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RESUMO  
 

Nesta pesquisa temos como objetivo avaliar a preparação física da Associação 

Esportiva Jataiense, na disputa do campeonato goiano de 2006, acompanhando o 

trabalho dos profissionais responsáveis por esta preparação, analisando seus métodos 

e sua forma de conduzir a preparação física. Para conseguirmos alcançar nossa meta, 

esta monografia percorreu o seguinte caminho metodológico: uma pesquisa 

qualitativa, que se dividiu em dois momentos; a pesquisa de campo, onde foi usada a 

pesquisa participante com enfoque para o diário de campo, e a pesquisa bibliográfica 

que nos possibilitou obter informações sobre as diversas obras literárias publicadas 

sobre o assunto. No segundo momento, já de posse dos dados coletados através das 

observações e usando o diário de campo, realizamos uma análise dos dados, 

acompanhando os treinamentos realizados e os planejamentos em busca dos 

resultados traçados no inicio da competição. O trabalho foi dividido em três capítulos, 

sendo o primeiro uma rápida introdução no mundo da preparação física e do futebol, 

iniciando com sua historia, sua evolução e sua socialização, finalizando com sua 

chegada ao Brasil. No segundo pesquisamos a educação física, seu início e 

desenvolvimento, retratando a forma dos professores, e sua relação com a formação 

dos preparadores físicos, neste capítulo apresentamos também o planejamento dos 

treinamentos, seus embasamentos bibliográficos e sua aplicação prática, com os 

métodos mais utilizados, mais atualizados e sua aplicação. A análise realizada no 

terceiro capítulo foi dividida em partes, com objetivo de elucidar de forma clara e 

objetiva os trabalhos realizados pelo preparador físico da jataiense. Dentro dessa 

análise, encontramos alguns pontos que nos atentaram para a diferença entre o que 

se planeja e o que é feito, onde, a estrutura do referido clube e a acomodação por 

parte do profissional em questão colocou em risco a integridade física dos atletas. 

Essa explanação é feita com objetivo de levar aos futuros profissionais da área a uma 

reflexão sobre as formas de trabalho e o enfoque dado ao material trabalhado, ou seja, 

aos seres humanos, que estão sob a responsabilidade do preparador físico, na parte 

da física para desenvolverem seu trabalho, mas também na área fisiológica, que deve 

ser colocada sempre em primeiro lugar.  


