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RESUMO 

 
A presente pesquisa tem o principal objetivo de realizar um estudo nas escolas 

estaduais e particulares do município de Jataí - GO. Como objetivos 

específicos, citamos: investigar a opinião dos professores e alunos da rede 

estadual de ensino a respeito da Educação Física no turno das aulas; verificar, 

nas escolas particulares, a visão de professores e alunos sobre as aulas no 

contra-turno; e identificar pontos relevantes dos horários. No que se refere à 

metodologia, segundo a natureza dos dados, a pesquisa é do tipo qualitativa 

descritiva, em que realizamos uma pesquisa bibliográfica e de campo. Durante 

a análise de dados, estes se configuraram em duas categorias. Na primeira, 

abordamos a Educação Física no turno regular das aulas, na qual percebemos 

que há uma discordância por parte dos alunos sobre horário das aulas de 

Educação Física nas escolas estaduais, justificado pelo desconforto dos 

mesmos nas aulas subseqüentes, devido ao suor decorrente das atividades 

agitadas da aula de Educação Física. Porém, percebemos que esse fato não 

interfere na participação dos alunos nas aulas, pois todos afirmam não faltar ou 

faltar pouco. Um problema detectado por professores são as vestimentas 

desapropriadas dos alunos para realizar aulas no turno regular das demais 

disciplinas. E, por fim, professores destacam que com as aulas nesse horário 

ocorre um maior reconhecimento da Educação Física como disciplina. Na 

segunda categoria, abordamos a Educação Física no contra-turno, e 

constatamos que a maioria dos professores prefere aulas de Educação Física 

no contra-turno, e que os alunos que têm aulas nesse horário também opinam 

a favor, sendo que a freqüência dos alunos é satisfatória. Alem disso, pelo fato 

das aulas serem configuradas no turno inverso das demais aulas não 

influencia no reconhecimento desta disciplina como componente curricular.  

Consideramos que esse estudo atingiu os nossos objetivos e também trouxe 

contribuição para as discussões na área da Educação Física nas escolas   

 


