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RESUMO 
 

A realização deste trabalho tem como objetivo averiguar, através de pesquisa 

qualitativa, de que forma os pais dos alunos das escolas de Jataí percebem a 

Educação Física ministrada aos seus filhos. Inicialmente realizou-se um 

levantamento bibliográfico que abordou assuntos referentes a pesquisa. Entre 

eles a representação social que é a forma pela qual as pessoas criam e 

recriam sua maneira de pensar, agir e refletir sobre uma determinada questão. 

E  também sobre como é percebida a Educação Física nos dias de hoje. 

Simultaneamente foi realizada a pesquisa de campo, utilizando como 

instrumento o questionário, que foram respondidos pelos pais de alunos de 03 

(três) escolas que estão localizadas em um mesmo espaço geográfico, na 

parte alta da cidade, atendendo a inúmeros bairros e setores desta. Portanto, 

optamos em pesquisar os pais dos alunos que frequentam o Ensino 

Fundamental, de 5ª a 8ª serie, devido a extinção da Educação Física no Ensino 

Fundamental, de pré a 4ª serie, nas escolas municipais de Jataí. Analisando os 

resultados obtidos, percebe-se que houve diferentes opiniões dos pais, que 

serão demonstrados na análise dos dados refletidos e mencionados nas 

considerações finais, percebeu que a Educação Física já está sendo 

considerada pelos pais uma disciplina que tem a sua importância dentro do 

contexto escolar, que tanto a metodologia quanto os conteúdos aplicados estão 

sendo questionados Para eles, o desporto ainda é considerado o foco principal 

da Educação Física Escolar, mas que as demais atividades propostas pelo 

professor vem ganhando a merecida importância na visão dos pais. Tendo a 

esperança de ter contribuído para o crescimento e conscientização de todos os 

interessados no assunto, mesmo que careçam ainda de profundas análises 

sobre o tema pesquisado. 


