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RESUMO 

 

O curso de Bacharelado em Educação Física do Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo carece de 

características próprias tendo emergido em uma instituição que possui um curso de 

licenciatura com 87 anos. O objetivo desse trabalho foi colher dados, junto aos 

bacharelandos do Curso de Graduação em Educação Física do CEFD/UFES, e 

reunir informações para fundamentar debates sobre as diretrizes dos cursos de 

bacharelado e seus desencadeamentos na reestruturação do currículo de formação 

do profissional de Educação Física que atuará fora do ambiente escolar. Espera-se 

que esse material sirva, também, para discussões sobre a necessidade de se 

assegurar ao graduando, a vivência da prática daquilo que aprende na teoria, como 

componente curricular. Foi aplicado questionário com perguntas mistas (abertas e 

fechadas), destinado aos graduandos do CEFD/UFES. De posse do material 

respondido, foi confeccionado este Trabalho de Conclusão de Curso a fim, após 

apresentação/aprovação pela banca avaliadora, divulgar os resultados para a 

comunidade do CEFD/UFES. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Oliveira e Dacosta (1999) destacam que a Educação Física "tornou-se a 

primeira no país a ter autonomia curricular em nível de graduação" (p. 87). Isso 

ocorreu quando a área optou por terminar com a existência do currículo mínimo em 

seus cursos de graduação por meio da proposta descrita na Resolução do Conselho 

Federal de Educação (CFE) nº 3/87. 

Desde então, Borges (2005) cita que os programas de formação em 

Educação Física no Brasil foram divididos em duas modalidades, as quais: 

Bacharelado (formação de profissionais que atuam fora do ambiente escolar) e 

Licenciatura (formação de profissionais para atuar no meio escolar). 

Gonçalves Júnior, Ramos e Iza (2001) ponderam que, embora a Resolução 

CFE nº 3/87 acarretou uma estruturação melhor dos currículos de Educação Física 

de muitas Instituições de Ensino Superior (IES), observaram que foram feitos 

apenas ajustes nas grades curriculares respeitando as novas exigências. E, os 

autores ressaltam que se manteve uma formação eclética e pouco produtiva, a qual 

está aquém de preparar um profissional para o ensino da Educação Física, seja na 

educação básica, tampouco para as atividades não escolares. 

Sabemos que a constituição de um currículo é um elemento essencial na 

formação de um profissional de Educação Física com qualidade. Segundo Martins e 

Batista (2008), “um currículo adequado para uma formação profissional de 

competência, produtor de conhecimento, tem que possuir consistência teórica, 

identificando as bases epistemológicas da profissão e as teorias que lhes dão 

aporte” (p. 161). 

O Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES) implementou o curso de Bacharelado em Educação Física 

no ano de 2008. Desde então, muitas discussões foram realizadas com o intuito de 

pensar a formação do profissional de Educação Física e, principalmente, 

estabelecer uma identidade para o jovem curso. 

Martins e Batista (2008) consideram que o projeto de formação em Educação 

Física deve propiciar condições para o discente atuar e lutar por condições justas e 

igualitárias com uma postura cidadã sendo capaz de formular propostas 

pedagógicas que sejam condizentes com o princípio e a meta da promoção humana. 

Para isso, a construção curricular deve buscar os princípios da concreticidade, 
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especificidade e flexibilidade. 

Mendes (2005) analisa em seu estudo que as “reformas devem abordar a 

relação entre as disciplinas teóricas e práticas, a questão da formação profissional 

oferecida pelos cursos, o papel dos(as) professores(as) nas reformas e as 

diferenças entre Licenciatura e Bacharelado” (p. 45). Destacamos, amparados em 

Mendes (2005), que há que se ultrapassar a barreira de apenas distinguir a 

Licenciatura do Bacharelado, e centrar esforços no que seria a formação específica 

de cada área. 

Diante deste quadro supracitado, julgamos pertinente coletar informações 

sobre o curso de Bacharelado em Educação Física do CEFD/UFES com o intuito de 

fomentar discussões sobre as diretrizes do curso de bacharelado e seus 

desencadeamentos em nossa reestruturação curricular, a qual se encontra em 

discussão no Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Sendo assim, este trabalho teve a intenção de dar voz aos bacharelandos de 

Educação Física do CEFD/UFES a respeito do curso de graduação e, 

consequentemente, reunir informações para fundamentar debates sobre as 

diretrizes do curso de Bacharelado e seus desencadeamentos na reestruturação do 

currículo de formação do Profissional de Educação Física que atuará fora do 

ambiente escolar, sem romper com o ideal do CEFD/UFES de formar profissionais 

com visão crítica e reflexiva sobre a realidade brasileira. 

Igualmente, pretende-se demonstrar a imprescindibilidade de dar ao curso de 

Bacharelado, características próprias de um curso que visa formar o Profissional de 

Educação Física que atuará fora do ambiente escolar como hospitais, academias, 

clubes, parques, entre outros. E, ainda, subsidiar material para as discussões sobre 

a necessidade de se colocar em prática o preconizado no artigo 10º da Resolução 

CNE/CES nº 7 “A formação do graduado em Educação Física deve assegurar a 

indissociabilidade teoria-prática por meio da prática como componente curricular, 

estágio profissional curricular supervisionado e atividades complementares” (p. 4). 

Corroboramos Chaves e Gamboa (2000) que a discussão da formação 

profissional é um processo de qualificação significativo que almeja por atender os 

anseios da sociedade em relação a todo o saber que esse futuro profissional vai 

precisar ter para atuar. Esse estudo tem potencial de dar voz à comunidade de 

bacharelandos do CEFD e, também, subsidiar o trabalho do NDE. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Um pouco de História 

 

Segundo Souza Neto e outros (2004), a Educação Física se desenvolveu, em 

território brasileiro, no período compreendido entre 1824 a 1931. Iniciou-se quando 

os primeiros colonos alemães, praticantes de exercícios físicos, se instalaram no Rio 

Grande do Sul. O método alemão passou a ser adotado no âmbito militar, médico e 

social, com objetivo de melhorar o condicionamento físico, promover a saúde, além 

de disciplinar e educar os indivíduos e de ser utilizado como uma forma saudável de 

lazer. A partir daí iniciou-se um projeto visando sistematizar a Educação Física como 

formação profissional. Sob a responsabilidade de médicos, militares, esportistas e 

intelectuais, a exemplo do que ocorria em outros países, deram à Educação Física 

caráter utilitário, eugênico e higiênico. 

Conforme Massucato e Barbanti (1999), o primeiro curso de Educação Física 

civil no Brasil foi criado em 1931. Como até aquele momento as aulas eram 

ministradas por professores leigos, geralmente estrangeiros aqui estabelecidos, o 

então Diretor de Ensino do Estado de São Paulo, Prof. Fernando Azevedo, 

incumbiu, em 1933, 15 professores normalistas de se especializarem, participando 

do Curso de Nível Superior da Escola de Educação Física do Exército, no Rio de 

Janeiro, a fim de formar, no Brasil, professores civis especializados para atuarem na 

recém-inaugurada Escola de Educação Física do Estado de São Paulo. 

Em 04 de agosto de 1934, o Professor Jarbas Salles Figueiredo, um dos 

quinze normalistas, agora com formação especializada, ministrou a aula inaugural 

do “Curso para Instructores de Gymnástica” com o tema: “Atividades físicas para 

crianças de 7/8 anos de idade”, baseada no método francês (MASSUCATO; 

BARBANTI, 1999). 

Embora a Escola não dispusesse de sede própria, as atividades didático-

teóricas aconteciam nas instalações do Parque Dom Pedro II. E, as demais práticas, 

ocorriam em diversos lugares: Escola de Educação Física da Força Pública (Polícia 

Militar), Clube de Regatas Tietê, Associação Atlética São Paulo, Clube Espéria, 

Parque Municipal do Pacaembú, Departamento de Educação Física e Esportes 

(DEFE; hoje, Conjunto Baby Barioni) e Centro Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, 

no Ibirapuera. O ano letivo durou 1 ano e 8 meses, com um mês de férias. A grade 
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curricular era composta pelas seguintes disciplinas: Anatomia Humana, Physiologia 

Humana, Hygiene, Noções de Psychologia Educativa, Educação Physica, Noções 

de Orthopedia e História da Educação Physica (MASSUCATO; BARBANTI, 1999). 

De lá para cá, o curso de Educação Física vem passando por constantes 

transformações. Tendo em vista que este trabalho está relacionado à formação do 

bacharel em Educação Física, avançaremos na história até o período da efetiva 

criação do Bacharelado em Educação Física. 

Em 1969, a Resolução CFE nº 69/69 estabeleceu o currículo mínimo, 

permitindo a formação dupla – Licenciado/Técnico Desportivo, para o curso de 

Educação Física. O curso tinha duração mínima de 1.800 horas-aulas, ministradas 

em três e no máximo cinco anos. O currículo era constituído de seis matérias 

básicas – Biologia, Anatomia, Fisiologia, Cinesiologia, Biometria e Higiene – e seis 

matérias profissionalizantes – Socorros Urgentes, Ginástica, Rítmica, Natação, 

Atletismo e Recreação, e as Matérias pedagógicas de acordo com o Parecer nº 

672/69 (relacionadas à Licenciatura). Para obtenção do título de Técnico Desportivo, 

o aluno escolhia e fazia mais duas disciplinas práticas ligadas aos desportos 

(BRASIL, 1969). 

Posteriormente, com o crescente número de críticas à forma rígida e 

engessada da Resolução CFE nº 69/69, foi formulada a Resolução CFE nº 3/87 que 

propunha graduação dupla: Licenciatura, formando os professores das escolas 

públicas e particulares da Educação básica, e Bacharelado, formando o profissional 

para atuar em ambiente não escolar, nos campos das práticas corporais 

relacionadas à Saúde, Esporte e Lazer. A Resolução CFE nº 3/87 estabeleceu que 

as IES fossem responsáveis pela elaboração dos currículos plenos dos cursos de 

graduação em Educação Física (BRASIL, 1987). 

O período de duração seria de 4 a 7 anos, com carga horária de 2.880 

horas/aula, sendo 80% destinadas à formação geral, dedicado às disciplinas de 

Conhecimento Técnico e competências que permitem ao profissional o ato de 

planejar, executar, orientar e avaliar atividades da Educação Física nos campos da 

Educação Escolar (pré-escolar, 1º, 2º e 3º graus); e Não-Escolar (hospitais, 

academias, clubes, centros comunitários, condomínios etc.), e 20% para 

aprofundamento de Conhecimentos (BRASIL, 1987). 

De acordo com Andrade Filho (2001), dez anos depois da edição da 

Resolução CFE nº 3/87, a Secretaria de Educação Superior do Ministério da 
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Educação e do Desporto (Sesu/MEC) convocou as IES, por meio do edital nº. 4/97 

(prorrogado em 1999 pelo edital nº 5/99), a apresentarem propostas curriculares 

para os cursos superiores para serem compiladas pelas Comissões de Especialistas 

de cada área de conhecimento, compostas por especialistas representantes das 

IES. 

No ano de 2004, a Resolução CNE/CES nº 7 instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Educação Física, em nível 

superior de graduação plena, no lugar do Bacharelado. Em seu artigo 6º estabelece 

as competências político-sociais, ético-morais, técnico-profissionais e científicas que 

devem nortear o processo pedagógico da Graduação em Educação Física. O artigo 

7º reafirma às IES a responsabilidade pela organização curricular do curso de 

Graduação em Educação Física articulando conhecimento de formação específica e 

ampliada, bem como cargas horárias coerentes com as competências e habilidades 

almejadas para o profissional que pretende formar (BRASIL, 2004). 

É pertinente salientar que a resolução CNE/CES nº 7 estabelece, em seu 

artigo 10º, que a formação do graduado em Educação Física deve contemplar além 

de teoria, a prática por meio de atividades complementares, que deverão ser 

vivenciadas desde o início do curso, bem como por meio do estágio profissional 

curricular supervisionado, a partir da segunda metade do curso. O § 3º associa 

atividades complementares às “experiências vivenciadas pelo aluno, por meio de 

estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, sob a forma de 

monitorias, estágios extracurriculares, programas de iniciação científica, programas 

de extensão, estudos complementares, congressos, seminários e cursos” (BRASIL, 

2004). 

Conforme Bulhões e outros (2006, p. 6),  

A formação de um profissional deve ser acompanhada da busca 
da identidade e legitimação profissional, em todas as suas 
instâncias, desde a estruturação dos cursos de formação e 
aperfeiçoamento, como também, por suas intenções de 
intervenção, sejam em pesquisa pura, aplicada, ou ainda, em 
projetos de intervenção social. Para atingir tais objetivos, em uma 
sociedade em constante evolução, devemos definir nossas metas, 
caminhos e espaços de intervenção, e isto, implica naturalmente 
em re-ordenamentos na estruturação da instituição, mais 
particularmente da unidade formadora (curso) e dos seus agentes. 

(BULHÕES e outros, 2006, p. 6). 
 

Para Bittencourt (2011) é inegável que, embora a separação do curso em 

Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, as mudanças curriculares na 
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formação são superficiais, visto que o núcleo da formação continua voltado à 

docência. 

Ainda tendo por referência Bittencourt (2011), percebe-se que essa é uma 

preocupação antiga:  

Desde os tempos de graduação, recordo-me dos debates em 
torno dos significados da Educação Física, seu objeto de trabalho, 
a especificidade de seus saberes e de sua área de atuação. 
Percebo que, passados onze anos de minha titulação, esses 
mesmos debates ainda estão na pauta das discussões 
acadêmicas e profissionais. (BITTENCOURT, 2011, p. 7). 
 

 

2.2. O curso de Bacharelado do CEFD/UFES 

 

Conforme Silva (1996) foi no ano de 1931 que foi criado o Departamento de 

Educação Física no Estado do Espírito Santo (DEF/ES), sendo mais tarde, em 1937, 

criada a Escola de Educação Física do Espírito Santo (EEF/ES). Com a criação da 

Universidade do Espírito Santo (UES), em 1954, a EEF/ES funcionava como um dos 

institutos complementares da UES. Em 1961, a UES foi federalizada dando origem à 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Na estruturação da UFES, em 1966, 

a EEF/ES passou a ser o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD). 

Após a publicação da Resolução CFE nº 3/87, que permitiu que as IES 

organizassem seus projetos pedagógicos, o CEFD/UFES, de acordo com Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Ed. Física (Bacharelado) 

(PPC/CEFD/UFES, 2016), a fim de atender às necessidades da sociedade, criou, no 

ano de 2008, o Curso de Bacharelado em Educação Física, visando formar 

profissionais qualificados para atuar com as práticas corporais relacionadas à 

Saúde, ao Esporte e ao Lazer. 

Com período de integralização do curso em nove semestres, a grade 

curricular de 3.225 horas, permanece vigente em 2018 e está assim estruturada: 

- Primeiro período - Disciplinas obrigatórias: Corpo, Movimento e 

Conhecimentos Anatômicos; Corpo, Movimento e Conhecimentos Biológicos; 

Educação Física, Saúde e Sociedade; Fundamentos da Ginástica; Introdução à 

Educação Física. 

- Segundo período - Disciplinas obrigatórias: Cinesiologia Aplicada à 

Educação Física; Crescimento e Desenvolvimento; Educação Física e Reflexões 

Filosóficas; Ensino da Educação Física; Medidas e Avaliações em Educação Física. 
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- Terceiro período - Disciplinas obrigatórias: Corpo, Movimento e Fisiologia 

Aplicada I; Educação Física, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano; Educação 

Física, Esporte e Sociedade; Fundamentos dos Jogos; Fundamentos do Lazer. 

- Quarto período - Disciplinas obrigatórias: Corpo, Movimento e Fisiologia 

Aplicada II; Corpo, Movimento e Conhecimentos Bioquímicos e Nutricionais; 

Educação Física, Lazer e Sociedade; Fundamentos dos Esportes; Introdução à 

Pesquisa. 

- Quinto período - Disciplinas obrigatórias: Fundamentos da Dança; 

Fundamentos do Treinamento Desportivo; Políticas Públicas, Organização e Gestão 

em Educação Física; e duas optativas (Esporte/Lazer e Saúde). 

- Sexto período - Disciplinas obrigatórias: Epistemologia da Educação Física; 

Fundamentos e Métodos do Treinamento de Força e Flexibilidade; Fundamentos 

das Lutas - Estágio Supervisionado em Educação Física e Lazer; e duas optativas 

(Esporte/Lazer e Saúde). 

- Sétimo período - Disciplinas obrigatórias: Educação Física, Adaptação e 

Inclusão; Fundamentos do Atletismo; Socorros de Urgência; Estágio Supervisionado 

em Educação Física e Esporte; e duas optativas (Esporte/Lazer e Saúde). 

- Oitavo período - Disciplinas obrigatórias:  Teorias e Métodos da Ginástica 

de Aptidão; Fundamentos das Atividades Aquáticas; Seminário Introdutório de 

Projetos; Estágio Supervisionado em Educação Física e Saúde; e duas optativas 

(Esporte/Lazer e Saúde). 

- Nono período - Disciplinas obrigatórias:  Corpo, Expressão e 

Linguagem; Educação Física e Saúde em Grupos Específicos; Seminário de 

Projetos; e duas optativas (Esporte/Lazer e Saúde). 

O bacharelando deve fazer cinco disciplinas optativas dos segmentos 

Esporte/Lazer e cinco de Saúde. No PPC/CEFD/UFES (2016, p. 18-19) constam 

como disciplinas optativas: 

- Esporte e Lazer: Atletismo; Basquetebol; Capoeira; Esportes de Areia; 

Futebol; Futsal; Handebol; Judô; Musculação; Natação; Psicologia do Esporte; 

Remo; Tênis; Tópicos Especiais em Atividades Aquáticas; Triátlon; Voleibol; 

Ginástica Artística; Biomecânica do Movimento Humano; Educação Física em 

Comunidades; Práticas Corporais na Natureza. 

- Saúde: Ritmo Biológico, Cronobiologia e Exercício; Tópicos Especiais de 

Aprofundamento; Biotecnologia, Saúde e Exercício; Composição Corporal, Exercício 



15 
 

 

e Saúde; Educação Física e Promoção da Saúde; Epidemiologia, Saúde Preventiva 

e Educação Física; Estado, Classes Sociais, Saúde e Educação Física; Estudos em 

Bioética; Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade de Vida; Estudos em Gênero, 

Etnicidade, Saúde e Exercício; Exercício Nas Disfunções Ósteo-Neuromusculares; 

Exercício, Saúde e Envelhecimento; Fundamentos da Educação em Saúde; 

Informática e Estatística Aplicada à Educação Física; Mecanismos Moleculares e 

Celulares do Exercício; Metodologia da Pesquisa Quantitativa; Regulação e 

Integração Endócrina-Metabólica-Nutricional no Exercício; Saúde, Trabalho e 

Ginástica Laboral; Sistema Imune e Exercício; Imagem Corporal, Estética e 

Exercício; Metodologia da Pesquisa Qualitativa.  

Ao consultarmos a página de internet do CEFD/UFES, observamos que:  

O profissional egresso do Curso de Educação Física - 
Bacharelado do CEFD/UFES estará habilitado para atuar em 
academias de ginástica com orientação de exercícios físicos e 
avaliação física; em clubes sociais com orientação de exercícios 
físicos, treinamento de equipes esportivas e de iniciação através 
de "escolinhas de esportes"; e com lazer, em comunidades ou 
práticas corporais na natureza. Na formação recebe 
conhecimentos para promover e organizar eventos esportivos em 
instituições públicas ligadas aos esportes; instituições públicas 
ligadas à saúde e em instituições e órgãos públicos e privados 
assessorando e administrando nas áreas de saúde e esportes. 
Nas Unidades Básicas de Saúde e Empresas atua como 
orientador de exercícios físicos e ginástica laboral (UFES, 2018).  

 

Conforme Bertini Júnior (2012), historicamente as atividades físicas são 

consideradas inferiores às atividades intelectuais. A fim de romper com esse 

paradigma, o CEFD/UFES busca formar o graduando em Educação Física com 

visão crítica e reflexiva sobre a realidade brasileira para, conforme consta do artigo 

4º, § 1º da Resolução CNE/CES nº 7/2004, ser capaz de intervir acadêmica e 

profissionalmente junto aos indivíduos, de modo a introduzi-los em um estilo de vida 

fisicamente ativo e saudável. 

Talvez, justamente por receberem uma formação que os capacita a 

compreender criticamente a realidade em que vivem, é que os alunos do curso de 

Bacharelado do CEFD/UFES anseiam e, constantemente, questionam os saberes 

relacionados à sua formação inicial. 
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3. MÉTODO 

 

Dentre os diferentes tipos de pesquisa de campo, optamos pela abordagem 

descritivo-exploratória que, de acordo com Lakatos e Marconi (1991), possibilita a 

investigação de um fenômeno de forma ampla com o fim de acumular informações 

detalhadas sobre o objeto de estudo. 

 

3.1. Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de questionário. É pertinente destacar 

que esse instrumento de coleta de dados é constituído por uma série ordenada de 

perguntas, as quais necessitam ser respondidas por escrito (LAKATOS; MARCONI, 

1991). 

O questionário foi elaborado com perguntas mistas (abertas e fechadas), pré-

estabelecidas, sendo que algumas foram retiradas e adaptadas dos trabalhos de 

Gama (2015), Araújo (2006) e do Caderno de Avaliação – Educação Física – 

Bacharelado (UFES, 2013). 

 

3.2. Amostra 

 

O universo do estudo foi constituído pelos alunos do CEFD/UFES, em um 

total de 54 alunos, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, sendo seis de cada 

período num total de nove. Destacamos que o critério de participação no estudo foi 

de caráter livre e aleatório. 

Na Figura 1 podemos acompanhar o índice percentual de retorno dos 

questionários, os quais foram entregues em dois momentos, sendo: novembro e 

dezembro de 2017 (54 questionários entregues e 20 recebidos); março e abril de 

2018 (34 questionários entregues e 18 recebidos). 
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Figura 1 – Índice de retorno dos questionários. 

 

  

Lakatos e Marconi (1991) alertam que uma das desvantagens deste 

instrumento de pesquisa é a pequena percentagem de retorno dos questionários 

respondidos. As autoras citam que em média apenas 25% dos questionários 

enviados são devolvidos. No caso do nosso estudo, obtivemos um percentual acima 

desse valor. 

Na Tabela 1 disponibilizamos informações reativas à devolução do 

questionário por período no curso. Destacamos que não obtivemos respostas dos 

alunos que cursavam o segundo período.  

 

Tabela 1 – Questionários respondidos por período no curso. 

PERÍODO 
Questionários 
Respondidos 
Nov/Dez/2017 

Questionários 
Respondidos 
Mar/Abr/2018 

Total 
respondido 
por período 

1º 6 - 6 

2º 0 0 0 

3º 2 4 6 

4º 0 3 3 

5º 5 0 5 

6º 3 0 3 

7º 0 5 5 

8º 4 0 4 

9º 0 6 6 

TOTAL 20 18 38 

43%

57%

Respondidos Não devolvidos
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3.3. Análise dos dados 

 

 Para o tratamento dos dados, recorremos aos recursos da estatística 

descritiva com o aporte do programa Excel da Microsoft. 

 

3.4. Comitê de ética em pesquisa 

  

 A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFES, 

sob o número 89083717.5.0000.5542, e recebeu parecer favorável à sua realização. 

Destacamos que os participantes foram informados sobre o estudo, assim 

como os procedimentos metodológicos, e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) no momento da coleta. 

Salientamos que o questionário não é identificável garantindo-se o anonimato 

aos respondentes.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

Para iniciarmos a reflexão sobre o curso de Bacharelado na perspectiva dos 

seus principais atores, os alunos, questionamos os participantes acerca do seu 

conhecimento sobre “o que é a Educação Física” e se os mesmos se sentiam aptos 

a responder essa indagação. 

 

Tabela 2 – Aptos a responder o que é Educação Física 

PERÍODO SIM  NÃO 

1º  6 

2º   

3º  5 

4º 2 2 

5º 2 3 

6º 2 1 

7º 1 4 

8º  4 

9º 4 2 

TOTAL 11 27 
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Conforme observamos na Tabela 2, todos os alunos do primeiro e do terceiro 

período não se sentem aptos a responder o que seria a Educação Física. Da mesma 

forma, verificamos que a dúvida permanece em alunos que estão na fase final da 

graduação. 

Em busca de compreender as expectativas dos discentes com relação ao 

curso, perguntamos aos indivíduos do estudo se as disciplinas ofertadas no curso se 

enquadravam nas expectativas deles de um curso de bacharelado em Educação 

Física. Conforme na Figura 2, observamos um equilíbrio nesse item do questionário 

com o percentual de 50%.  

 

Figura 2 – Expectativa dos discentes, com relação às disciplinas cursadas, em 
comparação ao momento em que optou pela carreira. 

 

 

Ao olharmos os dados por período, Figura 3, destacamos que 

aproximadamente 66,66% dos alunos do último período do curso afirmam que as 

disciplinas não condiziam com a expectativa deles quando optaram pela carreira no 

momento de inscrição para o ingresso.  

 

 

 

 

50%50%
Sim

Não
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Figura 3 – Expectativa dos discentes, por período, com relação às disciplinas 
cursadas, em comparação ao momento em que optou pela carreira. 

 
 

A partir dessas informações, buscamos compreender também se a 

Universidade seria o local onde os bacharelandos esperavam adquirir o 

conhecimento necessário para o exercício futuro da profissão. 

 

Figura 4 - A Universidade é o local onde você espera adquirir o conhecimento 
necessário para o seu futuro profissional. 
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 Conforme dados da Figura 4, apenas cinco indivíduos do estudo 

consideraram que a universidade não seria o local para adquirir o conhecimento 

necessário, sendo: dois alunos do terceiro período; um do quinto período; um do 

oitavo período; e um do nono período. 

 Ainda no que concerne à formação profissional, indagamos os entrevistados 

se seria papel da Universidade formar os profissionais para o mercado de trabalho. 

Com um percentual de 87%, percebemos que hegemonicamente na perspectiva dos 

respondentes compete as instituições de ensino superior essa preocupação de 

acompanhar as tendências do mercado (FIGURA 5). 

 

Figura 5 – Opinião dos discentes sobre a responsabilidade da Universidade em 
formar o profissional para o mercado. 

 

 

Aliado ao questionamento anterior, averiguamos se os conhecimentos que os 

discentes estavam em contato na Universidade eram aqueles que eles 

compreendiam como necessários para exercer a profissão. Os dados estão 

dispostos na Figura 6: 
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Figura 6 – Os conhecimentos ofertados pela Universidade são os necessários ao 
exercício da profissão. 

 

 

 Ao analisarmos a Figura 6, verificamos que enquanto alguns períodos 

apresentam 100% de concordância (primeiro e quarto períodos), observamos 

também a opinião contrária de 100% do sexto período.  

Ainda em busca de compreender a percepção dos discentes no que diz 

respeito às disciplinas, indagamos aos indivíduos do estudo sobre a importância da 

prática durante o curso (FIGURA 7) e se ela estava aliada à teoria (FIGURA 8). 

 

Figura 7 – Importância da prática para assimilar o conteúdo transmitido. 
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Figura 8 – Percepção sobre a relação teoria e prática no curso. 

 

 
 Os dados mostram que majoritariamente, 90% dos alunos percebem a 

relação teoria e prática mesmo que às vezes. E, apenas 3% não consideram a 

prática importante para assimilar os conhecimentos do curso. 

 No que concerne à especificidade das disciplinas com as características do 

curso de bacharelado em Educação Física, inferimos por meio da Figura 9 que 32% 

consideram que no todo as disciplinas fogem da especificidade do curso. 

 

Figura 9 – Percepção sobre a especificidade das disciplinas com o curso de 
bacharelado. 

 
 

 Na busca por compreender mais a esse respeito, questionamos se havia no 

currículo do bacharelado alguma disciplina que os respondentes consideravam ser 

da licenciatura. 
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Figura 10 – Percepção sobre disciplinas com características de licenciatura no curso 
de bacharelado. 

 
 

 É perceptível na Figura 10 que há dúvidas com relação à presença de 

disciplinas específicas da licenciatura no curso, as quais estariam mais ligadas à 

educação básica. 

Cientes de que o curso de bacharelado possui três eixos (Saúde, Esporte e 

Lazer), questionamos os participantes sobre qual área o curso do CEFD/UFES 

prioriza e qual seria a área que eles percebem que o mercado mais absorve no 

momento. 

 

Figura 11 – Opinião sobre o eixo do bacharelado priorizado no CEFD/UFES. 
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Figura 12 – Área, segundo os participantes, que o mundo do trabalho do 
bacharel em Educação Física mais absorve. 

 

 

 Há certo equilíbrio na opinião dos discentes com relação aos eixos priorizados 

no curso. Destacamos que a área da saúde, na opinião dos graduandos, é a que 

mais tem demanda no mercado de trabalho.  

 Em busca de oferecer uma formação que alie o ensino, a pesquisa e a 

extensão, o CEFD oferece atividades no contraturno do curso. Assim, questionamos 

os discentes se os mesmos podiam participar dessas atividades, os dados estão 

dispostos na Figura 13. 

 

Figura 13 – Possibilidade de participação em atividades ofertadas fora do horário do 
curso. 
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 É perceptível que um número pronunciado de alunos não apresenta 

condições de frequentar as atividades que corroboram com uma formação mais 

completa e que alie os aspectos que constituem o tripé universitário (Ensino, 

Pesquisa e Extensão). 

Ao questionarmos o índice de satisfação dos bacharelandos com relação 

curso, constatamos que 50% dos participantes se dizem satisfeitos (Figura 14).  

 

Figura 14 – Grau de satisfação dos discentes com relação ao curso.  

 

 

Na Tabela 3 podemos acompanhar o grau de satisfação de acordo com o 

período do respondente. 

 

Tabela 3 – Índice de satisfação com o curso por período. 

PERÍODO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Muito Satisfeito         1 

Satisfeito 6  2 3  1 4 2 1 

Pouco Satisfeito   3 1 5 1 1 1 3 

Insatisfeito               1 1 

Não tenho opinião a respeito          1       
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Insatisfeito
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Para compreendermos melhor os índices de satisfação, solicitamos aos 

discentes que avaliassem diferentes aspectos intervenientes ao curso de 

bacharelado em Educação Física, conforme observamos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Grau de satisfação dos aspectos que constituem a conjuntura do curso. 

 

Aspectos conjunturais  

Grau de satisfação 

Insatisfeito Pouco 
Satisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

Salas de aula teóricas 1 2 20 14 

Sala de aulas práticas 1 11 18 7 

Sala de Ginástica 1 3 21 12 

Biblioteca 4 10 14 9 

Laboratórios 3 5 24 5 

Ginásio 1 7 20 9 

Nupem  2 6 20 9 

Pista de Atletismo 1 4 12 20 

Parque Aquático 2 10 22 3 

Oferta de disciplinas optativas 5 21 10 1 

Aulas teóricas 1 9 27  

Aulas práticas 3 13 14 7 

Estágio Obrigatório 4 12 16 3 

Professores  4 28 5 

Corpo Técnico/Administrativo 1 3 26 7 

Direção 1 3 27 6 

 
 

 Por fim, buscamos a opinião dos participantes do estudo acerca da sua 

crença em sair apto para atuar no mundo do trabalho (FIGURA 15). Observamos 

que há certo equilíbrio nos dados, mas ao observamos as informações por período, 



28 
 

 

constatamos, conforme a Figura 16, que aproximadamente 65% dos alunos não se 

sentem preparados para exercer a profissão. 

 

Figura 15 – Você se sente apto para ingressar no mundo do trabalho? 

 

 

Figura 16 – Perspectiva dos discentes sobre estarem aptos a exercer a profissão 

 

 
 
 
 

45%
55% Sim

Não

0

1

2

3

4

5

6

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

n
º 

d
e 

al
u

n
o

s

Períodos

SIM NÃO



29 
 

 

No Quadro 1 é possível identificar as expectativas dos graduandos do 

CEFD/UFES quanto à área da Educação Física a que pretendem se dedicar após 

formados, local em que pretendem trabalhar e público de interesse. 

 

Quadro 1 – Expectativas dos bacharelandos em relação ao que farão após 

completarem a graduação. 

Área a que pretende se dedicar Nº de 
respondentes 

Aluno nº 

Cinesiologista 1 28 

Dança 4 1, 16, 20, 25 

Especialização/Mestrado/Doutorado/Pesquisa 

(Carreira Acadêmica, Professor Universitário). 

12 7, 8, 9, 18, 22, 24, 
25, 29, 30, 31, 32, 
33 

Futebol 1 17 

Futsal feminino 1 18 

Gestão em EF 1 30 

Ginástica 1 25 

Lazer 3 16, 17, 18 

Lutas 1 3 

Musculação 2 11, 13 

Não sabe 3 4, 21, 22 

Natação 1 11 

Personal 11 6, 7, 8, 9, 14, 27, 
30, 34, 35, 36, 37 

Pilates 1 15 

Preparador Esportivo 2 30, 38 

Reabilitação 2 1, 2 

Recreação 2 16, 18 

Treinamento Coletivo 1 35 

Treinamento Funcional 2 12, 14 

Onde pretende trabalhar Nº de 
respondentes 

Aluno nº 

Abrir uma empresa 3 7, 8, 18 

Academia 5 5, 6, 9, 19, 34 

Clube 2 5, 17 

Condomínio 1 17 

Não vai trabalhar na área 1 23 

Universidade 2 18, 29 

Público que pretende atender Nº de 
respondentes 

Aluno nº 

Criança 2 17, 36 

Grupos Específicos 2 26, 33 

Idoso 3 16, 33, 36 
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Ainda em relação ao currículo foi perguntado se os respondentes 

acrescentariam e se retirariam alguma disciplina. As respostas foram as seguir 

(QUADROS 2 e 3): 

 

Quadro 2 – Disciplinas que os discentes acrescentariam. 

Acrescentaria disciplina ao currículo?  

Qual (is) Aluno 

Aumento da carga horária de Anatomia/Anatomia I e II 1, 7, 16, 17, 18, 
22, 24, 34 

Terapias Manuais 7 

Nutrição Esportiva 7, 10, 

As optativas de Esporte como obrigatórias 8 

Matérias avançadas de Esporte 8, 30 

Práticas do mercado, principalmente relacionadas ao 
Lazer e Saúde 

10 

Musculação Obrigatória 11, 15, 19, 33 

Biomecânica Obrigatória 11, 17, 30, 33 

Gestão e Leis Trabalhistas/Gestão de Academias  13, 23, 30 

Natação I e II 16 

Bioquímica geral aprofundada 17, 33 

Sistema Imune 17 

Fisiologia Básica e do Exercício I e II 17 

Práticas e abordagens pedagógicas fora do ambiente 
escolar 

10, 18, 23, 25, 
29 

Conhecimento Científico ou de escrita antes de 
Introdução à Pesquisa 

18 

Disciplina voltada para o ambiente de academias e fitness 19 

Educação Física, Corpo e Movimento e Comportamento 
Motor 

20 

Cinesiologia  I e II 22, 33 

Grupos Específicos I e II 26, 33 

Psicologia obrigatória 27, 30 

Ensino de Relações Étnico-Raciais 28 

Ética 29, 32 

Marketing 30 

Metodologia dos Esportes Coletivos e Individuais 30 

Medidas e Avaliações I e II 33 

Patologias – atuação do Profissional de E.F em 
ambientes hospitalares 

34, 35 

Empreendedorismo 35 

Disciplinas relacionadas ao cotidiano do Profissional de 
EF 

37 
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Quadro 3 – Disciplinas que os discentes excluiriam do curso. 

Tiraria disciplina do currículo 

Qual (is) Aluno 

Educação Física e Reflexões Filosóficas 7, 15, 23, 30, 34 

Integraria Educação Física, Saúde e Sociedade com 
Educação Física, Esporte e Sociedade 

8,  

Integraria Crescimento e Desenvolvimento com Educação 
Física, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano 

8 

Integrar Educação Física, Lazer e Sociedade com 
Fundamentos do Lazer 

35 

Atletismo 10 

Disciplinas que são campo fechados e não tem mercado 
acessível no ES  

10 

As voltadas à Pedagogia 11,  

Algumas de Introdução 13 

Algumas de Sociedade 13, 15, 30 

Alguma de Lazer  14, 15, 22, 26, 
29, 30, 31, 37, 
38 

Educação Física, Lazer e Sociedade 16, 17, 18, 20, 
24, 33,  

Ensino da Educação Física 16, 17, 33 

Educação Física, Esporte e Sociedade 17,  

Fundamentos dos Jogos 17, 32, 33 

Educação Física, Aprendizagem e Desenvolvimento 
Humano 

17 

Fundamentos da Dança (Deveria ser optativa) 17 

Todas as focadas apenas na EF Escolar 21 

Epistemologia 22. 23, 24 

Corpo, Expressão e Linguagem 24, 33 

Disciplinas específicas na área de Saúde 30 

Fundamentos do Esporte 32 

Fundamentos do Lazer 28, 32 

Fundamentos das Atividades Aquáticas 32 

Fundamentos do Atletismo 32 

Fundamentos da Ginástica 32 

Políticas 34 

  

Na sequência do texto, discutiremos os resultados em busca de contextualizar 

melhor as informações e, também, refletir com o respaldo da literatura. 
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5. DISCUSSÃO 

 

De modo geral os campos do conhecimento vêm passando por 

transformações provocadas, principalmente, pelos anseios da sociedade moderna e 

as novas exigências profissionais. No campo da Educação Física, não é diferente. 

Segundo Barbanti (2017), a Educação Física refere-se a um amplo campo de 

atividades voltadas ao movimento humano e que se relaciona a outras áreas de 

conhecimentos. Conforme afirma Bracht (2007), o fato de depender de outras áreas 

de conhecimentos colaborou para a crise epistemológica da Educação Física. 

Um pouco da crise de identidade da EF vem daí, do desejo de 
tornar-se ciência, e da constatação da dependência de outras 
disciplinas científicas (a Educação Física é “colonizada” 
epistemologicamente por outras disciplinas) (p. 30). 
 

Voltando-nos especificamente ao objeto desse estudo, que diz respeito ao 

bacharelado, é compreensível que os acadêmicos da área se sintam perdidos ao 

tentarem conceituar Educação Física.  

Para Freire, Verenguer e Reis (2002), além da sociedade, o próprio 

Profissional de Educação Física não consegue lhe dar uma identidade própria. As 

autoras sugerem que o fato de esses profissionais responderem genericamente a 

perguntas sobre a importância da Educação Física para a sociedade, ou sobre os 

objetivos do serviço prestado afirmando que seu trabalho visa a uma melhoria da 

saúde e da qualidade de vida das pessoas, expõem a fragilidade e a falta de clareza 

desses profissionais sobre a especificidade da profissão. 

Dentre os trinta e oito bacharelandos que responderam ao questionário 

aplicado no CEFD/UFES, apenas onze se disseram seguros para conceituar 

Educação Física e vinte e sete não se sentiram aptos a fazê-lo. Vinte e dois alunos 

justificaram a dificuldade. Entre os motivos citados destacam-se: a vasta área de 

atuação da Educação Física; o constante processo de renovação/mudanças nas 

concepções da área; e o fato de nem mesmo os estudiosos no assunto chegarem a 

um conceito preciso, sendo o tema, pauta de discussões de mestres e doutores. 

 

“A Educação Física está sempre em constante inovação, portanto, 

não é fácil chegar a uma definição específica” (Aluno 1). 

“Educação Física está sempre se renovando, não podendo ter 

uma resposta definitiva” (Aluno 2). 
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“Educação Física é uma área ampla, em constante mudança” 

(Aluno 5). 

“Sinto-me incapaz de definir o curso devido à grande variedade de 

áreas de atuação que normalmente confundem-se com outras 

áreas” (Aluno 8). 

“Acredito que nunca saberei ao certo definir tal conceito, pelo 

dinamismo e sua abrangência. Tudo depende do ponto de vista a 

ser analisado” (Aluno 9). 

“Porque mesmo tendo alguma noção, há uma busca constante em 

saber ou chegar ao conceito preciso por vários mestres e doutores 

da área” (Aluno 10). 

“É uma questão polêmica e de grande debate entre os grandes 

pensadores da área” (Aluno 11). 

“Entender os conceitos que cada autor defende, e analisar fora do 

consenso comum” (Aluno 12). 

 

Na maioria das vezes, o indivíduo escolhe uma profissão ainda muito jovem, 

seja por influência de pais, professores, ou por se identificar com determinada 

matéria. O ideal seria que o indivíduo conhecesse a área e o que será estudado, 

bem como o campo de atuação da profissão antes de optar por um curso superior.  

Profissionais de Educação Física são profissionais da Saúde. A escolha 

dessa profissão não deveria ser feita apenas levando em conta o fato de o indivíduo 

ter um estilo de vida saudável, gostar de fazer exercícios físicos regularmente, ou de 

praticar esporte. A atuação desse profissional vai além de ser um promotor de estilo 

de vida saudável e que tem por objetivo estimular seus clientes a incorporarem 

hábitos produtores de bem-estar, prevenindo doenças e mantendo a saúde física e 

mental. Conforme estabelece a Resolução CONFEF nº 307/2015 (CONFEF, 2015), 

o Profissional de Educação Física tem responsabilidades e deveres estabelecidos 

por um Código de Ética que propõe, entre outras coisas: 

Normatizar a articulação das dimensões técnica e social com a 
dimensão ética, de forma a garantir, no desempenho do 
Profissional de Educação Física, a união de conhecimento 
científico e atitude, referendando a necessidade de um saber e de 
um saber fazer que venham a efetivar-se como um saber bem e 
um saber fazer bem (p. 2).  
 

Os acadêmicos do curso de Bacharelado do CEFD/UFES em suas respostas 

não demonstraram desconhecimento do processo de formação do Profissional de 

Educação Física, ao contrário, quando solicitados a justificarem o que lhes 



34 
 

 

surpreendeu em relação às disciplinas cursadas, em comparação ao momento em 

que optaram pela carreira, muitos demonstraram preocupação com a grade 

curricular e a necessidade de se rever a oferta de disciplinas primordiais para o 

curso e que são ofertadas como optativas. 

 

“A variedade de disciplinas que discutem o campo e os impactos 

sociais das intervenções. Poucas voltadas para a parte fisiológica 

prescritiva e de empreendimento” (Aluno 7). 

“A grade curricular aparenta estar desatualizada devido às 

demandas atuais de um Bacharel. A grade apresenta uma alta 

carga horária de matérias pedagógicas e algumas, ao meu ponto 

de vista, que deveriam ser obrigatórias são facultativas” (Aluno 8). 

“Ter uma grade curricular voltada para o lazer e ter disciplinas que 

não conversam entre si mesmas" (Aluno 20) 

“Fui mais surpreendido por matérias que são básicas para o curso 

e estão como optativas. Dentre outras disciplinas que ocupam 

espaço do curso, mas no final não transmitem quase nada” (Aluno 

21). 

“O que me surpreendeu e me surpreende até hoje, é a ausência 

de um elemento curricular voltado para a Ética” (Aluno 32). 

 “Ao meu ver, disciplinas essenciais à formação, como Musculação 

e Biomecânica, por exemplo, serem ofertadas como disciplinas 

optativas, quando deveriam ser obrigatórias” (Aluno 35). 

Algumas respostas, no entanto, ratificam Gama (2015) para quem alguns 

alunos chegam ao curso esperando “disciplinas que trabalhem a Educação Física 

apenas na perspectiva prática” (p. 16), a exemplo do que ocorria nos ensinos 

anteriores à sua entrada na Universidade, não esperavam por disciplinas das áreas 

de humanidades e sociais. 

 

“A ideia que temos da área antes de ingressar no curso é muito 

reduzida, em geral várias coisas surpreenderam” (Aluno 4). 

“Não imaginava que seriam poucas disciplinas práticas” (Aluno 

11). 

“As áreas humanas e filosóficas são muito inseridas no curso” 

(Aluno15). 
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“Existem muitas disciplinas que não se relacionam com a prática” 

(Aluno 23). 

“Ver algumas disciplinas que não tem muito a ver com o curso e 

ver que não fazemos muitas aulas práticas” (Aluno 34). 

“Esperava mais matérias (disciplinas que seriam relacionadas às 

atividades práticas)” (Aluno 37). 

 

Conforme Mancuso e Silva (2011),  

A formação acadêmica deve dialogar com as expectativas dos 
ingressantes, visando à satisfação pessoal do aluno e ao 
reconhecimento social da profissão, bem como às diversas 
possibilidades de atuação (p. 79). 
 

Como podemos observar no Quadro 1, doze alunos têm a intenção de se 

especializar, construindo uma carreira dentro da Universidade. No entanto, quando 

indagados sobre o local onde pretendem trabalhar, apenas dois alunos indicaram a 

Universidade como opção.  

A segunda opção mais citada pelos bacharelandos foi a de Personal Trainer 

cujo local de trabalho mais visado são as academias, inclusive com alguns alunos 

planejando empreender no setor fitness. 

A inclusão da Educação Física no campo da Saúde, bem como o aumento no 

número de academias e as novas exigências da sociedade na busca não apenas de 

corpos perfeitos, mas de bem-estar e envelhecimento saudável, parecem justificar 

as respostas. 

Segundo Barbanti (2017), para formar um profissional que atenda a uma 

necessidade específica da sociedade, exige-se, “quase sempre, extensos períodos 

de preparação formal para que um indivíduo adquira conhecimentos e habilidades 

necessários para atuar com competência” (p. 5). Conforme o autor, quando atinge 

uma quantidade treinamento e serviços de qualidade, julga-se que atingiu o status 

de profissão. 

No que se refere à expectativa dos acadêmicos em relação à formação que 

recebem no CEFD/UFES, 63% dos bacharelandos julgam que os conhecimentos 

são importantes para a sua formação profissional, mesmo assim, 55% dos alunos 

entrevistados não se sentiriam prontos para exercer a profissão caso estivessem 

terminando o curso, e 53% dos respondentes acreditam que não sairão do 

CEFD/UFES bem preparados para o mercado de trabalho. Essa crença justifica o 
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percentual de 95% dos respondentes julgarem ser necessário um período do curso 

para especialização, a exemplo do que ocorre em outros cursos da área da Saúde. 

A Educação Física realmente abrange uma ampla e diversificada área de 

conhecimentos, saberes estes que nem sempre estão restritos às Universidades e 

que nos ajudam a entender o que acontece no nosso dia-a-dia, porém, para Bosco 

(2017) “a produção do conhecimento tem como seu cerne a Universidade” (p. 2). 

Ainda segundo o autor:  

 São evidentes os bens proporcionados por uma instituição de 
ensino universitária. A partir dela podemos melhorar a 
sociedade e a natureza. A primeira, pela geração de humanos 
qualificados para desenvolver os mecanismos sociais trazendo 
bem-estar à população, a segunda, pelos produtos gerados 
por estes indivíduos a partir do desenvolvimento sustentável. 
As Universidades também são um pilar de uma sociedade que 
almeja bases sólidas na educação. Elas são instituições 
pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de 
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo 
do saber humano (p. 4). 

 

Apenas 13% dos entrevistados para essa pesquisa responderam que não 

esperam adquirir o conhecimento necessário para o seu futuro profissional na 

Universidade.  

Dias Sobrinho (2008) afirma que os governos aliados ao mercado, “ligam-se à 

massificação da educação superior e aos novos papéis que lhe são atribuídos no 

desenvolvimento da economia global” (p. 68). E, ainda, que se tende a vincular a 

educação aos interesses do mercado. Para Dias Sobrinho,  

A capacitação profissional, embora não seja a única e exclusiva 
função da educação superior, é uma das importantes e legítimas 
demandas da sociedade, cujo cumprimento, com qualidade, as 
instituições, os educadores e pesquisadores não podem recusar 
(p. 68). 
 

Ressaltamos que 87% dos bacharelandos entrevistados no CEFD/UFES 

veem a formação profissional como sendo uma das incumbências das 

Universidades.  

No que concerne à prática, aludimos uma frase muito famosa do educador e 

filósofo Paulo Freire (1996) diz que: “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a 

prática, ativismo” (p. 12). Ainda segundo o autor cabe ao professor ensinar um 
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conteúdo e desafiar o aluno “para que se vá percebendo na e pela própria prática, 

sujeito capaz de saber” (p. 47). 

No estudo, 97% dos alunos que responderam ao questionário que 

acompanha essa pesquisa afirmaram que a prática/experimentação é importante 

para assimilação dos conteúdos que lhes são transmitidos. Conforme o PPC do 

Curso de Bacharelado em Educação Física do CEFD/UFES (2016), observamos que 

esse documento contempla e assegura a indissociabilidade teoria/prática, sendo a 

prática inserida no programa das diferentes disciplinas do currículo.  

Indagados se no CEFD/UFES a teoria está aliada à prática, 74% dos 

respondentes disseram que às vezes, 16% responderam que sim e, apenas 10% 

que não. Ainda que só às vezes, 90% dos entrevistados consegue perceber a 

prática necessária à assimilação dos conhecimentos que lhes são transmitidos.  

Considerando que formação e intervenção são dependentes uma da outra, a 

Resolução CONFEF nº 046/2002 dispõe sobre a intervenção do Profissional de 

Educação Física, estabelece suas competências e define os seus campos de 

atuação profissional. O Documento de Intervenção do Profissional de Educação 

Física (CONFEF, 2002) serve como um dos instrumentos orientadores para a 

elaboração das propostas curriculares dos Cursos de Formação na área da 

Educação Física estabelecendo, entre outras coisas, no item IV, sobre a 

Capacitação Profissional: 

Considerando as exigências de qualidade e de ética profissional 

nas intervenções, o Profissional de Educação Física deverá estar 

capacitado para: 

1 - Compreender, analisar, estudar, pesquisar (profissional e 

academicamente), esclarecer, transmitir e aplicar os 

conhecimentos biopsicossociais e pedagógicos da atividade física 

e desportiva nas suas diversas manifestações, levando em conta o 

contexto histórico cultural; 

2 - Atuar em todas as dimensões de seu campo profissional, o que 

supõe pleno domínio da natureza do conhecimento da Educação 

Física e das práticas essenciais de sua produção, difusão, 

socialização e de competências técnico-instrumentais a partir de 

uma atitude crítico-reflexiva e ética; 

3 - Disseminar e aplicar conhecimentos práticos e teóricos sobre a 

Educação Física (Atividade Física/Motricidade Humana/Movimento 

Humano), analisando-os na relação dinâmica entre o ser humano 

e o meio ambiente; 
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4 - Promover uma educação efetiva e permanente para a saúde e 

a ocupação do tempo livre e de lazer, como meio eficaz para a 

conquista de um estilo de vida ativo e compatível com as 

necessidades de cada etapa e condições da vida do ser humano; 

5 - Contribuir para a formação integral de crianças, jovens, adultos 

e idosos, no sentido de que sejam cidadãos autônomos e 

conscientes; 

6 - Estimular e fomentar o direito de todas as pessoas à atividade 

física, por vias formais e/ou não formais; 

7- Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as 

necessidades de indivíduos e grupos, atuando como agente de 

transformação social; 

8- Conhecer e utilizar os recursos tecnológicos, inerentes à 

aplicação profissional. 

 

E no item V, sobre as Especificidades da Intervenção Profissional: 

 1 - REGÊNCIA/DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Intervenção: Identificar, planejar, programar, organizar, dirigir, 

coordenar, supervisionar, desenvolver, avaliar e lecionar os 

conteúdos do componente curricular/disciplina Educação Física, 

na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, Médio e Superior e 

nas atividades de natureza técnico-pedagógicas (Ensino, Pesquisa 

e Extensão), no campo das disciplinas de formação técnico-

profissional no Ensino Superior, objetivando a formação 

profissional. 

2 - TREINAMENTO DESPORTIVO 

Intervenção: Identificar, diagnosticar, planejar, organizar, dirigir, 

supervisionar, executar, programar, ministrar, prescrever, 

desenvolver, coordenar, orientar, avaliar e aplicar métodos e 

técnicas de aprendizagem, aperfeiçoamento, orientação e 

treinamento técnico e tático, de modalidades desportivas, na área 

formal e não formal. 

3 - PREPARAÇÃO FÍSICA 

Intervenção: Diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar, 

coordenar, executar, dirigir, programar, ministrar, desenvolver, 

prescrever, orientar e aplicar métodos e técnicas de avaliação, 

prescrição e orientação de atividades físicas, objetivando 

promover, otimizar, reabilitar, maximizar e aprimorar o 

funcionamento fisiológico orgânico, o condicionamento e o 
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desempenho físico dos praticantes das diversas modalidades 

esportivas, acrobáticas e artísticas. 

4 - AVALIAÇÃO FÍSICA 

Intervenção: Diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar, 

coordenar, executar, dirigir, programar, ministrar, desenvolver, 

prescrever, orientar, identificar necessidades, desenvolver coleta 

de dados, entrevistas, aplicar métodos e técnicas de medidas e 

avaliação cineantropométrica, biomecânica, motora, funcional, 

psicofisiológica e de composição corporal, em laboratórios ou no 

campo prático de intervenção, com o objetivo de avaliar o 

condicionamento físico, os componentes funcionais e morfológicos 

e a execução técnica de movimentos, objetivando orientar, 

prevenir e reabilitar o condicionamento, o rendimento físico, 

técnico e artístico dos beneficiários. 

5- RECREAÇÃO EM ATIVIDADE FÍSICA 

Intervenção: Diagnosticar, identificar, planejar, organizar, 

supervisionar, coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, 

programar, ministrar, desenvolver, prescrever, orientar, avaliar e 

aplicar atividades físicas de caráter lúdico e recreativo, objetivando 

promover, otimizar e restabelecer as perspectivas de lazer ativo e 

bem estar psicossocial e as relações sócio-culturais da população. 

 

6 - ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS 

Intervenção: Diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar, 

coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, programar, 

desenvolver, prescrever, orientar, avaliar, aplicar métodos e 

técnicas motoras diversas, aperfeiçoar, orientar e ministrar os 

exercícios físicos, objetivando promover, otimizar, reabilitar e 

aprimorar o funcionamento fisiológico orgânico, condicionamento e 

o desempenho fisiocorporal, orientar para: o bem-estar e o estilo 

de vida ativo, o lazer, a sociabilização, a educação, a expressão e 

estética do movimento, a prevenção de doenças, a compensação 

de distúrbios funcionais, o restabelecimento de capacidades 

fisiocorporais, a auto-estima, a cidadania, a manutenção das boas 

condições de vida e da saúde da sociedade. 

7 - GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 

Intervenção: Diagnosticar, identificar, planejar, organizar, 

supervisionar, coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, 

programar, ministrar, desenvolver, prescrever, prestar consultoria, 

orientar, avaliar e aplicar métodos e técnicas de avaliação na 

organização, administração e/ou gerenciamento de instituições, 
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entidades, órgãos e pessoas jurídicas cujas atividades fins sejam 

atividades físicas e/ou desportivas. 

 

Do total de 3.223 horas/aulas que compõem a carga horária do Curso de 

Bacharelado do CEFD/UFES, 1.140 horas/aulas são de disciplinas específicas.  

São disciplinas específicas: Fundamentos da Ginástica; Introdução à 

Educação Física; Medidas e Avaliações em Educação Física; Ensino da Educação 

Física; Fundamentos do Jogo; Fundamentos do Lazer; Fundamentos do Esporte; 

Fundamentos do Treinamento Desportivo; Políticas Públicas, Organização e Gestão 

em Educação Física; Fundamentos da Dança; Fundamentos e Métodos do 

Treinamento de Força e Flexibilidade; Fundamentos do Atletismo; Socorros de 

Urgência; Educação Física, Adaptação e Inclusão; Fundamentos das Atividades 

Aquáticas; Fundamentos das Lutas; Educação Física e Saúde em Grupos 

Específicos; Corpo, Expressão e Linguagem. 

Ao serem indagados sobre o currículo do Bacharelado do CEFD/UFES ser 

composto por disciplinas específicas para o Bacharelado, 55% dos respondentes 

disseram que às vezes; 32% responderam que não; 10% responderam que sim; e 

3% não responderam.  

Destacamos nos quadros 2 e 3, as disciplinas que receberam um número 

maior de indicação pelos alunos e que merecem a ponderação dos docentes no 

momento de ajustar o curso e sua grade. 

Conforme consta do Manifesto Mundial da Educação Física (2000), a 

Educação Física é “um campo de saber interdisciplinar, o que de fato aumenta muito 

suas possibilidades de ser influenciada pelo avanço do conhecimento em outras 

áreas” (p. 31).  

Quando indagados se alguma disciplina do currículo seria exclusiva do Curso 

de Licenciatura, 50% dos respondentes disseram que não; 45% disseram que sim; e 

5% não responderam. Os cursos de Bacharelado e o de Licenciatura do 

CEFD/UFES possuem disciplinas equivalentes. Embora alguns desses saberes 

sejam mesmo comuns aos dois cursos, tal fato pode ser interpretado por alguns 

como resistência da Instituição na separação das duas habilitações e, por isso, 45% 

dos entrevistados julguem que o curso ainda tem sua grade curricular muito voltada 

à Licenciatura. 
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 A grade curricular do Bacharelado em Educação Física do CEFD/UFES é 

composta por disciplinas que abrangem os três eixos articuladores da Educação 

Física de modo a formar profissionais qualificados para atuarem com as práticas 

corporais nas áreas de Saúde, Esporte e Lazer. 

As disciplinas optativas no CEFD/UFES são oferecidas em dois blocos: 

Saúde e Esporte/Lazer. Em cada período, o aluno pode fazer uma de cada bloco. 

Quando indagados em qual dessas três áreas o Bacharel mais atua, 57% 

responderam Saúde. Esporte e Lazer ficaram bem equilibrados, com 22% e 21%, 

respectivamente. 

As respostas comprovam que os bacharelandos estão bem informados a 

respeito de sua futura profissão. Embora o profissional possa trabalhar em diversos 

segmentos, de acordo com Guimarães (2013), a área da Saúde valorou o 

Profissional de Educação Física, ao reconhecer que o exercício físico vem se 

tornando cada vez mais necessário para uma vida saudável. O Ministério da Saúde 

(MS), atento aos altos índices de sedentarismo no Brasil, incluiu a atividade física no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e incorporou os Profissionais de Educação Física no 

quadro de profissionais da Saúde.  

Quando indagados em qual dessas áreas o CEFD/UFES mais foca, Saúde e 

Esporte ficaram com 37% cada, e Lazer permaneceu com 21%. Dois alunos não 

responderam. 

Ainda segundo Guimarães (2013), ”as Instituições de Ensino Superior 

precisam disponibilizar, em sua grade curricular, mais disciplinas que tratem de 

saúde pública, de políticas públicas e do trabalho multiprofissional, para agregar 

ainda mais conhecimento e maior competência aos futuros Profissionais de 

Educação Física que venham a atuar neste campo de trabalho cada vez maior: a 

área da Saúde”. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sendo aluna do curso em questão, presenciei, diversas vezes, discussões de 

colegas a respeito da grade curricular, das ofertas de disciplinas optativas que 

deveriam ser obrigatórias, de disciplinas que se repetem desnecessariamente, da 

falta de oportunidade (devido ao horário de trabalho) de participar de monitorias, 

projetos, e outras ofertas no contraturno do curso, entre outros assuntos. Assim, 
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julguei que seria pertinente fazer um levantamento junto aos bacharelandos para, de 

posse dos dados, produzir um documento que servisse aos objetivos aqui propostos.  

A ideia inicial era fazer um levantamento junto aos discentes, docentes e 

egressos a fim de expor uma visão geral do curso, porém, em conversa com meu 

orientador, Professor Dr. Maurício dos Santos de Oliveira, fui acertadamente 

orientada a diminuir o foco da pesquisa tendo em vista que seria um trabalho muito 

grande e, portanto, eu necessitaria de mais tempo para produzi-lo.  

Em 2017/1 apresentamos o esboço desse trabalho na disciplina Seminário 

Introdutório de Projeto, sob o tema “Desvelando o currículo do Bacharelado em 

Educação Física do CEFD/UFES: A Perspectiva dos Alunos”.  

As maiores dificuldades para a realização desse trabalho foram: 

- o fato de o Comitê de Ética demorar-se na liberação da pesquisa em 2017/2, 

ficando o prazo muito curto para distribuir questionários, recolhê-los, analisar os 

dados e produzir o relatório;  

- e recolher os questionários respondidos tendo em vista que os discentes 

que se predispuseram a respondê-lo, alegaram, entre outros problemas, o fato de se 

encontrarem em período de provas e apresentação de Seminários, e o questionário 

de 29 perguntas lhes tomava tempo. 

Como consequência, este Trabalho de Conclusão de Curso que estava 

previsto para ser apresentado no semestre 2017/2, foi adiado para o presente 

semestre (2018/1), tendo o seu título alterado para melhor adequação.  

A realização dessa pesquisa utilizando-se da aplicação de questionário, 

serviu para dar voz à comunidade bacharelanda do CEFD/UFES tendo em vista 

aspectos importantes abordados e cujas respostas podem contribuir para subsidiar 

informações ao NDE/CEFD/UFES. 

A pesquisa serviu também para demonstrar as preocupações dos discentes 

em relação às disciplinas vistas como de suma importância para o curso e que são 

ofertadas como optativas, bem como para demonstrar um certo descontentamento 

com disciplinas que não se relacionam com a prática, e com a presença de 

disciplinas relacionadas às áreas de humanidades e sociais.  

Verifica-se ainda com a pesquisa que o objetivo da Universidade em formar o 

cidadão crítico parece estar dando certo, do contrário, essa pesquisa não teria se 

estruturado. As respostas dos discentes servem para demonstrar que estão atentos 

aos seus direitos e deveres, às demandas da sociedade e do crescente mercado em 
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relação à profissão, bem como da necessidade de serem introduzidas melhorias na 

grade curricular do Bacharelado do CEFD/UFES, para agregar ainda mais 

conhecimento e maior competência aos futuros Profissionais de Educação Física. 

Para finalizar, sugerimos a realização de pesquisas semelhantes junto aos 

egressos e corpo docente a fim de confrontar os resultados com o presente estudo e 

subsidiar novas discussões e possíveis intervenções relacionadas à reformulação da 

grade curricular para o curso de Bacharelado em Educação Física do CEFD/UFES.  
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Educação Física e Desportos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada DESVELANDO O CURRÍCULO DO 

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO CEFD/UFES: A PERSPECTIVA DOS ALUNOS, sob 

a responsabilidade do Prof. Dr. Mauricio Santos Oliveira. 

 

O objetivo do estudo consiste em coletar observações críticas de bacharelandos a respeito da atual 

grade curricular do Curso de Graduação em Educação Física do Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Sato (UFES). Buscamos reunir informações 

para fundamentar futuros debates sobre as diretrizes dos cursos de bacharelado e seus 

desencadeamentos na reestruturação do currículo dessa instituição de ensino. 

 

A sua participação consistirá no preenchimento de um questionário com perguntas abertas 

(dissertativas) e fechadas (com alternativas). O(A) Sr.(a) não é obrigado(a) a participar no estudo e, 

também, pode retirar a autorização em qualquer momento de sua execução, sem que haja 

penalidades ou prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu consentimento, o(a) 

Sr.(a) não mais será contatado(a) pelos pesquisadores. 

 

Você poderá consultar os dados e as informações relacionadas aos procedimentos da 

pesquisa durante todas as etapas do estudo. Caso tenha alguma dúvida estamos a sua 

disposição para os esclarecimentos. 

 

Na pesquisa, você irá responder as perguntas sem a interferência do pesquisador com o 

intuito de possibilitar maior liberdade nas respostas e evitar constrangimentos. Ressaltamos 

que a sua participação não terá custo de deslocamento ou de materiais. Mas, caso haja 

despesas para a participação na pesquisa haverá ressarcimento. 

 

Os riscos da pesquisa estão relacionados às suas opiniões com relação à temática e o 

sentimento de cansaço no momento de responder as perguntas. Uma das formas de 

diminuir os riscos e evitar constrangimentos será o uso de pseudônimos com o objetivo de 

manter a confidencialidade, sigilo e privacidade inclusive após a publicação. Além disso, 

caso você se sinta constrangido/implicado com alguma resposta poderá entrar em contato 
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conosco para que a mesma seja omitida do estudo. Caso você se sinta cansado durante o 

processo de leitura e preenchimento do questionário, poderemos realizar uma pausa. 

  

A aplicação do questionário ocorrerá nas dependências do Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD) com duração de aproximadamente 30 minutos. 

 

Os benefícios desse estudo se restringem aos seus resultados que serão compartilhados 

por meio de publicações que possibilitarão um maior debate sobre o curso de bacharelado e 

as questões pertinentes à reestruturação curricular. As suas respostas podem auxiliar a 

compreender melhor como ocorre a implementação do currículo do curso e poderá auxiliar 

em mudanças que incidiram nos atuais e futuros alunos. 

 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o(a) Sr.(a) pode contatar o 

pesquisador Prof. Dr. Mauricio Santos Oliveira no telefone (27) 98111-1635 ou no endereço: 

Laboratório de Ginástica (LABGIN), Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Educação 

Física e Desportos, Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras – Vitória – ES. E-

mail: mauricio_olliveira@yahoo.com.br. 

 

O(A) Sr.(a) também pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Espírito Santo no caso de denúncias e intercorrências na pesquisa através do telefone (27) 3145-

9820 ou no endereço: Universidade Federal do Espírito Santo/Campus Goiabeiras -  Av. Fernando 

Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES, CEP 29.075-910, Sala 07 do Prédio Administrativo do CCHN. E-

mail: cep.goiabeiras@gmail.com 

 

Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente documento, entendendo todos 

os termos acima expostos, e que voluntariamente aceito participar neste estudo. Também declaro ter 

recebido uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de igual teor, assinada pelo(a) 

pesquisador(a) principal ou seu representante, rubricada em todas as páginas. 

 

___________________________________ 

LOCAL, DATA 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa                                

 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa DESVELANDO O CURRÍCULO DO 

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO CEFD/UFES: A PERSPECTIVA DOS ALUNOS, eu, 

Mauricio Santos Oliveira, declaro ter cumprido as exigências do(s) item(s) IV.3 e IV.4 (se pertinente), 

mailto:cep.goiabeiras@gmail.com
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da Resolução CNS 466/12, a qual estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO CORPO DISCENTE 

 

1. Quando você ingresso no curso, uma das primeiras perguntas que te 

fizeram foi: “O que é Educação Física?” Você já se sente apto a responder?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

2. Se sim, responda por favor. Se não, qual a dificuldade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Quando da sua inscrição para o Vestibular para Bacharelado em Educação 

Física, o que você encontrou no CEFD em relação às disciplinas ofertadas, era 

o que você esperava? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

4. Se não, o que te surpreendeu?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. A Universidade/Faculdade é o local onde você espera adquirir o 

conhecimento necessário para o seu futuro profissional? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

6.  É papel da Universidade formar o profissional para o mercado de trabalho?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

7. O que você está aprendendo no CEFD/UFES é o que precisa para exercer a 

sua profissão?   

(  ) Sim (  ) Não 
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8. Você considera que a prática/experimentação é importante para assimilar o 

conteúdo que lhe é transmitido? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

9. No CEFD/UFES, a teoria está aliada à prática?  

(  ) Sim (  ) Não (   ) As vezes 

 

10. Sobre o currículo do CEFD/UFES, você acha que as disciplinas são 

específicas para o Bacharelado? 

(  ) Sim (  ) Não (   ) As vezes 

 

11. Tem alguma disciplina que você vê como exclusiva para o curso de  

Licenciatura em Educação Física, mas que faz parte da grade curricular do 

curso de Bacharelado?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

12. Você considera que o currículo do CEFD/UFES para o curso de 

Bacharelado atende aos objetivos do indivíduo que está se formando para 

exercer uma profissão: 

a. (  ) Plenamente    d. (  ) Inadequadamente 

b. (  ) Satisfatoriamente   e. (  ) Precariamente 

c. (  ) Razoavelmente   f. (  ) Não atende 

 

13. O curso de Bacharelado está atrelado às áreas de Saúde, Esporte e Lazer. 

Em qual das três vertentes você acha que o Profissional de Educação Física 

atua mais? 

(   ) Saúde   (   ) Esporte   (   ) Lazer 

 

14. O CEFD/UFES foca mais em que área? 

(   ) Saúde   (   ) Esporte   (   ) Lazer 

 

15. Você acrescentaria alguma disciplina ao currículo?  

(  ) Sim (  ) Não 
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Qual(ais)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16. Você tiraria alguma disciplina do atual currículo? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Qual(ais)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

17. Que tipo de alteração você faria no currículo do Bacharelado? E qual a 

relevância dessas alterações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

18. O curso de Bacharelado em Educação Física é noturno. Você tem como 

participar das atividades que ocorrem fora desse horário? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

19. Você exerce ou já exerceu alguma atividade (estágio ou monitoria) 

relacionada ao Bacharelado? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

20. Você acredita que o estágio obrigatório supervisionado ajudará na sua 

decisão sobre qual área atuará como futuro profissional? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

21. Que conceito você daria para os estágios que participou em cada uma das 

áreas de atuação? (Conceito A = Muito Bom  - Conceito B = Bom  - Conceito C 

= Regular  - Conceito D = Ruim) 
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LAZER  (    )  

ESPORTE  (    ) 

SAÚDE  (    ) 

 

22. Qual é o seu grau de satisfação com o curso de Bacharelado em Educação 

Física? 

a. (  ) Muito Satisfeito   d. (  ) Insatisfeito 

b. (  ) Satisfeito    e. (  ) Não tenho opinião a respeito 

c. (  ) Pouco Satisfeito 

 

23. Quais os pontos positivos você destacaria para o curso de Bacharelado em 

Educação Física do CEFD/UFES? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

24. Quais os pontos que precisam ser melhorados em relação ao curso de 

Bacharelado em Educação Física do CEFD/UFES? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

25. Qual o seu grau de satisfação com: (Atribua nota de 0 a 3, sendo: 0 

insatisfeito; 1 pouco satisfeito; 2 satisfeito; 3 muito satisfeito). 

(   ) Salas de aulas teóricas   (   ) Parque Aquático 

(   ) Salas de aulas práticas   (   ) Oferta de disciplinas optativas 

(   ) Sala de Ginástica    (   ) Aulas teóricas 

(   ) Biblioteca     (   ) Aulas práticas 

(   ) Laboratórios     (   ) Estágio obrigatório  

(   ) Ginásio      (   ) Professores 

(   ) Nupem      (   ) Corpo técnico/administrativo 

(   ) Pista de Atletismo    (   ) Direção 
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26. O campo de atuação do bacharel da Educação Física é bastante amplo. 

Você acha que, a exemplo de outros cursos em que há um período para 

especialização, o mesmo deveria ocorrer com o curso de Bacharelado em 

Educação Física? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

27. Em relação às possibilidades do mercado de trabalho, se você estivesse 

concluindo o seu curso hoje, se sentiria seguro para atuar em academias, 

hospitais, clubes? 

(  ) Sim (  ) Não 

  

28. Em que você pretende trabalhar depois de formado?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

29. Você acredita que sairá do CEFD/UFES bem preparado para o mercado de 

trabalho? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

 

 

 

 

Obrigada por sua participação!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


