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Resumo 

 

De forma ampla, como dizem os Parâmetros curriculares Nacionais, o objetivo da Educação física 

escolar neste nível (8º série 9ºano) é ensinar o educando a monitorar, controlar e ter autonomia em 

seu programa de atividades físicas, ou seja a criação, incorporação e manutenção de um estilo de 

vida. Portanto, á temática central do programa consiste em utilizar a ginástica de academia como 

práxis do corpo em movimento, instrumentado de conceitos e análises que por vezes se distanciam 

da comunidade escolar especificamente alunos das 8º C e 8º D da Escola municipal “Harry 

Forssell” de Itanhaém – SP. Assim, pretende-se esclarecer que esse plano se afasta do principio da 

“malhação” desorientada e da teórico-expositiva sem implementação prática, não se pretende 

transformar a escola em uma academia nem em um centro de treinamento, objetiva-se que os 

professores orientem os alunos para os benefícios de uma vida ativa , como obtê-los e levá-los fora 

da escola com austeridade e abordar em paralelo a fragilidade dos conceitos que envolvem e 

mitificam  determinadas práticas no universo das ginásticas de academia. 
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Introdução: 

 

Tendo em vista a prática diária e os subsídios das literaturas, encontraram-se grandes quantidades 

de informações a que alunos matriculados na 8ª série estão expostos dentro e fora da escola e não 

paralelo ao ambiente social a que pertencem (bairro, comunidade, vila, entre outros) a Educação 

física escolar mostra-se em suas abordagens eficaz no sentido de dialogar com temáticas 

relevantes a esse universo dominado por relatos levianos e midiáticos que atingem em cheio os 

alunos (no que se refere ás práticas corporais como manifestações codificadas que atendem a 

determinados interesses de classes...). A ginástica de academia traz em sua gênese um significado, 

por hora, distante dos alunos da rede pública de onde parte as primeiras inquietações no sentido de 

desmitificar tais representações como: “Ginástica é coisa de rico!”, “Nunca entrei numa academia, 
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nem sei o que aqueles aparelhos fazem...”, entre outras que demonstram a fragilidade desses 

conceitos relacionados a essas manifestações de códigos ginásticos e suas representações. 

“Geralmente, a aptidão física relaciona-se á resistência cardiorrespiratória, a força a resistência 

muscular e a flexibilidade. A musculação envolve o trabalho relacionado ao desenvolvimento de 

força pelo praticante no qual se define como a capacidade de exercer tensão a uma determinada 

resistência podendo ser dinâmica (com movimento) ou estática ( parada) ”. Weineck 2003 

Trabalhos aeróbicos referem-se a uma variedade de exercícios que estimulam a atividade do 

coração e dos pulmões durante um período suficientemente longo para produzir mudanças benéficas 

ao corpo. Correr, caminhar, nadar e pedalar são exercícios tipicamente aeróbicos que possuem como 

ponto em comum o consumo de oxigênio. A flexibilidade e também um componente importante do 

desempenho muscular. Sem deixar de mencionar sua significância na prevenção de lesões podendo 

ser realizados antes, durante, e depois da atividade. 

Nesse sentido o objetivo da amostra leva os alunos a relacionar todas essas valências, envolvidas na 

dicotomia teoria e prática, tendo a ginástica de academia como ponto de partida.  Constatou-se a 

necessidade de oportunizar aos alunos uma atuação como sujeitos, vivenciar o contexto 

(procedimental) recorrer ao desenvolvido em sala (conceitual), ampliar sua compreensão e gerar novos 

questionamentos (atitudinal). Sem deixar de mencionar a importância do profissional de Educação 

física presente no acompanhamento dessas atividades. 

 

Metodologia: 

 

O trabalho teve a duração de um trimestre, no qual foram levantadas informações prévias junto 

aos alunos no sentido de ampliar seus conhecimentos sobre o funcionamento, não alienado, do 

corpo empregado nos códigos ginásticos e os devidos cuidados, desde a alimentação até o mito 

dos anabolizantes e seus resultados “milagrosos”, conceitos comuns, não raros nesse universo 

escolar. Pretende-se deixar claro que essas práticas corporais, de emprego ginástico (dentro e 

fora da academia), podem ser realizadas com seriedade e responsabilidade estando ao alcance de 

todos, contribuindo na compreensão holística do corpo em movimento. As visitas á academia 

foram periódicas com o objetivo de vivenciar essas experiências .amparadas pelas dimensões de 

conteúdos (Conceitual, Procedimental e Atitudinal). 

Tendo nos programas de atividades (procedimental) sua maior representatividade por parte dos 

alunos envolvidos no projeto. O levantamento dos dados se deu sob forma de debates e 
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pesquisas desenvolvidas pelos alunos acerca dos textos extraídos de revistas e jornais 

periódicos, seguindo as orientações dos temas propostos, relacionados à prática das ginásticas 

de academia e suas implicações sociais, físicas e psicológicas (no sentido do bem estar 

atribuídos aos praticantes em seus relatos encontrados nas reportagens dos materiais coletados). 

Dispor também de análise prévia das fichas de alguns alunos matriculados nos programas da 

academia bem como reconhecer os conjuntos de exercícios específicos, formas e repetições, de 

baixa ou alta intensidade, observações estas relacionadas também aos cuidados pessoais e 

características dos praticantes, possibilitando aos alunos uma leitura crítica e pontuada à luz das 

informações adquiridas. Por fim, os alunos da 8º série participaram na execução dos exercícios 

construídos pelos mesmos, desmitificando o acesso às academias de ginástica (neste caso, 

cedida próxima à unidade escolar) que aponta para o esclarecer dessa “Educação física” para 

todos aqueles que possuem disponibilidade corporal para inseri-la em seu cotidiano respeitando 

seus limites e reconhecendo seus objetivos.  

 

Relato dos alunos sobre a vivência : 

 

“Bom, eu gostei da academia, achei muito interessante, foi a primeira vez que entrei numa 

academia...” 

      Daiane Cristina e Ana Darla 8º C 

 

“Com a visita à academia passamos a ter mais interesse na prática e descobrimos que faz bem a  

nossa saúde e que ajuda no desenvolvimento...” 

    Bianca Ribeiro e Evelyn Rodrigues 8º D 

 

“Eu percebi que não é nada daquilo que eu imaginava... só aqueles homens fortões entravam na 

academia...” 

Romário Souza 8° C 
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Considerações provisórias:  

 

Ao término desta experiência, revelou-se um excelente modelo de aprendizagem que alia 

conceitos teóricos com uma prática democrática, repleta de criticidade, que se fortalece á medida 

que as descobertas avançavam com o objetivo de oportunizar o acesso a esses conhecimentos no 

sentido de dialogar com novas representações relacinadas às “ginásticas de academia”. 

Contribuindo desta forma para legitimação de uma “Educação física” produtora de conhecimentos 

significativos no cenário escolar. 
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