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Apresentação do Material Didático 

 

 

Este Material Didático Pedagógico, em formato de Unidade Didática, destina-se a 

professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), inclusive àqueles (as) em unidocência, 

para que possam promover e oferecer, junto aos seus educandos, práticas docentes que 

reconhecem o corpo enquanto totalidades corpóreas e suas corporeidades como fonte do 

processo de formação e pertencimento dos sujeitos por suas experiências.Para tanto, é 

necessário compreender as práticas corporais enquanto pertencentes às manifestações da 

cultura corporal de movimento, que significam, no que se refere ao significado histórico, a 

corporeidade e a movimentabilidade, que são expressões concretas, históricas, modos de 

viver, de experenciar, de entender o corpo e o movimento e as nossas relações com o contexto 

- nós construímos, conformamos e reformamos sentidos e significados (BRACHT, 1997). 

Assim, as práticas corporais devem ser tratadas como produto da sociedade, 

historicamente construído e ressignificado pelo “homem” e como processo dinâmico que, 

simultaneamente, constitui e transforma a coletividade a qual os indivíduos pertencem, o que 

apresentaria um papel de destaque no processo de formação humana; motivo pelo qual 

deveria ser reconhecida enquanto conhecimento a ser trabalhado, independente da formação 

docente ou da área de conhecimento. 

As práticas corporais, enquanto cultura corporal de movimento, possibilita ao 

educando o acesso a um universo de informações e experiências, isso, num processo de 

formação humana por meio do movimentar-se, que é entendido como forma de comunicação, 

uma linguagem com especificidade que, como cultura, habita o mundo simbólico, é 

constituinte e construtor de cultura (BRACHT, 1997).Nesse sentido, o presente material é 

uma oportunidade de reflexão sobre as práticas docentes na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e sobre a presença e sentido das práticas corporais enquanto um direito dos educandos 

da EJA.  

Portanto, almeja-se que o presente documento possa contribuir para uma maior 

sensibilização das práticas educativas, trazendo para o centro do processo o sujeito, suas 

histórias, experiências e suas especificidades sem deixar de olhar para aquilo que o 

materializa, individualiza e o humaniza: sua corporeidade, questão que, como já discutimos, 

está posta na ordem do dia ao pensar os direitos de jovens e adultos.No entanto, não pretendo, 

aqui, fazer nenhum grande debate sobre as formas escolares ou suas estruturas, o que busco é 
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apenas evidenciar de forma direta, possíveis alternativas para desenvolver trabalhos que 

tenham como perspectiva um diálogo entre as experiências do sujeito e suas corporeidades. 

Sendo assim, essa Unidade Didática se encontra elaborada a partir dos seguintes eixos: 

o primeiro com base nas narrativas, o que nos ajuda reconhecer as experiências e 

problematizar as corporeidades e suas formas de manifestação; o segundo com base nas 

categorias empíricas, que nos permitem travar diálogos com as leituras de mundo dos 

educandos e o terceiro ancorado no direito do educando ao acesso às práticas corporais. 

 

Carta aos professores 

 

 

Caros colegas, 

É com muito gosto, carinho e respeito que venho compartilhar com vocês um pouco 

das minhas inquietações, primeiramente, enquanto educador, segundo, enquanto professor de 

Educação Física e, terceiro, enquanto sujeito e, como tal, em um permanente e contínuo 

processo de formação como cidadão que vislumbra um futuro melhor e igualitário para o 

ensino e a educação em nosso país. 

Assumindo tais preceitos, tomo a liberdade de indagar sobre o sentido e o lugar que as 

práticas corporais estão assumindo na educação, principalmente na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), que não tem como proposta uma reserva de mercado ao profissional de 

Educação Física. A partir disso, o que peço é licença para que se construam tempos e espaços 

de diálogos com as práticas corporais na Educação de Jovens e Adultos (EJA), independente 

de área de conhecimento.Nesse contexto, esse material tem como meta se configurar como 

um espaço para a troca de experiências, de modo que possa enfocar possibilidades de se 

pensar o ato educativo, o educando e sua corporeidade, que está sempre em um contínuo 

processo de reinterpretação de si, do outro e do mundo. Portanto, o objetivo aqui é permitir 

um processo de reflexão sobre a prática docente e ajudar na construção de possíveis diálogos 

com as práticas corporais. 

Para isso, a pesquisa contou com a participação de três educandos com idades entre 30 

e 57 anos, sendo duas mulheres e um homem, todos estudantes da EJA, que recentemente 

concluíram seu ensino fundamental na Escola Polo de Educação Integrada – POEINT/ 

Barreiro e que pretendem dar continuidade aos seus estudos. Logo, a proposta deste material, 

é travar um diálogo com as histórias e experiências aqui narradas e com as práticas corporais, 

de modo a evidenciar a tríade (corporeidade, memória e experiências) existente entre os 

sujeitos para assim, construir trabalhos que reconheçam os educandos como produtores de 
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conhecimento e que compreendam a importância de se desenvolver trabalhos com as práticas 

corporais na educação da EJA. 

Assim, tenho expectativa de que o presente trabalho toque e sensibilize cada um de 

vocês, a olhar para a prática docente, e assim, contribua para a formação pessoal e 

profissional, inspirando novos trabalhos, novas possibilidades e novas formas de se ler o 

mundo e seus sujeitos. 

 

Uma conversa com as Proposições Curriculares da RME/BH 

 

 Tendo em vista que o presente estudo se inteirou de narrativas de estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Belo Horizonte para construção de suas 

reflexões, tomo a liberdade de travar um diálogo com as Proposições Curriculares da 

RME/BH, ainda que, ciente que como proposta pedagógica não é obrigatoriedade de nenhuma 

escola seguir rigorosamente suas diretrizes, todavia, espera-se um olhar sensível frente a suas 

implicações, uma vez que esta proposta é o resultado de um longo processo de investimento e 

formação de educadores que teve seu início nos anos de 2007 e 2008 e que ganhou 

continuidade nos anos de 2010 e 2011, até a sua efetivação, que visa contribuir com reflexões 

pertinentes aos educadores da EJA ao pensar a prática docente. 

Como discorre o próprio documento, ele se sustenta nos princípios da flexibilidade, 

mobilidade e diversidade e, também, nas articulações entre os saberes, necessidades e desejos 

dos estudantes jovens, adultos e idosos com as intenções pedagógicas da escola. Além disso, é 

uma orientação que sustenta ações pedagógicas, pensando em uma educação de qualidade e 

em uma sociedade mais justa e igualitária.2 

Sob tais premissas, chamo a atenção para o que o presente documento aborda sobre a 

área de linguagens, enquanto conhecimento para o processo de formação do sujeito. A área de 

linguagens é a responsável por ser capaz de permitir ao ser humano um autoconhecimento, 

levando-o a situar-se, relacionar-se, a fim de interpretar e manifestar seus sentimentos em 

palavras, imagens, sons, gestos e movimentos. Esse é o ponto sobre o qual é preciso ter 

atenção, pois, é nele que vamos reconhecer a ideia de direito às práticas corporais, as quais, 

segundo Bracht (2005), são manifestações da cultura corporal de movimento, que foram 

produzidas e ressignificadas pelo homem, em que se encontram os jogos, esportes, as 

brincadeiras, danças, ginásticas, práticas de aventuras e lutas e que não são mera 

                                                 
2BELO HORIZONTE. Proposições Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. Secretaria Municipal de 

Educação. Belo Horizonte, 2016. 
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consequência natural, são manifestações da cultura as quais o homem deu sentido e 

significados, advindos dos diferentes contextos que foram construídos ao longo do tempo. 

Portanto, as práticas corporais favorecem as possibilidades de contato corporal 

consigo mesmo e com os outros, por meio de linguagens que favoreçam a expressão das 

ideias, sentimentos e crenças pelo movimento, o que pode dar oportunidade de o educando 

refletir sobre sua história pessoal e sobre como esta é “cravada” e desenhada em seu corpo ao 

longo do tempo(BRACHT, 1992).Dito isso, aqui se devem as seguintes considerações, de 

forma a distinguir os termos atividade física das práticas corporais, especialmente daquelas 

práticas desenvolvidas como forma de lazer. Isto porque há contradições existentes, inclusive, 

no trato do reconhecimento da corporeidade, resultado de uma sociedade que (re)descobriu, 

manipulou e mistificou o corpo (SILVA e DAMIANI, 2005 p 17). 

Alguns dos elementos gerados pela indústria cultural foram as práticas corporais 

utilizadas como uma construtora de corpos, em uma espécie de culto ao corpo, para alcançar 

um estereótipo de beleza; padrão que todos deveriam se encaixar, o que tem gerado 

“necessidades” para o tempo de lazer, no qual o “exercitar-se” constitui-se como um dever e 

uma obrigação, num processo que o descaracteriza do seu processo de gratuidade, 

caracterizando uma concepção funcionalista, fundada no adestramento e na repetição dos 

movimentos, promovendo a disseminação de certa lógica instrumental no trato com o corpo 

(SILVA e DAMIANI, 2005).Isso tem levado ao fato de as práticas corporais serem vistas 

como atividades físicas, que visam uma estética corporal e que vão promover sim, uma 

qualidade de vida, mas que se diferencia do que se destinam as práticas corporais em sua 

concepção ontológica, como já exposto. Repercute-se, portanto, em outra interpretação que 

não é aquela que reconhece o sujeito como produtor de conhecimento, mas como simples 

objeto do processo, limitando as práticas corporais enquanto potencializadoras da formação 

humana. 

Nesse contexto, as práticas corporais devem ser reconhecidas como um direito social e 

parte do processo da formação humana, no qual estão presentes práticas como os esportes, as 

danças e outros já descritos no corpo desse texto, a fim de auxiliar no cuidado de si, no bem-

estar, na autoestima, sociabilidade e ludicidade, elementos fundamentais da experiência 

humana, que são fruto do processo de diferentes construções coletivas e como potencialidade 

individual, devem permitir vivências e experiências das mais diversas e significativas 

possíveis (SILVA e DAMIANI, 2005), o que evidencia que as práticas corporais e as 

experiências por ela possibilitadas são um processo formativo essencial para a formação de 

um indivíduo, uma vez que frequentar espaços como cinema ou desfrutar de práticas culturais 
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como música, dança ou realizar atividades de lazer, também compõe um âmbito privilegiado 

da formação enquanto sujeito sócio-histórico-cultural. 

Portanto, tomar nota das Proposições Curriculares, tem como objetivo contribuir com 

a formação humana e à formação para a cidadania, tendo como pressuposto uma educação de 

qualidade que desenvolva todas as dimensões do ser humano revela que as práticas corporais 

se encontram como apresentado pelas autoras acima, dentro dos seus diferentes contextos, 

como de essencial para a formação do sujeito. Vale ressaltar que as proposições curriculares 

ainda deixam claro que não se pode desconsiderar as características do estudante (sua idade e 

seus conhecimentos, suas possibilidades de compreensão e elaboração, o meio econômico, 

social e cultural onde vive). Por isso, entende-se que as práticas educacionais e as 

experiências escolares de ensino e aprendizagem precisam estar comprometidas com a 

diversidade e com as ações diversificadas que consideram os diferentes tipos de ritmos e 

experiências. 

Corroborando o exposto, o Parecer CNE/CEB 11/2000 traz que a EJA deve ser 

pensada como um modelo pedagógico próprio, a fim de criar situações pedagógicas e 

satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos, o que significa tratar e abranger 

de forma especifica os conhecimentos e valores, de acordo com as necessidades, mas ao 

mesmo tempo, sem perder de vista seus direitos, o que nos faz compreender que há um longo 

caminho que ainda temos a percorrer. 

 

Pensando a Prática 

 

 Nesta sessão, apresento a Unidade didática que foi elaborada a partir dos três eixos 

norteados já mencionados no início deste capítulo, que são: as narrativas, as categorias: “A 

vida e seus deslocamentos”, “O muno do trabalho”, “Sentidos da Escolarização” e as práticas 

corporais. 

De acordo com os diálogos e reflexões estabelecidas ao longo deste trabalho, a 

Unidade Didática foi subdividida a três subunidades, com as seguintes temáticas: Corpo-

cidade; Memórias de um brincar; Tudo junto e misturado, que foram estruturadas a partir dos 

seguintes pontos: a) Questão tema (problema apresentado); b) Ponto de partida (reconhecer 

nas experiências soluções) e c) Desenvolvimento da prática (apresentação de possíveis 

diálogos com as práticas corporais). 

 

Objetivo geral: 
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As unidades didáticas têm como intenção sensibilizar e promover no educador reflexões ao se 

pensar a prática docente, de forma a assumir-se como um possível interlocutor para o 

processo de formação as práticas corporais em diálogo com as experiências. 

 

UNIDADE 1 – Corpo-cidade 

 

a) Questão tema: 

“Há quatro anos voltei para BH.”   

“Mas pra falar a verdade, não conheço muita coisa por aqui; até porque pra você ir pra 

qualquer canto precisa ter dinheiro.” 

“[...] pontos turísticos mesmo, não conheço.” “Até ouço falar de alguns que tenho 

vontade de ir, como: o mirante, a serra do Rola Moça e Parque Municipal e outros, que 

só vejo pela janela do ônibus.” 

 

b) Ponto de partida 

“[...] andava muito de bicicleta, adorava fazer caminhada, coisas que não faço mais 

hoje.” 

 

c) Desenvolvendo a prática: 

AULA 1 – Conhecendo e Reconhecendo a cidade 

Com a turma organizada em grupos, cada grupo receberá imagens de pontos turísticos 

da cidade de Belo Horizonte. A partir das imagens recebidas, serão mencionados 

determinados pontos turísticos e, em seguida, os estudantes deverão reconhecer o ponto 

turístico mencionado. A cada ponto turístico será problematizado: conheço, não conheço 

/visitei, não visitei / quero ou não quero visitar/ por quê? 

 

AULA 2 – Compartilhando memórias 

Tendo como interface a AULA 1, os estudantes nessa aula devem trazer fotos, 

pertences e objetos que suscitem suas memórias a revisitar lembranças de um passado que 

queiram compartilhar por meio desses pertences, que de alguma forma os fazem relembrar 

dos momentos vividos ou que queiram até mesmo reviver em ponto turístico de Belo 

Horizonte. Portanto, essa aula se condensará em forma de uma roda de conversa com trocas 

de experiências. 
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AULA 3 – Lazer e cidade 

Em diálogo com as aulas anteriores, será problematizada a concepção de lazer 

(GOMES, 2004)3 e de seus interesse culturais (Físico esportivo, Manuais, Sociais, Artísticos, 

Intelectuais4,Turísticos5e Virtuais6), que posteriormente, deverão ser reconhecidas por meio 

de imagens que deverão ser disponibilizadas. Para então, a problematização das interdições 

reconhecidas por eles na realização das práticas, a partir de suas compreensões enquanto 

condições corporais, mas também sujeito de direito aos interesses culturais e aos pontos 

turísticos trabalhados. Pausa para a seguinte reflexão que Oliveira (2011) nos convida a fazer, 

o que chamou de uma Pedagogia do Direito à Cidade, ou seja, “uma pedagogia na qual os 

sujeitos e não mais usuários, possam assumir a autoria dos destinos, trajetos e formas de 

realização de suas viagens” (OLVEIRA, 2011 p 287). 

 Segundo Mascarenhas (2004 p 75), juntos de outras disparidades existentes, 

representadas pela globalização, associadas às políticas neoliberais e materialização por uma 

série de mecanismos e práticas, está a completa desintegração dos direitos sociais, entre eles, 

o direito ao lazer. Direito que o autor vai definir tendo como ideia o que denominou como 

“lazerania”: direito que ao mesmo tempo em que procura expressar a possibilidade de 

apropriação do lazer como um tempo e espaço para a prática da liberdade, isto é, para o 

exercício da cidadania, busca traduzir a qualidade social e popular de uma sociedade cujo 

direito ao lazer tem seu reconhecimento alicerçado sobre princípios como planificação, 

participação, autonomia, organização, transformação, justiça e democracia, deixando de ser 

                                                 
3“Lazer como, necessidade humana de dimensão cultural e social constituída pela vivência lúdica de 

manifestações culturais no tempo/espaço conquistado pelo sujeito” (GOMES, 2004). 
4Interesses Físicos: Se relacionam com as práticas corporais de movimento – especialmente o esporte - mas 

também àqueles relacionados com a qualidade de vida e a busca do bem-estar e promoção da saúde. Exemplos: 

Atividades físicas de aventura na natureza; práticas alternativas; academias; equipamentos urbanos (ex. corrida 

de rua); esportes (prática não sistemática). Interesses Manuais: Atividades ligadas ao prazer de manipular, 

explorar e transformar a natureza. Representam-se desde o ato de lavar o carro no fim de semana até o crochê, 

tricô, ou ainda no consertar e desmontar para conserto de novas engenhocas e eletrodomésticos. Interesses 

Artísticos: Forma de linguagem importante na educação das sensibilidades. Experiência estética (prazer, 

descobertas). Local onde está a arte (cultura erudita – cultura popular). Exemplos: Apresentar novas linguagens; 

vivência de novas experiências (contemplação, produção...). Interesses Intelectuais: Desenvolvimento do 

intelecto. Exemplos: jogos, palestras, cursos (pensar predominância de conteúdos sobre a vida saudável). 

Interesses Sociais: Visam a sociabilidade. Encontro diferente de individualização, fragmentação. Exemplos: 

festas, passeios, turismo etc. (DUMAZEDIER, 1980). 
5Interesses Turísticos: Deslocar-se para outros espaços; conhecer o próprio espaço público, já que há um 

esvaziamento do mesmo (CAMARGO, 1986). 
6Interesses Virtuais: O interesse virtual caracteriza-se pelas formas de atividades de lazer que utilizam 

tecnologia. Uso de internet (espaço de lazer/educacional). Pensar a educação para e pelo lazer. Interesse pela 

conexão em rede. Interação social, diversão. Salas de bate papo, jogos virtuais, troca de correspondências 

(SCHWARTZ, 2003). 
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monopólio ou instrumento daqueles que concentram o poder econômico. Por isso, é um 

direito que se deve saber, para ser conquistado. 

 

AULA 4 – Meu corpo, minha cidade 

Tendo como base os trabalhos desenvolvidos nas aulas anteriores, será realizada, nessa 

aula, uma visita ao espaço público urbano/turístico mais requisitado pelos estudantes, no qual 

a proposta é a de que haja uma apropriação dos estudantes ao espaço visitado que pode 

permear em um primeiro momento de uma roda de conversa na tentativa de distinguir papéis 

de turista e de morador daquele espaço ou do seu entorno. E em um segundo momento, da 

apropriação dos sujeitos a interesses culturais que permeiam o lugar, em seguida, o 

desenvolver de atividades lúdicas, a exemplo dos jogos e brincadeiras, que pode permitir não 

só o reconhecimento do espaço, mas a vivência de outras práticas corporais, que podem não 

só ser apresentadas, mas ressignificadas no espaço por seus participantes, o que alimenta uma 

porção de outras possibilidades a partir de tais apropriações, como autoprodução de um mapa 

criativo dos sujeitos e de suas práticas e possibilidades de apropriação, cujo caráter formativo 

se encontra na dimensão da experiência. 

 Tais concepções dialogam com o que Michel Certeau (1994) apresenta ao abordar os 

sujeitos e suas possibilidades de “escrita pela cidade”, a partir das práticas cotidianas que 

ilustrariam a concepção de lugar e espaço, onde o lugar é reconhecido apenas enquanto 

espaço físico, fixo, lugar da impessoalidade enquanto que “espaço” comportaria as 

modificações e transformações advindas das práticas dos sujeitos, conferindo-lhes múltiplos 

sentidos, de forma que o “espaço é um lugar praticado” (CERTEAU, 1994 apud OLIVEIRA 

2011). 

 

AULA 5–Deixa que eu conto 

Esta aula tem como proposta realizar um fechamento para as experiências vivenciadas 

nas aulas anteriores. Para isso, os estudantes deverão produzir coletivamente um conto, que 

pode transitar por diferentes linguagens, inclusive as corporais como a dança, a mímica, a 

encenação teatral, entre outras, como a carta, o poema, a música e as mais diversas que 

possam permitir a leitura de suas impressões e percepções sobre as aulas e momentos vividos 

no espaço visitado. 

 

UNIDADE 2 – Memórias de um brincar 
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a) Questão tema: 

“[...] Brincar, só se fosse de boneca de milho, porque não tinha dinheiro pra comprar 

boneca e minha mãe não tinha como me dar. Então, quando o milho dava espiga, às 

vezes, meu pai me tirava para que a gente fizesse a boneca, tinha a loirinha, a ruiva e até 

a moreninha.” 

 

b) Ponto de partida: 

“[...] Ir à escola era bom, eu me divertia muito, brincava de amarelinha, pique esconde e 

outras.” 

 

c) Desenvolvendo a prática: 

AULA 1 – Reconhecendo o brincar 

Nessa aula, será utilizada a canção “Bola de Meia, Bola de Gude” de Milton 

Nascimento, para discutir com a turma a importância do brincar. Por meio de uma reflexão, 

inicialmente pautada na forma e nos tipos do brincar e como esses aparecem na canção. Em 

seguida, pedir que cada estudante faça a sua interpretação da canção e da mensagem que ela 

nos passa, podendo ser interpretada da seguinte forma: que há em cada um de nós uma criança 

que nunca se apaga, mas é abafada pelos atropelos da vida cotidiana, mas que trazemos à 

tona, por meio das brincadeiras e experiências com o brincar e assim problematizar “O 

Brincar”, que deve ser reconhecido enquanto atividade lúdica. 

A palavra “lúdico” é oriunda da palavra em latim ludus, que significa brincar ou jogar 

e que é também transmitida pela expressão ludens, usada para designar o homem em sua 

atividade não utilitária. A este respeito, Morin (2000b) vai trazer: o homem da racionalidade, 

o homem da afetividade, do mito e do delírio. O homem do trabalho, mas também o homem 

dos jogos e brincadeiras - o homem lúdico, evidenciando que o homem não é nem pode ser só 

o homem do trabalho, mas também o homem da ludicidade. Portanto, a técnica e o trabalho 

não devem ocupar o todo da vida, nem só a ludicidade, mas ambas devem caminhar lado a 

lado no todo da vida, o que quebra a ideia da ludicidade enquanto perda de tempo (MORIN, 

2000b). 

Segundo Morin (2000b), o estado de consciência da ludicidade é fruto do diálogo 

interno do sujeito ao agir sobre o objeto externo, das relações entre equilíbrio e movimento, 

entre subjetividade e objetividade, como bases estruturais presentes na dinâmica da vida. 
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Portanto, a ludicidade parte de processos dialógicos, recursivos, auto-organizadores 

emergentes e transcendentes entre o sujeito e o objeto lúdico.Para que o fenômeno da 

ludicidade se expresse, é preciso romper a dicotomia existente entre a mente e o corpo, o 

consciente e o inconsciente, a matéria e o espírito, o sentir, o pensar e o agir, reconhecendo, 

assim, a importância da intuição, do imaginário, da emoção e da sensibilidade (MORIN, 

2000b). Daí sua importância, para as relações de trocas de experiências. 

 

AULA 2 - Caixa de brinquedos 

Com a turma organizada em roda, os estudantes serão convidados a retirar de uma 

caixa, disposta à frente da turma, um objeto que estará relacionado a brincadeiras antigas, 

como: boneca, bola, corda, carrinho, pedra, folha de bananeira, bola de gude, giz e outros. Ao 

retirar o objeto, o estudante irá buscar, em suas memórias, alguma experiência dele com o 

objeto, que deverá ser compartilhada com a turma, dando voz a outros que também queiram 

compartilhar suas memórias. O mesmo pode ser feito a partir de objetos que eles trouxerem. 

 

AULA 3–O brincar em reflexão 

Com base na aula anterior e utilizando os mesmos objetos, os estudantes serão 

divididos em grupos, no qual cada grupo deverá escolher um objeto e propor uma brincadeira 

para que a turma possa vivenciar. A cada brincadeira apresentada, os estudantes serão 

encaminhados a uma reflexão sobre a prática realizada, tendo como intenção identificar as 

percepções, memórias ou mesmo emoções sentidas ou percebidas, posteriores à prática. 

 

AULA 4- Ressignificando o brincar 

Considerando os objetos e brincadeiras escolhidas na aula anterior, serão propostas aos 

estudantes outras formas do brincar, ressignificando e dando novas formas às brincadeiras já 

apresentadas e escolhidas. Como ponto de encerramento, os estudantes deverão compartilhar 

suas experiências tendo como síntese os processos vivenciados nas aulas. Mas também do 

reconhecimento da ideia do tempo do trabalho (tempo vivido), que, nesse contexto, emerge 

em sua sobrepujança ao da experiência do brincar, o que leva em muitos dos casos, “O 

Brincar” a ser compreendido de forma distorcida, dando a ele pouco valor. 

 

UNIDADE 3 - Tudo junto e misturado 

a) Questão tema: 
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“Já fiz peça de teatro na igreja. No início, morria de vergonha, maas passei a gostar, 

tenho até saudade de fazer.” 

 

“Antes de engravidar, eu ia muito ao cinema, me divertia muito, ia numa discoteca que 

ficava ali perto da onde era antes o Plumas e Paetê.” 

 

“Antes quando era mais nova até saia para dançar. Era bom, sinto falta!” 

 

b) Ponto de partida: 

“[...] tenho até saudade de fazer.” 

 

“[...] Sinto falta!” 

[...] danço até hoje. 

 

c) Desenvolvendo a prática: 

AULA 1-Corpo em movimento 

Com os estudantes organizados em roda, será proposto que eles se apresentem, sendo 

que cada sílaba do seu nome deverá representar um movimento (exemplo: PA - O - LA) onde 

o PA (bater palma à frente do corpo) – O (bater palma acima da cabeça) - LA (bater palma 

atrás do corpo). Em seguida, todos deverão realizar os mesmos movimentos do nome 

apresentado. A cada novo nome apresentado, repete-se o movimento do jogador anterior. 

Após a atividade, os estudantes serão escutados sobre suas percepções a respeito dela, de 

forma a reconhecer as facilidades e as dificuldades que a atividade apresentou. 

Outra proposta que pode ser apresentada aos estudantes, é a realização da brincadeira 

espelho, que nada mais é do que uma brincadeira de atenção e assimilação, no qual os 

movimentos de um jogador devem ser repetidos pelo jogador que está a sua frente. Para essa 

brincadeira, você pode pedir à turma que se divida em duplas, em que cada jogador, 

acompanhado da sua dupla, um por vez, constitua um movimento para que o outro possa 

copiá-lo. E, assim, a atividade prossegue, com as trocas das duplas, até que todos entre eles já 

tenham sido par. Por fim, os estudantes podem se reunir em uma roda de conversa, a fim de 

identificar os movimentos que foram reproduzidos e se esses têm ou não alguma correlação 

com tarefas cotidianas relacionadas a afazeres domésticos, ao trabalho ou mesmo práticas de 

lazer. 
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AULA 2 –Luz, Câmera, Ação 

Com a turma organizada em dois grupos, será proposto a cada grupo que elenque 10 

filmes dos mais diferentes gêneros: ação, romance, musical, suspense, entre outros. Após os 

filmes escolhidos, cada grupo deverá escolher um jogador para sortear um dos filmes do 

grupo adversário. Em posse do filme escolhido, o jogador deverá, por meio de mímica, tentar 

“traduzir” o nome do filme ao seu grupo, tendo um tempo limite que deverá ser proposto no 

início da brincadeira. Ganha o jogo a equipe que conseguir somar o maior número de pontos. 

Ao final da prática, os estudantes deverão sentar-se em uma roda de conversa para 

compartilhar suas percepções a respeito daquela experiência. 

 

AULA 3 – A dança nos seus estilos 

Inicialmente, será contextualizado, junto aos estudantes, os diferentes estilos de 

música. Em posse disso, o/a professor/a, que deve estar com as músicas - de diferentes estilos 

musicais - previamente selecionadas, irá escolher dois estudantes por vez para escutaras 

músicas por ele selecionadas. E eles deverão apresentar para a turma, por meio da dança, a 

canção ouvida. A turma deverá reconhecer a música e o estilo musical. Ao final da atividade, 

serão problematizados os estilos musicais que os estudantes mais se apropriaram, de forma a 

identificar as emoções e as percepções que aquelas músicas trouxeram para cada indivíduo, o 

que serve, inclusive, para uma problematização na tentativa de quebrar estigmas, dada a 

reação que cada indivíduo tem e o modo como assume isso, corporalmente, no momento da 

prática.  

Outra sugestão que poderia ser apresentada para fomentar as discussões em relação à 

gênero e estilos de dança poderia ser o filme: Billy Elliott, do ano 2000 que conta a história de 

um garoto de 11 anos que se descobre apaixonado pelo balé e se vê disposto a deixar o boxe. 

 

AULA 4- Memórias dançantes 

Com base na aula anterior, será proposto que cada estudante traga uma música que 

marcou sua história. Após essa apresentação, será compartilhado com a turma suas memórias 

em relação à música escolhida. Ao final, o/a professor/a, juntamente com a turma, irá 

organizar uma discoteca com as músicas que fizeram parte de suas histórias, no qual cada 

sujeito poderá se apropriar livremente. 

 Tendo apresentado as seguintes propostas, quero deixar claro que o que foi 

apresentado não se trata de um modelo engessado de práticas pedagógicas, ao contrário, se 
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trata de propostas que procuram contribuir para reflexões didático-pedagógicas ao se pensar 

os sujeitos, suas corporeidades e suas formas de manifestações ao encontro com as práticas 

corporais. Ou seja, o que se procura com essas propostas não é que elas se materializem tal 

como foram descritas, mas que elas provoquem o educador a refletir sobre “outros possíveis”. 

Com isso, quero dizer que sua centralidade aqui se pautou em uma determinada conduta para 

o desenvolvimento de trabalhos com as práticas corporais, dado o encontro com as narrativas 

aqui apresentadas, o que significa que a prática vai se fazer ao encontro dos sujeitos, 

delineando suas possibilidades. 
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