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Apresentação

E
sta car�lha, classificada como produto

educacional, é parte integrante da

pesquisa in�tulada Do Corpo à

Corporeidade: Tecendo Sen�dos no Ensino

Médio Integrado, desenvolvida no âmbito do

Programa de Pós-graduação do Mestrado

Profissional em Educação Profissional e

Tecnológica (ProfEPT) do Ins�tuto Federal de

Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

– Campus Fortaleza, sob orientação da

Professora Doutora Patrícia Ribeiro Feitosa

Lima.

O conteúdo traz a sistema�zação didá�ca

dos encontros pedagógicos realizados no

decorrer do trabalho de campo e da pesquisa,

cuja experiência envolvente foi designada

como Círculos de Vivências Corporais (CVCs),

material que tem como público-alvo principal

os professores de Educação Física, além dos

professores dos cursos Técnicos em Esté�ca, e

os demais profissionais da Educação que lidam

com o trato e os conhecimentos sobre o corpo.



Portanto, esta car�lha, enquanto produto

educacional validado representa a ar�culação

entre teoria e prá�ca pedagógica de vivências

corporais que percorreram a pesquisa-ação da

qual se originou. Sua organização pedagógica,

configurada em seis vivências, pode propiciar

prá�cas corporais efe�vas como caminho de

reflexão sobre a corporeidade. O �tulo, Car�lha

Pedagógica sobre o Corpo na Escola, faz

referência às vivências no contexto escolar e

orientações relacionadas às suas prá�cas.

Ao concluir a construção deste produto

educacional, tornou-se evidente sua função

educa�va para a cole�vidade docente. É uma

ferramenta de suporte disponibilizada para

ajudar na compreensão e vivência da

corporeidade nos diversos ambientes escolares,

somando-se aos saberes que desde sempre

estão na escola; especialmente os saberes

corporais.
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Referencial Teórico

Ludicidade

A ludicidade, certamente, é uma palavra que traz uma carga

semân�ca associada à alegria; ao ato de brincar; à infância; aos sons de

risadas; ao sabor de doces;às cores quentes e frias; ao brilho no olhar; e à

fluída imaginação que perpassa uma construção de diversos movimentos

que quase não cessam. Geralmente, é nesse emaranhado de sensações

que pensamos, quando se fala em lúdico, ou em a�vidades lúdicas.

Porém, muitas experiências sensíveis são lúdicas, desde o simples ato

de brincar, quando criança, e na fase adulta, o prazer de iden�ficar e

degustar um bom vinho, por exemplo. Ambas são a�vidades que

despertam as mais variadas sensações e percepções, marcando, de

Para contribuir com o entendimento das ações descritas nesta

car�lha, apresentamos uma fundamentação conceitual por meio de

categorias teóricas, elaboradas para nortear a prá�ca.

As categorias citadas são conceituais e podem ser pensadas nos mais

diversos momentos das prá�cas realizadas, sem a determinação de

atribuições diretas ou hierarquias de valor. Esses conceitos norteadores

podem facilitar o planejamento e a ação. As categorias são: Ludicidade

(LUCKESI, 2002); Autonomia (FREIRE, 1996); Percepção (MERLEAU-PONTY,

2018); Consciência Corporal (ALEXANDER, 1983); e Dialogicidade (FREIRE,

1985).
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peculiares maneiras, um determinado �po de envolvimento do indivíduo

com o lúdico, na linha de pensamento de Luckesi (2002), que elabora tal

reflexão situando a ludicidade como um momento de entrega plena. Com

base na simplicidade das palavras e sensações expressas anteriormente,

que ressoam como um caleidoscópio organicamente ligado ao nosso modo

de ser, em estado lúdico, encontramos, em Rubem Alves (2005), no livro

Educação dos sen�dos e mais, uma metáfora interessante. O autor diz que

o corpo carrega duas caixas, uma de ferramentas e a outra de brinquedos.

Prosseguindo, a caixa de ferramentas seria tudo o que tem u�lidade,

e, a de brinquedos, a que desperta alegria, a fruição. Nessa reflexão, as

ferramentas são melhorias para o corpo, meios para se viver, enquanto os

brinquedos são caminhos para que o corpo encontre a felicidade. De forma

análoga, podemos estabelecer uma relação com o pensamento de Marx

(1986), ao mencionar o “reino da necessidade” e o “reino da liberdade”.

Todavia, entendemos que não são relações que se opõem, ao contrário, o

reino da necessidade cons�tui-se de ferramentas que dão condições para

o reino da liberdade, pois o primeiro carrega, entre as ferramentas, as

chaves para abrir a caixinha de brinquedos, o reino da liberdade.

A par�r dessa reflexão, observa-se que, na Educação Profissional, por

muitas vezes, a preocupação com a caixinha das ferramentas, ou seja, a

ordem da u�lidade, técnica e do pragma�smo, assume lugar de destaque.

Por outro lado, se pensarmos numa formação integral, devemos considerar

o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, ao

vislumbrar uma prá�ca educa�va que desenvolva o potencial criador do

corpo, significa evidenciá-lo em uma ampla formação harmoniosa, no
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sen�do de despertar a capacidade do corpo para descobrir novas formas

de apreender o mundo.

Quando nos referimos a uma formação harmoniosa, estamos falando

de um corpo na dimensão da corporeidade, em sua inteireza, com sua

existência humana atravessada pelos prazeres da vida, dos sonhos,

desejos, das emoções e dos sen�mentos. Nesse sen�do, retornamos a

Rubem Alves (2005, p. 63) que diz: “é brincando que se aprende”. Seguindo

essa lógica, uma atmosfera carregada de cores, sons, imagens e sensações,

proporciona um cenário em que são construídos saberes que o corpo não

esquece, que faz aflorar a sensibilidade, e se interpenetram de sen�dos e

significados, encantando as relações com os outros e com o mundo.

Dessa forma, consideramos que esse corpo lúdico ocupa especial

lugar na escola, reiterando a importância da ludicidade nas prá�cas

educa�vas e sua potência sensível na experiência pessoal dos educandos.

Assim, concordamos com Luckesi (2014), para quem a ludicidade é um

estado interno ao sujeito, que aprende vivenciando, a par�r da sua

sensibilidade e experiência pessoal, em variadas circunstâncias, ou seja,

aquilo que toca internamente, e é singular a cada sujeito, o que desperta a

cria�vidade, cri�cidade e novas descobertas de si; expressões e

comunicações.

Nesse conceito de ludicidade, nota-se a noção de estesia, proposta na

fenomenologia de Merleau-Ponty (2018), pois, segundo Nóbrega (2018), a

estesia traduz a escuta sensível da capacidade do corpo em sen�r os

sen�dos, numa compreensão de corpo como provedor de significações, e

que, ao mesmo tempo em que sente, também cria suas múl�plas
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significações, e que, ao mesmo tempo em que sente, também cria suas

múl�plas significações, numa relação recíproca entre o sujeito e seu meio,

e assim é, na experiência vivida, que o corpo permite a abertura sensível ao

mundo.

Consciência Corporal

Ressaltamos, acerca da consciência corporal, a per�nência dessa

categoria para as a�vidades corporais envolvidas. Para melhor situar a

aplicabilidade das ações pedagógicas vinculadas a a�tudes e movimentos,

recorremos à ideia de eutonia (tonicidade harmoniosamente equilibrada),

desenvolvida por Gerda Alexander, no sen�do de ajudar a “alcançar uma

consciência mais profunda de sua realidade corporal e espiritual como uma

verdadeira unidade” (ALEXANDER, 1983, p.9).

O método da eutonia integra educação, terapia e arte do corpo. A

autora entende o corpo como unidade dinâmica, situando-o como sujeito

de sua própria aprendizagem. Assim, por meio de vivências corporais, são

estimuladas a criatividade e liberdade de expressão corporal, valorizando

e tornando vivo o saber corpóreo. Trata-se de um método que propõe

sen�r os sen�dos, numa escuta do próprio corpo, na inves�gação e

observação em que o indivíduo é, simultaneamente, o sujeito e o objeto da

própria experiência (DASCAL, 2008).

Com base na visão de Gerda Alexander, nota-se que a eutonia se

fundamenta no próprio corpo, na experiência do movimento e na

comunicação entre os sentidos, que se faz no processo de experimentação

e inves�gação. Podemos compreender que o pensamento dela aproxima-se
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da fenomenologia de Merleau-Ponty (2018), que nos traz a noção da

reversibilidade dos sen�dos, ou seja, uma sensibilidade refle�da no corpo.

Nesse sen�do, inspirado em Merleau-Ponty, Caminha (2018, p. 91)

explica: “Aquele que pode ver alguma coisa também vê a si mesmo”. Logo,

ao privilegiar o mundo das experiências vividas, em que o sujeito não é

passivo, mas atua sobre o mundo, percebe e age nas diversas

circunstâncias, em constante movimento, relacionando-se e abrindo-se

para o mundo.

Alexander (1983) ainda afirma que a eutonia nos convida a

desenvolver a tomada de consciência; e que o processo de estruturação do

movimento não ocorre de forma mecânica, mas desperta a dinâmica e a

espontaneidade corporal. Já que, durante as experiências vivenciadas, são

valorizadas a expressão pessoal e o desenvolvimento corporal, no sentido

de um contato consciente que ocorre de forma integrada com o corpo, e

que, além de propiciar um equilíbrio consciente do tônus, da respiração,

atitude e do movimento, possibilita o domínio harmonioso corpóreo e

psíquico.

Todavia, a autora lembra que a eutonia não é alcançada de uma vez

por todas, mas consiste numa busca dinâmica, que se direciona a

experiências sempre diferentes, complexas e cada vez mais ricas. Tal

consciência corporal aproxima-se da fenomenologia de Merleau-Ponty

(2018), autor que considera o envolvimento e engajamento nas

experiências vividas.

Nesse contexto, ao planejarmos as a�vidades aqui descritas,

pensamos em uma proximidade com a ideia de eutonia, através de prá�cas
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que es�mulam a sensibilidade propriocep�va¹, para ampliar a consciência

de si, por meio do sen�r, perceber e conhecer o corpo, obje�vando

desenvolver o estado de atenção e o contato consciente, que, segundo

Dascal (2008), conduzem a movimentos intencionais que se harmonizam,

resultando numa presença autên�ca de si e em relação ao outro e ao

mundo.

Percepção

Prosseguimos com a categoria percepção, integrante das prá�cas

corporais e dos processos de aprendizagem, con�da na filosofia de

Maurice Merleau-Ponty, que trata do corpo, entre outros temas, como

unidade expressiva, e da percepção para além das sensações, pois “se

percebemos com nosso corpo, o corpo é um eu natural e como que o

sujeito da percepção” (MERLEAU-PONTY, 2018, p.278).

Nessa perspectiva, tem-se que a condição humana é corporal e a

percepção é um acontecimento da existência. Logo, a percepção não se dá

de forma isolada, mas em movimento. Merleau-Ponty (2018, p. 453)

considera: “O mundo percebido não é apenas o meu mundo, é nele que

vejo desenhar-se as condutas de outrem”. Nessa compreensão, portanto,

sen�r o mundo representa ter outro olhar, por diferentes perspec�vas, e

transformá-lo de sensível em inteligível.
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Dessa forma, no processo de inves�gação do corpo e das

experiências, impulsiona-se o desejo de ressignificar e compreender o

corpo, sob o olhar interrogativo dos fenômenos que caracterizam a

existência. Tal pensamento, ancorado na atitude fenomenológica de

Merleau-Ponty (2018), suscita novas reflexões e o trilhar de caminhos

talvez nunca percorridos, ou que, simplesmente, se “fecharam”, devido ao

embrutecimento de forças que tendem a moldar, regular e ajustar o

sujeito para a obediência e produ�vidade.

Nesse processo, percorrer o corpo é como adentrar num labirinto

interpreta�vo, na medida em que cada porta se abre, leva-nos a um

caminho de diferentes percepções e significações, que, somente no

caminhar, sen�ndo e explorando os diversos corredores da existência

humana, se desvela o quão ín�mo e, ao mesmo tempo, cole�vo, nos

encontramos.

Reiteramos, portanto, que a percepção envolve o impulso sensório-

motor como unidade dinâmica, em que a estrutura corporal ressoa no

entorno, em diferentes contextos sociais e culturais e, ainda, destacam-se

o movimento e o sen�r como elementos da percepção que se

correlacionam com o corpo, tempo, o outro e o mundo (NÓBREGA, 2010).

Assim, pretende-se que a dinâmica pedagógica, atuante nas vivências

aqui sugeridas, proporcione novas formas de perceber e sen�r o seu corpo,

tendo-o como um prisma mul�dimensional de desenhar e criar formas,

expressões, significados e sen�dos, evidenciando o saber que emana desse

corpo.
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Autonomia

A categoria autonomia conduz-nos aos seguintes princípios

pedagógicos freireanos: respeito aos saberes dos sujeitos; conscien�zação;

e educação, como formas de intervenção no mundo. Assim, com o foco na

formação do sujeito crí�co, buscamos referência em Paulo Freire (2013)

quando enfa�za que o importante, do ponto de vista de uma educação

libertadora, é que os homens se sintam sujeitos de seu pensar, e que o

caminho da emancipação passe pela compreensão de nossa existência

corporal, pois o “corpo consciente é a consciência intencionada ao mundo”

(FREIRE, 1985, p.51).

Para Freire (2013), é preciso lutar contra a desumanização, para se

alcançar a emancipação humana. Ao incorporar o elemento polí�co e

humanís�co universal, ao lado de uma práxis educa�va que entenda a

condição dos oprimidos e a inconclusão do ser humano, a emancipação

ganha um caráter prá�co e transformador, convergindo com a ideia de um

corpo possível de viver a integralidade, isto é, sem a fragmentação corporal

que divide e desumaniza a existência.

Próxima a essa linha de pensamento, Gonçalves (2012) ressalta que a

Educação Física se torna transformadora quando assume a sua prá�ca

pedagógica como práxis; quando entrelaça o homem com o movimento

corporal, no processo dialé�co da história, concebendo o movimento

humano em sua totalidade, numa trama consciente, em que o sujeito

reflete sua existência no mundo e com o mundo.
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A práxis, portanto, é pensada como ação humana transformadora, na

história; e a corporeidade, assumida como intencionalidade em

movimento, na linha do que afirma Merleau-Ponty (2018, p.205), segundo

o qual “ser corpo [...] é estar atado a um certo mundo”; logo, a

espacialidade da existência, que manifesta a complexidade do corpo,

também se abre para o outro, para o mundo.

Portanto, a par�r dessas ideias, o que se espera é que a dinâmica da

Educação Física possibilite mover conhecimentos, a�tudes e prá�cas

pedagógicas, que promovam a autonomia e o desenvolvimento global do

ser humano, superando as dualidades históricas e estabelecendo as

conexões, entre o homem e o meio em que vive, de forma transformadora

(KUNZ, 2001).

Dialogicidade

Finalmente, com a categoria dialogicidade, reitera-se o caráter inter-

relacional das vivências, reconhecendo essa categoria, a par�r de Paulo

Freire (2013),como essência da educação como prá�ca da liberdade,

assumindo também as dimensões da ação e reflexão como elementos

freireanos do diálogo constru�vo.

Nesse sen�do, é importante construir uma prá�ca educa�va em que

o diálogo entre os sujeitos se faça no ato de ensinar e aprender e que

promova o respeito às suas iden�dades e diversidades (FREIRE, 1999).

Nesse processo dialógico, a dialé�ca se faz necessária, ao problema�zar a

“leitura do mundo” de forma crí�ca e reflexiva.
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Para Freire (1999),o sujeito é o protagonista da sua própria existência,

vivendo histórica, cultural e socialmente como seres fazedores de seu

caminho,e, nesse processo, também são refeitos e transformados.

Essa afirmação do sujeito como responsável por sua história ganha

modulações fecundas, ao relacionarmos a práxis e a corporeidade no

contexto do ensino e aprendizagem, pois é próprio da ação pedagógica o

diálogo entre teoria e prá�ca, sendo essa experiência dialógica inseparável

da intencionalidade do corpo vivo.

Nessa perspec�va, desenvolvemos essas vivências, obje�vando, a

par�r da possibilidade de pensar a Educação Física como práxis no

processo dialé�co da história, tornar mais próxima a ar�culação entre os

saberes da área de Educação Física, os saberes corporais da escola, e a

dinâmica de transformação social, que deveria perpassar o projeto

educa�vo escolar, referenciado pelo sen�do de totalidade advindo da

corporeidade.
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A corporeidade é inerente à existência do ser no mundo. Para

entendê-la, é necessário primeiramente vivenciá-la, pois o corpo significa

vida e age nomundo em constante interação. Por isso, é preciso ir além dos

modelos de aprendizagem baseados na racionalização e possibilitar a

experiência do saber corporal e o conhecimento que vem do corpo. As

vivências aqui propostas trilham o caminho de uma aprendizagem

múl�pla, par�ndo da unidade vital e complexa que é o corpo, cuja

dimensão integral dá sen�do ao que sen�mos e fazemos.

Na inquietação do chão da escola, da pesquisa árdua e do trabalho de

campo, esta car�lha foi pensada e vivida antes de ser escrita, possibilitando

que as orientações pedagógicas aqui apresentadas pudessem servir de

apoio a professores e alunos diante dos desafios da prá�ca pedagógica.

Especificamente, a contribuição deste trabalho está no âmbito do trato

corporal na escola, ao evidenciar experiências corporais que se abram à

corporeidade e a novos entendimentos dos processos de aprendizagem

relacionadas às mais dis�ntas áreas do conhecimento.

Nesse sen�do, as vivências rela�vas à ação da pesquisa de mestrado,

proporcionam prá�cas corporais relacionadas à consciência corporal e

promovem reflexões sobre a corporeidade, de forma a valorizar a

experiência percep�va dos sujeitos envolvidos em seu caminho de

descobertas. Do ponto de vista didá�co, a car�lha apresenta seis etapas:
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a) Vivência Teia de Sen�dos: Faz-se uma sondagem sobre os

conhecimentos corporais do grupo e uma reflexão sobre a complexidade

e as conexões da vida;

b) Vivência Laboratório Sensorial: Momento em que há uma

imersão nas experiências percep�vas e na interiorização com o próprio

corpo;

c) Vivência Imagem Corporal: Os participantes participam de

experiências lúdicas e se expressam criticamente sobre questões como

padrões e imagens corporais;

d) Vivência Controle e Liberdade: São abordadas experiências

ques�onadoras sobre as situações que aprisionam e libertam, com um

lugar especial para a cria�vidade corporal;

e) Vivência Percepções de Corpo e Pele: Momento de

experimentação de diversas situações, a começar pela leitura de

imagens, passando por a�vidades manuais e encontros consigo, com o

outro e com as concepções de iden�dade subjacentes ao corpo e à pele,

finalizando com a experiência da tonicidade;

f) Vivência Feedback: Nessa etapa, em que se destacam o

diálogo, a memória e afetividade, as expressões narrativas

acumuladas ganham forma e o mediador obtém um feedback dos

círculos de vivências realizados.

Cada vivência abrange a apresentação e descrição de procedimentos,

com os materiais envolvidos e as sugestões de desenvolvimento. Ressalta-

se que não é intenção estabelecer um conjunto de instruções fechadas em



vista de resultados quan�ficáveis e avaliações precisas. A proposta da

car�lha é oferecer caminhos de vivências corporais que se abram a novas

e outras experiências de aprendizagem com o protagonismo do corpo.

O caminho da pedagogia corporal trilhado na teia de interações

humanas e com omundo ao redor é mais saboroso do que o seu fim em um

tempo determinado. As avaliações, medições e os índices são importantes,

mas não são o centro dessa ação, estando a critério das adaptações que,

certamente, surgirão e ganharão sen�do no aproveitamento do caminho

percorrido das corporeidades, de sons, cores, movimentos, objetos e vozes.

Seguem, agora, algumas orientações gerais de caráter pedagógico.

1. O tempo de cada vivência é apenas sugerido, pois é possível adaptá-lo

conforme as necessidades e o planejamento.

2. Planejar é o primeiro passo para pôr em prá�ca as vivências. Além da

imprescindível leitura do conteúdo, é possível também consultar

diretamente um quadro-resumo (vide página 17) para obter uma visão

geral das vivências.

3. Outro ponto importante é obter as imagens da ação. As fotografias e

filmagens são recomendadas para todas as a�vidades, não apenas para

compor arquivo, porque serão úteis no úl�mo encontro do feedback, no

qual sugere-se passar um vídeo ou apresentar slides do percurso

vivenciado. Logo, devido ao destaque dessa a�vidade no úl�mo dia de

encontro, considera-se importante editar os registros para posterior

exibição.
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4. A depender do público des�natário das vivências, recomenda-se um

trabalho de mo�vação logo no início, de modo que não se sintam

obrigados, mas ins�gados a par�cipar. Nesse clima mo�vacional,

aproveita-se para falar sobre a importância do registro de imagens.

Eventualmente, pode ser necessário obter dos par�cipantes, ou

responsáveis, autorização para o registro de imagem com fins

educacionais.

5. Recomenda-se, enfa�camente, em todas as vivências, o trabalho prévio

de preparação do ambiente. Inclui-se a preparação dos materiais a serem

u�lizados nas vivências, pois obtêm-se melhores resultados quando as

ações são planejadas.

6. Outro aspecto comum a todas as vivências é o uso de música de fundo e

o respec�vo equipamento que lhe dará suporte. Nas orientações que serão

apresentadas, constam sugestões de músicas.

7. As rodas de conversa, ao final de cada vivência, são importantes, mas

não precisam ser a�vidades extensas. Após as a�vidades, recomenda-se

conversar sobre as experiências vividas, mas é interessante administrar o

tempo, por exemplo, es�pulando falas pontuais. Se, no plano das vivências,

de acordo com a realidade local, es�ver previsto mais tempo, recomenda-

se estenderas rodas de conversa de cada vivência, caso contrário, pode-se

adaptar os relatos para manifestações pontuais. É importante lembrar que

está reservado um espaço para as narra�vas dos par�cipantes no úl�mo

encontro, chamado de Feedback, quando será organizada uma grande roda

de conversa.
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Essas orientações gerais têm o intuito de facilitar a compreensão das

ações a serem vivenciadas. A leitura de cada uma das vivências, com suas

par�cularidades, orientações e sugestões, certamente, trará um

entendimento mais detalhado da proposta desta car�lha e das a�vidades

envolvidas. Espera-se que este conteúdo seja ú�l e ganhe as correções,

contribuições e os acréscimos que toda proposta pedagógica requer, de

acordo com o contexto escolar e as iden�dades corporais de cada

realidade.
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Quadro Resumo
Vivências

Palavras-
Chave Obje�vo A�vidades

Tempo
e Local Materiais

Elementos Comuns
a Todas as Vivências

1 Teia de
Sentidos

- Vida

- Inter-
ligação

Conhecimento
das opiniões dos
par�cipantes e
reflexão sobre a
vida interligada

- Criaçãode uma grande
teia comosparticipantes

- Uma
Aula

- Sala

- Novelo de
lã

A

M

B

I

E

N

T

A

Ç

Ã

O

M

Ú

S

I

C

A

R

E

G

I

S

T

R

O

F

O

T

O

G

R

Á

F

I

C

O

R

O

D

A

D

E

C

O

N

V

E

R

S

A

2 Labora-
tório
Sensorial

-Percep-
cão

- Escuta

- Toque

- Memória

Escuta sensível do
corpo

- Círculo dinâmico
mínimo/máximo

- Massagem nas costas

- Caminhada com vendas

- Relaxamento e escuta
Sensível

- Objetos sensoriais

- Caminhar vendado

- Formação de duplas

- Palmas e agachamento

- Duas
Aulas

- Quadra

- Vendas

- Objetos
sensoriais

3 Imagem
Corporal

- Corpo-
próprio

- Brincar

- Auto-
Imagem

- Padrões

- Libertar-
se

Reflexão sobre a
imagem corporal

- Massa de modelar
- Leitura de imagens

- Uma
Aula

- Sala

- Massinhas
demodelar

- Folhas em
branco

- Canetas
- Imagens
impressas

4 Controle e
Liberdade

- Controle

- Liberdade

- Corpo

- Criati-
vidade

- Ludici-
dade

Refletir sobre o
controle dos
corpos e dos
projetos de vida.
Vivenciar a
cria�vidade
corporal

- Alongamento

- Movimentos
controlados

- Movimentos livres
com fitas

- Uma
Aula

- Quadra

- Sineta

- Aparelhos
de fitas

5 Percep-
ções de
Corpo e
Pele

- Corpo

- Pele

- Integra-
ção

- Conexão

- Percepção

- Iden�-
dade

- Tonici-
dade

Refletir sobre o
corpo integral; as
conexões corpo-
mundo; as
percepções
corpo-pele; e as
identidades
bioculturais

- Leitura de imagens

- Caminhada com
máscaras em branco e
enfeitadas

- Tatuagens temporárias

- Atividadecomelás�cos

- Duas
Aulas

- Quadra

- Imagens
Impressas

- Máscaras
em branco

- Material
depintura e
decoração

- Tatuagens
temporárias

- Elás�cos
grandes

6 Feedback -Experiência

- Diálogo

- Corpo-
reidade

Relembrar as
a�vidades; ouvir
os relatos; e saber
a opinião dos
par�cipantes
sobre os CVCs

- Exibição de vídeo
- Uma
Aula

- Sala

- Exibição
do vídeo
sobre as
vivências

- Roda de
conversa
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Vivência

1
Apresentação

A vivência inicial convida a uma reflexão sobre a interligação da vida,

par�ndo de perguntas que exploram o conhecimento prévio dos

par�cipantes sobre corpo e pele. Dessa forma, apresenta-se uma dinâmica

que faz referência à complexidade e integralidade corporal, assim como às

conexões entre os seres vivos, pois tudo e todos estão conectados,

formando uma grande teia de sen�dos.

Estrutura da vivência

1. Mo�vação do encontro e colocação das perguntas mo�vadoras: O que

você sabe sobre o corpo? O que você sabe sobre a pele?

2. Encaminhamento da a�vidade, na qual o novelo de lã é passado pelos

TEIADESENTIDOS
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O obje�vo desta vivência é conhecer as percepções de corpo e
pele dos par�cipantes.

A sugestão de tempo é de uma aula. O local sugerido é uma sala.

Materiais u�lizados: Novelo de lã; Caixa de som com entrada
USB; Música no pendrive.*

par�cipantes à medida que falam, de maneira que se forma uma grande

teia na sala.

3. Conclusão, mensagem final e movimento corporal.
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Procedimento - Teia de Sentidos

1 Com o ambiente preparado e as cadeiras em círculo, o mediador dá as

boas-vindas explicando o contexto das vivências e introduz o primeiro

encontro. Importante fazer um breve alongamento corporal com a turma e

mo�var os par�cipantes.

2 O mediador apresenta os ques�onamentos: O que você sabe sobre o

corpo? O que você sabe sobre a pele? A primeira pessoa que se manifestar

sobre os ques�onamentos recebe o novelo de lã e emite a sua fala. Em

seguida, explica-se que esse é o ponto de par�da da teia de sen�dos e a

pessoa que falou escolherá qualquer pessoa na sala para dar seguimento à

dinâmica.

3 O novelo é entregue à pessoa escolhida por sua antecessora e também

responderá ao ques�onamento. Assim, ao término de cada fala, o novelo

é entregue a outra pessoa e a dinâmica segue. Importante observar que se

formará um “desenho” na sala, por meio do cruzamento do fio de lã, na

extensão do espaço, onde se encontram os par�cipantes.

4 Ao término da fala da última pessoa, o mediador solicita que os

participantes observem e reflitam sobre a estrutura formada no

meio deles. Pode-se solicitar que digam palavras-chaves que

simbolizem o que o momento significa para cada um.

5 O mediador contribui com a reflexão comentando que eles construíram

uma teia de sen�dos, na qual as falas poderiam ser diferentes ou

convergentes, mas estavam interligadas; não apenas as opiniões de cada
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um, mas também cada pessoa estava conectada por estarem vivendo o

momento juntas. Complementando a reflexão, o mediador pergunta se os

par�cipantes se consideram “parados” ou “em movimento”. Após rápidas

respostas, o mediador faz uma relação entre a teia que conecta todos e a

a�vidade corporal que conjuga movimentos internos e externos, para

concluir que estamos sempre em movimento, no universo, mesmo se

aparentemente parados.

6 Para finalizar o encontro, o mediador coloca uma música e convida a

todos para dançarem. Esclarece que a dança será feita com todos sentados.

Dessa forma, o mediador conduz um �po de dança circular em que todos

assim permanecem. Com uma sequência livre de movimentos de braços e

pernas e depois movimentos com as mãos dadas, o mediador convida a

todos a acompanharem,deixando-se levar pelo ritmo da música.

7 Ao término do encontro, solicita que algumas pessoas falem,

livremente, sobre como entenderam e o que sentiram em relação a

essa vivência. Conclui agradecendo a todos e motivando-os para o

próximo encontro.
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Dicas e sugestões

- Adquirir um novelo de lã com uma cor destacada, que não seja

de espessura muito fina e com um bom volume, pois será

desenrolado, em várias direções, dentro da sala.

- Preparar uma música vibrante, que pode ser instrumental,

tendo o cuidado de copiá-la para um pendrive e testá-la antes,

na caixa de som. Sugestão de música:

DSharp - Thunder (Violin Cover) | Imagine Dragons

(Disponível em: h�ps://www.youtube.com/watch?v=j79cD6Zm

Te0. Acesso em: 10 mar. 2020).

- Pensar previamente em uma sequência de movimentos que

possam ser executados para acompanhar a música escolhida.

- Fazer o registro fotográfico.
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Apresentação

Os par�cipantes vão experimentar um laboratório sensorial, com

escuta sensível do corpo e do meio circundante, com atenção às

percepções corporais, ao toque e à memória.

Estrutura da vivência

a) A�vidade em círculo dinâmico mínimo e círculo máximo.

b) Massagem nas costas uns dos outros.

c) Caminhada com vendas.

d) Relaxamento deitados e escuta sensível.

e) Objetos sonoros e sensoriais.

f) Caminhada com vendas sobre plás�co bolha e colchonetes.

g) Formação de duplas: aperto de mão, abraço e reprodução da expressão

corporal.

Vivência

2
LABORATÓRIOSENSORIAL
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O obje�vo da a�vidade é conhecer possibilidades percep�vas e
refle�r sobre os saberes corporais.

A sugestão de tempo é u�lizar duas aulas. O local ideal é a
quadra, ou um salão amplo.

Materiais u�lizados: Vendas para os olhos; objetos sonoros
(sugestão: reco-reco, chocalho); e sensoriais (plás�co bolha,
colchonetes).

*
h) Palmas e agachamentos.

i) Roda de conversa.
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Procedimento - Laboratório Sensorial

1 O mediador diz que acontecerá um laboratório sensorial durante o qual

os par�cipantes vão ampliar as percepções de si e do ambiente ao redor.

Para iniciar, orienta-os a ficarem descalços. Convida-os a fazerem a

a�vidade do círculo dinâmico mínimo e círculo máximo, que consiste em

ficar de mãos dadas e de pé, aproximando-se do centro e, em

seguida,distanciando-se, sem soltar as mãos, como forma de alongamento

e descontração.

2 Na sequência, o mediador pede que façam massagens nas costas uns

dos outros. Apresenta também o seguinte ques�onamento: “Os olhos são

as janelas da alma?”. A intenção é que essa pergunta seja uma provocação

que acompanhará o transcorrer das prá�cas.

3 Uma venda é distribuída para cada par�cipante e todos são orientados

a colocá-la sobre os olhos e a caminhar livremente pela quadra.

4 Em seguida, são convidados a se deitar para vivenciar uma escuta

sensível de estímulos sonoros. O mediador faz uso de diversos objetos,

para despertar os sentidos dos participantes.

5 Após a escuta sensível, são convidados a andar, com as vendas,

novamente pela quadra. O mediador, antecipadamente, posiciona plás�co

bolha e colchonetes, mudando a textura do chão, em alguns pontos da

quadra, para que os par�cipantes interajam com esses es�mulos táteis.

6 O mediador solicita que tentem iden�ficar, pelo tato, as pessoas que

inicialmente estavam à direita e à esquerda. Em seguida, pede que
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retornem ao círculo inicial e re�rem as vendas.

7 Nesse momento, formam duplas frente a frente e recolocam as vendas.

Fazem um aperto de mão (direita com direita)² e dão três passos para trás,

mantendo a posição e o sen�do da mão. Dão, novamente, três passos para

frente, para retornarem ao aperto de mão original.

8 Em seguida, são orientados a repe�r o procedimento, agora, com o

gesto do abraço.

9 O mediador orienta que uma pessoa, de cada dupla, permaneça

vendada e a outra não. Solicita que a pessoa sem venda faça uma

expressão corporal qualquer e se mantenha como “estátua”. Diz, para a

outra pessoa vendada, que ela deve iden�ficar, pelo tato, a expressão

corporal do/a colega e tentar reproduzi-la.

10 Orienta para que todos �rem as vendas e formem um círculo. Começa

uma a�vidade rítmica que consiste em três movimentos: palma para a

direita e agachamento; palma para a esquerda e agachamento; até

encontrar um ritmo uníssono no círculo.

11 O mediador retoma a pergunta inicial: “Os olhos são as janelas da

alma?”, convidando para uma roda de conversa sobre as prá�cas

experimentadas, concluindo a vivência.

C������� P��������� ����� � C���� �� E����� 30

2 As a�vidades de formação de duplas com aperto de mão, abraço e palmas e agachamento foram
baseadas na Oficina de Introdução ao Teatro do Oprimido, com Denizart Fazio e Dodi Leal.
(Disponível em: h�ps://youtu.be/jZ1Zk2Py8G4. Acesso em: 10 mar. 2020).



Dicas e sugestões

- Cer�ficar-se, com antecedência, que o chão da quadra está

adequado para os par�cipantes deitarem e andarem descalços.

- Antes de iniciar a a�vidade em círculo, pedir para olharem para

quem está à esquerda e à direita, pois depois serão convidados

a retornar ao local original.

- O uso de objetos sonoros é livre, a critério do mediador. A

quan�dade e os �pos de material para es�mulos táteis para

usar no chão, como, por exemplo, o plás�co bolha, também fica

a critério do mediador. Se houver colchonetes disponíveis,

podem ser usados para deitar, ou como es�mulo para os pés, no

momento da caminhada. O importante é que os objetos sejam

previamente preparados, pois sua u�lização ocorre dentro de

uma sequência, e devem estar acessíveis. Fazer o registro

fotográfico da ação.
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Apresentação

Os par�cipantes interagem com amassinha demodelar, elemento que

desperta a memória e cria�vidade. São convidados a conhecer percepções

associadas à autoimagem, bem como as influências sobre a concepção do

próprio corpo e os padrões que aprisionam.

Estrutura da vivência

Primeira parte: Massa de modelar

a) Modelar uma parte do corpo que gosta e escrever sobre uma parte do

corpo que não gosta.

b) Manifestações livres sobre a experiência.

Segunda parte: Leitura de imagens

a) Imagem do Mito da Donzela de Ferro.

IMAGEMCORPORAL

Vivência

3
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O obje�vo desta vivência é refle�r sobre a imagem corporal.

A sugestão de tempo é a duração de uma aula. O local sugerido é
uma sala.

Materiais u�lizados: Imagens (Anexos A e B), massa de modelar,
folha em branco, caneta, caixa de som e música no pendrive.*

b) Pergunta para reflexão: O que essa história tem a ver com os dias de

hoje?

c) Imagens sobre padrões corporais.

d) Roda de conversa.
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Procedimento - Imagem Corporal

1 Sentados nas cadeiras, em círculo, os par�cipantes recebem vendas

para começarem a a�vidade percep�va.

2 O mediador anuncia que, no primeiro momento, receberão massa de

modelar³ para manusear cria�vamente e sen�r o elemento nas mãos. O

som de uma música instrumental contribui para a concentração.

3 Após interagir com a massa, os par�cipantes recebem uma folha em

branco e caneta. O mediador autoriza que re�rem a venda e passa as

próximas instruções.

4 Solicita que modelem uma parte do corpo de sua preferência. No papel,

pede que escrevam qual parte do corpo não modelariam e o mo�vo.

5 Omediador abre ummomento demanifestação livre, demodo que, quem

quiser, pode mostrar a própria modelagem e compar�lhar sua experiência.

6 O mediador dá prosseguimento com outra a�vidade e fala sobre o Mito

da Donzela de Ferro, mostrando a imagem representa�va da história. Faz a

seguinte pergunta: O que essa história tem a ver com os dias de hoje?

7 Após a pergunta, o mediador apresenta uma sequência de imagens de

cunho crí�co sobre padrões corporais e pede que as observem bem.
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Dicas e sugestões

- Preparar com antecedência os materiais que serão u�lizados:

massa de modelar; papel; texto; imagens; e música no pendrive.

- A música instrumental sugerida para o primeiro momento da

massinha é a seguinte:

Beethoven's 5 Secrets – One Republic - The Piano Guys

(Disponível em: h�ps://www.youtube.com/watch?v=mJ_�w5j-

t0. Acesso em: 10 mar. 2020).

- É recomendável que o mediador fotografe as modelagens e os

textos escritos pelos par�cipantes.

- As imagens sugeridas nessa vivência constam nos Anexos A e B.
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Apresentação
Nesta vivência, são trabalhadas as reações diante de situações de

controle corporal e liberdade cria�va. Experimentando os contrastes, os
par�cipantes são convidados a refle�r sobre as estruturas de controle e
seus projetos de vida. O momento de cria�vidade corporal é revelador da
intencionalidade do movimento e da força do lúdico e da cria�vidade.

Estrutura da vivência
Aquecimento: a�vidade de alongamento u�lizando o círculo mínimo e
círculo máximo.

Primeira parte: Controle

a) Explicar: o espaço delimitado, a sineta, o contato visual e a obediência às
instruções.

b) Um toque: andar; dois toques: andar rápido; três toques: parar; quatro
toques: agachar; cinco toques: andar em câmera lenta.

c) Fazer uma sequência progressiva e duas sequências aleatórias.

CONTROLE E LIBERDADE

Vivência

4
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O obje�vo desta vivência é refle�r sobre as situações que
controlam nossos corpos e nossos projetos de vida, e como ser
cria�vos.

A sugestão de tempo é de uma aula. O local ideal é a quadra.

Materiais u�lizados: Sineta; caixa de som; música no pendrive; e
aparelhos de fitas (Apêndice A).
*

Segunda parte: Liberdade

a) Reunir-se no centro da quadra e entregar as fitas.

b) Orientar: o espaço amplo e a liberdade de movimentos ao som de
música.

Terceira parte: Roda de conversa

a) Pergunta geradora: Como vocês se sen�ram nesses momentos de
controle e liberdade?

b) Para começar, os par�cipantes podem fazer uma rodada de palavras:
Uma palavra para a situação de controle e uma palavra para a situação de
liberdade.

c) Retomar a pergunta geradora e promovera discussão.
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Procedimento - Controle e Liberdade

1 De pé, inicia-se com a a�vidade de círculo dinâmico mínimo e círculo

máximo, para efeito de descontração e alongamento. O mediador explica

que, nessa vivência, serão experimentados dois momentos dis�ntos, com

situações de controle e situações de liberdade; por isso a importância de

seguir as orientações.

2 Nesse momento, o mediador adota uma comunicação baseada em

instruções e comandos. Explica que o grupo deverá se movimentar em um

determinado espaço da quadra, e que não é permi�do sair dele. É

importante que o mediador saiba que essa orientação segue a lógica dessa

etapa da a�vidade, que é passar a ideia de controle e obediência dos

movimentos e do espaço a ser u�lizado.

3 O mediador passa as seguintes orientações: O grupo vai se movimentar

no espaço determinado. Os movimentos dos par�cipantes serão

controlados⁴ pelo som de uma sineta. Um toque para andar; dois toques

para andar rápido; três toques para parar; quatro toques para agachar; e

cinco toques para andar em câmera lenta. Reforça que os par�cipantes

devem manter o contato visual. Como sugestão, o mediador pode fazer

uma sequência progressiva e duas sequências aleatórias, de acordo com o

tempo disponível.
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4 O mediador fica atento às reações e expressões corporais do grupo,

durante a a�vidade. Ao término, todos são chamados ao centro da quadra.

5 Omediador explica que terminou essa etapa da a�vidade e inicia a nova

etapa, distribuindo um aparelho de fita para todos. Explica que, nesse

momento, o grupo tem todo o espaço da quadra para se movimentar e

todos são livres para criar os movimentos que quiserem e interagir com as

fitas. Ao som de músicas instrumentais, tem início a a�vidade criativa.

6 Omediador fica atento às reações, expressões corporais e interações. Ao

finalizar, convida a todos para o centro da quadra para, sentados em

círculo, iniciarem a úl�ma parte da vivência que é a roda de conversa.
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7 O mediador coloca a pergunta geradora: Como vocês se sen�ram nesses

momentos de controle e liberdade? Orienta os par�cipantes a fazerem

uma rodada de palavras: cada um fala uma palavra para a situação de

controle e uma palavra para a situação de liberdade. Depois de todos se

manifestarem, retoma a pergunta geradora e a conversa em grupo é feita

de forma livre. Pode concluir comum a breve retrospec�va dos dois

momentos, destacando sua visão das reações observadas e relacionando

as falas dos par�cipantes com as situações de controle e cerceamento do

dia a dia, assim como reforçar a importância da corporeidade.



Dicas e sugestões

- Preparar a limpeza da quadra previamente para que os

par�cipantes possam caminhar e correr descalços. Registrar em

fotos, ou vídeo, cada um dos momentos dessa vivência.

- Os aparelhos de fitas podem ser confeccionados a critério do/a

mediador/a. Uma sugestão é apresentada em tutorial con�do

no Apêndice A.

- As sugestões de músicas instrumentais para o momento da

cria�vidade corporal são as seguintes:

Cheap Thrills - Sia Violin Cello Cover Ember Trio

(Disponível em: h�ps://www.youtube.com/watch?v=E4w_5bY

0tBY. Acesso em: 10 mar. 2020).

Cold Water - Major Lazer feat. Jus�n Bieber and MØ Violin

Cello Cover Ember Trio

(Disponível em: h�ps://www.youtube.com/watch?v=sDg23LlC

NjM. Acesso em: 10 mar. 2020).

Closer - The Chainsmokers Violin Cello Cover Ember Trio

(Disponível em: h�ps://www.youtube.com/watch?v=1-g15ipBS

74. Acesso em: 10 mar. 2020).
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PERCEPÇÕESDECORPOEPELE

Vivência

5
Apresentação

Nesta vivência, parte-se da leitura de imagens para refle�r sobre as

conexões entre o corpo, a pele e natureza. O corpo está inserido na cultura,

ao mesmo tempo em que produz cultura. No decorrer da vivência, os

par�cipantes exercitam a observação e as reações diante de interações

silenciosas, promovendo intervenções ar�s�cas em máscaras e na própria

pele, para refle�r sobre as iden�dades pessoais e grupais.

Estrutura da vivência
Primeira parte: A mente da pele

a) Em equipes, observam imagens sobre corpo e pele.

b) Dizem o que viram nas imagens.

Segunda parte: Iden�dades

a) Recebem máscaras em cartolina branca e fazem uma caminhada,

observando-se mutuamente.
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b) Ao retornarem, realizam trabalho ar�s�co nas máscaras e fazem uma

nova caminhada com as máscaras enfeitadas, observando-se novamente.

c) Aplicação de tatuagens temporárias.

Terceira parte: Tonicidade

a) A�vidade com elás�cos.

O obje�vo desta vivência é refle�r sobre o corpo integral; as
conexões do corpo com o mundo; as percepções do corpo e da
pele; e as iden�dades bioculturais.

A sugestão de tempo é de duas aulas. O local ideal é a quadra.

Materiais u�lizados: Mesas e cadeiras para trabalho em equipe;
pastas plás�cas ou envelopes grandes (para colocar o material
das a�vidades); Imagens previamente impressas (Anexo C); papel
cartão para impressão ou cartolina branca (Apêndice B); rolo
pequeno de elás�co para costura (para usar nas máscaras);
material de pintura e ornamentação (lápis de cor, giz de cera,
canetas hidrográficas, lantejoulas, retalhos de papel colorido,
cola, tesoura - um kit para cada equipe). Música no pendrive;
tatuagens temporárias do �po decalques de pele. Elás�cos
grandes e costurados, suficientes para todos fazerem prá�cas de
tonicidade.

*
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Procedimento - Percepções de Corpo e Pele

1 A vivência inicia-se com os participantes sentados em equipes. O

mediador orienta que peguem as imagens impressas, da primeira

atividade, e observem atentamente. As imagens são fotografias e

ilustrações representando a relação entre corpo e natureza (Anexo C).

2 O mediador encaminha a pergunta motivadora: Que reflexão

poderíamos fazer sobre as imagens e sua relação com o corpo e com

a pele? Durante alguns minutos os participantes conversam entre si.

Em seguida, cada grupo é convidado a resumir o que viu nas imagens.

3 No momento seguinte, o mediador anuncia a a�vidade em que vão

refle�r sobre as relações interpessoais e as diferenças entre si. Os

par�cipantes recebem máscaras em branco (Apêndice B).

4 O mediador orienta que ao som de uma música instrumental, todos

devem colocar as máscaras e caminhar livremente na quadra, observando-

se mútua e tranquilamente, em silêncio.

5 O mediador fica atento às reações do grupo. Após alguns minutos de

caminhada e observação, chama os par�cipantes de volta para suas

equipes.

6 Em seguida, convida o grupo a �rar suas máscaras e realizar uma

a�vidade de ornamentação em cada uma. Diz para os par�cipantes

abrirem as pastas que contêm os materiais de pintura e decoração, pois,

nesse momento, farão uma intervenção cria�va nas máscaras em branco,
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dando-lhes cores, enfeites e caracterís�cas próprias, de acordo com o

gosto de cada um.

7 O mediador es�pula um tempo para a produção ar�s�ca e, em seguida,

convida a todos para ocuparem a quadra. Esclarece que devem caminhar

novamente, observando uns aos outros com suas máscaras enfeitadas, ao

som da música instrumental.

8 Omediador fica atento às reações do grupo, diante dessa nova realidade.

Passado o tempo necessário de observação mútua, chama todos para seus

lugares e coloca a seguinte pergunta geradora: “Que reflexão poderíamos

fazer sobre a experiência dos rostos em branco e dos rostos enfeitados?”.

Pede que guardem interiormente esse ques�onamento, pois o retomarão

ao final da vivência.

9 O mediador anuncia outro momento da vivência, complementar ao

anterior, em que vão refle�r sobre as diferenças e iden�dades individuais e

grupais.

10 Explica que vão experimentar tatuagens temporárias, aplicando

decalques diversificados, conforme as escolhas de cada um. Solicita que

abram as pastas da próxima a�vidade, que contêm os decalques de pele, e

escolham as figuras para aplicar uns nos outros.

11 O mediador es�pula um tempo para os grupos selecionarem suas

tatuagens, interagirem e admirarem suas criações. Considera que uma

reflexão per�nente sobre esse momento diz respeito a tocar; ao cuidado

com o outro; à história do corpo e da pele; bem como às marcas

C������� P��������� ����� � C���� �� E����� 44



socioculturais que cada pessoa vai acumulando e assumindo ao longo da

vida.

12 Ao final da a�vidade, chama os grupos para formarem uma grande

roda de conversa e relembrar as prá�cas realizadas. A leitura de imagens,

as máscaras e seu ques�onamento sobre como se sen�ram e, por fim, a

experiência das tatuagens. Convida a todos a se manifestarem de forma

livre.

13 No encerramento da vivência, o mediador faz uma breve reflexão

sobre as falas dos par�cipantes e anuncia uma prá�ca relacionada à

tonicidade e ao movimento corporal. Relembrando a importância das

interligações do corpo no mundo e nas relações sociais, convida a todos a

experimentarem uma prá�ca livre com elás�cos como forma de vivenciar

a percepção dos sen�dos, a tonicidade do corpo e a criação demovimentos

individuais e cole�vos. Ao término da a�vidade, agradece o envolvimento

de todos e convida para estarem presentes no próximo e úl�mo encontro.
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Dicas e sugestões

- Preparar, com antecedência, a quadra, com mesas e cadeiras

para o trabalho em equipe. Par�ndo do princípio de que os

materiais de cada a�vidade já foram previamente separados,

recomenda-se que o mediador coloque antecipadamente três

pastas em cima de cada mesa, iden�ficando-as como a�vidade

1 (imagens, Anexo C); a�vidade 2 (máscaras em branco,

Apêndice B); e a�vidade 3 (materiais de pintura e

ornamentação); assim, evita ter que distribuir esses itens em

cada equipe durante a execução da vivência.

- As máscaras em branco (Apêndice B), sugere-se que sejam

impressas em folhas A4, preferencialmente com papel para

cartão de visita (gramatura em torno de 250 gramas), ou, ainda,

pode-se imprimir apenas um modelo em papel comum,

transferindo o desenho manualmente para cartolinas brancas e

recortando-o com tesoura. O importante é ter as máscaras em

um papel encorpado e em quan�dade suficiente para todos.

- Para prender as máscaras ao rosto, recomenda-se u�lizar um

pequeno rolo de elás�co geralmente usado em trabalhos de

costura; dessa forma, o rendimento do material estará mais

garan�do. As tatuagens temporárias podem ser adquiridas em

papelarias ou lojas de importados, pois são decalques comuns

para maquiagens ar�s�cas e fantasias.
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- Os elás�cos u�lizados na prá�ca de tonicidade são fitas

elás�cas de rolo, geralmente encontradas em lojas de confecção

ou costura.

- Registrar as a�vidades em foto ou vídeo.

- Sugestão de música para a primeira caminhada, com as

máscaras em branco:

Rhythm Drums – RitmoTambores

(Disponível em: h�ps://youtu.be/cLDlR9eDOaM. Acesso em: 10

mar. 2020 ).

- Sugestão de música para a segunda caminhada, com as

máscaras enfeitadas:

IZ - What a wonderful World [Instrumental Cover]

(Disponível em: h�ps://youtu.be/cRmXHKVxzkw. Acesso em:

10 mar. 2020).
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FEEDBACK

Apresentação
Neste úl�mo encontro, a vivência envolve afeto, escuta e dialogicidade.

Os par�cipantes vão assis�r a um vídeo com um apanhado geral das

a�vidades; com imagens que certamente despertarão lembranças e afetos

relacionados às experiências de cada ume do grupo. É omomento da roda de

conversa, dos relatos sobre suas vivências pessoais, dos novos conceitos e das

descobertas. Também é o momento do feedback,de dar sugestões e avaliar,

de forma livre, a ação como um todo.

Estrutura da vivência
1. Exibição do vídeo das prá�cas vivenciadas.

2. Colocação dos ques�onamentos sobre as concepções de corpo e o

feedback da ação.

3. Roda de conversa.

4. Conclusão.

Vivência

6
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O obje�vo desta vivência é obter dos par�cipantes um retorno
sobre os encontros realizados, oferecendo um espaço de
expressão pessoal e grupal sobre o corpo, assim como um
momento de reflexão sobre a corporeidade.

A sugestão de tempo é de uma aula. O local sugerido é uma sala.

Materiais u�lizados: Projetor para exibição; pendrive com o
arquivo da apresentação.

*
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Procedimento - Feedback

1 O mediador inicia o úl�mo encontro com uma introdução sobre o

percurso realizado por todos, destacando esse momento de diálogo e

reflexão em torno da corporeidade, e enfa�zando a importância da roda de

conversa, lugar de avaliar e dar um feedback sobre as a�vidades vividas.

2 Para promover uma sensibilização que contribua com o diálogo, o

mediador apresenta um vídeo ou sequência de slides com os momentos de

cada vivência.

3 Após a exibição, convida a todos para compar�lharem suas reflexões.

Sugerem-se duas perguntas: a) Diante das prá�cas vivenciadas, o que é o

corpo para você? b) Como foi sua experiência durante as prá�cas e qual a

sua avaliação das vivências?

4 Os par�cipantes colocam suas reflexões em comum. Esse é ummomento

muito rico,do ponto de vista das emoções, lembranças e a�tudes, por isso

a mediação deve ocorrer com sensibilidade e responsabilidade.

5 Após todos se manifestarem, o mediador agradece e faz a conclusão.
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Dicas e sugestões

- Presume-se que o mediador tenha organizado as fotos e

filmagens de cada encontro e destacado os melhores

momentos, por isso, é importante fazer uma edição de vídeo ou

apresentação de slides com as imagens registradas.

- A dinâmica de organização do feedback pode ser definida

conforme o contexto pedagógico, sugerindo-se apenas a

produção prévia das imagens que serão exibidas, assim como a

colocação de algumas perguntas geradoras para que os

par�cipantes dialoguem e avaliem as vivências.
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Apêndices
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Apêndice A
TUTORIAL DE CONFECÇÃO DO APARELHO DE FITA
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A. Três metros de fita de ce�m
B. Haste para balão
C. Duas argolas de chaveiro
D. Agulha e linha
E. Tesoura
F. Alicate de Bico
G. Isqueiro
H. Prego

Passe a fita por
dentro da argola

Dobre a fita por
dentro da argola

Segure firme
para costurar

Costure para
prender a argola

Esquente a
ponta do prego

Fure e transpasse
a haste

Encaixe a outra
argola no furo

Confira o
resultado

Junte as argolas
da fita e da haste

Confira o
resultado

Esquente a ponta
para não desfiar

Dobre as laterais
na ponta da fita



Apêndice B
MODELO DE MÁSCARA
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Anexos
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Anexo A
MITO DA DONZELA DE FERRO

Naomi Wolf (1992, p.22) explicita que “a Donzela de Ferro original era
um instrumento de tortura da Alemanha medieval, uma espécie de
caixão com a forma de um corpo, que trazia pintados os membros
e o rosto de uma jovem bela e sorridente. A pobre ví�ma era ali
encerrada lentamente. Quando a tampa se fechava, a ví�ma ficava
imobilizada e morria de inanição ou, de modo menos cruel, morria
perfurada pelos espigões de ferro encravados na parte interna do
caixão”.

Fonte: Dama de Ferro (2019)
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Anexo B
IMAGENS SOBRE PADRÕES CORPORAIS

Fonte: Margen (2019)
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Anexo C
IMAGENS SOBRE A RELAÇÃO CORPO E NATUREZA

Fontes: 1. Brodowicz (2018); 2. Lepka (2018); 3. Trueac�vist (2018).
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