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Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar e compreender as bases de sustentação legal, curricular e 

estrutura físico/pedagógica do Curso de Educação Física da UNIFIMES, comparando-o com dois outros 

cursos ofertados em instituições públicas de ensino superior municipais do estado de Goiás, no intuito de 

verificar as condições de funcionamento desses, no que se refere a estrutura para as aulas práticas   em 

laboratórios atividades esportivas, academias, natação e a proposta curricular. A escolha pelo tema ocorreu 

em função dos constantes questionamentos sobre a qualidade do curso de Educação Física da UNIFIMES, 

por funcionar em uma Unidade de Ensino Médio e as aulas práticas acontecerem em regime de parcerias 

com: clubes, academias, escolas localizadas em diferentes pontos da cidade.  
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Introdução 

Pensar na realidade dos Cursos de Educação Física, requer entender a atuação desses 

profissionais na sociedade atual, onde seus profissionais estão focados na manutenção da qualidade de 

vida do ser humano atuando de forma individual e/ou coletiva em clubes escolas, hotéis, empresas, 

academias, e outros locais. 

Para Arantes (2015, p.el) o curso de Educação Física pode ser oferecido em duas modalidades: O 

bacharelado e o de licenciatura. O Bacharelado em Esporte tem como meta preparar profissionais para 

compreender e praticar as atividades esportivas. O objetivo do curso é formar mão de obra especializada 



voltada para o estudo, planejamento, implementação, avaliação de programas no campo esportivo e fora 

dele.  

Em se tratando do curso de Licenciatura em Educação Física o mesmo tem como proposta a 

formação de professor para a Educação Física, com foco na atuação em regência na Educação Básica em 

espaços escolares não escolares.   

A pesquisa está organizada para ser desenvolvida em três momentos: o primeiro, um estudo 

voltado para as bases históricas e conceituais do curso de Educação Física no Brasil a partir dos aspectos 

legais, curriculares, e estrutura física. O segundo, busca caracterizar os cursos de Educação Física em três 

espaços distintos: UNIRV, FAFICH e UNIFIMES.O terceiro, faz uma análise comparativa entre os três 

cursos nos aspectos pedagógicos, laboratoriais e estruturais. 

 

Método e metodologia 

A metodologia está direcionada para o estudo bibliográfico e documental, onde busca compreender 

os dados presentes nos PPCS dos cursos nas três instituições a legislação vigente para este Curso no 

Conselho Estadual de Educação de Goiás – CEE-GO e no Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC, 

no sentido de compreender o perfil do curso em cada instituição.   

 Num primeiro momento, selecionamos o aparato bibliográfico onde se realizou leituras e 

fichamentos. Na sequencia, partimos para coleta e análise dos dados e nesse momento, trabalhamos na 

estruturação do texto a partir dos resultados encontrados. 

 

Resultado e discussão.  

Observando a trajetória histórica da formação de professores no Brasil, percebe-se que ela veio 

acontecendo de forma aleatória, sem definição e regulamentação até a publicação da LDB, 9394/96.  

Assim, também aconteceu como a formação dos professores de Educação Física, é inegável perceber que 

LDB trouxe avanços para a categoria privilegiando a educação como um todo. Abrindo, oportunidades para 

a formação em nível de graduação em várias áreas do saber, incluindo a Educação Física. 

Estas novas normativas, partindo da Constituição Federal (1988) até às diretrizes curriculares de 

(2004) estabelecem uma formação pautada na integração teoria e prática, bem como na inclusão de 

conteúdos básicos sobre a educação, além disso, preocupou-se com o perfil do ano a ser formado e com 

a gestão democrática. 

 Nesse sentido Barros (1995), pontua que o grande salto da Educação Física ocorreu em 1987, 

com a criação do Bacharelado sendo um curso distinto das licenciaturas e/ou mesmo dos cursos de 

bacharelado profissionalizante. Com o Parecer CFE 215, a Educação Física migrou para duas modalidades 

distintas: Licenciatura – qualificando profissionais para atuar no âmbito da Educação Física escolar, Infantil 

e Ensino Fundamental e Médio. E o Bacharelado – formando profissional cujo campo de atuação são: os 

clubes, as academias etc., e não as escolas.  Os cursos tiveram mudanças em suas cargas horárias, os 



que eram ofertados com 1.800 horas, passaram para 2.880 horas-aula e a duração de três para quatro 

anos. 

 Partindo das concepções previstas no CNE/CES é importante frisar que o curso de Educação 

Física, Licenciatura Plena e Bacharelado, de acordo com as diretrizes educacionais do, são cursos de 

graduação plena, porém distintos um do outro, e devem ser oferecidos com projetos pedagógicos 

específicos . 

Conclui-se, portanto, que os Licenciados em Educação Física possuem formação acadêmica com 

conteúdo comum à dos bacharéis no que se refere a este campo de conhecimento específico. Assim, tanto 

do ponto de vista do mérito quanto do ponto de vista formal, a formação acadêmica de licenciados e 

bacharéis os qualifica indistintamente para o registro profissional, como possuidores de diploma obtido em 

curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido, nos termos do Art. 2º da Lei nº 

9696/1998, de modo a atuarem profissionalmente na área, em espaços não escolares como academias, 

clubes esportivos e similares. 

 Por outro lado, a atuação como professores da Educação Básica é restrita aos licenciados, os 

bacharéis são impedidos de exercerem a docência, a não ser no caso de bi diplomação.  A mesma 

interpretação se aplica aos licenciados na vigência da Resolução 3/1987 (BRASIL, 2009). 

Outras discussões serão aprofundadas posteriormente, a pesquisa encontra-se em andamento, os dados, 

estão sendo sistematizados e os resultados finais apresentados no formato de Trabalho de Conclusão de 

Cursos - TCC. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa encontra-se em fase de coleta e sistematização de dados, e construção do referencial 

teórico. Ficou claro a distinção entre o Bacharelado e a Licenciatura; e a oferta de cada um deles, deve ser 

feita em projetos distintos por considerar que cada um possui especificidades nas suas diretrizes 

curriculares especificas. 
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