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RESUMO 
 
 

Este trabalho teve como objetivo averiguar se os professores de Educação 

Física da cidade de Jataí – Goiás, trabalham com conteúdos fisiológicos em 

suas aulas. Foi desenvolvido em três escolas da Rede Estadual de Ensino e 

contou com a participação voluntária de cinco professores, buscando 

compreender a importância de trabalhar estes conteúdos; averiguar a 

relevância que os professores de Educação Física dão ao trabalho destes 

conteúdos; assim como investigar de que forma os conteúdos fisiológicos 

podem ser trabalhado pelos professores de Educação Física em suas aulas; e 

verificar a utilização e compreensão dos professores de Educação Física em 

relação a estes conteúdos na preparação de suas aulas. Como instrumento de 

coleta de dados utilizamos a observação não participante das aulas de 

Educação Física do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, questionário com 

perguntas abertas, entrevista semi-estruturada e pesquisa documental 

analisando os planos de curso das escolas, bem como os PCNs. A partir da 

análise dos dados obtidos conseguimos organizar três categorias: a primeira 

diz respeito ao planejamento das aulas de Educação Física Escolar; a segunda 

trata sobre o trabalho dos conhecimentos fisiológicos nas aulas de Educação 

Física Escolar, e a terceira traz a importância do trabalho de conteúdos 

fisiológicos nas aulas de Educação Física escolar e a assimilação dos alunos. 

Foi possível observar que os professores trabalham com conteúdos fisiológicos 

em suas aulas durante um bimestre do ano e lhe atribuem uma grande 

importância a partir do momento que estes contribuem na conscientização dos 

alunos a adotar um estilo de vida saudável relacionado a prática de exercícios 

físicos.  
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