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RESUMO 

A integração curricular entre Ciências e Educação Física através dos campos de saberes da fisiologia 
humana e fisiologia do exercício podem vir a contribuir para a ressignificação dos saberes do corpo 
humano e assim, construir competências e vivências para ocorrer a promoção da saúde em alunos do 
ensino fundamental da educação básica. Tomadas pelo objetivo de promoção da saúde, duas 
professoras das disciplinas citadas acima, a partir da investigação-ação educacional emancipatória 
envolveram-se na criação e aplicação de uma proposta interdisciplinar com 16 aulas e 09 temáticas, 
com a duração de 90 minutos ministradas pelas duas docentes em conjunto, com a metodologia dos 
três momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 
conhecimento. Para analisar os dados produzidos pelos diários de bordo das professoras e os diários 
de aprendizagem dos estudantes foi utilizado a análise de conteúdo. Destacamos aqui a temática de 
estrutura e funcionamento do músculo em exercício, que abrangeu três aulas da proposta, as quais 
foram realizadas com 30 alunos do 8º ano do ensino fundamental em uma escola municipal de Santo 
Ângelo-RS. Essas três aulas envolveram conteúdos com os tipos de músculos, articulações, 
coordenação e sustentação do corpo, tipos de contrações musculares, os músculos envolvidos nas 
principais atividades físicas diárias, a construção de um modelo didático do braço e antebraço, o 
reconhecimento dos movimentos corporais de flexão, extensão, adução, abdução e rotação. Ao 
envolver conhecimentos sobre o sistema muscular, as aulas tiveram por objetivo através da articulação 
e mobilização de conhecimentos criar uma sala de aula interdisciplinar com vivências, caminhos e 
possibilidades de hábitos saudáveis a partir do conhecimento dos músculos em exercício. Com isso, 
percebemos que as aulas interdisciplinares envolvendo e interligando os conhecimentos presentes nas 
disciplinas de Ciências e de Educação Física podem vir a desenvolver mudanças nas práticas 
curriculares ao articular os conhecimentos dos campos de saberes da fisiologia humana e fisiologia do 
exercício – representados aqui pelo sistema muscular-, promovendo aprendizados socialmente 
relevantes para a promoção da saúde dos estudantes e, por conseguinte, de sua comunidade. 
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