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Habilidades BNCC

(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza,

considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (cientí�co, midiático etc.).

(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos

para a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.

Objetos de conhecimento

Ginástica de condicionamento físico.

Objetivos de aprendizado

Identi�car os padrões de desempenho, saúde e beleza presentes no contexto social e suas

transformações ao longo dos anos.

Analisar os conceitos de sedentarismo, obesidade e nutrição em relação à possibilidade de

transformações corporais de modo a forjar uma percepção subjetiva positiva de competência e

saúde.

Identi�car e discutir como o corpo é tratado a partir dos padrões de beleza veiculados por

vários meios (mídias sociais, cientí�co, dentre outros).

Experimentar e re�etir sobre exercícios físicos como práticas adequadas às próprias

necessidades e expectativas de ser e tornar-se.

Problematizar o excesso de atividade física, bem como o uso de substâncias proibidas para

melhora da performance e/ou pela estética.

Competências gerais

1.       Conhecimento
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2.       Pensamento crítico, criativo e cientí�co

7.       Argumentação

Passo a passo

Materiais sugeridos

Caderno para anotação.

Lápis ou caneta.

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Conversa inicial

Solicite em uma aula anterior que os estudantes realizem uma pesquisa sobre o conceito de beleza

ao longo dos tempos. Eles devem criar uma linha do tempo com imagens e explicações sobre o que

era valorizado em cada uma das épocas, como, por exemplo:

Se julgar necessário, disponibilize alguns links para consulta:

https://novaescola.org.br/conteudo/3414/como-o-conceito-de-beleza-se-transformou-ao-longo-dos-

seculos

Em uma roda de conversa, mobilize os estudantes por meio de perguntas sobre alguns conceitos com

distintos signi�cados no senso comum que serão trabalhados na aula, por exemplo: O que é saúde?

Esporte é saúde? O que é ter um corpo bonito? Ter um corpo bonito é ter saúde? O que é beleza?

Considere a importância de mostrar-lhes que a referência de um corpo bonito é relativa a uma

percepção de si próprio, que é desa�ada constantemente por juízos de valor emitidos por outros

grupos, por interesses econômicos e por uma pauta de costumes e moral. A partir das respostas,

proponha um debate. Organize o repertório prévio dos estudantes à medida que respondem as

perguntas. Possibilite-lhes fazer as suas considerações, exercitando a oralidade, a �uência oral, além
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da comunicação e da argumentação. É importante que inclua todos nas discussões. Observe se

compreenderam as perguntas ou se é necessário fazer uso de algumas estratégias, como o uso de

Libras, texto escrito ou comunicação com os colegas.

A seguir, comente que nesta aula serão trabalhados os conceitos de saúde, desempenho e beleza.

Peça para que eles se dividam em três grandes grupos, de acordo com suas respostas à questão:

Esporte é saúde?

Grupo 1- Sim.

Grupo 2- Não.

Grupo 3- Não sei ou está na dúvida.

Estes grupos serão a base da próxima atividade.

Atividade

Atividade 1: O julgamento

Explique que será realizada uma aula em formato de júri, em que cada grupo terá o seu papel.

Réu: o esporte.

Acusação: grupo 2.

Defesa: grupo 1.

Jurados: grupo 3.

Juiz: o professor (podendo ser de outra disciplina).

Cada grupo terá de elaborar um documento para ser utilizado no momento de sua explanação.  

O grupo 1, de defesa, deverá organizar argumentos que convençam os jurados de que esporte é saúde.

O grupo 2, de acusação, deverá juntar “provas” que convençam os jurados de que esporte não é

saúde.

O grupo 3, de jurados, deverá montar perguntas tanto para o grupo 1 quanto para o grupo 2.

O juiz (professor) conduzirá o processo, dando voz a cada grupo, começando pela acusação, seguida

da defesa, e, após uma réplica para cada grupo, culminando na tomada de decisão dos jurados.

Veri�que se é necessário que os grupos façam algum tipo de pesquisa para construir a sua

argumentação.



Para que se organize todo o processo, é necessário um quadro de registro com as devidas funções e

proposições de cada grupo, segue exemplo:

Função/

proposições

Jurados Defesa Acusação

Perguntas para a

defesa

1- Ex.: por que o

esporte é saúde?

2-

3-

4-

5-

Principais

argumentos

1- Ex.: o esporte pode

gerar diversos benefícios

�siólogos a quem pratica.

2-

3-

1- Ex.: o esporte pode

causar muitas lesões.

2-

3-

Perguntas para a

acusação.

1- Ex.: qual tipo de

esporte e quais

prejuízos à saúde ele

causa?

2-

3-

4-

5-

Veredito* ( ) Culpado ( ) Inocente  ( ) Outro

*Independente do veredito, os jurados deverão fazer uma justi�cativa.

Atividade 2: Identi�cando possibilidades

Nesta atividade, teremos três fases, sendo elas:

1- Vivência corporal em que os estudantes são solicitados a organizarem em grupo (com três a cinco

estudantes) uma série de atividades que seriam indicativas de: (a) atividade física; (b) exercício físico;

(c) esporte.

Cada grupo organizará uma atividade para demonstrar (a), (b) e (c). Lembrando-se de que atividade

física refere-se à realização de tarefas que exijam um gasto energético de 50% em relação ao

consumo máximo de oxigênio. Essas atividades compõem o dia a dia, como deslocar-se, realizar



trabalho braçal em casa ou no trabalho etc. Já o exercício físico envolve a sistematização de

atividades físicas com o propósito de melhorar a aptidão física com impactos na composição corporal

e no bem-estar em geral. A sistematização envolve a racionalização da atividade em termos de

exigência metabólica (intensidade), volume e frequência. O professor deve passar por cada grupo para

ajudar a esclarecer dúvidas e impasses. A seguir, cada grupo comanda a atividade para toda classe

com apoio do professor.

2 - Com base na vivência, solicite aos estudantes que re�itam e de�nam objetivos para realizar um

programa de exercício físico. Isso pode ser feito por meio de uma pesquisa anônima com os

estudantes sobre quais seriam seus objetivos, caso se envolvessem em um programa de exercícios

físicos.

Sugira que eles possam eleger qualquer tipo de objetivo, podendo ser mais do que um. Por exemplo:

Estudante 1 - Eu queria perder 10 kg e ter os braços fortes.

Estudante 2 - Eu queria �car com o corpo igual ao de um haltero�lista.

Estudante 3 - Eu queria ter as coxas bem grossas e a barriga tanquinho.

Estudante 4 - Eu queria melhorar o meu fôlego.

Estudante 5 - Eu queria ter menos dor nas costas.

Estudante 6 - Eu queria ser um atleta de corrida.

A seguir, proponha que os estudantes façam a tabulação das respostas (objetivos) e veri�quem se elas

estão relacionadas à saúde, à estética, ao desempenho esportivo ou a alguma combinação entre os

três. Para facilitar esse processo, sugerimos a construção de um quadro, como no exemplo a seguir:

Objetivos Saúde Estética Desempenho

Perder 10 kg. X X

Coxas grossas. X

Melhorar meu

fôlego.

X x

Ser um atleta

de corrida.

x

3 - Crie, junto aos estudantes, programas de exercícios voltados para atender os objetivos da

pesquisa realizada na etapa 2. Divida a turma em grupos e sugira que eles montem programas

especí�cos para um objetivo, a ser de�nido por eles. Esses programas podem ser realizados nas

próximas aulas.



Nesse momento, deve-se buscar recuperar conceitos e princípios relativos às estruturas e funções do

corpo, bem como capacidades e habilidades. Considere:

���Objetivos relativos às capacidades físicas: velocidade, resistência, força e �exibilidade pedem

exercícios físicos que genericamente podem ser sistematizados em: 1. Duração - atividade

realizada por mais de 30 minutos com baixa intensidade (entre 40 e 60% do consumo máximo de

oxigênio); 2. Intervalado extensivo - grande número de repetições de um mesmo exercício (por

exemplo, 20, 30, 40 vezes) com intensidade média (entre 60 e 70% do consumo máximo de

oxigênio); 3. Intervalado intensivo - número médio de repetições de um mesmo exercício (por

exemplo, 10 a 20 vezes) com intensidade alta (entre 70 e 85% do consumo máximo de oxigênio); 4.

Competitivo/Alto desempenho - pouco número de repetições (por exemplo, 3 a 10 vezes) com

intensidade quase máxima (entre 85 e 95% do consumo máximo de oxigênio).

���Os objetivos relativos a ter bom desempenho num dado esporte exigem uma prática inteligente de

várias habilidades de modo combinado e contextualizado.

���Os objetivos relativos ao bem-estar físico e mental necessitam de práticas corporais com maior

ênfase na conscientização e harmonização corporal, envolvendo práticas corporais de origem

oriental, como yoga, tai chi chuan, ou europeia, como pilates.

Momento da re�exao

Divida a turma em pequenos grupos e faça perguntas disparadoras de um debate entre eles. O

importante é que essas perguntas devem ajudar à re�exão de que:

���Nosso corpo é parte de nossa existência e ser, não temos um corpo, somos um corpo.

���Ao longo dos tempos, e a cada época e momento, há uma imagem de corpo veiculada pela mídia,

há padrões de�nidores de um corpo belo, que são promovidos e praticados pelos grupos aos

quais nos vinculamos.

���Há necessidade de cada um de nós re�etir sobre o que nos faz sentir bem e que essa sensação

passa pelo reconhecimento do que somos e de nossa corporeidade.

���Saber identi�car como a prática de exercícios físicos pode contribuir para nosso bem-estar, seja

qual for nosso objetivo em termos de composição corporal e desempenho, domínio de práticas

esportivas, e, sobretudo, de ampliação de  nossa consciência corporal.

Após a discussão, cada grupo elege um repórter, que será o responsável por transmitir à turma a visão

do grupo.

Sistematizacao do conhecimento

Utilize o júri simulado para introduzir conceitos sobre esporte e saúde, saúde e qualidade de vida,

saúde e padrões de beleza. É importante nesse momento destacar que:

1. Corpos são de fato atributos usados para falar e expressar noções de belo, que, num dado

momento histórico, são valorizadas por uma sociedade.



2. Corpos são expressões físicas do nosso eu/self. Por isso, não temos um corpo, mas SOMOS um

CORPO. Essa ideia é central no trabalho com jovens. Grande parte dos problemas de saúde mental

em jovens tem como origem esse “desentendimento” do que signi�ca sermos corpos em termos

psicológicos e sociológicos.

Comente que os exercícios causam diferentes resultados de acordo com o tipo de intervenção, e que

podemos ter diferentes objetivos ligados à saúde, à estética ou ao desempenho.

Discuta com os estudantes sobre os diferentes estímulos físicos e como podem ser utilizados para

cada tipo de objetivo, conforme perceberam nas experimentações.

Reforce a diferença entre os componentes da aptidão física vinculados à saúde e ao desempenho,

identi�cando-os em cada programa de exercício.  

Explique que os padrões de beleza se modi�cam através dos tempos e nem sempre estão alinhados

aos padrões de desempenho e saúde.

Comente sobre a importância de se ter visão crítica sobre as informações que chegam até eles. A

diversidade da raça humana não pode ser estabelecida em padrões de nenhuma natureza. Os

padrões são constituídos pelos indivíduos e são in�uenciados pela realidade que os cerca, ou seja,

submetidos às relações histórico-culturais de uma sociedade. Portanto, devemos compreender as

relações históricas, as práticas sociais e corporais que nos cercam, bem como os discursos

associados a elas.

Este momento é importante para evidenciar elementos das competências gerais, como o

autoconhecimento, o reconhecimento das próprias emoções e emoções dos colegas, a empatia, a

colaboração, o trabalho coletivo, a investigação, a análise e a utilização do conhecimento.

Registro e avaliacao

Além do registro feito durante as atividades 1 e 2, por meio da elaboração das peças do julgamento,

da tabulação das respostas e da criação do quadro da atividade, sugerimos que solicite aos

estudantes que escrevam um breve relato sobre as discussões acerca dos padrões de beleza. Para

isso, parta de uma re�exão: A partir de qual referência vocês de�niriam o seu padrão de beleza? A

ideia é que eles façam uma re�exão sobre o contexto no qual vivem e do qual recebem a sua

in�uência, como, por exemplo, mídia, novelas, �lmes, atletas, redes sociais, in�uencers etc.

Barreiras

Barreiras

Deixar de utilizar todas as possibilidades de comunicação, como, por exemplo, falar, exibir,

escrever, tocar, sentir, dentre outros.

Exigir registros escritos dos estudantes.



Deixar de solicitar aos estudantes que realizem as práticas de acordo com as suas

possibilidades.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Apresentar o conteúdo de diversas formas (verbal, visual e cinestésica).

Incluir atividades que exijam outros tipos de comunicação (sempre mantendo o objetivo inicial

proposto).

Buscar adaptação dos materiais e do local da prática.

Desdobramentos

Para dar continuidade a essa sequência didática, planejando as demais aulas, sugerimos que retorne

aos Objetivos de aprendizagem e veri�que se todos foram contemplados.

Os estudantes podem pesquisar sobre os padrões de beleza ao longo do tempo, inclusive, peça para

que eles tragam fotos ou enviem para o professor de pessoas que acreditem ser um exemplo de

padrão de beleza. Fomente a discussão sobre como eles chegaram a esta de�nição de padrão de

beleza, se foi pela mídia, pelas redes sociais, pela cultura local, dentre outros.

Pergunte aos estudantes sobre as pessoas que eles elegeram como sendo padrões de beleza, o que

eles fazem para �car daquela forma: alimentação, exercício, intervenções cirúrgicas, dentre outros.

Sugerimos que os programas de exercícios criados pelos grupos nesta aula sejam colocados em

prática nas próximas aulas.

Proponha uma pesquisa sobre o uso de substâncias proibidas objetivando resultados rápidos e peça

que contextualizem em quais contextos isso ocorre.

Ensino remoto

Inicie a aula com uma conversa, abordando junto aos estudantes aspectos relacionados aos padrões

de beleza. Por intermédio das questões a seguir, desmisti�que mitos gerados pelo senso comum.

Anote as opiniões dos estudantes em um quadro, e, ao �nal da fala deles, faça o fechamento com os

conhecimentos essenciais e pertinentes. Inicie perguntando-lhes: O que é um corpo bonito? E quando

ocorrem prejuízos à saúde em busca do “corpo perfeito”?

A partir destes questionamentos, pode-se abordar uma in�nidade de temas pertinentes aos padrões

de beleza que muitos tentam alcançar a todo custo, tais como: padrões de beleza como construção

cultural; os procedimentos estéticos invasivos e cirurgias que muitas vezes deformam e até chegam a

óbitos; a prática desmedida de atividade física e treino exagerado; as dietas altamente restritivas; o



uso de hormônios e substâncias proibidas: síndromes de depressão e estresse, problemas de

autoestima, anorexia, bulimia, obsessão por produtos saudáveis, vigorexia etc.

Uma outra questão importante para ser abordada junto aos estudantes é: O que é necessário para

que o corpo perfeito seja o corpo saudável? Aqui é a oportunidade de levantar o problema do

sedentarismo e a importância da atividade física em busca de bem-estar (sua prática regular gera

perda de peso como consequência, diminui a pressão arterial, controla o colesterol e a diabetes,

fortalece ossos etc.); alimentação adequada (evitar a ingestão de açúcar e gorduras, comer frutas,

beber água, comer mais alimentos naturais e integrais, descascar mais e desembrulhar menos);

importância do descanso.

Pode-se concluir que a busca para conseguir ser aceito pelo outro, pertencer a um certo padrão

estipulado socialmente, só faz crescer o número de pessoas infelizes com a própria imagem,

alimentando equivocadamente o consumo excessivo de produtos e recursos da indústria da beleza.

A atividade pode ser a mesa da aula presencial, ou seja, em formato de júri sobre a questão se o

esporte é saúde. E a outra atividade, a fase 3, pode ser individual. Seria necessário fazer pequenas

adaptações, uma vez que a aula foi planejada para ser aplicada presencialmente, mas pode ser feita

remotamente.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Darlan Santos

Coautor: Laércio de Moura Jorge

Mentor: Edison de Jesus Manoel

Especialista da área: Luis Henrique Martins Vasquinho


