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RESUMO 
 

Este trabalho resulta da investigação acerca das aulas de Educação Física 

nas escolas rurais do município de Jataí, tivemos o interesse em realizar esta 

pesquisa que teve como objetivo investigar a realidade das aulas de Educação 

Física nas escolas rurais do Município de Jataí, foi necessário averiguarmos de 

que forma essas aulas acontecem nessas escolas, se há condições como: 

espaço suficiente, materiais adequados, local apropriado, para a realização da 

mesma. E se não tem, se o professor improvisa em suas aulas, inventa novas 

formas de proporcionar a aula à seus alunos. Sabemos que a aula de Educação 

Física não necessariamente precisa ser aquela mesmice, não é só quadra e bola, 

e que na falta desse espaço e desse equipamento, o professor pode criar várias 

formas de passar o conhecimento da Educação Física para seus alunos. Tivemos 

como principais referenciais teóricos: Cândido, Pessoa, Leal, Oliveira, e da 

literatura, Arantes. Desenvolvemos uma pesquisa do tipo qualitativa-descritiva de 

cunho fenomenologico, tivemos como locais de pesquisa oito escolas rurais do 

município de Jataí e a participação de oito professoras de Educação Física da 

zona rural como nossos sujeitos. Utilizamos como instrumento de coleta de dados 

a entrevista semi-estruturada, que foi aplicada a todas as professoras, e a 

observação, á partir de uma visita feita a essas escolas. Após coletar todos os 

dados necessários realizamos a analise dos mesmo por meio de categorias: 

vantagens e desvantagens de se trabalhar na escola rural, diferenças entre 

escolas rurais e escolas urbanas, condições de trabalho das escolas rurais e as 

aulas de Educação Física na escola rural. Por meio deste trabalho, verificamos 

que todas as professoras reclamam das condições de trabalho dessas escolas, 

alegando não ter local adequado para as aulas e não terem materiais suficiente, 

porem, todas elas gostam muito e preferem a escola da zona rural do que da 

zona urbana, pois acham que os alunos da zona rural tem um diferencial muito 

grande dos alunos da zona urbana, são mais dóceis, educados e mais 

interessados do que os da escola urbana. Por meio desta pesquisa pretendemos 

mostrar a todos os professores de Educação Física e futuros professores que a 

Educação Física não precisa se ater aos métodos tradicionais de ensino. 


