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Introdução
A ginástica está associada à idéia de exercício, e sua delimitação está no corpo em

movimento. É solicitada para os diferentes fins, mas que trabalhem na melhoria das

condições de movimento corporais.

A origem da ginástica é também a origem da própria Educação Física, na sua

essência adquiriu caráter utilitário de produzir corpos saudáveis, na sociedade

contemporânea atual é atravessada por fortes questões mercadológicas, e pelo

desejo de consumo de um corpo perfeito, saudável e bonito,ou seja, “o corpo

perfeito para uma saúde perfeita” (Ana Márcia Silva , 2001b).

Ampliar esse conteúdo fundamental da Educação Física enquanto manifestação da

cultura corporal requer um recorte de contexto, de leitura das circunstâncias e neste

projeto especificamente, se trata dos moradores do entorno do Campus Carreiro

(Vila Maria, Bernadeth, São João e São Miguel), alunos, professores e funcionários.

Esse projeto possui caráter permanente e é desenvolvido há pelo menos 10 anos no

Centro Esportivo da Universidade, por essa razão o grupo de pessoas atendidas tem

um perfil estruturado, é um público feminino, variando de 25 a 55 anos, cuja

ocupação predominante são as atividades do lar.

Os objetivos do projeto são orientar, assessorar e acompanhar os indivíduos da

comunidade universitária e riograndina, interessados em atividades corporais

relacionadas à prática exercícios variados, nesse caso a ginástica, dando ênfase às

atividades em grupo e contribuindo, ainda que de forma restrita, para uma vida mais

saudável aos participantes, além é claro, de promover uma integração real entre a

comunidade e a universidade disponibilizando uma prática corporal de qualidade em

espaço adequado e totalmente gratuito.

Metodologia

1 Projeto de Extensão de caráter permanente oferecido pelo Centro Esportivo- FURG.
2 Professora substituta Educação Física (FURG) , coordenadora do projeto no ano de 2008 e primeiro semestre
de 2009.
3 Graduanda no curso de Educação Física/licenciatura no 5° semestre e monitora do projeto no primeiro semestre
de 2009.
4 Graduanda no curso de Educação Física/licenciatura no 5° semestre e estagiou no projeto no primeiro semestre
de 2009.



As aulas são organizadas e executadas pela equipe composta pelo professor

responsável e duas bolsistas voluntárias, discentes do curso de educação Física.

Constam das sessões: exercícios em grupo, alternando o estímulo aeróbico e

localizado, lançando mão de princípios da ginástica, da dança e dos jogos. São

inscritos anualmente e participam 30 pessoas, dependendo do espaço físico

disponível e da permanência dos indivíduos no grupo.

As concepções de bem estar, saúde, sociabilidade, estilo de vida, lazer e a duração

e intensidade dos exercícios estão presentes na estruturação das atividades.

No grupo de pessoas em questão existe tanta diversidade quanto em qualquer outro

na sociedade. Por isso, nas aulas o principal é respeitar os limites de cada

organismo. “Negar esses limites – físicos, biológicos, fisiológicos, metabólicos,

anatômicos – é renunciar a especificidade social da área”. (Yara Maria de Carvalho,

2001)

O compromisso com os alunos é fundamental como metodologia, funciona como

estimulador, assim os desconfortos e dúvidas podem ser contornados durante as

aulas, e os praticantes se sentem mais à vontade quando conhecem e simpatizam

com os professores o professor faz parte do grupo, não apenas o conduz. O alto

índice de adesão é para nós um indexador positivo nos levando a crer que temos

trabalhado na direção certa.

Considerações Finais
Deve existir um compromisso com metodologia a ser escolhida a fim de motivar e

corresponder à diversidade do grupo considerando a alta freqüência de alunas. O

projeto pode ser visto como um grande laboratório de vivências, pois envolve

professores e alunos do curso de Educação Física e a comunidade na qual a

Universidade está inserida.

Qualquer que seja a prática corporal, nesse caso a ginástica, deve ser vista dentro

do espaço social onde ela acontece e pela fala das participantes é possível perceber

que o projeto assume uma conotação importante na vida dessas mulheres. Nele

surgem momentos em que elas são sujeitos de suas ações, e as práticas corporais

em questão, são associadas a princípios humanos e biológicos relacionados a

valores como: a afetividade, o lazer, a participação coletiva, a identidade e a saúde.

Tornar acessível, aulas de ginástica para essas pessoas, de forma regular e gratuita

é também algo a ser considerado, já que subverte a ordem capitalista, de venda de



exercícios físicos e de promessas de beleza e saúde, agregando princípios como o

prazer e a ludicidade .

Conhecer a realidade criticamente, importante por si só, pode nos ajudar a

“apreender por onde e como isso que existe hoje poderia não ser mais o que é ...

abre um espaço para liberdade concreta, ou seja de transformação possível...” (Ana

Márcia Silva, 2001a).
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