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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A produção acadêmica científica é regida por um conjunto de 
métodos e técnicas de pesquisa sistematizada e segue regras definidas pela 
metodologia científica, encontrada em livros de Metodologia da Pesquisa 
Científica, por meio dos quais adquire- se conhecimentos sobre ciência e 
pesquisa, necessários à realização de monografias e trabalhos de conclusão de 
curso, produzidos pelos alunos do curso de Educação Física. Tais trabalhos 
resultam de conhecimento adquirido durante todo o percurso acadêmico da 
licenciatura e bacharelado em Educação Física da Faculdade e Filosofia e 
Ciências Humanas de Goiatuba – FAFICH. O problema é o que os discentes 
estão produzindo enquanto ciência e profissão? Em que termos qualitativos e 
quantitativos? Esta pesquisa, se preocupa em analisar a produção cientifica 
consolidada em monografias apresentadas e depositadas no período de 2006 à 
2014, pelos alunos de graduação da FESG-FAFICH. Esse trabalho tem como 
objetivo observar, caracterizar e problematizar a Educação Física Escolar como 
prática profissional e analisar a subárea de pesquisa no campo mais amplo da 
Educação Física. OBJETIVO GERAL: Organizar, sistematizar, analisar as 
monografias desenvolvidas no curso de Educação Física da FAFICH. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) Identificar e analisar as principais temáticas 
abordadas e utilizadas nas monografias de conclusão de curso de Educação 
Física da FAFICH; b)Reunir, sistematizar, difundir e facilitar o acesso às 
informações referentes à produção monográfica do curso de Educação Física da 
FAFICH; c) Divulgar a produção acadêmica de Educação Física da 
FAFICH.MÉTODO: Essa monografia é uma pesquisa documental e bibliográfica, 
conforme a categorização proposta por Marconi e Lakatos (1990) e Mattos, 
Rossetto Júnior  e Blecher (2004) porque pretendeu identificar as monografias 
que foram produzidas pelos discentes do curso de graduação em educação 
física da Faculdade e Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba (FAFICH) no 
período de 2006 a 2014. RESULTADOS E CONCLUSÃO:  Foram utilizadas 
179 monografias, em quatro linhas de pesquisa. Linha 1 
– Educação Física Escolar, Linha 2 – Saúde e Estética, Linha 3 – Esporte e 
Competição, Linha 4  – Lazer e Atividades Especiais. Destas monografias, 
51% caracterizam suas pesquisas em Educação Física Escolar, 23% Saúde 
e Estética, 16% Lazer e Grupos Especiais, e 10% Esporte e Competição, no 
total das TCCs que foram apresentadas por alunos do curso de Educação Física 
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da FAFICH de 2006 à 2014. Fica a sugestão para os futuros estudiosos dessa 
IES, ampliar e melhorar as pesquisas para além da aplicação de tal disciplina 
nas escolas, visto que mais de 50 % das monografias analisadas abordaram 
esse tema. É possível observar que precisa ainda melhorar muito, tanto nos 
subsídios teóricos, como na realização da pesquisa descritiva de campo, de 
forma que a disciplina Educação Física possa ser capaz de produzir 
conhecimentos em todas as áreas e formar cidadãos realmente preparados para 
o mercado de trabalho. 
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