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RESUMO 

Este artigo propõe uma reflexão a respeito das concepções de corpo e 

brincadeira apresentadas por professores em situação de formação 

contínua. Trata-se de um relato de experiência no qual alguns 

profissionais da rede estadual de ensino do estado de São Paulo através do 

projeto “Teia do Saber” puderam confrontar suas visões de infância com as 

práticas sugeridas pelo exercício teatral. O artigo fundamenta as 

necessidades da experimentação e sensibilização desses profissionais afim 

de que possam desenvolver sua prática pedagogia compreendendo como as 

experiências lúdicas afetam a visão da prática docente e, desse modo, 

compreendendo como o homem de nosso tempo se relaciona com a 

infância e com seu próprio corpo. 

Palavras-chave: Infância, Jogos e brincadeiras, formação de professores, 

corporeidade. 

 

1 -Introdução 

 Qual o real papel das 

vivências lúdicas na formação de 

professores do Ensino 

Fundamental brasileiro? Quais as 

concepções predominantes do 

brincar e da própria corporeidade 

humana presentes nas práticas 

docentes? Por que, na atualidade 

o tema jogos e brincadeiras parece 

encontrar ecos retumbantes na 

área da ciência pedagógica e, 

ainda assim, aparentemente 

permanece ilhado da realidade da 

sala de aula? 

 Compreender como as 

experiências lúdicas afetam a 
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visão da prática docente é 

compreender como o homem de 

nosso tempo se relaciona com a 

infância e com seu próprio corpo. 

Esta afirmação provém de 

observações tecidas ao longo de 

anos na área das pesquisas sobre 

a corporeidade humana, infância 

e brincadeira e se mostra como 

ponto inicial para o relato desta 

experiência ora apresentada.  

 Nas situações que se 

destinam a aplicar conceitos e 

práticas lúdicas junto a 

professores em formação 

contínua, encontram-se uma série 

de concepções enraizadas 

histórica e socialmente que 

denunciam o modo como toda 

uma determinada sociedade se 

aproxima ou não das vivências 

lúdicas, das experiências 

corporais e mesmo da infância, 

ainda que suas atividades 

profissionais concentrem-se nos 

ciclos do Ensino Fundamental, e, 

portanto, em crianças maiores de 

seis anos de idade. 

1.2- A dicotomização corpo-espírito: 

 

Em seu livro Sentir, Pensar, Agir - 

corporeidade e educação (1994), 

Maria Augusta Salim Gonçalves 

oferece algumas respostas 

historicamente contextualizadas 

para abordar a evolução temporal 

que sofreram os conceitos de 

corporealidade e de racionalidade. 

Essa chave filosófica parece 

apontar algumas pistas sobre o 

quadro atual da educação 

fundamental no Brasil em que há 

um relevante número de 

pesquisas interessadas na 

brincadeira e no jogo no âmbito 

educacional, mas que, no entanto, 

Mantém as mesmas quase 

inexistente na prática cotidiana 

escolar. 

 Gonçalves, ao retornar aos 

primórdios da civilização 

ocidental, na Grécia estabelece 

um ponto aproximado na História 

em que as relações humanas 

corporais parecem se distanciar 

da capacidade humana da 

racionalização. Um ponto na 

História do pensamento humano 

em que há uma quase definitiva 

segmentação entre o corpo e o 
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espírito (mente).. Para ela  o 

processo civilizatório humano 

coincide com o aumento gradual 

na distância entre esses dois 

parâmetros e para evidenciar seu 

raciocínio, Gonçalves se apóia em 

Foucault, Lippe e Elias1. Embora 

cada um desses autores aponte 

perspectivas distintas, todos 

consideram um processo de 

“descoporalização” observado 

concomitante e proporcionalmente 

ao processo civilizatório. 

  Nessa perspectiva 

descoporalização significa:  

(...) por um 

lado, que ao 

longo do 

processo de 

civilização, em 

uma evolução 

contínua da 

racionalização, 

o homem foi 

tornando-se, 

progressivamen

te, o mais 

                                                 
1
 Michel Foucault (1987),Rudolf Zur Lippe (1978) 

e Norbert Elias (1976) apontam para as 

conseqüências  que o processo civilizatório trouxe 

ao homem moderno oidental acerca de sua 

corporalidade.  

independente 

possível da 

comunicação 

empática do 

seu corpo com 

o mundo, 

reduzindo sua 

capacidade de 

percepção 

sensorial e 

aprendendo, 

simultaneamen

te a controlar 

seus afetos, 

transformando 

a livre 

manifestação de 

seus 

sentimentos em 

expressões e 

gestos 

formalizados.(!9

94 - pg 17) 

 Segundo a autora, a partir 

da Renascença o paradigma da 

racionalidade, do cálculo e da 

ciência passa a incidir 

predominantemente sobre as 

manifestações humanas. As Artes 

e o trabalho, de acordo com Lippe 

sofreram as conseqüências dessa 
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dicotomização. Lippe conclui que 

o homem ocidental estendeu sua 

atitude de um crescente domínio 

da natureza ao seu próprio corpo, 

“domínio esse que caminha passo 

a passo com a exploração do 

trabalhador corporal no sistema 

capitalista.” (1994, pg 19) O 

surgimento da ciência moderna 

coroaria essa separação 

encaminhando as concepções 

humanas ocidentais sobre corpo e 

mente para sue ponto definitivo 

de segregação. O corpo passa a 

ser relacionado com o que haveria 

de mais primitivo e, de acordo 

com a nova perspectiva 

racionalista, grotesco. Portanto, 

todo e qualquer trabalho físico 

humano representaria o exercício 

dessa natureza instintiva e menos 

nobre que as manifestações da 

racionalidade. Nesse contexto, as 

artes corporais, os trabalhos 

físicos e manuais, o esporte, o 

jogo e a brincadeira aparecem 

carregados de uma 

conceitualização de menor valor 

na escala das atividades 

humanas. 

 Passariam a ter medida 

maior em qualidade as atividades 

voltadas ao uso das capacidades 

mentais e intelectuais, 

reproduzindo uma história de 

domínio e exploração, desta feita 

através da dicotomia entre corpo e 

mente. São mais reconhecidos e 

valorizados pela sociedade 

ocidental moderna os empregos de 

esforços racionais em detrimento 

das atividades que envolvam a 

corporalidade.  

 Ecos dessa perspectiva 

encontram-se gritantemente 

presentes na sociedade brasileira 

hoje. Os reflexos da revolução 

midiática do final do século XX 

levam a dicotomização corpo-

mente a um extremo jamais 

vislumbrado pelos pensadores 

modernos. As experiências 

“virtuais” proporcionadas pela 

automação do mundo pós-

moderno, pela rede de 

computadores e pela TV levaram a 

sociedade a contemplar a 

existência quase que 

exclusivamente através de 

imagens e de sons distantes da 

realidade física do corpo. Não se 
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faz mais necessário estar presente 

fisicamente para saborear os 

prazeres e dissabores de qualquer 

experiência humana. Em um 

universo midiático em que nunca 

o corpo humano foi tão explorado 

como paradigma da beleza ideal,  

falta espaço para o contato 

sensorial físico e real.  

 O homem pós-moderno não 

abre os portões de suas casas, 

não se levanta para mudar o 

canal da televisão, pede comida, 

remédio e jornais do conforto de 

seu aparelho telefônico sem fio, 

encontra novo sentido para o 

verbo viajar diante da tela de seu 

computador. No entanto, nunca o 

homem esteve tão obcecado pelas 

formas físicas do corpo como na 

sociedade atual. Porém, ele relega 

à ciência e às novas tecnologias o 

trabalho de pensar um corpo 

melhor e mais belo para si. As 

cirurgias plásticas estéticas e 

reparatórias e os grandes eventos 

do esporte mundial são 

experiências contemplativas que, 

aparentemente, suprem a 

necessidade humana de viver 

corporalmente tais experiências. 

1.3- O jogo, a brincadeira e a arte no contexto da 

descoporalização: 

 

Em seu livro Brinquedo e indústria 

cultural,(1996), Paulo Salles de 

Oliveira buscou a compreensão a 

respeito das impressões que o 

brinquedo e o jogo geram e 

causam ser humanos e na 

sociedade na qual este se insere.. 

Para ele, os conceitos projetados 

sobre o jogo e a brincadeira na 

sociedade pós-moderna podem ser 

analisados na perspectiva do 

adulto consumidor. Essa 

perspectiva adultocêntrica é 

fundamental para o autor na 

medida em que os significados 

atribuídos ao brincar e ao 

brinquedo surgem exatamente 

desse ponto de observação: o 

adulto Nesse sentido, sua análise 

vai encontrar respaldo na 

argumentação de Gonçalves em 

relação a corporalidade humana 

nos dias atuais, na mesma 

proporção em que o adulto atual 
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atribui significado para as 

experiências corporais conforme 

discorrido acima..  

 Portanto, para Oliveira, o 

brincar pode ser considerados de 

acordo com as seguintes 

explicações para a função 

atribuída ao brincar: 

- Válvula de escape para energia extra 

da criança; 

- Processo através do qual a 

criança remonta a gênese do 

gênero humano através da 

História e suas fases evolutivas; 

- O brincar  despido de 

significados e passa a ser um 

confortável meio do adulto se 

‘livrar “da criança por algum 

tempo, etc. Ainda:  

- Este seria um modo que a 

criança encontra para lidar com a 

angústia gerada pelo afastamento 

materno e acabaria por 

proporcionar-lhe uma 

compreensão acentuada das 

relações que ela estabelece com o 

mundo e com as pessoas. 

Portanto, o brinquedo seria um 

ato originado do tédio e da 

angústia infantil através do qual 

ela acaba por descobrir prazer e 

compreensão da realidade.  

 Para considerar tais 

conceitualizações do brincar, 

Oliveira considera fundamental 

observar que pode haver dois 

olhares do adulto para com o 

brincar. Ainda que o adulto 

considere uma ou outra função 

atribuída ao brincar, a origem 

dessa conceitualização pode ser 

encontrada na psicanálise, 

segundo a qual o brinquedo é 

carregado de significados para o 

adulto na medida em que cumpre 

uma das duas seguintes funções: 

Na primeira o brinquedo 

configuraria como uma 

possibilidade de compensação de 

uma infância carente de 

brinquedos. Na segunda o 

brinquedo pode ser visto como um 

sinônimo do jogo e, dessa forma, 

assumir a função de “válvula de 

escape” das pressões sofridas pelo 

adulto no contexto mundial atual. 

 O mais relevante diante 

dessas perspectivas é assimilar de 

que modo estas se relacionam 

com o conceito de corporalidade 

vigente na sociedade atual. As 
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relações corporais estabelecidas 

pelo senso comum incidem 

também, fortemente, sobre essa 

perspectiva do brincar. As 

consequências dessa incidência 

podem ser observadas no modo 

como as brincadeiras e os 

brinquedos efetivamente vêm se 

apresentando  nos tempos atuais. 

Para Oliveira, atualmente, os 

brinquedos deixaram de se 

dedicar ao envolvimento físico da 

criança com o mesmo. 

Brinquedos e brincadeiras 

virtuais ou de observação 

parecem cumprir o papel de 

representar os conceitos corporais 

existentes na sociedade: o 

reduzido espaço físico para a 

brincadeira nas residências, nas 

escolas e nos espaços públicos 

também colabora para a 

sedimentação dessa afirmação. 

Ainda: o brinquedo e o brincar 

sofrem direta influência dos 

veículos midiáticos na mesma 

proporção que estes afetam a 

conceitualização de corporalidade.  

 Brincar passa, portanto, a 

se relacionar mais com a imagem 

subjetiva a ser construída 

agregando-se um suposto 

significado do brinquedo ao status 

que a aquisição do brinquedo tem 

na sociedade contemporânea. O 

brincar também acompanha os 

modismos e  são observadas 

crianças “alimentando” bichos de 

estimação virtuais e adultos 

consumindo cada vez mais 

“brinquedos” sofisticados e de 

tecnologia avançada. De qualquer 

forma, acompanhando essa 

evolução, observa-se ainda, o 

distanciamento real, sensorial 

entre adultos e crianças no ato de 

brincar. 

 O mesmo fenômeno parece 

acompanhar as vivências 

artísticas. Na mesma medida em 

que a noção pós-moderna de 

corporalidade afeta o brincar; a 

dança, o teatro, a música e até as 

artes plásticas vão se tornando 

cada vez mais rarefeitas no 

ambiente da infância. Uma certa 

assepsia parece controlar os 

rumos das experiências de 

infância que a sociedade 

atualmente oferece. Oliveira 

aponta, por exemplo a presença 

quase que exclusiva de materiais 
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feitos de plástico laváveis e anti-

alérgicos destinados à criança. 

Nesse contexto, as tintas, o chão, 

a terra, a argila, o movimento 

corporal da dança e do teatro não 

têm encontrado espaço mesmo 

nos ambientes educacionais onde, 

esperava-se, fossem mantidas 

algumas prerrogativas do acesso 

universal aos conteúdos 

humanizadores. 

 Algumas consequências 

dessas afirmações passam a ser 

melhor contempladas na medida 

em que desloca-se o olhar para a 

prática docente nas escolas 

públicas brasileiras.Na escola, 

tem-se uma realidade tão 

complexa quanto à do mundo. Ela 

não permanece isolada a este e se 

dá conta de que é refúgio e 

assembléia por onde se mediam 

diferenças, discutem-se 

inconsistências e formulam-se 

estratégias para a sobrevivência 

humana.  

 

2 - Professores em formação contínua - uma oportunidade para o corpo:  

. Neste relato, se faz 

necessário evidenciar a 

necessidade de resistência em 

relação ao dualismo corpo-mente 

vigente nas práticas docentes 

como conseqüência dos processos 

de inter-influência ocorridos entre 

sociedade e escola. Nesta 

experiência observa-se mais que a 

constatação de um estado 

definido das relações humanas 

com o corpo e com as atividades 

corporais artísticas e lúdicas: 

sedimenta-se fortemente a 

urgência do resgate da 

sensibilidade corporal e da 

valorização do corpo para a 

experiência humana. 

 Este é um relato de 

experiência com oficinas de 

práticas teatrais dentro de um 

dos tópicos de trabalho do projeto 

“Teia do Saber”. Conforme orienta 

a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, esta está 

concentrando seus esforços para 

oferecer à população uma escola 

pública de qualidade, que receba 

e mantenha sob seus cuidados 

todas as crianças e jovens, que 

favoreça o acesso à cultura, à 

arte, à ciência, ao mundo do 
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trabalho, que eduque para o 

convívio social e solidário, para o 

comportamento ético, para o 

desenvolvimento do sentido da 

justiça, o aprimoramento pessoal 

e a valorização da vida.  

 O êxito desse 

empreendimento requer o preparo 

intelectual, emocional e afetivo 

dos profissionais nele envolvidos. 

Por essa razão, está priorizando, 

entre suas ações, a formação dos 

educadores que atuam nas 

escolas. Para tanto, o presente 

projeto contou com a participação 

de instituições de ensino superior, 

contratadas para realização de 

cursos de capacitação e 

aprimoramento dos professores 

da rede pública estadual.  

 As ações descentralizadas 

do Programa de Formação 

Continuada -  Teia do Saber - 

visaram proporcionar ao professor 

ambientes de aprendizagem que 

assegurassem: 

 atualização permanente para 

o uso de novas metodologias 

voltadas para práticas 

inovadoras e para o uso de 

materiais didáticos que 

atendam às necessidades de 

aprendizagem das crianças e 

jovens, explicitadas pelos 

indicadores de desempenho; 

 desenvolvimento de 

competências para a 

utilização de novas 

tecnologias a serviço da 

aprendizagem; 

 adoção de práticas de 

avaliação como instrumento 

de acompanhamento do 

trabalho docente e do 

percurso do aluno, seus 

avanços e dificuldades, com 

o propósito de redimensionar 

as ações; 

 desenvolvimento de 

competências que 

qualifiquem para o 

enfrentamento das 

contradições do cotidiano, 

favorecendo o processo de 

socialização dos alunos, a 

edificação de valores éticos, 

solidários e de respeito ao 

outro, que auxiliam o aluno 

na construção de seu projeto 

de vida. 

 Além disso, é preciso 

apontar que a oficina foi 
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idealizada e realizada sob a óptica 

da ludicidade da experiência 

teatral. Portanto; todas as 

considerações anteriormente 

feitas a respeito da influência do 

dualismo, da dicotomização 

corpo-mente, neste relato, passam 

a se estender para as vivências 

teatrais ora descritas. 

 Na situação concreta da 

oficina, encontram-se evidentes 

as conceitualizações histórica e 

socialmente constituídas a 

respeito do menosprezo das 

experiências corporais. Os 

professores participantes da 

oficina trouxeram, em sua 

maioria, uma resistência concreta 

à abordagem prática eleita como 

veio metodológico de parte da 

oficina. 

2.2 - Procedimentos metodológicos: 

 

Este relato concentrará sua 

atenção na narrativa e 

demonstração dos procedimentos 

adotados na abordagem do 

seguinte tópico: “Corporeidade e 

concepção criativa”  destinado a 

compor um dos módulos 

dedicados aos profissionais da 

Educação Artística.  

 Este caso específico ocorreu 

com participantes do projeto que 

atuam na cidade de São José dos 

Campos, S.P. em Setembro de 

2005 durante um sábado todo das 

8:00 às 17:00h. A prof. Dra. Sônia 

Maria Coelho da FCT Unesp de 

Presidente Prudente foi a docente  

responsável pelo tópico aqui 

relatado. Nossa participação pode 

ser descrita como assistente 

técnica da Profa. Dra. Sônia 

Coelho e nos responsabilizamos 

pela criação e aplicação das 

dinâmicas apresentadas ao grupo. 

 O tópico foi dividido em 

duas sessões com distinções 

metodológicas. A primeira etapa, 

cumprida no período da manhã 

tratou dos fundamentos teóricos 

da estética e da evolução da 

corporeidade ao longo da História 

aqui demonstradas a partir de 

obras de Arte escolhidas para tal 

análise. A segunda etapa, 

cumprida à tarde, desatinava-se 

às experimentações práticas de 
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diversos conteúdos programados 

a saber, bem como seus 

respectivos objetivos específicos: 

a) A consciência corporal 

Tomar conhecimento das 

instâncias internas e 

externas do corpo através 

de relaxamento e 

alongamento.Estabelecer 

imagens internalizadas a 

respeito do corpo, dos 

músculos, tendões, ossos e 

articulações. Superar 

obstáculos pessoais como 

timidez, falta de hábito ou 

preconceitos acerca do 

trabalho corporal a ser 

realizado. 

b) O caminhar humano 

Através de exercícios 

práticos reconhecer o modo 

como o corpo se comporta 

durante o caminhar. 

Reconhecer diferenças 

expressivas nos diversos 

modos de caminhar. 

c) Ritmo, peso, tensão e 

planos 

Experimentar as diferenças 

possivelmente encontradas 

em movimentos rápidos e 

lentos, leves e pesados, 

relaxados ou tencionados, 

altos, ou baixos. Estabelecer 

relações expressivas entre 

diferentes variações de um 

mesmo movimento. 

d) A coluna vertebral: centro 

da expressividade 

Através de jogos de 

estímulos verbais, criar 

movimentos e personagens 

a partir de alterações da 

postura da coluna vertebral. 

Reconhecer padrões 

expressivos sugeridos pela 

postura corporal observada. 

e) O corpo e sua fala 

Jogos de improvisação 

teatral sem falas. A criação 

de cenários imaginários 

através da expressão 

corporal. Estabelecer 

relações entre diferentes 

personagens através da fala 

física. 

f) O corpo e a voz. 

Exercícios de aquecimento 

vocal que exploram as 

origens dos sons da fala, 

modulação, ritmo, volume e 

altura. Jogos de criação de 
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cenários e situações 

imaginárias com a utilização 

de sons produzidos pelo 

corpo. 

g) O corpo e o teatro 

Jogos de improvisação 

teatral utilizando a 

construção mais elaborada 

de personagens através do 

uso apropriado dos recursos 

corporais e vocais. 

h) Avaliação do trabalho 

Conversa final a respeito 

das noções teóricas 

apreendidas durante o dia e 

das  experiências práticas 

vivenciadas 

 

2.3 -Documentação e resultados: 

 A experiência foi 

documentada em vídeo e pode ser, 

deste modo comprovada. As 

observações consideradas 

relevantes diante da experiência 

dividem-se em duas categorias: 

 2.3.1 - Observações prévias antes e ao início das vivências 

corporais proporcionadas: 

 

Ao contrário de outros grupos 

onde essa experiência também 

ocorreu, os participantes deste 

evento encontravam-se com uma 

disposição mais ampla para o 

trabalho físico e prático. No 

entanto, como nos outros casos 

de oficinas, evidenciaram-se, ao 

início das vivências de 

conscientização corporal, os 

hábitos nocivos à saúde física e 

mental que tanto são observadas 

nos seres humanos em nossos 

tempos: 

- sedentarismo 

- L.E.R.s específicas 

encontradas entre professores, 

dores lombares, calos 

vocálicos, artroses, artrites, 

varizes, edemas nas pernas, 

etc, 

- desconhecimento profundo de 

suas configurações fisiológicas 

e anatômicas comprovadas na 

adoção de posturas físicas 

desconfortáveis e inadequadas, 

- tensão muscular extrema e 



 

 13 

- uma satisfação evidente ao 

dedicarem, durante a oficina, 

algum tempo em atividades de 

relaxamento, consideradas por 

todos como raras e 

aparentemente inacessíveis. 

 Nessa primeira etapa dos 

trabalhos ficou claro que os 

participantes tomaram 

consciência de suas limitações e 

potencialidades físicas, 

posicionando-se dispostos à  

adoção de medidas preventivas e 

profiláticas em relação ao seu 

constante desconforto físico. Ao 

perceberem que os fundamentos 

teóricos abordados no período da 

manhã se aplicavam diretamente 

ao seu próprio corpo e que este 

seria uma vítima dos hábitos 

sedentários reforçados pelo modo 

de vida atual, demonstraram 

apreensão e desejo de alterar tal 

quadro para que pudessem 

melhorar sua própria qualidade 

de vida e desempenho no 

trabalho. 

 Outro aspecto relevante foi 

estabelecer uma relação direta 

entre a consciência corporal 

desenvolvida com essas atividades 

e a capacidade expressiva do 

corpo humano. Em diversos 

momentos do dia aqui relatado, 

foram feitas considerações sobre 

as relações corpóreas encontradas 

no âmbito escolar. A grande 

maioria dos participantes 

considerava importante a 

observação de aspectos da 

linguagem corporal no trato direto 

de conflitos e relações em sala de 

aula. 

 Há ainda um outro 

desdobramento dessa mesma 

relação entre consciência corporal 

e expressividade: a descoberta 

prática das potencialidades do 

corpo para atividades artísticas 

como a dança e o teatro.  Os 

participantes concluíram que há 

uma necessidade imperativa para 

o artista de conhecer seus 

próprios recursos corporais para 

que este possa se apropriar deste 

conhecimento de modo a produzir 

resultados estéticos interessantes. 

Tal descoberta comprova sua 

relevância uma vez que, ao adotar 

atividades como o teatro em sala 

de aula, o professor precisa estar 
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capacitado a orientar seus alunos nessa mesma direção. 

2.3.2 - Observações e conclusões após a realização completa da 

oficina. 

 

Ao analisarmos o vídeo produzido 

durante a experiência são 

comprovados ainda alguns 

resultados alcançados de igual 

importância para este relato. 

Quando da introdução e 

desenvolvimento de jogos teatrais, 

o grupo se mostrou inteiramente 

aberto a criar uma atmosfera 

lúdica na sala de oficina. 

Conforme define Huizinga (1990) 

o jogo, - em definição genérica-, 

pressupões liberdade, 

espontaneidade e vontade. Como 

aqui, trata-se de uma proposta 

induzida, poderíamos considerar 

que os elementos lúdicos 

observados na experiência 

estariam comprometidos por se 

tratar de uma assumida 

didatização do jogo. No entanto o 

jogo teatral, ainda que induzido 

revelou-se capaz de propiciar o 

desenvolvimento espontâneo de 

uma atmosfera de descontração, 

voluntariedade e prazer que 

Huizinga considera fundamentais 

para a existência do jogo. 

 Quando os participantes 

foram solicitados a aliar os 

saberes adquiridos nessa 

experiência às praticas por eles 

vivenciadas em duas cenas 

teatrais, acabaram por 

demonstrar a eficaz assimilação 

dos conteúdos abordados durante 

toda a oficina. Muitos dos 

conhecimentos compartilhados 

durante a oficina foram assim 

apresentados e compartilhados 

através de práticas com o auxílio 

de jogos teatrais e tal recurso se 

comprovou extremamente 

eficiente ao constatar-se que: 

todos esses conhecimentos se 

apresentaram como assimilados 

durante as cenas por eles criadas. 

Tais conhecimentos podem se 

apresentar sistematizados da 

seguinte forma: 

 - aquisição de consciência 

corporal, 

 - noções de espaço cênico, 
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 - relações entre 

personagens, 

 - consciência do jogo teatral, 

 - comprovação da 

necessidade de cooperação, 

 - desinibição, 

 - organização espontânea 

para o trabalho criativo em grupo, 

 - preocupação evidente com 

resultados estéticos favoráveis à 

expressividade, 

 - preocupação em 

demonstrar através da cena a 

assimilação de aspectos teóricos 

abordados durante o dia, 

 - contato genuíno com 

aspectos fundamentais da 

atividade lúdica, 

 - disponibilidade e 

sentimento de capacidade para 

transferir a experiência para suas 

práticas profissionais. 

4- Considerações finais e conclusão: 

 

Conclui-se este relato reafirmando 

a importância de  ambas as bases 

metodológicas escolhidas para o 

desenvolvimento do tópico 

“Corporeidade e concepção 

criativa” uma vez que, não se 

apresentava como coerente diante 

do tema uma abordagem 

exclusivamente teórica. Reafirma-

se a título conclusivo que as 

atividades práticas como 

exercícios de relaxamento e 

conscientização corporal, jogos 

teatrais, jogos de improviso e 

cenas sistematizadas podem, 

comprovadamente configurar um 

recurso metodológico eficiente, 

eficaz e indispensável para a 

Educação, já que, asseguram a 

assimilação e a apropriação de 

conteúdos teóricos 

indispensáveis.  

 Com a experiência 

observou-se que temas paralelos 

ou transversais fundamentais 

para o exercício da docência e 

para a formação de educadores se 

apresentaram e foram 

contemplados graças à dinâmica  

e ao ambiente propício 

assegurados pelo jogo. Tais temas 

podem ser elencados da seguinte 

forma: 

- contemporaneidade e violência 

na escola, 
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- atenção aos aspectos da 

sexualidade adolescente 

manifestos na escola, 

- observação de matizes 

reveladoras no processo de 

inclusão escolar, 

- aspectos da comunicação inter e 

intrapessoal relevantes na 

atividade docente, 

- consciência do papel histórico-

social assumido pelo professor, 

- questionamento dos 

posicionamentos políticos diante 

da Educação em nossos dias. 

 Finalmente, deve-se 

considerar que a experiência 

relatada colabora para a 

reafirmação de determinadas 

posturas filosóficas e éticas na 

Educação brasileira. Na medida 

em que orienta-se a prática 

docente rumo à valorização do 

corpo humano em face das atuais 

conjunturas já apresentadas, 

contribui-se também para a 

revalorização de práticas 

fundamentais para a formação 

integral do ser humano. As 

práticas lúdicas e estéticas 

merecem especial ressalva nesse 

contexto já que se justificam para 

a psicologia pedagógica  por 

evidenciarem quais os processos 

formadores do homem. A 

humanização ocorre através de 

processos dialéticos homem-

mundo em perpétua busca de 

equilíbrio. Não se poderia esperar 

que, diante de um dualismo 

acentuado, como o que encontra-

se diante da educação e da 

sociedade, as práticas 

pedagógicas permanecessem 

alheias e inertes diante da 

necessidade de reconciliar o corpo 

e a mente. 

 O jogo e a arte cumprem 

este papel primorosamente. O 

espaço escolar está aberto para 

essas práticas. Só resta a mais 

atenta observação do processo 

através dos quais os profissionais 

de educação se abrem para tais 

perspectivas. Como conclusão, 

pode-se, finalmente, apontar que 

é urgente a adoção de parâmetros 

metodológicos práticos para a 

formação de professores na seara 

lúdica e estética. Não se pode 

esperar que o professor aplique 

tais teses sem que esteja 

preparado através do “saber fazer” 
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proporcionado, por exemplo, por 

oficinas práticas de vivências 

lúdicas e estéticas. Falar da 

corporalidade sem vivenciá-la com 

cada fibra do corpo físico 

incorreria no mesmo ciclo vicioso 

que se apresenta descrito por 

autores como Gonçalves e 

Foucault. 

 Diante dos dados colhidos 

com esta experiência, pode-se 

ainda ressaltar o valor  e o 

protagonismo que se pode, 

indubitavelmente atribuir ao 

professor neste processo de 

conquista de mudanças para os 

paradigmas educacionais, 

históricos e sociais estabelecidos. 
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