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Este trabalho é fruto das inquietações pessoais acerca da possibilidade de inserção do conteúdo 
da ginástica nas aulas de Educação Física Escolar no Ensino Médio. A literatura nos orienta que neste 
ciclo de ensino a Educação Física esta distante das expectativas dos alunos e há a necessidade que a 
disciplina seja resgatada e contextualizada. Por meio de estudos sobre a ginástica e da abordagem de 
um planejamento participativo essa pesquisa foi desenvolvida. O método foi composto pela aplicação 
de dois questionários antes e após a intervenção junto ao grupo de 19 alunas do Ensino Médio de uma 
escola privada na cidade de Taubaté, SP. A participação das alunas para que as aulas fossem de acordo 
com as suas necessidades foi importante para decidirmos e utilizarmos esse planejamento participativo 
ao longo da pesquisa, apresentando e discutindo uma proposta diferente daquelas já realizadas nas 
aulas para o grupo em questão. Como resultado, observamos que as alunas associam o conteúdo de 
ginástica com a saúde e melhora na qualidade de vida. Houve também um aumento no interesse pelas 
aulas resultando em maior freqüência às aulas. É possível destacar que a estratégia do planejamento 
participativo contribuiu para esses resultados, de forma a ficar evidente que os alunos almejam aulas 
mais dinâmicas e com conteúdos diversificados. 
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Introdução 
 
A Educação Física vem sendo pesquisada na escola a pelo menos dez anos, a primeira metade 

da década de 90 foi subsidiada pelos estudos e pesquisa sobre a escola da década de 80 o que 

observamos é que a sociedade brasileira transformou-se, e há uma necessidade que a estrutura vigente 

se reorganize em bases mais justas e democráticas. 

O desafio da Educação Física no Ensino Médio é redimensionar o que esse componente 

curricular tem de contribuição e importância na vida dos adolescentes. Reconhecer qual é o 

conhecimento e especificidade que a disciplina traz enquanto responsabilidade social dentro da escola. 

Respondendo questões do tipo: O que ensinar? Para quem ensinar? Quais são os conteúdos 

oferecidos? Enfim perguntas que muitas vezes nem os professores saberiam responder. 

Segundo Mattos e Neira (2004) e Soares (1996), "a influência do esporte no sistema escolar é de 

tal magnitude que temos, então, não o esporte da escola, mas sim o esporte na escola" (p. 90). Isso 

caracteriza a posição da educação física aos códigos/sentidos da instituição esportiva: esporte 

olímpico, sistema desportivo nacional e internacional. Esses códigos podem ser resumidos em 

princípios de rendimento atlético/desportivo, comparação de rendimento, competição, regulamentação 

rígida, sucesso no esporte como sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas. 
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Nesta visão, a educação física escolar resume-se numa relação muito próxima de professor-

treinador e aluno-atleta, posicionamento este presente em grande parte das escolas brasileiras, que é 

fruto de uma pedagogia tecnicista muita difundida nos anos 70. 

Vários autores têm abordado esta temática, na qual as opiniões coincidem na necessidade de 

superação desse quadro. A Educação Física precisa buscar sua identidade como área de estudo 

fundamental para a compreensão e entendimento do ser humano enquanto produtor de cultura. Essa é 

uma discussão não só dos estudiosos brasileiros, mas sim, educadores de diversos países vêm se 

preocupando com essas questões e buscando alternativas para superá-las.  

Então o que fazer no Ensino Médio, uma vez que a nossa realidade nos impõe turmas 

heterogêneas no que diz respeito aos aspectos motores, afetivos e cognitivos? A literatura tem 

apontado, entre outras abordagens, que o trabalho com a aptidão física e saúde uma alternativa viável e 

educacional para as aulas na escola. 

Alguns autores enfatizam a Aptidão Física e Saúde como componente curricular, o que tem 

gerado espectadores, e não efetivamente praticantes de atividade física constantes. De uma forma geral 

as aulas não têm arrebanhado defensores da atividade física, pois, os alunos nem sequer sabem o que 

fazem, nem o porquê. 

Mattos e Neira (2004) observaram que quanto mais ativa for a criança e o adolescente no seu 

dia-a-dia menor será sua tendência ao acúmulo de gordura corporal, e menores os riscos decorrentes 

desse processo. Cada vez mais os jovens estão com problemas relacionados com a obesidade que têm 

origem pela falta de movimento, o que nos leva a refletir sobre outras alternativas de planejamento de 

nossas aulas. Contudo não basta apenas novos programas de condicionamento para o sucesso desta 

proposta, uma vez que o jovem de hoje é atuante, crítico e conhecedor dos seus direitos, exposto a 

toda espécie de informação vinculada pelos meios de comunicação e relações sociais. Nesse ponto 

apresenta-se o maior desafio do professor que é de elaborar um plano de curso envolvente e coerente 

com os objetivos do seu trabalho. 

 O que os PCN (BRASIL, 1999) nos mostra é que no Ensino Médio uma educação voltada para 

a manutenção da saúde e qualidade de vida desperta em nossa sociedade um valor inestimável, 

desenvolvendo a compreensão de como se constrói essa condição em nossos alunos, tornando-os 

capazes de agir na perspectiva da promoção e recuperação da sua saúde e da saúde coletiva. 

Destacamos o posicionamento de Mattos e Neira (2004) que se mostram bastante enfático ao 

afirmar que somente um plano de ensino bem elaborado e assim desenvolvido pode possibilitar o 

processo de avaliação dos alunos e do próprio trabalho do professor. 

Darido (2001) afirma que também é papel da Educação Física na escola a formação de alunos 

que sejam capazes de: participar de atividades corporais adotando atitudes de respeito mútuo, 

dignidade e solidariedade; conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da 

cultura corporal; reconhecer-se como elemento integrante do ambiente adotando hábitos saudáveis 

relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde e de melhoria da saúde coletiva; conhecer a 
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diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho que existem nos diferentes grupos sociais, 

compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando criticamente os 

padrões divulgados pela mídia; reivindicar, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem 

como reivindicar locais adequados para promover atividades corporais de lazer.  

As ginásticas também são classificadas como esporte, mas por suas características culturais 

recebem essa denominação. Na prática educativa, elas proporcionam ao aluno o conhecimento e a 

utilização consciente das possibilidades de movimento, tais como: andar, saltar, correr, saltitar, pegar, 

chutar, rolar, girar, equilibrar, transportar, entre outros. 

        Segundo Nanni (1998), a ginástica é uma forma particular de exercitação, na qual, com ou sem o 

uso de aparelhos ou outros materiais, abre-se a possibilidade de atividades que provoquem valiosas 

experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal das crianças, em particular, e do homem em 

geral. A ginástica-educação compreende diferentes atividades físicas orientadas para o lazer e a saúde, 

fundamentadas nas atividades ginásticas, assim como em manifestações corporais com particular 

interesse no contexto cultural nacional. 

As atividades propostas de ginástica para o Ensino Médio foram: aulas de aerolocal, jump, step, 

aero-boxe, ritmos, ginástica localizada, alongamentos, gap, circuitos com exercícios de força e 

resistência entre outras. Esperamos que no decorrer das aulas propostas de ginástica os alunos possam 

identificar e reconhecer os diferentes tipos existentes e que venham fazer suas escolhas a partir do que 

lhe for mais agradável e prazeroso.  

O aluno do Ensino Médio após, ao menos onze anos de escolarização, deve possuir sólidos 

conhecimentos sobre aquela que denominamos cultura corporal. Não é permitida ao cidadão do novo 

milênio uma postura acrítica diante do mundo. A tomada de decisões para a sua auto-formação passa, 

obrigatoriamente, pelo cabedal de conhecimentos adquiridos na escola. 

O corpo não pode ser considerado apenas um conjunto de ossos e músculos a serem treinados, 

mas como a totalidade do individuo que se expressa através do movimento, sentimentos e atuações no 

mundo. Portanto a Educação Física deve levar o adolescente a um dispêndio de energia em atividades 

prazerosas e recreativas, permitindo o relaxamento, a possibilidade de perceber o corpo e saber 

controlá-lo, a convivência em grupo e um relacionamento com seus pares. As atividades devem ser 

motivantes e participativas e o corpo um instrumento de contato com os outros, deve também aliar o 

aspecto cognitivo ao afetivo-social, permitindo a continuidade de seu desenvolvimento ao longo da 

sua vida. 

O atual desafio da Educação Física no Ensino Médio é redimensionar a contribuição desta 

disciplina e reconhecer qual é sua especificidade, e quanto de conhecimento e contribuição esse 

componente curricular tem a acrescentar na vida do jovem educando, conforme tem apontado a 

literatura. 

        A idéia de um planejamento participativo em uma concepção de currículo aberto pode ser outra 

saída para o plano de ensino, pelo fato de a predeterminação tradicional dos conteúdos (modalidades 
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esportivas) de natureza exclusivamente esportivo motora ser aceita como dada. Um ensino desse tipo 

requer a transferência de competências de decisão para o aluno, isto é, que ele participe das decisões 

na orientação de objetivos, de conteúdo, de organização, de transmissão ou de outros aspectos. 

Nesse tipo de planejamento fica evidente o interesse dos alunos em relação aos conteúdos 

desenvolvidos em aula. O educando aprenderia a importância de praticar efetivamente as atividades 

propostas, podendo também ser utilizados recursos como aulas teóricas abordando temas como: 

nutrição, obesidade, freqüência cardíaca para a melhoria da qualidade de vida construção do próprio 

material a ser utilizado, enfim, assuntos do interesse comum dos jovens dessa faixa etária. 

Têm como objetivo, também, desenvolver a autonomia, cidadania e um posicionamento crítico 

do jovem cidadão, que saiba exercer seus direitos e deveres com níveis cada vez mais amplos de 

autonomia, justificar sua capacidade de operar formalmente o pensamento, efetuando níveis cada vez 

mais amplos de abstrações, comparações e análises. Tal procedimento justificaria a possibilidade de 

enfatizarmos a educação física e suas implicações nos domínios biológicos, psicológicos, 

antropológicos, sócio-culturais, quando ao final do 2° grau o adolescente tenha condições de 

selecionar e escolher as atividades que mais lhe interessam e principalmente ter consciência dessas 

atividades no seu cotidiano (CORREA, 1996). 

O envolvimento dos alunos no processo de tomada de decisão a cerca da escola dos conteúdos, 

do tratamento metodológico, bem como dos critérios de avaliação, no interior de uma unidade 

didática, ou mesmo do planejamento semestral ou anual, pode ser entendido como prática que estimula 

a participação e o envolvimento, atitudes fundamentais para esse tipo de proposta (DARIDO, 2005). 

Esse envolvimento no processo participativo é garantido pela Lei nº 9394/96 que estabelece a 

gestão democrática nos estabelecimentos de ensino. Além do respaldo legal, nos últimos anos o debate 

sobre planejamento participativo da unidade escolar ganhou importância entre os teóricos que 

postulam a descentralização do sistema educacional como um caminho para a democratização da 

gestão da educação. Entender o significado da escola e suas relações no sistema educacional, bem 

como a sociedade, tornou-se uma exigência imprescindível para garantir um planejamento realmente 

participativo (GANZELI, 2000). 

O estudo teve como objetivo apresentar, por meio de um planejamento participativo, algumas 

considerações acerca dos conteúdos nas aulas de Educação Física no Ensino Médio utilizando-se da 

Ginástica em suas diversas modalidades como conteúdo principal. 

 

Método 

      

O método aplicado nessa pesquisa tem a intenção de apresentar algumas sugestões para o 

desenvolvimento do programa de ginástica dentro da educação física na escola, o presente estudo 

pautou-se numa abordagem do planejamento participativo conforme procedimentos sugeridos por 

CORREA (1996). 
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Para iniciar o estudo foi realizada uma entrevista com as alunas que participariam da pesquisa, 

conscientizando-as da importância e da responsabilidade em terminar com o programa de ginástica 

que seria estipulado, perguntas foram feitas para saber o conhecimento prévio que elas tinham a 

respeito de ginástica e se no ensino fundamental freqüentavam as aulas de Educação Física. 

As aulas de ginástica foram implantadas num colégio particular da cidade de Taubaté, SP. Esse 

colégio está situado na parte central da cidade e recebe alunos de classe média alta provenientes de 

bairros próximos, cada série tem em média 40 alunos de Ensino Médio. As aulas de Educação Física 

são separadas por gêneros e a pesquisa foi realizada somente com as meninas dos três anos do Ensino 

Médio. 

Participaram do estudo, 19 alunas, sendo 14 alunas do 1° ano, 03 alunas do 2° ano e 02 alunas 

do 3° ano, às quais foi explicado sobre o trabalho que seria realizado e que a participação delas era de 

fundamental importância para a finalização da pesquisa, que teve a duração de dois meses. Foi 

também solicitado um pedido de autorização e assinatura do Termo de Consentimento pela Direção do 

colégio e pais das alunas. 

Foram propostas 10 aulas de 50 minutos de duração. As atividades foram: Aero-Boxe, Circuito, 

Aero-Local, Jump, Ginástica Localizada, Step, Ritmos, Alongamento, e Ginástica pré-coreografada. 

Essas atividades foram as mais citadas pelas alunas. 

Em cada aula era previamente explicado para as alunas o objetivo, qual a capacidade física que 

seria mais exigida, algumas informações de ordem cinesiológica, para que depois de realizada as aulas 

as alunas pudessem diferenciar um tipo de trabalho de outro, ver quais elas se identificavam mais, 

perceber suas habilidades e suas dificuldades em determinados movimentos etc. 

O material utilizado foi o existente na própria escola e, quando preciso, foi emprestado de uma 

academia de ginástica. Com relação ao espaço, as aulas foram realizadas numa sala de aula. Foi 

planejada aula de perguntas e respostas sobre atividade física e saúde. Várias questões foram 

levantadas sobre temas como emagrecimento, atividade física etc. 

 

Resultados 
 
Os resultados a seguir estão representados de forma sintética com o objetivo de agrupar as 

informações dadas pelas participantes. Estão organizados de forma a mostrar o desenvolvimento do 

estudo, sobretudo dos momentos e seus respectivos dados. 
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Quadro 1  Trajetória do planejamento e conteúdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2: Resultados após a implantação do projeto 
 
 

Discussão e Considerações finais 
 
Notou-se por meio dos resultados que, para as participantes, o conteúdo da Ginástica está 

intimamente ligado à saúde e qualidade de vida. Foi possível perceber certo avanço no conhecimento 

de outras dimensões do conteúdo, especialmente das dimensões conceitual e atitudinal. Essa última 

expressa no comportamento das participantes durante e no final das aulas.  

Ao refletirmos sobre a utilização dessa estratégia de planejamento, é interessante ressaltar o fato 

de que algumas alunas relataram não saber nada ou sabiam muito pouco sobre a ginástica. É possível 

questionar se esse fato também acaba se estendendo para os outros conteúdos...Isso nos levou a refletir 

no valor que a informação bem orientada pode ter nas aulas, pois nos pareceu que para algumas das 

Convite à participação 
Foram convidadas alunas do Ensino Médio 
que já participavam das aulas de Educação 
Física. 

O que gostaria de aprender sobre ginástica Diferentes tipos de ginástica. 

Conhecimento prévio sobre ginástica 
A maior parte das participantes respondeu que 
a ginástica é uma prática que faz bem à saúde. 

Como gostaria que as aulas ocorressem 
Disseram que queriam aulas motivantes com 
uso de diferentes materiais.   

O que foi ensinado 
Aero-boxe, Circuito gap, Aero-local, Jump 
Step e Ritmos 

Conhecimento sobre a ginástica 

- Conheceram algumas aulas de ginástica 
diferentes, as quais não são comuns no ambiente 
escolar. 
- Aprendizagem de aspectos conceitos da ginástica 
que desconheciam, embora tenham praticado antes 
em diferentes espaços (academias e clubes)  

Pontos positivos das aulas do programa 

- Passaram a ter um maior embasamento ao falar 
sobre os benefícios para a saúde advindos da 
prática desta atividade 
- Optaram pelo o que gostariam de praticar nas 
aulas 
- A música como algo estimulante nas aulas 
- Algumas disseram que pela primeira vez não se 
sentiram excluídas das aulas da Educação Física 
- Variedade de conteúdos  

Pontos negativos das aulas do programa 

- Falta de espaço e material adequado para as aulas 
- Falta de habilidades motoras para a realização de 
algumas atividades propostas.  
 

Comportamento das alunas 

- Houve um grande interesse das participantes. - 
Sempre estavam presentes e no final das atividades 
faziam seus comentários sobre a aula, relatando os 
aspectos positivos e negativos. Chegavam a fazer 
questionamentos sobre aspectos fisiológicos das 
atividades. 
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participantes, faltava somente essa informação para que pudessem escolher e se interessar por 

conteúdos diferenciados. Essa informação pode (deve) inclusive, fazer diferença no sentido de manter 

o comportamento ativo dos alunos mesmo após os anos escolares. 

Mattos e Neira (2004) orientam, por exemplo, que as aulas não têm como objetivo o 

emagrecimento, mas podem dar subsídios teóricos e práticos ao educando para que conheçam o 

mecanismo de perda de peso e substitua conceitos advindos do senso comum. São esses autores que 

apontam para a necessidade de que é o conteúdo que deve adequar-se ao aluno e não o aluno ao 

conteúdo e, nesse sentido, o professor como mediador é responsável pela aproximação do educando a 

novos conhecimentos que contribuam com sua formação. 

Quanto à importância dada pelas participantes com relação aos questionamentos sobre a saúde e 

os benefícios da ginástica, vale destacar o que Darido e Rangel (2005) afirmam sobre as discussões 

envolvendo a Educação Física e a saúde não podem ser abordadas superficialmente. O trato com esse 

conteúdo merece aprofundamento e o espaço das aulas nas escolas é um dos cenários mais propícios 

para isso. 

Avaliar as contribuições do emprego do planejamento participativo em aulas de Educação Física 

no Ensino Médio foi o objetivo geral dessa investigação.  Os resultados mostraram a importância e 

validade dessa estratégia no tocante à participação e conhecimentos das alunas participantes. 

A possibilidade de fazer escolhas orientadas pelo professor e discutidas coletivamente pode 

contribuir para a identificação das alunas com as práticas corporais aprendidas, melhorando a 

freqüência nas aulas e diminuindo a exclusão, fatores constantemente relatados por professores e 

alunos nas aulas de Educação Física no Ensino Médio. 

Os jovens sofrem constante e exaustivamente a influência da mídia no seu cotidiano e a busca 

por um padrão estético de beleza. Esse fato é atual e não pode ser negligenciado pelos professores. 

Assim, é preciso sempre buscar informações para as eventuais dúvidas que surgem durante as aulas e 

procurar saná-las de forma que os alunos possam se envolver ativamente nesse processo de busca da 

informação.  

O professor é um mediador dos conhecimentos nas aulas e, sendo assim, deve assumir 

ativamente o papel de organizar, gerenciar, transmitir e oportunizar a construção de novos 

conhecimentos aos seus alunos tendo como ponto de partida e chegada as dimensões conceitual, 

procedimental e atitudinal do conteúdo da cultura corporal de movimentos. 

A escolha da ginástica como conteúdo nesse projeto, só faz reforçar a idéia de que é um 

conteúdo possível de ser trabalhado na escola, mas é necessário também que seja contextualizado e 

reorganizado a todo o momento, pois a ginástica tem nas suas origens, a própria história da Educação 

Física escolar. 
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