambiente de estudo, quebrando o 

tradicionalismo” (Castro, 1996 apud Januário et al, 2010, p.200). 

 

Em 1980 o MEC (Ministério da Educação) apoiava um currículo único para todos os 

cursos de EF, entretanto “em 1983, quatro disciplinas foram consideradas básicas para 

constituírem o currículo mínimo: conhecimento do homem, da sociedade, filosófico e 

técnico” (KRÜGER, 2007, p.19). 

Segundo Krüger (2007) com a divulgação da proposta do Conselho Federal de 

Educação (CFE) Nº 215/87 e da Resolução CFE Nº03/87, foi estabelecida a criação do 

Bacharelado em Educação Física. Nesta proposta as matérias básicas aderem duas áreas, “a 
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formação geral: humanística e técnica; e o aprofundamento de Conhecimentos” (KRÜGER, 

2007, p.19). Sendo assim, a carga horária do curso passou de 1.800 para 2.880 horas-aula para 

os cursos de licenciatura e para o bacharelado, que teria que ser comprido em quatro anos. Tal 

modificação levou a definição de um currículo próprio para a licenciatura. 

A partir de 1987 começou então uma grande discussão entre licenciatura e bacharelado 

uma vez que surgiu uma descaracterização do currículo de licenciatura o que negava a 

formação específica para atuar além da sala de aula, onde então se tornaram duas formações 

distintas com áreas de atuação diferentes. 

Nos dias atuais ainda existem muitas críticas a certos professores de educação física 

que orientam o seu ensino com base nos esportes de rendimento, entretanto tal fato pode 

ocorrer porque muitos sofreram influência da trajetória da história da educação física em que 

a licenciatura visava formar professores com características de um técnico (KRÜGER, 2007).  

Como afirma Mariz de Oliveira; Betti & Mariz de Oliveira (apud GHILARD, 1998) 

ao invés da formação profissional despertar um interesse pelo processo educacional, ela 

sempre esteve voltada à tecnicidade da atividade motora e aprendizagem de habilidades 

esportivas específicas, contrariando princípios de crescimento e desenvolvimento, 

caracterizando profissionais descomprometidos com o processo educacional, ou seja, pseudo-

educadores. 

Andrade Filho (2001, apud KRÜGER, 2007) evidencia que na tradição brasileira não 

se tinha o esclarecimento da Licenciatura como campo de especialização para o trabalho 

escolar, mas identificava o profissional como generalista e o Bacharelado como uma 

especialização. Na resolução CNE/CES Nº 07/2004 no seu artigo 4º, § 2º, está a distinção 

entre Licenciatura e o Bacharelado uma vez que são duas formações distintas com 

intervenções profissionais separadas. Segundo o CONFEF/CREFs (2005) é de exclusividade 

do licenciado atuar especificamente em áreas da Educação Básica e ao bacharelado é 

impossibilitada a atuação docente na Educação Básica. 

A esse respeito Castellani Filho (2002), cita a resolução CNE/CES Nº 07/2004 no seu 

artigo 4º, § 2º, que distingue a formação do graduado (bacharel) do licenciado, estabelecendo:  

O Professor da Educação Básica, licenciatura plena em Educação Física, 

deverá estar qualificado para a docência deste componente curricular na 

Educação Básica, tendo como referência a legislação própria do Conselho 

Nacional de Educação, bem como as orientações específicas para esta 

formação tratadas nesta Resolução.  
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Portanto, de acordo com a resolução citada acima, fica claro que a licenciatura habilita 

o profissional a lecionar na escola, porém não especifica que o licenciado não pode atuar em 

outras áreas que vão além do ambiente escolar, criando assim uma grande polêmica acerca 

desse assunto. 

De acordo com Castellani Filho (2002), o bacharel em Educação Física é reconhecido 

como um profissional da área da saúde (Resolução N° 218 de 6 de março de 1997) e sua 

competência legal (Lei Nº 9696 de 1º de setembro de 1998) é de coordenar, planejar, 

programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, 

programas, planos e projetos, auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos 

especializados e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de 

atividades físicas, do desporto e do lazer, para a promoção e a prevenção da saúde e melhoria 

da qualidade de vida. Este profissional trabalha com pessoas em todos os períodos da vida: 

infância, adolescência, idade adulta, terceira idade, bem como para pessoas com necessidades 

especiais. 

Segundo Pinho et al. (2007)  as modificações que ocorreram nos currículos escolares 

fizeram com que os acadêmicos da área da Educação Física escolhessem mais de uma opção 

de curso (licenciatura ou bacharelado), em contra partida escolhendo uma área de atuação 

profissional, uma vez que aqueles que optarem pela licenciatura, a escola será o campo de 

atuação e aqueles que optarem pelo bacharelado será todo o mercado extra-escola.  

Uma preocupação do CONFEF apud Martins et al. (2005) é acerca da atuação 

profissional, uma vez que não se pode pensar em uma ótima atuação se a formação acadêmica 

não for de boa qualidade. Também é de conhecimento que a postura de educador está inserida 

em ambas as graduações, como em qualquer profissão de caráter educativo/formativo, logo 

devem estar incluídos neste processo de formação habilidades para tais práticas.  

Para Pinho et al. (2007), uma das principais características da licenciatura é “ensinar 

ao aluno, além das disciplinas inerentes ao curso escolhido, técnicas que o tornarão apto a 

transmitir o aprendizado, tornando-o um professor” (p.4). Entretanto Krüger (2007) acredita 

que a licenciatura tem um papel mais amplo: 

O curso de Licenciatura visa formar professores para atuar na Educação 

Básica no sentido de: desenvolver ações teórico-práticas em que os 

conhecimentos e saberes acadêmicos contribuam na formação do ser 

humano em sua totalidade; possibilitar uma formação político-social, dentro 

de uma abordagem histórico-crítica, em diferentes manifestações da cultura 

corporal, compromissada com a educação emancipatória; possibilitar uma 

formação técnico-profissional visando o aperfeiçoamento de habilidades, 

capacidades e competências necessárias ao exercício profissional/docente 

(p.21-22). 
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Para Pinho et al. (2007, p.4)  “as preferências pela licenciatura têm se mostrado muito 

baixas. Tal descaso com a Educação Física escolar parece ser fruto da aparente falta de 

valorização do professor e da disciplina como um todo,” uma vez que, segundo Tani (1991) 

apud  Pinho et al. (2007), a Educação Física escolar sofre uma indefinição em sua identidade, 

vários questionamentos sobre o seu real papel e seus conteúdos trabalhados. Sendo assim, 

qual seria a área de conhecimento correspondente e qual seria o seu conteúdo?  

A formação docente, alvo de pesquisa há várias décadas, vêm passando por grandes 

desafios até a situação atual (LELIS, 2001, apud LOPES, 2010). Na licenciatura, o professor 

adquire vários conhecimentos que o possibilita atuar na formação do cidadão, mesmo que tais 

informações não lhe dêem bagagem para atuar em ambientes que disponham de situações 

inusitadas e imprevisíveis, o professor poderá ter uma base sólida para conhecimentos futuros 

(LOPES, 2010).  

 Várias são as dúvidas advindas de um ingressante em Licenciatura, que tem como 

objetivo a formação de professor. Este estudante ao ingressar, traz consigo motivações, 

expectativas, objetivos, que muitas vezes são formuladas no período de escolarização 

(MARCELO, 1998, apud LOPES, 2010). São ideias simples, sem embasamento teórico, 

muitas vezes a partir das aulas que teve e a forma como o professor as regiam. Sendo assim, o 

estudante acredita que a universidade o fará um professor, mas ao longo do curso, ele percebe 

que estava equivocado, há um processo particular coberto de dificuldades e questionamentos, 

em que todo iniciante terá que passar (LIMA, 2004, apud LOPES, 2010). 

 De acordo com Lopes (2010), as experiências vividas pelo aluno de Licenciatura 

atuando como estagiário, sejam estas experiências motivadoras ou desmotivadoras, terão 

papel decisivo para a carreira futuramente, onde poderão se tornar bons ou maus profissionais. 

Tartuce  et al. (2010, p.446) cita: 

A diminuição da procura, por parte dos jovens, da profissão de professor 

tem-se tornado objeto de preocupação nos últimos anos. A falta de docentes 

bem formados e a escassez de profissionais para algumas áreas disciplinares 

dos últimos anos do ensino fundamental e ensino médio é discutida tanto em 

artigos acadêmicos como na mídia. Ao mesmo tempo, divulga-se não só a 

tendência de queda na demanda pelas licenciaturas e no número de 

formandos, mas também a mudança de perfil do público que busca a 

docência.  

 

A literatura na área de formação de professores tem se preocupado em analisar os 

problemas, direta e indiretamente, acerca da discussão sobre a atratividade em seguir a 
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carreira docente “como a massificação do ensino, condições de trabalho, baixos salários, 

feminização no magistério, políticas de formação, precarização e flexibilização do trabalho 

docente e violência nas escolas” (TARTUCE et al.,2010, p.449). 

 Outro aspecto relevante é a respeito das exigências para a atividade docente na 

atualidade. O professor é cada vez mais pressionado a atender as demandas da escola e 

responsabilidades cada vez maiores, seja no que se refere às atividades pedagógicas e 

“questões que extrapolam a mediação do conhecimento como a violência e as drogas”, por 

exemplo (TARTUCE et al., 2010, p.449). 

 Alguns dos problemas enfrentados pelos professores são as condições de trabalho e os 

baixos salários, que fazem com que cada vez mais, profissionais competentes se desestimulem 

a atuar com seu devido empenho. 

O relatório da OCDE (2006) sobre pesquisa realizada em 25 países mostra 

que, nos últimos vinte anos, na maioria deles, os vencimentos dos 

professores diminuíram em comparação a outras ocupações que exigem os 

mesmos níveis de educação e formação. Além disso, em 70% desses países, 

o estudo concluiu que são necessários pelo menos vinte anos para o 

professor mudar de base na escala salarial o que é muito tempo, em relação a 

outras profissões (TARTUCE et al., 2010 p. 449). 

 

Outra questão é a violência que é um tema que sempre foi discutido, porém hoje é 

nítida à proporção que está tomando nas escolas. Segundo ROCHA (2007), uma pesquisa 

feita em 2000 pela UDEMO (Associação de Especialistas da Educação do Magistério Oficial 

do Estado de São Paulo), 44% das 500 escolas públicas pesquisadas, afirmaram que a 

violência aumentara em relação aos anos anteriores. Dentre os dados, é citado também que 

“27% das escolas pesquisadas relataram que alunos portavam e consumiam bebidas alcoólicas 

durante as aulas. E ainda 19% das escolas foram invadidas por estranhos, com objetivo de 

furto, roubo, estupro, tráfico de drogas; e 18% acusaram porte ilegal de armas, por parte dos 

alunos.” (ROCHA, 2007 p.1). 

Este tema é vasto e problematiza várias discussões. Contudo Rocha (2007) cita que o 

professor nesse caso, além de tudo, é responsável por tentar combater as causas, que podem 

vir de casa ou da rua, e de imediato entender e tentar controlar suas consequências, para que 

estas se tornem as menores possíveis. 

Portanto o professor de EF tem um papel relevante em relação à vida de cada 

indivíduo, pois é através dele que a educação é transmitida, voltada para a formação integral 

do indivíduo. No entanto, o processo pedagógico tem que ocorrer a partir/por meio de todos  

os problemas que o envolvem, uma vez que alguns professores se sentem muitas vezes 
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sobrecarregados, o que pode acabar desestimulando futuros profissionais que almejam essa 

formação ou até mesmo o desânimo dos já atuantes em continuarem na profissão.  
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METODOLOGIA 

 

Tendo em vista o objetivo dessa pesquisa, analisar as intenções de alunos matriculados 

no curso de licenciatura de Educação Física (EF) na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em atuarem na Educação Básica, bem como as 

justificativas para tais intenções, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, do tipo qualitativa. 

 

Participantes 

Participaram deste estudo acadêmicos do curso de Licenciatura da UFVJM que 

finalizarão o curso ao final do primeiro semestre de 2012 (quatorze formandos, com exceção 

das duas discentes, autoras do presente estudo) e ingressantes no curso no primeiro semestre 

de 2012 (vinte alunos). Os participantes foram todos voluntários, mantendo o anonimato dos 

mesmos.  

Importante ressaltar que inicialmente participariam da pesquisa, dezesseis alunos 

fomandos no final do primeiro semestre de 2012 e trinta alunos ingressantes no primeiro 

semestre de 2012, porém, o número de participantes de ambos períodos foi reduzido devido 

ao fato da pesquisa ser de caráter voluntário, sendo facultativa a participação dos mesmos e 

também ao fato de que no dia da aplicação do questionário, não havia a presença total dos 

alunos em sala de aula, local este onde foi aplicado o questionário. 

Estes critérios foram estabelecidos com o intuito de comparar os alunos ingressantes 

do curso com aqueles que estão concluindo, se os mesmos possuem características, 

argumentos, interesses, opiniões diferentes diante do tema em questão.  

 

Procedimentos 

A pesquisa consistiu na aplicação de questionário com 13 perguntas, contendo 11 

questões abertas e 02 fechadas para identificar alguns fatores envolvidos na escolha 

profissional, como: idade, sexo, conhecimento sobre o curso e perspectivas profissionais. 

(ANEXO 1). A pesquisa foi desenvolvida após a aprovação da mesma pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (001/12) e assinatura do Termo de Consentimento (ANEXO 2). 

Após a coleta de dados, os mesmos foram  organizados e analisados a partir das 

concepções dos participantes acerca da licenciatura e os modos de escolha da profissão.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados obtidos pelos questionários estão organizados em tabelas, de modo a 

visualizar o que cada período respondeu, bem como comparar as razões das escolhas 

profissionais dos discentes ingressantes e concluintes. 

 

TABELA 1: Sexo  

1° período 8° período 

Sexo Números 

brutos 

Percentuais Sexo Números 

brutos 

Percentuais 

Masculino 11 55% Masculino 5 35,7% 

Feminino 9 

 

45% Feminino 9 64,3% 

TOTAL 20 100% TOTAL 14 100% 

 

Observa- se que no 1º período 55% da turma é do sexo masculino e 45% do sexo 

feminino já no 8º período 35,7% e do sexo masculino e 64,3% do sexo feminino. Apesar da 

inversão de predominância do sexo entre os períodos (maioria de homens no 1º período e de 

mulheres no 8º), essa variável não foi significativa na escolha profissional pelo menos nessa 

pesquisa (inicialmente as informações foram analisadas comparando os sexos), nem nas 

diferentes concepções entre os períodos.  

A tabela a seguir revela a faixa etária dos participantes da pesquisa. 

 

TABELA 2: Faixa etária 

1° período 8° período 

Faixa 

etária 

Números 

brutos 

Percentuais Faixa etária Números 

brutos 

Percentuais 

17-20 14 70% 17-20 1 7,1% 

21-25 4 

 

20% 21-25 12 

 

85,8% 

26-30 1 5% 26-30 1 7,1% 

Acima de 

30 

1 5%  

TOTAL 

 

14 

 

100% 

TOTAL 20 100% 
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Verifica-se que no 1º período, 70%  está entre a faixa etária 17-20 anos, 20% entre 21-

25 anos, 5% entre 26-30 anos e 5% acima de 30 anos; já no 8º período, 7,1% tem entre 17-20 

anos, 85,8% entre 21-25 anos e 7,1% entre 26-30 anos. Percebe-se assim que  a maioria dos 

indivíduos  tanto do 1º quanto do 8º período  ingressaram no curso entre a faixa etaria 17-20 

anos, o que vale destacar que no 8º período a maioria está entre 21-25,  mas quando os 

mesmos ingressaram estavam entre 17-20 anos. 

Provavelmente os discentes dessa faixa etária ingressaram no curso logo após 

concluirem o ensino médio, tendo que fazer a escolha profissional com formação em ensino 

superior ainda na adolescência. Segundo Barreto, Aiello-Vaisberg (2007), esta etapa de 

nossas vidas é cercada de dúvidas e conflitos, e que para  muitas pessoas esta fase pode se 

estender além da adolescência, por ser um período muito complexo.  

Sendo assim os jovens tem que descobrir o que eles querem e o que não querem ser, o 

que lhes agradam ou não em meio a outras situações conflitantes, e muitas vezes não 

conseguem descobrir o que lhes agradam, o que propicia uma escolha  profissional sem ter a 

clareza  sobre ela, até mesmo sem as informações necessárias para tal escolha. Esta 

desinformação pode futuramente fazer com que estes adolescentes se tornem profissionais 

frustrados e desmotivados com a profissão, ou até mesmo podem não conseguir prosseguir em 

seus estudos pela falta de interesse, se tornando pessoas insatisfeitas, sempre em busca de 

algo que lhe trará satisfação. 
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TABELA 3: Primeira opção de curso de graduação 

 

1° período 8° período 

Primeira opção de 

curso de graduação 

Números 

brutos 

Percentuais Primeira opção de 

curso de graduação 

Números 

brutos 

Percentuais 

Enfermagem  1 5% Enfermagem  

 

2 

 

14,2% 

 

 
Educação Física  8 40% 

Farmacia 3 15% 

Medicina 2 10% Educação Física 9 64,5% 

Educação Física ou 

Engenharia 

1 5% 

Direito 1 5% Serviço Social  1 7,1% 

Turismo 1 5% 

Sistema de 

informação  

1 5% Odontologia 1 7,1% 

Prejudicada 1 5% 

Nao respondeu 1 5% Fisioterapia 1 7,1% 

TOTAL 20 100% TOTAL 14 100% 
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Sobre a primeria opção de curso de graduação do 1º período, 40% optaram por 

Educação Física, 15% Farmácia e 10% Medicina. Outras profissões foram mencionadas, mas 

com percentual menor. Já no 8º período a maioria (64,5%) escolheram a Educação Física 

como primeira opção, seguido da Enfermagem (14,2%) com percentuais mais significativos. 

Nota-se que em ambos periodos o curso de Educação Física foi o de maior percentual como 

primeira opção de curso, apesar de em ambos periodos outros cursos também apareceram.  

Os que tiveram o curso de EF como primeira opção tem maior probabilidade de se 

tornarem pessoas felizes e mais realizadas com a sua escolha  profissional, se comparada com 

aqueles que entraram no curso como 2º opção. Estes últimos, podem futuramente se tornarem 

profissionais frustados e infelizes com a formação escolhida, por terem ingressado em algo 

que não era o que queriam primeiramente, o que pode afetar também em seu desempenho 

profissional. Ressalta uma certa preocupação tendo em vista que o percentual de discentes que 

tiveram a EF como segunda opção é significativo. É fato que ao longo do curso, esses 

discentes podem vir a gostar do curso e se realizarem nele, inclusive após a formação. 

No entanto, é importante conhecer as razões que levaram os discentes a ingressarem 

num curso que não era sua primeira opção. A tabela abaixo revela tais motivações.  
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TABELA 4: Motivação em fazer o curso de Educação Física 

1° período 8° período 

Motivação Números 

brutos 

Percentuais Motivação Números 

brutos 

Percentuais 

Interesse/identificação pela 

área  

7 

 

35% “Por gostar da área”  6 43,2% 

“O fato de gostar de 

esporte/sempre estive ligada 

aos esportes” 

5 25% “Pela convivência na área” 2 14,2% 

Foi o que a minha nota 

alcançou/Nota de corte 

2 10% “Menos candidato por vaga” 1 7,1% 

 “Possibilidade de mudar para 

enfermagem futuramente” 

1 5% “Por ser menos concorrido e 

por ser um curso de saúde que 

daria para transferir para 

odontologia” 

1 7,1% 

“Querer dar aula” 1 5% “Por não ter enfermagem no 

meio do ano e para não ficar 

sem estudar”  

1 7,1% 

“Incentivo de amigos” 1 5% “Por sempre gostar de esporte” 1 7,1% 

“Por ser uma área muito ampla 

e ter boas referências do 

curso” 

1 5% “Pelo desejo de ser jogador de 

futebol e não poder devido a 

lesão no joelho” 

1 7,1% 

“Por atuar na área e pela 

identificação pessoal com o 

curso” 

1 5% “Por ser uma área muito ampla 

e não ambranger somente o 

esporte”  

1 7,1% 

“O grau de atividade da 

maioria das disciplinas” 

1 5%   

14 

 

100% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

TOTAL 
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Observa-se que tanto no 1º quanto no 8º período encontram-se discentes que fizeram a 

sua escolha baseados em motivações relacionadas a notas: no 1º período 10% (“foi o que a 

minha nota alcançou”) e 8º período 7,1% (“por ser menos concorrido [...]”) Ainda 7,1% do 8° 

período optaram pelo curso por ter “menos candidato por vaga”, o que leva a dúvida se estes 

discentes ao escolherem a sua profissão levaram em consideração realmente fatores 

motivacionais que tivessem relação com a realização profissional e/ou pessoal. Ou se os 

mesmos se viram diante de uma situação em que decidiram optar por um caminho que eles 

julgavam mais “fácil”, sem certificar-se se este seria o que futuramente lhes trariam satisfação 

na carreira escolhida. 

Provavelmente estes jovens sofreram influências advindas das informações referentes 

ao número de inscritos por carreira, número de vagas, relação candidatos por vagas e nota de 

corte, que são veiculadas nos vestibulares e no ENEM. Como bem ressaltou Bock (2002), 

esses dados também são determinantes na escolha profissional. No caso da EF na UFVJM, a 

nota de corte para o ingresso no curso é relativamente baixa se comparada com de outros 

cursos da instituição e de outras universidades. 

De acordo com a Coordenação de Processo Seletivo (2011)  a relação de 

candidato/vaga da UFVJM, obtiveram as seguintes notas: Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia - 2.3, Enfermagem (Bacharelado) - 4.6, Educação Física (Licenciatura) - 2.2, 

Engenharia Florestal (Bacharelado) - 7.0, Farmácia (Bacharelado) - 3.2, Fisioterapia 

(Bacharelado) - 3.6, Nutrição (Bacharelado) - 3.0, Odontologia (Bacharelado) - 9.1, o que 

pode justificar que alguns alunos fizeram a escolha do seu curso observando qual seria mais 

ou menos concorrido. A quantidade de candidatos por vaga para o curso de EF é inferior, 

comparando com outros cursos, o que pode reafirmar a hipótese de escolha desses alunos. 

Em ambos os períodos observa-se discentes que viram no curso de EF uma porta 

secundária para sua formação, já que no 1º período 5% viu a “possibilidade de mudar para 

enfermagem futuramente” e no 8º período 7,1% “[...] por ser um curso de saúde que daria 

para transferir para odontologia” e 7,1% “[...] para não ficar sem estudar”. Estes alunos 

provavelmente por algum motivo não conseguiram entrar nos cursos desejados, então 

resolveram usar a estratégia de entrar em um que lhes proporcionavam a possibilidade de 

transferir futuramente para o que realmente queriam.  

Outro fator semelhante entre os períodos são as motivações relacionadas ao gosto 

pessoal, sendo 75% no 1º período e 71,6 % no 8º período, sendo esta categoria a de maior 

percentual nos dois períodos. Neste sentido Lucchiari (1993) relata que o jovem ao fazer uma 
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escolha profissional busca se conhecer melhor, seus gostos, interesses e motivações. Segundo 

Bock (2002), o jovem ao escolher uma atividade para entrar no mercado de trabalho, utiliza 

todo o seu processo de socialização, mobiliza imagens que foram construídas durante toda a 

sua vida, levando o mesmo a formular pontos de vista em relação às profissões, encontrando 

assim uma motivação que o estimule a fazer o curso. Portanto no caso acima foram os 

interesses pessoais que chamaram a atenção destes discentes. 

Um dado relevante e preocupante encontra-se no 8º período, em que 7,1% levaram em 

consideração o desejo de ser jogador de futebol e não poder, devido à lesão no joelho. Vale 

resaltar que o curso de EF não forma atletas, e sim profissionais para ensinarem o conteúdo 

dessa área. Aqui percebe-se a importancia da informação profissional, que no processo de 

escolha é importantissimo. Segundo Ferretti (1988) a falta de informação pode comprometer 

significativamente na hora de fazer a escolha e a qualidade da mesma. Sendo assim 

provavelmente este jovem desinformado criou expectativas não atendidas em cima de alguma 

informação que ele tinha ou idealização, o que futuramente poder comprometer sua atuação e 

realização pessoal. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

TABELA 5: Informação sobre Educação Física antes de ingressar no curso 

 

1° período 8° período 

Informação antes de 

ingressar no curso 

Números 

brutos 

Percentuais Informação antes de 

ingressar no curso 

Números 

brutos 

Percentuais 

Não respondeu 1 

 

5% “Que era um curso de 

licenciatura”  

1 7,1% 

Não tinha muitas/tinha uma 

noção superficial 

5 25% Curso noturno, ser da 

área da saúde e durar 

quatro anos. 

2 

 

14,2% 

Informações sobre a 

grade/aulas e formação em 

licenciatura 

3 15% “Informações sobre parte 

de esportes, didática e 

questões  fisiológicas”  

1 7,1% 

Informações ótimas/Que era 

um curso muito 

interessante, de otimo 

desenvolvimento e amplo 

no mercado de trabalho 

5 25% Não tinha informação/ 

Nenhuma /Pouco  

 

7 50,3% 

“Que eu poderia dar aulas 

em escolas e em 

academias” 

1 5% “Que trabalhavam em 

academias treinando”  

1 7,1% 

“Somente a do ambiente 

escolar”  

1 

 

5% “Não tinha nenhuma, 

somente o contato com a 

área” 

1 7,1% 

“Todas que contam no 

projeto pedagógico” 

1 5% “Achei que era 

bacharelado e 

licenciatura” 

1 7,1% 

“Que era um curso bom, 

porém com pouca renda”  

1 5%    

“Experiência de outros que 

já fizeram”  

1 5% 

TOTAL 20 100% TOTAL 14 100% 
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Percebe-se que em ambos períodos alguns discentes não tinham informação para a 

escolha profissional, (25% 1º período e 57,4% 8º período), aspecto esse que é importante na 

fase de escolha profissional. Neste sentido, Ferretti (1988) ressalta que em relação à 

informação profissional alguns dados são importantíssimos, como a busca pela informação e 

saber que para alguns aspectos não existe informação sobre tudo, que é necessário arriscar. 

Sendo assim provavelmente as chances destes jovens desinformados não gostarem do curso e 

consequentemente não terem realização profissional é significativa. Vale destacar que 

conforme as turmas de EF vão se formando e inserindo (ou não) no mercado de trabalho, as 

informações sobre o curso referente a sua constituição, requisitos e possibilidades de inserção 

profissional vão se propagando, especialmente numa cidade de porte pequeno como 

Diamantina, o que pode justificar o índice menor de pessoas que não tinham informação sobre 

o curso do 1° período se comparado com o 8° período. 

 Nos dois períodos também encontra-se aqueles jovens que tinham algumas 

informações sobre o curso (70% no 1º período e 42,6% no 8° período), essas informações são 

consideradas importantes, mas  são reduzidas, o que no processo de escolha profissional não é 

muito bom, pois o indivíduo tem que procurar o máximo de informações que ele conseguir, 

como campo de atuação, condições e mercado de trabalho atual, perspectivas futuras, 

ocupações, atribuições do profissional, etc, verificando e analisando as mesmas para que 

possam ter maior clareza da profissão escolhida, seus pontos positivos e negativos. Segundo 

Ferretti (1988) quanto maior a quantidade de informação que uma pessoa conseguir melhores 

serão os resultados.  

  Entre os 42,6 % do 8° período que tinha algumas informações sobre o curso vale 

ressaltar aqueles que responderam que “Achei que era bacharelado e licenciatura” (7,1%) e 

“Que trabalhavam em academias treinando” (7,1%), são informações que provavelmente o 

jovem adquiriu sem pesquisar direito, sem certifica-se se eram verdadeiras ou não. O que 

consequentemente se estes jovem tivessem  pesquisado sobre o curso saberiam   que o curso 

não é bacharelado e licenciatura, e as implicações disso, como já foi discutido no presente 

trabalho. Mas vale resaltar  que  em se tratando  do trabalho em academias, não se pode culpa-

los pois não existe uma definição de que o licenciado não pode atuar nesse ambiente. Segundo  

Martins et. al.  o CONFEF o licenciado pode atuar na educação basica, mas ele não especifica 

onde o licenciado não pode atuar, então é difícil para o discente analisar tal fato e saber se é 

verdadeiro ou não,  pois existe aí uma indefinição.     
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TABELA 6: Aspectos importantes e influenciantes na decisão 

1° período 8° período 

Aspectos  influenciantes Números 

brutos 

Percentuais Aspectos  influenciantes Números 

brutos 

Percentuais 

“Escolhi um curso já 

reconhecido pelo MEC”  

1 5% “Remuneração e afinidade pela 

área”  

1 7,1% 

Satisfação em trabalhar em 

algo que gosto\gosto pela 

área 

3 15% “estabilidade financeira e 

possibilidade de progredir na 

carreira” 

1 7,1% 

“O que eu iria aprender para 

a minha formação 

profissional”   

1 5% “por gostar do meu trabalho”  2 

 

14,2% 

Eu queria algo que me 

desse prazer em praticar e 

fosse lucrativo/O que eu 

mais gosto de fazer 

7 35% “pelo mercado de trabalho e 

adquirir uma profissão”  

1 7,1% 

“Ser na área de saúde, por 

ter mais afinidade” 

1 5% “trabalhar com crianças e 

esporte”  

 1 7,1% 

“Por gostar muito de 

esporte [...]” 

2 10% interesse pela área/afinidade 

pela profissão  

5 36,1% 

salário , carga horaria,  uma 

identidade 

2 10% “até hoje não tem certeza de 

que profissão seguir” 

1 7,1% 

“Vocação” 1 5% “não parei pra pensar nisso”  1 7,1% 

“Que eu pudesse  ser muito 

feliz na minha escolha” 

1 5% Levei em consideração o que a 

família esperava, que era 

odonto [...] 

1 7,1% 

“Mercado de trabalho” 1 5% 

TOTAL 20 100% TOTAL 14 100% 
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 Pode-se observar na tabela acima que a grande maioria das respostas dos alunos do 

1º período (35%) tendem para o lado financeiro do curso e por gosto/afinidade. 

Provavelmente estas pessoas que responderam questões relacionadas a remuneração em 

ambos períodos, viram no curso uma possibilidade de boa estabilidade financeira. Os mesmos  

podem fazer parte de uma classe econômica baixa, em que as opções de escolha profissional 

são mais reduzidas, o que pode os levar a acreditar que  a remuneração no curso de EF é boa.  

 No entanto, destaca-se que a remuneração para o professor é relativamente baixa, o 

que é comprovado com as constantes manifestações desses profissionais em busca de 

melhores salários, condições de trabalho, valorização, etc. Mas, vale ressaltar que para alguns 

essa remuneração é considerada suficiente, especialmente a estabilidade profissional que em 

tempos de crise financeira mundial e numa cidade em que as opções de emprego são poucas, 

passa a ser um atrativo profissional importante. 

 Em seguida pode-se perceber que as respostas que se referem ao gostar da área, 

afinidade foram significativas, o que é bastante importante no sucesso da escolha profissional, 

pois o aluno precisa descobrir do que gosta e do que não gosta, para obter êxito na sua 

escolha.  

Comparado com o 1° período, percebe-se que no 8°, a ideia de gostar do curso é mais 

significativa, no entanto, na tabela anterior, o 8° período teve menos informação sobre o curso 

comparado com o 1°. Talvez, para a turma do 1° período, o fator mais determinante na 

escolha profissional foi à possibilidade de emprego e estabilidade, em detrimento do que 

realmente desejava fazer, no entanto, a pesquisa não tem informações suficientes para 

comprovar tal hipótese. 

 Ainda de acordo com o 1º período, 5% dos alunos respondeu “Escolhi um curso já 

reconhecido pelo MEC”, nota-se então a preocupação em garantir seu diploma devidamente 

reconhecido, pois há muitos que não são cadastrados pelo MEC e os alunos acabam por fazer 

um curso e não valer futuramente. Não foi possível identificar porque a escolha foi o curso de 

EF, já que na UFVJM há outros cursos que também são reconhecidos pelo MEC.  

 Outras respostas em relação ao 1° período se referiram a formação profissional 

(5%) e querer ser feliz pela escolha (5%), aspectos esses que são relevantes para a escolha do 

curso, ou seja, o aluno se preocupa com o que iria aprender para ajudar na formação futura.  

 Destaca-se 2 categorias de respostas do 8º período em que é citado “até hoje não 

tenho certeza de que profissão seguir” (7,1%) e “não parei pra pensar nisso” (7,1%). Se 

agruparmos as duas respostas, 14,2% dos alunos que estão se formando ainda não tem certeza 
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e/ou clareza das razões da escolha da profissão, o que é um fato relativamente comum, pois 

muitas vezes as pessoas fazem escolhas corretas para aquele momento, sem saber os aspectos 

que podem estar os influenciando a tomada de decisão para seu futuro e isto ainda pode não 

ser esclarecido ao longo da vida. 

 Ainda de acordo com o 8º período, 7,1% dos alunos respondeu: “Levei em 

consideração o que a família esperava, que era odonto [...]”, o aluno em questão, decidiu por 

alguma razão a optar pela Educação Física, contrariando os gostos da família, provavelmente 

estes discentes na hora da escolha se viram diante de uma situação conflitante em que o gosto 

da família também era importante. 
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TABELA 7: Locais de atuação após formação e justificativa 

1° período 8° período 

Locais e justificativa Números brutos Percentuais Locais e justificativa Números brutos Percentuais 

Escola, porque o curso é para 

licenciatura/porque gosto de 

ensinar/gosto de lidar com 

crianças/acho que me adapto 

bem/quero ser um exemplo 

 

 

11 

 

 

55% 

“escolas, academias, 

eventos e clubes, porque a 

minha formação me 

proporcionou experiências 

nessas áreas e são as áreas 

que mais gosto de atuar” 

 

 

6 

 

 

43,2% 

“Fazer extenção do curso e 

pós mestrado, tentar 

ingressar em alguma 

faculdade”  

2 10% “educação e saúde, é o 

que me chama atenção no 

curso”  

1 

 

7,1% 

“Academias, as condições de 

trabalho são melhores”  

1 5% “trabalhar com pesquisas 

na área da saúde”  

1 7,1% 

“Minha cidade”   

1 

 

5% 

“não tenho intenção de 

trabalhar após a formação 

e sim fazer uma pós 

graduação”  

 

1 

 

7,1% 

Ainda não sei/não decidi  3 15% “Faculdade” 1 7,1% 

 

 

“Escolas, clubes e 

academias” 

 

 

 

2 

 

 

 

10% 

Instituições militares, 

devido a remuneração 

1 7,1% 

“escola, porque o curso é 

de licencitura e academia, 

por gostar do ambiente” 

 

 

1 

 

7,1% 

“escolas e Universidade, 

por oportunizar atuar na 

área que gosto, psicologia, 

lazer e etc.”  

1 7,1% 

“colônia de férias, com 

terceira idade e capoeira” 

1 7,1% 

TOTAL 20 100 % TOTAL 14 100% 
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 Comparando o 1º com o 8º periodo nota-se que no 1° periodo o montante de 

discentes que citam a escola como local especifico é 65% e no 8º periodo 57,4% citam a 

escola como um dos campos de atuação juntamente com as outras áreas. Percebe-se que não 

houve uma grande diferença neste aspecto. Provavelmente porque estes discentes tem 

conhecimento que o curso de EF da UFVJM é um curso de licenciatura que proporciona 

formação  para atuar no ambiente escolar. 

 Ainda 10% dos alunos do 1º período apontam as academias como local de atuação 

e 5% citam que as academias são locais que trarão melhores condições de trabalho. Já no 8º 

período, 43,2% querem atuar em “escolas, academias, eventos e clubes”, e nehuma resposta 

se refere a atuação esclusivamente na escola. Provavelmente este resultado dos alunos do 8° 

periodo pode revelar certa descrença e desânimo em relação ao ambiente escolar, pois os 

mesmos viram a realidade das escolas, ao fazerem o estágio obrigatório como, infra estrutura 

precária, falta de materias, alunos desinteresados, agressivos, etc. Esses fatores podem ter 

influenciado os mesmos a almejar atuar em ambientes além da escola, como por exemplo nas 

academias, considerada por alguns um ambiente mais tranquilo e mais valorizado em 

comparação a escola. 

 De acordo com o 1º período, 10% dos alunos citam que tem intenção de continuar 

estudando após o término da graduação em Educação Física, e no 8º período um percentual 

também foi próximo (14,2%). Se agruparmos as respostas “Faculdade” (7,1%), que em geral 

exige algum tipo de pós graduação do profissional, especialmente para se ter melhor 

remuneração e chances na concorrência, e “não tenho intenção de trabalhar após a formação e 

sim fazer uma pós graduação”, (7,1%).  Nota-se que estes discentes provavelmente não 

querem ficar parados com os seus estudos e querem aumentar os seus conhecimentos,  

proporcionando aos mesmos atuarem como professor de nível superior que  por sua vez 

possui uma  renda e valorização maior em relação ao professor de escolas de nível básico. 

Mas vale ressaltar que o professor de um modo geral esta muito desvalorizado, além de passar 

por muitas situações perigosas e constrangedoras no ambiente escolar, como violência, drogas 

etc. Dos alunos do 1º período, 15% citaram que ainda não tem noção de onde atuar e ainda 

não decidiram, o que é esperado tendo em vista que ainda estão no inicio do curso.  

 Para o 8º período, 7,1% tem a intenção de atuar em “Instituições militares, devido a 

remuneração”, 7,1% citam que tem intenção em trabalhar com educação e saúde, 7,1% citam 

que tem interesse em “trabalhar com pesquisas na área da saúde”, 7,1% citam que tem 

interesse em trabalhar em atividades de “colônia de férias, com terceira idade e capoeira”. 
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Percebe-se que estes alunos não tem intenção de atuar na rede escolar, exceto 7,1% que 

respondeu que tem intenção de trabalhar com educação, porém este não expecificou qual área 

da educação pretende atuar, que são muitas, como: projetos, clubes, academias, etc. Portanto 

percebe-se um desinteresse nos discentes em atuarem na escola, o que é alarmante, pois o 

curso de Licenciatura proporciona formação para atuar na Educação Básica. Nesta questão 

encontra-se um dos problemas do curso de EF, pois fica sempre a dúvida se os discentes 

formados em Licenciatura podem atuar em ambientes extra escolares, tendo em vista as 

normas estabelecidas pelo CONFEF que são questionadas por muitos profissionais e 

instituições de ensino superior.  

 Tendo em vista a polêmica que existe na EF entre formação de bacharel e 

licenciado e os locais de atuação dos graduandos desses cursos (já discutido anteriormente 

nesse trabalho), foi indagado aos alunos se eles sabiam a diferença entre esses cursos. As 

respostas foram organizadas em duas tabelas, uma referente ao 1° período e outra referente ao 

8°. Duas tabelas foram elaboradas para possibilitar melhor visualização das respostas entre os 

dois períodos. 

 



37 

 

 

 

1° PERÍODO  

TABELA 8: Você sabe a diferença entre o bacharel e o licenciado. Se sim qual 

Se sim quais? 

 

Números 

brutos 

Percentuais 

parciais 

Percentual 

total 

 

 

 

 

SIM 

“o bacharel voce pode atuar em outos locais e na 

licenciatura voce pode atuar em escola” 

5 25%  

 

 

 

65% 

“Sim” 1 5% 

“licenciatura te forma para dar aula em escola e 

bacharel em academia” 

4 20% 

“licenciatura é somente para trabalhar no ambiente 

escolar como professor e bacharel ser personal 

trainner” 

2 10% 

“licenciatura você poderá exclusivamente dar aula 

nas escolas” 

1 5% 

“Acho que sim, licenciatura apenas dar aula e bacharel visam a 

pesquisa” 

 

1 5%  

 

15% 

“Acho que não tenho certeza da diferença”  2 10% 

“Não” 3 15% 15% 

 Não respondeu 1 5% 5% 

TOTAL 20 100%  
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8º PERÍODO 

TABELA 9: Você sabe a diferença entre o bacharel e o licenciado. Se sim qual 

Se sim quais? 

 

Números 

brutos 

Percentuais 

parciais 

Percentual 

total    

 

 

 

 

 

SIM 

“licenciatura trabalha em escolas e bacharelado em academias e 

clubes” 

6 43,2%  

 

 

 

 

92,9% 

“bacharelado em áreas mais amplas e licenciatura somente em 

escolas” 

1 

 

7,1% 

“licenciatura está voltada para a formação de professores onde 

a escola será o campo de trabalho e bacharelado, profissionais 

habilitados todos os segmentos do mercado de trabalho das 

atividades físicas e esportivas, exemplo academia” 

3 21,3% 

“licenciado trabalha na parte de educação e bacharelado é mais 

na prática” 

1 7,1% 

“licenciatura é voltado para a Educação Física escolar e 

bacharelado para pesquisas” 

2 14,2% 

 

“não sei”  

1 7,1% 7,1% 

TOTAL 14 100% 100% 
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Em relação às tabelas 8 e 9, 65% dos alunos do 1º período relataram conhecer a 

diferença entre a formação de bacharel e licenciado e 92,9% dos alunos do 8° período também 

afirmaram conhecer a diferença e 15% não sabem a diferença. 

Sabe-se que é de suma importância o aluno ter informações necessárias para fazer a 

escolha profissional, como ja foi discutido anteriormente, quanto maior a quantidade de 

informação que o discente conseguir melhor. Não se pode desprezar a importância das 

informações obtidas, se as mesmas são verdadeiras ou não, se agradam ou não.  

De acordo com 65% das respostas, é nítido que grande parte dos alunos sabem que há 

diferenças entre os cursos, identificando a licenciatura como curso de formação de professores 

para atuar na escola, mas não tem clareza sobre a formação em bacharel, relacionando-o mais 

para academias sendo que este campo é bastante amplo. Como já discutido nesse trabalho, o 

bacharelado abrange todo o mercado extraescolar, como academias de ginástica, piscinas, 

clubes esportivos, clubes de recreação, condomínios, clínicas, empresas (ginástica laboral), 

hospitais, hotéis, spas, asilos, navios, ONGs, e escolas de dança  (Pinho et al.,2007).  

Entre os 35% dos alunos do 1° período encontram-se 15% estão em dúvida sobre a 

diferença entre os dois cursos. Pode-se perceber que 15% dos alunos estão em dúvida, apesar 

de terem respondido de forma aceitável, não tiveram firmeza em responder a questão, o que 

provavelmente pode ter ocorrido devido os mesmos não terem conhecimentos suficientes para 

distinguir com confiança as diferenças. 

Dentre os 20% encontram-se aqueles 15% dos alunos que não sabem as diferenças dos 

cursos e 5% não responderam, o que totaliza uma porcentagem que não deve ser desprezada, 

pois estes alunos escolheram um curso com duração de 4 anos e não sabem a distinção entre a 

licenciatura e o bacharelado, que é um assunto de grande importância e que faz parte do curso 

de EF. 

Comparando os 2 períodos, nota-se que as distinções de ambos são relativamnte as 

mesmas, porém no 8° período o percentual de alunos que distinguiram os cursos é maior, o 

que não foge do esperado, levando-se em conta que este período está em ano de formação e 

provavelmente teve informações, instruções e estudos pertinentes a estes temas, que o 1º 

período ainda não teve, mas que todo aluno deveria ter para fazer a própria escolha do curso 

de Educação Física, num processo de orientação profissional. 

Vale ressaltar 7,1% dos alunos do 8° período que respondeu: “[...] bacharelado é mais 

na prática”, e 7,1% dos alunos do 8° período que respondeu: “licenciatura é voltado para a 

Educação Física escolar e bacharelado para pesquisas”, percebe-se que são dados 
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preocupantes pois, provavelmente estes alunos vêem o Bacharelado como um curso superior à 

Licenciatura, podendo fazer pesquisas e trabalhar mais na prática, como se a licenciatura 

também não desenvolve-se pesquisas e não tivesse a dimensão prática.  

Abaixo, serão apresentadas duas tabelas referentes as perspectivas iniciais em relação 

ao curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

1° PERÍODO  

TABELA 10: Perspectivas iniciais em relação ao curso  

 Perspectivas iniciais  Números 

brutos 

Percentuais 

parciais  

Percentual 

total  

 

 

 

 

Interesses pessoais 

 “Eu tenho o objetivo de aprender e continuar o 

curso ate o final” 

1 5%  

 

 

 

45% 

“Perpectivas de um curso variado e atraente” 1 5% 

“Que fosse interessante, produtivo” 1 5% 

“[...] que eu gostasse do curso” 1 5% 

Que seria um curso bom e agradável 4 20% 

“Melhores possiveis” 1 5% 

 

 

 

Conhecimento e Formação 

profissional 

 

“Aprender a ser um bom profissional na área” 2 10%  

 

 

 

25% 

 “[...] um curso que me satisfaça 

profissionalmente” 

1 5% 

“Ser um curso bom, promissor e que possa me dar 

um retorno principalmente intelectual” 

1 5% 

 “Me formar bem instruída” 1 5% 

 

Expectativas 

“Não tinha muitas informações  sobre o curso, 

achei que seria um curso fácil” 

1 5%   

 

10% 
“Achava que o curso era focado mais em sala de 

aula” 

1 5% 

“Bom não tinha uma opnião formada [...]” 1 5% 5% 

“No início era só a conclusão” 1 5% 5% 

“Ainda não havia perspectivas” 2 10% 10% 

TOTAL  

20 

 

100% 

 

100% 
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8º PERÍODO 

TABELA 11: Perspectivas iniciais em relação ao curso  

Perspectivas iniciais Números 

brutos 

Percentuais 

parciais  

Percentual total 

 

 

 

 

Interesses pessoais 

“Atender aos meus interesses e acrescentar na 

minha formação”  

1 7,1%    

 

 

 

 

28,4% 

“Inicialmente que fosse uma porta secundária de 

acesso ao curso que realmente me interessava”  

1 7,1% 

“Me formar e cursar o bacharelado”  1 

 

7,1% 

“Que ele fosse o bacharelado”  1 7,1% 

 

 

 

Conhecimento e Formação 

profissional 

“Conhecer as áreas com maior profundidade”  1 7,1%  

 

 

 

 

28,4% 

“Sair com informações necessárias para me tornar 

um bom profissional”  

1 7,1% 

“Conhecer o que norteia o esporte e as atividades 

de lazer”  

1 7,1% 

“Aprender sobre o esporte, corpo humano”  1 7,1% 

 

 

Atuar em áreas especificas 

“Trabalhar em clubes com natação e lazer na 

comunidade” 

1 7,1%  

 

 

29% 
“Era que o curso abordasse mais situações 

discutidas na escola”  

2 14,8% 

“Me formar como professor e tentar atuar nas 

escolas de minha cidade”  

1 7,1% 

“Não tinha”  1 7,1% 7,1% 

Não respondeu  1 7,1% 7,1% 

TOTAL 14 100% 100% 
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Para o 1° período, atender interesses pessoais corresponderam a 45% das expectativas 

em relação ao curso, 40%  apontaram perspectivas voltadas para um curso variado, produtivo, 

atraente, interessante e além de tudo que eles gostassem. A maioria dos alunos do 1º período 

mostra fortemente que além de interesses financeiros, os interesses pessoais tiveram um 

grande papel na escolha profissional, que corrobora as informações da tabela 6, a qual 

demonstrou que o que motivou os alunos desse periodo a escolher o curso foram  interesses 

pessoais e possibilidades financeiras. Como afirma Aiello-Vaisberg & Machado, 2000 apud 

(BARRETO, AIELLO-VAISBERG, 2007) muitos almejam uma profissão que os levem não 

somente ao mercado de trabalho para atender as necessidades básicas a partir da remuneração, 

mas também em busca da satisfação de desejos pessoais e sociais. 

O Conhecimento e Formação profissional que correspondeu 25% das perspectivas dos 

alunos, evidencia o desejo de formação profissional que lhe trarão benefícios financeiros.  

Em relação a categoria denominada Expectativas, 5% dos alunos possuía poucas 

informações e tinha uma ideia que o curso seria fácil, e 5% apenas tinha a informação de que 

o “curso era focado em sala de aula”. Em ambas respostas nota-se que são pouquíssimas as 

informações acerca do curso. 

Ainda no 1º período, 5% dos alunos citaram que não tinha uma opinião formada, 5% 

“No início era só a conclusão”, 10% “Ainda não havia perspectivas”. Pode-se afirmar que os 

alunos não se preocuparam em buscar informações para o ingresso no curso, já que não 

possuíam sequer perspectivas futuras ou pensavam somente na conclusão do curso. 

No 8° período, os Interesses pessoais correspondeu a 28,4% das respostas e em relação 

a Conhecimento e Formação profissional correspondeu a 28,4% as perspectivas dos alunos do 

8° período. Diferente do 1° período, no 8°  período apareceram respostas voltadas para a 

atuação em áreas específicas (29%).  Entre o 14,2%  restantes, 7,1% não tinham perspectivas 

em relação ao curso e 7,1% dos alunos não responderam. Das respostas acima, ressalta-se a 

perspectiva de discussões direcionadas para o contexto escolar, que é esperado para um curso 

de licenciatura. A seguir serão apresentadas duas tabelas sobre a percepção dos alunos em 

relação a formação que o curso de EF da UFVJM oferece para a atuação na Educação Básica. 
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1° PERÍODO 

TABELA 12: Considerações em relação à formação oferecida no curso de licenciatura da UFVJM, a mesma oferece preparação para 

atuar na educação basica, justificativas. 

Considerações em relação à formação oferecida no curso Números 

brutos 

Percentuais 

parciais 

Percentual 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM 

“A Universidade tem uma grade curricular bacana para o curso e todas 

os conteúdos necessarios são passados de forma bem completa” 

2 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

“Apesar de não ter visto muita coisa ainda” 1 5% 

“A graduação e bem ampla e proveitosa/oferece uma boa preparação” 2 10% 

“Desde que o discente leve o curso a sério e aplique na sua vida 

profissional o que aprendeu na graduação” 

1 5% 

“Não aprendemos apenas o que é educação física mais também como 

usá-la” 

1 5% 

“Porque o curso na faculdade é excelente e nos mostra a todo momento 

como deveriamos ter que atuar na Educação Básica” 

3 15% 

Porque ele tem estrutura e profissionais capacitados para exercer tal         

função 

4 20% 

“Porque a instituição oferece praticamente tudo” 1 5% 

“Prepara-nos de todos os aspectos referentes a profissão” 1 

 

5% 

“Tanto que o curso possui muitos projetos que nos dão uma visão disto” 1 5% 

“Pois abrange várias areas de conhecimento e nos prepara para ensinar” 1 5% 

“Sim” 1 5% 

“Pois aprendemos como lidar com Educação Física em escolas carentes” 1 5% 

TOTAL 20 100%  
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8º PERÍODO 

TABELA 13: Considerações em relação à formação oferecida no curso de licenciatura da UFVJM, a mesma oferece preparação para 

atuar na educação basica, justificativas. 

Considerações em relação à formação oferecida no curso Números 

brutos 

Percentuais 

parciais 

Percentual 

total 

 

 

 

 

 

SIM 

Pois temos matérias e estágio para dar suporte para atuar, onde o estágio 

ajuda a ver a realidade a ser enfrentada 

2 14,8%  

 

 

 

 

50,3% 

“professores qualificados, estrutura física em desenvolvimento e alunos 

interessados contribuem para a formação” 

1 7,1% 

“Durante o estágio discutimos muitos assuntos que ficam pendentes no 

decorrer do curso” 

1 7,1% 

“Porque a formação deu ênfase para aprender a ser professor” 1 7,1% 

“Porque alcança as mais variadas disciplinas a serem trabalhadas na 

escola” 

1 7,1% 

“Durante toda a formação é tratada como prioridade” 1 7,1% 

 

 

 

 

NÃO 

“Faltam muitos detalhes que podem ser melhorados na faculdade” 1 7,1%  

 

 

 

35,5% 

“Porque apesar dos 3 estágios curriculares obrigatórios que compoem a 

grade de disciplinas do curso o contato com a realidade escolar é pouca e 

bastante limitado, além disso considera poucas as disciplinas que se 

relacionam especificamente com a entidade escolar, se é que existem de 

fato no curso” 

 

 

1 

 

 

7,1% 

“Porque o curso não tem identidade, fica entre bacharel e licenciatura” 1 7,1% 

“Penso que prioriza o alto rendimento, treinamento e questões voltadas a 

academias” 

1 7,1% 

“Falta muito a vivência prática” 1 7,1% 

EM 

PARTES 

“Em parte, um pouco de distância entre o que vemos na UFVJM e a 

escola”  

1 7,1%   

 

14,2% “Em parte, ainda acho que algumas disciplinas são afetadas com pouca 

carga horária” 

1 7,1% 

TOTAL 14 100 %  
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 Os dados permitem identificar que no 1° período 100% dos alunos responderam que 

o curso oferece preparação para atuar na Educação Básica,  já no 8° período, 50,3% 

responderam que oferece formação e 35,5% responderam que não oferece preparação para 

atuar na Educação Básica,No 1° período 100% da sala ressalta que o curso prepara para atuar 

na Educação Básica, mas vale ressaltar que os mesmos ainda estão no início do curso, sem ter 

completado o primeiro semestre, o que provavelmente é um fato que deve ser levado em 

consideração, pois os mesmos não têm vivência suficiente no curso para responderem.  

  Percebe-se que em comparação com o 1° período o percentual de discentes do 8° 

período que avaliam que a Universidade oferece preparação é bem menor, provavelmente isso 

pode ter ocorrido devido os mesmos terem vivenciado todo o processo de ensino apredizagem 

do curso, problemas, desafios e discussões acerca de temas relacionados a formação 

acadêmica. 

Observa-se que no 8° período, os 35,5% que relataram que o curso não oferece 

preparação, as justificativas sugerem de alguma forma o fato do curso não se posicionar em 

relação a sua identidade, de ser licenciatura ou bacharelado, que é refletido na grade curricular 

e na abordagem insuficiente do espaço escolar. Provavelmente se não houvesse essa 

indefinição de identidade estes assuntos relatados acima não teriam sido abordados, pois um 

“verdadeiro” curso de licenciatura proporcionaria aos alunos contato com a realidade escolar 

de forma mais efetiva e teriam diciplinas  relacionadas a escola em número muito maior. 

Embora a maioria avaliou que o curso oferece formação, estes 35,5% que respondeu que Não, 

é significativo e que não pode ser desprezado, já que corresponde a quase metade da turma. 

Ao longo dos 8 períodos os mesmos já passaram por todo processo de ensino aprendizagem e 

viram que  ainda falta muita coisa para que curso possa preparar totalmente os alunos para 

atuar na educação. Vale destacar que todo curso oferece uma base para que o aluno possa 

exercer sua profissão, sendo essencial que o discente procure meios para aprofundar e 

enriquecer seus conhecimentos após formado, mas a base oferecida pelo curso superior tem 

que ser sólida, até para propiciar ao profissional maior autonomia na busca complementar 

pela sua formação.  

Existem ainda aqueles 14,2% do 8° período que estão na dúvida se o curso prepara ou 

não, mas a precariedade de disciplina e o pouco contato com o ambiente escolar foram 

novamente mencionados. Se agruparmos essas respostas com aqueles que avaliam que o curso 

não oferece formação, temos 49,7% que avaliam a necessidade do curso rever sua grade 

curricular, acrescentando disciplinas que ofereçam maior conhecimento sobre o ambiente 
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escolar, e os estágios sejam repensados, de forma a promover melhor contato empírico com a 

realidade, proporcionando conhecimento teórico e prático na intervenção do futuro professor. 

Destaca-se que essa avaliação foi feita por alunos que já estão praticamente formados, logo, 

tem maiores conhecimentos, anseios e estiveram de frente aos problemas enfrentados no 

ambiente escolar, em relação ao 1° período, que ainda estão descobrindo o curso.  
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TABELA 14: Objetivos da atuação do professor de Educação Fisica na Educação Básica. 

1° período 8° período 

Ojetivos da atuação Números 

brutos 

Percentuais Ojetivos da atuação Números 

brutos 

Percentuais 

“Incentivar os alunos a praticar esportes 

e atividade fisica” 

1 

 

 

5% “Proporcionar um desenvolvimento 

psico motor sólido para a construção 

do caráter do cidadão” 

1 7,1% 

Ajudar os alunos no seu 

desenvolvimento corporal e mental, 

fazendo com que ele consiga vivenciar 

o seu corpo, tornando pessoas 

conscientes do seus corpos, conhecendo 

as limitações, as superações, do corpo 

7 35% Proporcionar o conhecimento 

corporal e vivencias práticas,  

conhecimentos gerais sobre esportes 

e demais temáticas que envolvem a 

Educação Física, trabalhar a cultura 

corporal de movimento 

3 29,0% 

 

 

 

 

 

“Tentar fazer com que os alunos 

pratique esportes de forma prazerosa, 

fazendo o que gosta e descobrindo suas 

limitações/ensinar a cuidar melhor do 

corpo” 

3 15% Trabalhar e educar o corpo, 

proporcionar a consciência corporal 

2 14,2% 

“Ensinar adequadamente os 

aprendizados aprendidos no curso” 

1 5% “Educar psicofisicamente os alunos e 

abordar a cultura corporal de 

movimento” 

2 14,2% 

“Mostrar que a educação fisica é uma 

disciplina tão importante quanto 

português e matemática” 

1 5% “Educar seus alunos na teoria e 

prática” 

1 7,1% 

“Não sei” 1 5%  “Proporcionar aos alunos vivências 

diferentes” 

  

“Ser um bom professor e educar melhor 

os alunos de hoje” 

2 10% “Nenhuma, não vou trabalhar nessa 

área” 

1 7,1% 

Atuar com autonomia adequada, formar 

cidadão, proporcionar educação de 

qualidade 

3 15% “Perpassar / aplicar os 

conhecimentos adquiridos na 

graduação” 

1 7,1% 

“Melhorar a forma de vida dos alunos” 1 5% Não respondeu 2 14,2% 

TOTAL 20 100% TOTAL 14 100% 
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A maioria dos alunos 8° período correspondente a 29,0% citaram que os objetivos da 

EF escolar é proporcionar o conhecimento corporal e vivências práticas, conhecimentos gerais 

sobre esportes e demais temáticas que envolvem a Educação Física, trabalhar a cultura 

corporal de movimento.  

É interessante ressaltar que os alunos se preocupam em passar para os futuros alunos 

aprendizados importantes da graduação, ou seja, colocar em prática conhecimentos teóricos e 

práticos para que a EF escolar possa efetivamente alcançar seus objetivos, sendo ao mesmo 

tempo o objetivo dela. 

Palma e Vieira (2003) relatam alguns objetivos da EF escolar como, promover aos 

alunos benefícios e desenvolvimento das habilidades motoras fazendo com que os alunos 

tenham interesse e vivências pelas práticas esportivas, recreativa e social, incentivar os alunos 

à prática de esportes, ludicidade, despertar o gosto pela prática saudável, promoção da saúde e 

do bem estar físico, socialização das crianças, levar o aluno a auto descoberta e superação de 

seus limites; educar para o futuro; promover integração aos jovens, entre outros.  

Dentre os objetivos da atuação para os alunos do 1º período 35%, que correspondeu a 

maioria, afirmaram que ajudar os alunos no seu desenvolvimento corporal e mental, fazendo 

com que ele consiga vivenciar o seu corpo, tornando pessoas conscientes do seus corpos, 

conhecendo as limitações, as superações do corpo, o que revela que os alunos tem noção dos 

objetivos da EF escolar e sua importância. 

Alguns alunos do 1º período citaram que se preocupam com a formação do caráter do 

cidadão, pensam em ajudar nessa construção contribuindo na melhora de problemas que 

perpassam a vida do aluno da Educação Básica, como também ensinar a importância da EF 

para o aluno. 

 No 8° período houveram aqueles que não responderam e aqueles “que não tinham 

nenhuma”, pois não tem interesse em trabalhar na área o que não justifica o discente não saber 

quais são os objetivos da EF escolar. Hipóteses podem ser levantadas para explicação de tal 

fato como não entendeu a pergunta, não quis responder ou não sabe mesmo, o que é 

preocupante.  
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TABELA 15: Pretenções depois de terminar o curso de licenciatura em Educação Física na UFVJM no que se refere a sua formação 

profissional 

1° período 8° período 

Pretenções Números 

brutos 

Percentuais Pretenções Números 

brutos 

Percentuais 

“Ainda não sei” 4 20% “Na área de Educação Física 

pretendo fazer o Bacharelado, mas 

apenas para complementação na 

formação, não para atuação 

propriamente dita na área” 

1 7,1% 

“Fazer mestrado e doutorado” 3 15% pós graduação/doutorado 7 50,3% 

Atuar na área, regendo aulas e ensinar o que 

irei aprender nesses quatro anos de curso, 

por exemplo fazer projetos na minha cidade, 

levando em conta o lazer e o descobrimento 

do corpo” 

4 20% “Atuar em instituições militares” 1 7,1% 

“[...] a minha atuação sera para iniciar uma 

nova etapa de minha vida” 

1 5% Atualizar e fazer mais cursos para 

aprimorar a minha formação e 

trabalhar nessa área e nas áreas que 

pretendo trabalhar 

2 14,2% 

“Pretendo ter o bacharel também” 3 15% “Ingressar num curso de 

especialização na área da saúde” 

1 7,1% 

Pretendo aprofundar mais meus estudos, 

fazendo outros cursos para aumentar meus 

conhecimentos\cursos na área da saúde 

3 15% Fazer outra faculdade 1 7,1 

“Pretendo arrumar um emprego na área que 

formei,e se isso não acontecer não quero 

ficar parado, se possivel começar a estudar 

de novo em outra profissão” 

1 5% mestrado na área de fisiologia 

 

1 7,1% 

“Pós graduação na área” 1 5% 

TOTAL 20 100% TOTAL 14 100% 
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Dentre os alunos do 1º período 20% pretendem atuar na área, ministrando aulas 

revelando que os ingressantes parecem ter ideias bastantes promissoras no que se refere a 

atuação, pois citam onde atuar e o que fazer.  

 Outra parte do 1º período revela a intenção de continuar a formação, seja pelo 

mestrado e doutorado (15%), pelo bacharelado (15%) ou ainda uma outra pós graduação na 

área (5%), tendo também aqueles que querem aprofundar mais os conhecimentos, na área da 

saúde (15%). Essas respostas nos fazem perceber que 50% da turma tem pretenções além da 

graduação, querem formar e continuar estudando, o que chama a atenção, por serem alunos 

ingressantes e ainda pouco informados acerca do curso. 

 Nesse mesmo sentido, grande parte do 8º período afirma as mesmas prentensões do 

1º período, porém com mais aprofundamento em áreas específicas. 

 No 1° período 20% dos alunos ainda não sabem de suas pretensões, sendo 

compreensível esta resposta, já que estão iniciando uma jornada acadêmica e ainda 

fortalecendo as ideias do que querem ou não querem atuar.
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1º PERÍODO 

TABELA 16: Intenções em mudar de curso, justificativas. 

Intenções e justificativas Números 

brutos 

Percentuais 

parciais  

Percentual 

total 

 

 

 

 

 

SIM 

“Para farmácia porque me identifico mas com esse curso” 1 5%  

 

 

30% 

“Somente a educação física não vai satisazer a minha 

vontade de realização profissional” 

2 10% 

“Pretendo fazer direito, mas após a minha graduação” 1 5% 

“Apesar de estar gostando do curso pretendo mudar 

ainda” 

1 5% 

“Pela questão financeira”  5% 

 

 

NÃO 

“Não, estou adorando o curso de Educação Física” 3 15%  

 

45% 
“Não, eu me interesso pela área” 1 5% 

“Ainda não, estou gostando desse curso” 1 5% 

“Não” 4 20% 

 

 
TALVEZ 

“So se for para engenharia, pois também me identifico  

bem e tem uma renda melhor” 

1 5%  

 

20% “Se for para medicina, pois é o meu sonho [...]” 1 5% 

“Não sei ,estou pensando sobre isso ainda” 2 10% 

“No momento estou conhecendo o curso e gosto de tudo que ja 

aprendi, tenho uma visão diferente do que tinha quando me 

matriculei” 

 

1 

 

5% 

 

5% 

TOTAL 20 100% 100% 
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8º PERÍODO 

TABELA 17: Intenções em mudar de curso, justificativas. 

Intenções e justificativas Números 

brutos 

Percentuais 

parciais 

Percentuais 

total 

 

SIM 

“pois sempre quis fazer enfermagem” 1 7,1%  

14,2% “Para o curso de Direito” 1 7,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

“Eu sou apaixonada e satisfeita pelo curso, apesar de 

faltar muitas coisas no curso” 

2 

 

7,1%  

 

 

 

 

 

 

 

85,8% 

“Faço o que gosto/gosto da área” 3 29,0% 

“[...] até porque já estou me formando nesse período, mas 

penso em fazer outro curso depois de formado, não 

necessariamente na área de EF ou da saúde 

respectivamente” 

2 14,2% 

“Não” 1 7,1% 

“Pretendo especializar na área que gosto” 1 7,1% 

“Mas complementar minha formação com o bacharelado 

ingressar em um curso de especialização voltada para o 

tratamento e prevenção de doenças” 

2 14,2% 

“Somente continuar estudando nestas áreas” 1 7,1% 

                                                  TOTAL 14 100% 100% 
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No 1° período a maioria da turma (45%) parece estar satisfeito com a escolha que 

fizeram, entretanto existem aqueles (30%) que não se sentem realizados com a escolha e 

sentem a necessidade de mudar para aquilo que realmente pode proporcionar satisfação 

futuramente em outro curso. Os que mencionaram a troca de curso (direito e farmácia) é um 

dado que não deve ser desprezado pois são áreas muito diferentes da EF, portanto estes 

discentes, por algum motivo entraram em algo muito diferente daquilo que eles querem, o que 

pode interferir futuramente em sua atuação profissional se os mesmos não conseguirem mudar 

de curso ou aprenderem a gostar da EF. No 5% que respondeu “Pela questão financeira” 

percebe-se que este fato é considerado comum pois muitas pessoas se sentem desestimulados 

em seguir  a carreira de professor por ser a mesma muito desvalorizado. 

 Tem também aqueles confusos, cheios de dúvidas (20%), que segundo Barreto, Aiello 

e Vaisberg (2007) é normal no processo de escolha. Nota-se que entre estes 15% que estão na 

dúvida 10% querem trocar, mas só se for por aquilo que eles realmente querem. Percebe-se 

que estes cursos mencionados encontram-se entre os cursos mais tradicionais, em que os 

mesmos podem querer estas opcões visando a tradição pois segundo, Bock (2002) muitas 

pessoas escolhem a profissão de acordo com a tradição por serem cursos mais evidentes em 

novelas, filmes e livros.  

Há aqueles que no momento estão conhecendo o curso (5%), descobrindo o que lhes 

agradam, pois os mesmos justificaram que [...] gosto de tudo que já aprendi, tenho uma visão 

diferente do que tinha quando me matriculei, certamente o curso esta conseguindo superar 

suas expectativas. 

No 8° período 85,8% não querem trocar de curso e 14,2% trocariam. Nota-se assim 

que a maioria da sala foi bem sucedida ao fazer a  escolha e apenas 14,2% não estão felizes 

com a escolha que fizeram a 7  periodos atrás e querem trocar por  um curso que vão os 

proporcionar satisfação profissional. Duas hipoteses podem ser levantadas para o alto indice 

de alunos que não querem trocar de curso, tendo em vista as respostas anteriores desse 

periodo apresentadas e analisadas nas tabelas anteriores.  A primeira, se refere ao  fato de que 

os mesmos ja estão no último período e  provavelmente não arriscariam neste momento do 

curso trocar, já que a Tabela 3 revela que 35% dos alunos queriam outro curso quando 

entraram na EF. A segunda hipótese se refere que os mesmos possam  ter entrado em algo que 

não queriam, mas que agora, depois de ter passado por todo processo de ensino do curso 

tenham gostado e conseguido alcançar a satisfação profissional. 
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De acordo com as informações acima percebe-se que em ambos os períodos a maioria 

da turma não quer trocar de curso, o que provavelmente possa ter ocorrido devido o curso, 

mesmo com as suas limitações, possa ter (estar) conseguindo proporcionar para estes 

indivíduos um ensino de qualidade que os envolveram e acrescentaram em sua formação, 

fazendo com que os mesmos se sentissem satisfeitos em ter tomado a decisão de ter escolhido 

o curso de EF como formação, se considerarmos a segunda hipótese para o 8° período não 

trocar de curso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta investigação oportunizou através dos dados coletados, analisar as intenções dos 

alunos matriculados no curso de licenciatura de Educação Física (EF) na Universidade 

Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em atuarem na Educação Básica, bem 

como as justificativas para tais intenções.  

Percebe-se que o curso de EF da UFVJM sofre uma indefinição em sua identidade, em 

que o mesmo fica entre Licenciatura e Bacharelado, apesar de ser um curso de Licenciatura 

que forma discentes para atuarem na Educação Básica. Essa indefinição ocorre por não haver 

consenso entre o CONFEF/CREFs, MEC e diversos cursos de graduação de EF (tanto 

licenciatura como bacharelado) sobre os campos de atuação e especificidade nas duas 

formações. O que fica claro é o fato do Licenciado poder atuar na Educação Básica, porém 

não há de forma explícita definição de onde este profissional não pode atuar. Tal impasse leva 

os discentes a ficarem perdidos em relação ao local de atuação, que ficou evidenciado em 

várias respostas da pesquisa aqui apresentada. 

A indefinição na identidade do curso fez com que uma parte dos alunos que estão 

formando (que não é a maioria, mas um número significativo) avaliassem que o mesmo não 

oferece formação adequada para atuação na escola de Educação Básica, apesar da maioria 

deles, bem como dos alunos ingressantes terem a intenção de atuar nesse local. Sendo assim 

fica claro que a Universidade em questão oferece preparação dando uma base para que os 

alunos possam atuar na Educação Básica, mas alguns fatos mencionados pelos discentes do 8º 

período devem ser levados em consideração para uma possível melhora, como possibilitar aos 

alunos um maior contato com a realidade escolar. Esse contato pode ser melhorado, criando 

estratégias para que os alunos consigam lidar e sair de algumas situações conflitantes que 

existem no ambiente escolar, inclusive como estagiários, criar uma identidade especifica para 

o curso tendo o seu ensino voltado para Educação Básica com mais vivência no ambiente 

escolar, mais prática e metodologia voltadas para a escola, bem como possibilitar maior 

proximidade entre os conteúdos aprendidos na universidade com a realidade 

De acordo com a opção de curso de graduação, percebe-se que nos dois períodos 

encontram-se discentes que tinham a EF como primeira escolha, tendo maior probabilidade de 

de se realizarem profissionalmente, pois entraram em um curso que desejavam se comparada 

com aqueles que entraram no curso como 2º opção. 
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As motivações que levaram os discentes a cursar a EF corroboram tal análise, pois a 

grande maioria destas estão relacionadas ao gosto pessoal, sendo esta categoria a de maior 

percentual nos dois períodos. Conclui-se então que a maioria dos discentes de ambos períodos 

ao fazer a escolha profissional, levaram em consideração o desejo do que queriam fazer. 

Em relação às informações sobre a Educação Física antes de ingressar no curso, 

observa-se que no 1º período foram mais acessíveis se comparada com os discentes do 8º 

período. Ressalta-se a importância da informação profissional no processo de escolha, pois 

ajuda o indivíduo a identificar melhor o que lhe agrada. Sendo assim provavelmente as 

chances destes jovens desinformados não gostarem do curso e consequentemente não terem 

realização profissional são significativas, já que não tinham informações suficientes para 

saberem se realmente era aquilo que eles queriam para a sua formação profissional.  

 Em relação aos aspectos importantes e influenciantes na decisão, percebe-se que a 

grande maioria das respostas tendem para o aspecto financeiro da profissão, assim como para 

gosto/afinidade. Ressalta-se a importancia desses dois aspectos no processo de escolha 

profissional, que devem ser considerados. 

 Essa pesquisa sugere a necessidade de reestruturar a grade curricular do curso de 

EF da UFVJM, tanto com o aumento no número de disciplinas que problematizem a escola, 

suas especificidades e demandas, bem como repensar as formas como as práticas de ensino e 

estágio são realizadas.  

 Sobre a escolha profissional é importante que esta faça parte das políticas públicas 

educacionais, implementadas pelas secretarias da educação, mas que também podem contar 

com o apoio das universidades. Esta última poderia durante o evento “Universidades de 

Portas Abertas” desenvolver estratégias que viabilizassem de forma mais efetiva as 

informações sobre os cursos de graduação, tanto dentro da universidade como nas escolas de 

Educação Básica, com palestras sobre os cursos as possibilidades no mercado de trabalho e no 

campo de atuação. Com tais estratégias talvez a escolha profissional seja feita de forma mais 

consciente, e aqueles que efetivamente escolherem a licenciatura tenham formação que os 

possibilitem, minimamente, atuarem na Educação Básica de tal modo a encontrar realização 

na profissão. 
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ANEXO 1 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

Questionário 

Data do preenchimento do questionário: __/__/2012 

Curso: Educação Física  

Período: ______ 

Ano de ingresso na Universidade: 

 

1. Sexo: (  ) masculino (  ) feminino 

 

2. Faixa etária: (  ) 17 – 20   (  ) 21 – 25   (  ) 26 – 30   (  ) acima de 30  

 

3. Quando prestou o vestibular, qual era a sua opção de curso de graduação? 

 

4. O que te motivou a fazer o curso de educação física? 

 

5. Quais informações tinham sobre o curso de educação física antes de ingressar no curso? 

 

6. Quando você teve que escolher uma profissão, que aspectos considerou importante e que 

influenciou na sua decisão? 

 

7. Quais locais você pretende atuar profissionalmente depois de formado? Por quê? 

 

8. Você sabe a diferença entre o Bacharel e o Licenciado? Se sim, qual a diferença? 

 

9. Ao ingressar no curso de licenciatura da UFVJM, quais eram as suas perspectivas em 

relação ao curso?  
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10. Você considera que a formação oferecida no curso de licenciatura da UFVJM oferece 

preparação ao formando em atuar na Educação Básica? Justifique sua resposta. 

11. Quais os objetivos da atuação do professor de educação física na Educação Básica? 

 

12. Depois que terminar o curso de licenciatura em educação física da UFVJM, o que 

pretende fazer no que se refere a sua formação profissional? 

 

13. Você gostaria de mudar de curso? Justifique sua resposta. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa para fins de TCC 

intitulada: “Professor quer trabalhar na escola? As intenções de alunos de Educação Física da 

UFVJM para atuar na Educação Básica”, para a qual você foi escolhido por ser ingressante no 

primeiro semestre de 2012 do curso de Educação Física da Universidade Federal do Vale do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) ou concluir o curso ao final do primeiro semestre de 2012. 

A pesquisa é coordenada pela Professora Flávia Gonçalves da Silva e contará as discentes 

Deniane Línia de Morais e Viviamara Lopes Moura. 

A sua participação não é obrigatória sendo que a qualquer momento da pesquisa você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com a pesquisadora, com a UFVJM ou com curso de Educação Física.  

Os objetivos desta pesquisa são verificar as intenções dos alunos matriculados no 

curso de licenciatura de Educação física na UFVJM em atuarem na Educação Básica, bem 

como as justificativas para tais intenções. 

Caso você decida aceitar o convite da pesquisa, será submetido (a) ao seguinte 

procedimento: responder o questionário em anexo, que contem perguntas sobre os fatores 

envolvidos na sua escolha profissional e suas intenções de atuar na área que seu curso o 

habilita. O tempo previsto para a sua participação na pesquisa é de aproximadamente 15 

minutos.  

O desenvolvimento do questionário será na sala de aula, em horário agendado com o 

professor da disciplina e será aplicado pelas discentes responsáveis por esta pesquisa. Os 

questionários serão totalmente destruídos após a análise das informações obtidas. 
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Os riscos relacionados com sua participação se referem a eventuais constrangimentos 

em responder as perguntas do questionário, mas você tem o direito de não respondê-las.  

Os benefícios relacionados com a sua participação é a contribuição para esclarecer os 

fatores envolvidos no processo de escolha profissional na licenciatura em Educação Física da 

UFVJM e suas perspectivas profissionais, de modo a poder auxiliar o curso desta instituição a 

desenvolver eventuais estratégias voltadas para essa questão, caso seja necessário. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Caso você 

entenda que a pesquisa ocasionou algum tipo de dano, se devidamente comprovado, serão 

tomadas providencias referentes à indenização.  

Critério para suspender ou encerrar a pesquisa é a ausência de qualquer participante. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do projeto: Flávia Gonçalves da Silva 

Email: flaviagonsalves@yahoo.com.br 

Endereço: Rua da Glória, 187 

Centro-Diamantina 

39. 100-000 MG-Brasil 

Telefone: (38) 3532-600 ramal 6097 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _________________________ 

_______________________________________________________________ 

                   

      Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Campus JK - Bloco II - Sala 02 - Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000 - Alto da Jacuba - 

Diamantina/MG 

Telefone: +55 (38) 3532-1283 / 3532-1284 / 3532-1242- Coordenadora Profa. Agnes 

Maria Gomes Murta; Secretaria (Dione de Paula) - Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

ou cep@ufvjm.edu.br 

 

 

mailto:flaviagonsalves@yahoo.com.br
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ANEXO 3 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por 

qualquer meio convencional ou eletrônico, desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Deniane Línia de Morais 

denianelinia@yahoo.com.br 

 

_________________________________ 

Viviamara Lopes Moura 

lopmoura@hotmail.com 
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