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A Educação Física é uma componente curricular do ensino médio, suas aulas devem contribuir na 

construção de conhecimentos e valores dos alunos beneficiando sua vida presente e futura. Na 

sociedade brasileira a estética tem sido, nos últimos anos, assunto presente e significativo em diversos 

ambientes, atingindo notadamente os adolescentes (LORENZ e TIBEAU, 2003).  No primeiro ano de 

implantação de uma academia como espaço de Educação Física escolar em uma escola particular do 

estado de São Paulo foi inserido o conteúdo com ênfase na preocupação procedimental, ou seja, como 

fazer musculação. Neste momento observou-se problemas quanto ás atitudes dos alunos e adesão à 

prática proposta. A preocupação principal dos professores eram as atividades potencialmente danosas 

a saúdes, excesso de carga ou séries em determinados grupos musculares e descaso com outros eram 

recorrentes. Com objetivo de reverter esse quadro traçou-se como estratégia enfatizar os 

conhecimentos: matéria prima do professor. Principalmente nos minutos iniciais das aulas eram feitas 

explicações fisiológicas sobre alguns mecanismos que justificavam ou refutavam determinadas 

práticas. O resultado foi uma participação mais coerente e maior adesão às propostas de aulas, 

mostrando que as questões conceituais além de serem obrigação do professor ajudam também nas 

questões procedimentais e atitudinais. Embora o tema mais recorrente entre os alunos seja a estética 

essas discussões também são importantes para a saúde e para o rendimento. 
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