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RESUMO 

 
A presente pesquisa tem como tema a valorização do profissional de 

Educação Física nas academias de Jataí. Neste trabalho monográfico 

tivemos o intuito de verificar como o profissional de Educação Física está 

sendo valorizado nas academias de Jataí tanto pelos donos, quanto pelos 

alunos da academia, e também tentar descobrir entre esses profissionais a 

maior dificuldade para que fossem valorizados. Para atingir os objetivos 

referidos, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, iniciada com um estudo 

bibliográfico, através de vários autores que debatem o assunto proposto, 

levantando um relevante referencial teórico para um maior entendimento do 

tema abordado. Posteriormente realizamos uma pesquisa de campo 

qualitativa, do tipo descritiva, com o intuito de identificar quais são os 

profissionais de Educação Física atuantes nas academias de Jataí, assim 

como os donos e alunos desses locais, identificados como sujeitos da nossa 

pesquisa. Participaram da pesquisa trinta e três sujeitos, sendo cinco 

proprietários, treze profissionais e quinze alunos dessas academias. Através 

das respostas obtidas por esses sujeitos, foram formadas duas categorias 

de análise. Na primeira categoria, analisaremos a importância do 

profissional de Educação Física nas academias de Jataí. E nesta notamos a 

concordância dos pesquisadores de que é importante a presença de um 

profissional de Educação Física na academia e de que o mesmo seja 

graduado. Porém, não são todas as academias que dispõem de todos os 

profissionais graduados. Na segunda categoria de análise, o assunto se 

refere à valorização do profissional de Educação Física nas academias e 

notamos que a maioria se sente desvalorizado em termos salariais, porém 

gosta do que faz e tem a credibilidade necessária junto aos profissionais e 

alunos. 


