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O PREPARO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA 

PRESCREVER E MINISTRAR AULAS PARA O GRUPO ESPECIAL GESTANTE 

 

 RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é identificar a qualificação dos profissionais de Educação 

Física para ministrar aulas para um grupo especial, as gestantes, e constatar se o 

mercado obtém uma oferta de curso para especialização ou extensão que 

proporcione uma maior capacitação para que o profissional de Educação Física 

possa prescrever um programa de treinamento adequado levando em consideração 

a especificidade deste grupo. 

Palavras-chave: Gestantes; Exercícios Físicos; Profissional de Educação Física.  

 

INTRODUÇÃO 

A área de Educação Física é de fato muito ampla se tratando de modalidade 

e grupos de pessoas para trabalhar. Durante o curso de Educação Física poucos 

são os tópicos que abordam temas que envolve o grupo especial de gestantes. 

Despertando o interesse de investigar como é a capacitação dos profissionais para 

com este grupo e se o mercado tem oferta de cursos para especialização ou 

extensão que possa aprimorar os conhecimentos nessa área. 

Sabe-se que durante o período gestacional ocorre uma série de alterações 

fisiológicas, anatômicas e psicológicas onde o corpo precisa de adaptações, 

envolvendo diversos aparelhos e sistemas, dentre eles o respiratório, cardíaco, 

ósseo e muscular. Sendo assim o profissional de Educação Física deve 

compreender essas alterações e conseguir intervir de forma positiva proporcionando 

melhoria e bem estar na qualidade de vida das gestantes (ALMEIDA et al 2005) 

MATSUDO e MATSUDO (2000) enfatizam o quanto é benéfico à prática de 

exercícios físicos não somente pelos aspectos biológicos mais também pelos 

aspectos psicológicos e sociais, que auxiliam na melhoria da autoestima e 

autoimagem fazendo com que essa gestante se sinta bem diminuindo a sensação 

de isolamento social, ansiedade e risco de depressão. 

Com esta pesquisa pretende-se obter respostas referente ao preparo dos 

profissionais de Educação Física para trabalhar com este grupo e as 

dificuldades/facilidades para com  as ofertas de cursos para tal preparo. 
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OBJETIVO 

Portanto o objetivo desta pesquisa é identificar qual o preparo dos profissionais de 

Educação Física para prescrever/ ministrar um programa de treinamento para o 

grupo especial gestante. 

 

METODOLOGIA 

Foi elaborado um questionário direcionado para o grupo de profissionais da 

área de Educação Física, com o intuito de obter de maneira exploratória qual é a 

capacitação destes profissionais para prescrever/ ministrar aulas para o grupo 

especial gestante e também se fizeram um curso de especialização ou extensão 

para trabalhar com esse grupo. Será enviado para 100 profissionais de Educação 

Física que trabalham em academias na Cidade de São Paulo, a coleta será 

realizada no mês de setembro. Será realizada uma análise quantitativa para avaliar 

os resultados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 No decorrer da gestação o corpo da mulher passa por diversas alterações. 

Segundo Kisner e Colby (2004) o útero ao fim da gestação aumenta de 5 a 10 cm 

para 25 a 36 cm, fazendo com que ele deixe de ser um órgão pélvico para ser um 

órgão abdominal e que as costelas também sofrem alterações em razão das 

mudanças hormonais, tornando a circunferência torácica maior. 

Por decorrer da mudança do útero/ órgãos e aumento da massa corporal o 

centro de gravidade da gestante sofre deslocamento afetando diretamente no 

equilíbrio, influenciando na postura e alterando a sua base de sustentação 

(TEXEIRA, 2008, pg. 273). Como consequência destas alterações fisiológicas e 

anatômicas as gestantes relatam alguns desconfortos. 

Há algumas décadas atrás as gestantes eram orientadas a reduzirem ou até 

mesmo pararem de realizar qualquer tipo de exercício físico, principalmente no 

período final da gestação, pois acreditava se que a prática de exercícios 

desencadearia o risco de trabalho de parto prematuro (ARTAL ET AL, 1999), porém 

na década de 90, o American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG), 

reconheceu que a prática da atividade física regular no período gestacional poderia 

ser desenvolvida desde que a gestante apresenta se condições apropriadas para tal.  
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RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi disponibilizado através de uma ferramenta online (GoogleForms) um 

questionário elaborado com perguntas diretas com o intuito de colher informações 

sobre o preparo do profissional de Educação Física para ministrar aulas para o 

grupo especial gestante. 

Foram obtidos até o presente momento 9 respostas, nas quais 75% delas 

foram de pessoas do sexo feminino, onde 6 não ministraram aulas para este grupo 

por falta de oportunidade e apenas 3 ministraram, destas apenas uma demonstra 

não estar apta por não se sentir preparada necessitando de mais conhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui se ate o momento que a maior parte dos profissionais não teve a 

oportunidade de prescrever/ministrar aulas para este grupo, porém as que fizeram, 

em sua grande maioria, não relataram dificuldades. 
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