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RESUMO 

 

Este texto descreve minha experiência como professor em formação e o campo de 

conhecimento da expressão corporal. Como minhas experiências antes de iniciar o curso 

de educação física (licenciatura) me abraçaram e como isso refletiu nas minhas escolhas 

e na minha prática docente durante meu percurso acadêmico na Universidade Federal do 

Espírito Santo. Destaco como pensei e planejei aulas com expressão corporal para 

crianças das séries iniciais (de 2-7 anos) e quais foram os pontos positivos e os desafios 

a serem superados. Mudei minha visão sobre a dança nas aulas, na escola, 

compreendendo a necessidade de sobre esse assunto à luz dos conhecimentos da 

didática e do currículo vivido no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Expressão corporal, Educação física, Formação inicial, Educação 

infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente texto é tornar evidente a importância de um trabalho 

docente voltado para a “Expressão Corporal” como possibilidade pedagógica na área da 

educação física dentro da escola. Tomo como base as minhas experiências durante o 

curso de educação física tanto nas minhas disciplinas obrigatórias quanto em minha 

participação em um projeto institucional. 

 A perspectiva metodológica tem como base a  narrativa e traz para meu discurso 

o mesmo significado apresentado por Dutra (2002, p. 373-374). O autor afirma que: 

 
A narrativa contempla a experiência contada pelo narrador e ouvida pelo 

outro, o ouvinte. Este, por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, transforma-se 

ele mesmo em narrador, por já ter amalgamado à sua experiência a história 

ouvida. A consonância com tal modo de pensar a experiência e a narrativa 

como a sua expressão, levam-nos a eleger a narrativa como uma técnica 

apropriada aos estudos que se fundamentam nas idéias fenomenológicas e 

existenciais, tal como ela é vivida pelo narrador. A modalidade de narrativa 

mantém os valores e percepções presentes na experiência narrada, contidos 

na história do sujeito e transmitida naquele momento para o pesquisador. O 

narrador não “informa” sobre sua experiência, mas conta sobre ela, dando 

oportunidade para que o outro a escute e a transforme de acordo com a sua 

interpretação, levando a experiência a uma maior amplitude, tal como 

acontece na narrativa. 

 

Assim como para Wittizoreck et al (2006, p. 10-11), 

 
[...] narrativas de professores (as) – procedimento metodológico que ora 

exploramos e procuramos aprender – representam, portanto, uma 

possibilidade dessa perspectiva de produzir outro tipo de conhecimento, mais 

próximo das realidades educativas e do cotidiano desses (as) professores (as). 

[...] professores (as) narrando suas trajetórias, sua construção, suas decisões 

revelam, provavelmente, conteúdos e discursos pautados pelas marcas e pela 

influência da cultura docente. 

 

Segundo Nóvoa (1992), a formação do professor não está centrada apenas em 

um aspecto, o processo inclui o pessoal do professor e as suas experiências por isso é 

tão dinâmico o tempo inteiro, tudo acontece simultaneamente. O professor antes de tudo 

é uma pessoa.  

A minha formação como professor será narrada nesta concepção, ou seja, 

fundamentada na „reflexão crítica‟
1
 da construção da minha identidade

2
.  

                                                           
1
 A busca por desenvolvimento profissional ou aprimoramento das condições para lidar com diferentes 

situações em sala de aula, demonstra não a incompetência ou desconhecimento do professor, mas sim, a 

ideia de que, frente a mudanças na sociedade, o papel docente assumiu características distintas daquelas 

que marcaram sua formação acadêmica. Esse papel exige revisão sistemática e entende-se agora a 
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No texto a seguir apresento como me envolvi com a expressão corporal e meus 

primeiros trabalhos desenvolvidos durante o curso. Logo depois, exponho como 

amadureci essas minhas discussões atuando como bolsista num projeto institucional, 

quais as realizações, as dificuldades e a minha complexidade docente para tentar superar 

desafios em desenvolver um trabalho contextualizando a expressão corporal, a dança, a 

brincadeira, a cultura, a infância e a educação física escolar.  

Por fim, trago as considerações finais para colocar em questionamento como 

tudo isso pode promover e ser um dispositivo positivo com potencial para repensar 

como ligar a (minha) prática docente, as aulas de educação física (EF) e os temas 

transversais. 

 

 

2 DO PRIMEIRO ENCONTRO COM A EXPRESSÃO CORPORAL ATÉ O 

PRIMEIRO ENCONTRO COM A IDÉIA DE TRANSFORMÁ-LA EM UMA 

POSSIBILIDADE PEDAGÓGICA 

 

O meu interesse na área da expressão corporal foi anterior a minha formação 

inicial. Antes de pensar em cursar EF fui bailarino. A aproximação com o campo das 

Artes, principalmente da dança, aconteceu na escola, mais especificamente no ensino 

fundamental, também conhecido como ensino de 1ª a 5ª série. Nesse ambiente escolar 

tive a felicidade de conhecer a dança via um projeto social (“Pequenos Talentos”), o 

qual tinha como objetivo usar a dança clássica como instrumento de formação pessoal. 

Recordo-me da sensação de dançar na escola aos sábados como “um estado de espírito”, 

como “algo que me fazia feliz” e isso hoje me faz refletir sobre a importância da 

sensação corporal e como isso marca a vida de uma pessoa, como um sentimento ou 

uma experiência pode “tocar” aquele que o sente. 

                                                                                                                                                                          
profissão docente como uma prática crítico-reflexiva [grifo meu], embasada na autonomia e atualização 

constantes, que permitem ao professor criar, compreender e adaptar situações de aprendizagem adequadas 

aos alunos e sua realidade (NININ, 2009, p. 364). 
2
 Processo de representação ao mesmo tempo pessoal e coletivo que permite ao sujeito se definir com 

relação a um “eu” ou a um “nós” diferenciando-se do outro ou dos outros. O conceito de identidade 
está estritamente relacionado à noção de identificação. A identidade se estabelece com referência ao 
ser (quem eu sou) e dá uma certa unicidade ao sujeito, enquanto a identificação se estabelece com a 
referência ao dizer (o que eu falo), na qual o sujeito adquire sua singularidade (GONZÁLEZ; 
FENSTERSEIFER, 2005). 
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Segundo Bondía (2002, p. 21, grifo meu), 

[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. [...] a experiência é 

cada vez mais rara.  

As experiências “passam” pelo corpo. Tudo “passa” pelo corpo. Nos estudos de 

Nóbrega (2005) conseguimos enxergar o ponto de vista voltado para compreensão de 

uma forte correlação entre a corporeidade
3
 e as influências externas, estão associadas. 

São fenômenos que acontecem, co-existem, durante uma ação corporal. 

Isso confirma o quanto os corpos têm importante papel de comunicação, de 

sociabilização e de transformação no mundo. Mostra-nos que os movimentos corporais 

têm sentidos e significados que nos educam constantemente.  Estabelecem produção de 

valores, saberes e comportamentos que irão integrar a nossa identidade na sociedade. Os 

movimentos corporais produzem uma linguagem carregada de sensações, imagens, 

sons, valores e muitos sentidos expressados nos jogos, nas danças, nas lutas, nos 

exercícios ginásticos. Compreender essa linguagem corporal como um objeto da 

educação física escolar permite desenvolver um pensamento crítico e reflexivo sobre 

essas diversas representações no mundo (MARCASSA, 2004). 

A concepção atual de infância traz um novo olhar sobre o corpo da criança 

vinculando-o totalmente ao seu desenvolvimento e sua aprendizagem na Educação 

Infantil (EI). As discussões e os estudos sobre essas novas configurações dos conceitos 

de “infância”, “sociologia da infância”, “ofício de criança” são bem recentes, segundo 

Andrade Filho (2011), emergem a partir de 1980. As crianças são “corpos constantes de 

actores sociais” capazes de produzir cultura, linguagem específica e se comunicam por 

meio de suas ações sociais por meio das suas próprias experiências de movimento 

corporal consideradas como chave de socialização e produção de conhecimento 

(ANDRADE FILHO, 2011). 

Pude observar e ter mais clareza sobre esses elementos, quando tive contato com 

as disciplinas de “Ensino da educação física na educação infantil” (EnsEFEI) e na 

disciplina de “Estágio supervisionado da educação física na educação infantil” 

(EstEFEI). Pude olhar para essas novas concepções de criança e infância com mais 

                                                           
3
 É o que constitui um corpo tal qual é, e cada corpo é uno, individual e inalienável. Cada um, portanto, é 

a sua corporeidade (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2005). 
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sensibilidade e procurar entender o que eu estudava na sala de aula, visto no currículo 

prescrito, com o que acontecia dentro de cada “Centro municipal de educação infantil” 

(CMEI) em que fui desenvolver os trabalhos das disciplinas, o currículo vivido. A 

figura 1 representa essa aproximação e, naqueles instantes, em contato com os alunos, 

senti como eu poderia ou gostaria de ser futuramente.  

 

Figura 1 – Primeiras aulas no CMEI 

 

Quando cheguei na escola para observação do ambiente, das aulas de EF, da 

rotina da EI, me senti feliz. Era o primeiro contato com o universo educacional, era a 

descoberta do papel do professor no contexto do “dia-a-dia”, e tinha, a partir de agora, a 

oportunidade de me aproximar da prática da docência, da complexidade docente, da 

realidade escolar. Fiz o estágio em dupla, com um amigo. Uma estratégia adotada foi de 

intervimos com crianças de 2, 3 e 4 anos de idade (os maiores aceitariam com mais 

facilidade). Nossas intervenções foram baseadas nas teorias vistas na disciplina de 

EnsEFEI. Discutíamos cada idéia, cada intenção, cada objetivo, com muito entusiasmo 

e responsabilidade.  

Eu vi, nas aulas de EF, as crianças dispostas, participativas e sinceras. Pensei: 

“Quero trabalhar com EI com certeza!”. Enxerguei a possibilidade de explorar diversas 

experiências corporais, inclusive a Expressão Corporal. 

 Isto porque a expressão é uma linguagem própria, se constrói a todo instante a 

partir das criações dos corpos em atividade expressiva. Muito própria, subjetiva. É uma 

mistura de modos onde o cotidiano, os sentimentos, a subjetividade, as intenções, as 

tradições, os usos, os contextos e os significados participam desse processo contínuo de 

(re)criação, (re)construção, (re)estruturação (DANTAS, 1997). 

Assim, almejando essas intenções, o planejamento foi um pouco complicado 

pois me deparei com o desafio de pensar em quais conteúdos específicos da EF eu 
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poderia trabalhar com crianças dessas idades. Era minha responsabilidade contribuir de 

alguma forma para o aprendizado daquelas crianças. Os meus primeiros e principais 

intentos para esse estágio era trabalhar com uma intervenção alicerçada em criatividade 

e em diversão. Eu queria dar uma aula que tivesse algum impacto positivo na vida delas, 

no mínimo diversão ao se movimentar na aula. Tudo isso me fez refletir sobre a 

importância de ter um pensamento voltado para transposição pedagógica do conteúdo, 

procurando me preocupar com qual material eu conseguiria usar, como iria trabalhar a 

ludicidade
4
 na prática de uma atividade. 

Investiguei em livros, fascículos indicados nas disciplinas e na internet quais 

pontos deveriam ser centrais para corresponder as minhas intenções. Embora parecesse 

para mim mais fácil atuar com crianças quando comecei a procurar temas, objetivos, 

material, percebi o quanto era difícil mediar os conhecimentos da EF para as séries 

iniciais. Compreendi ser essencial me esforçar e me dedicar a construir planos de aula 

com sentidos para as crianças. Pensei muito em como conseguir fazê-las entender o 

contexto da aula e tonar isso significativo para aprendizagem delas.  

Como ilustra a figura 2, a intervenção com o grupo II foi direcionada para uma 

vivência sensorial com as mãos (pintura das mãos, carregar, equilibrar e pegar 

diferentes objetos) a fim de trabalhar uma conscientização corporal. Sentir pelo tato é 

uma habilidade muito desenvolvida por eles, com isso o desenvolvimento da aula foi 

tranquilo e divertido pois levamos, além dos elementos sensoriais e visuais, uma música 

com princípios de higienização das mãos em sua letra. A musicalidade como plano de 

fundo sempre corrobora o sentido do lúdico e é fundamental para a exploração da 

expressão corporal. 

 

                                                           
4
 Na atividade lúdica o que é mais característico é a criatividade vinda da imaginação, o “faz de conta”. 

Um ato lúdico proporciona um prazer é marcado pelo riso, pelo cômico, promove liberdade no sentido de 

ser voluntário o ato de brincar e isto até distancia o sujeito que brinca da vida cotidiana. Ser lúdico é ser 

improdutivo, pois não tem um objetivo, é como se a finalidade de brincar fosse somente ato de brincar em 

si (MELLO; DAMASCENO, 2011). 
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Figura 2 – Vivência sensorial com o grupo II 

 

A expressão corporal pode relacionar-se com os jogos e as brincadeiras. A 

brincadeira é uma manifestação cultural da criança e se constrói em diversos ambientes, 

na escola também. Como afirma Andrade Filho (2013, p. 179), 

[...] as crianças constroem suas representações acerca das produções e 

manifestações culturais das linguagens: visual, musical, teatral e corporal 

(brincadeiras, brinquedos, pinturas, desenhos, ritmos pop, canções e danças 

regionais, teatro de marionetes, desenhos animados, filmes cinematográficos 

etc.) em suas vivências e seus contextos culturais, como o ambiente da 

família, da comunidade, da mídia etc. 

Pensando nesse sentido, a intervenção do grupo III e IV foi elaborada para 

envolver as crianças no tema da aula, “Os indiozinhos dançando na floresta”, com 

vários elementos: sensibilidade musical, dança, pintura no rosto, mini arco de papelão, 

mini flecha de jornal e principalmente a própria brincadeira de ser um indiozinho. Nessa 

aula, eles puderam conhecer, através de vídeos (O território do brincar) e imagens, 

como vivem certas comunidades indígenas e algumas brincadeiras de crianças 

indígenas. Após terem seus rostos pintados e receberem seus brinquedos (mini arco e 

mini flecha) vivenciaram, ao som da música “1,2,3 indiozinhos”, uma brincadeira de 

dança da chuva em círculo (utilizando os arcos no chão). Ao término da aula, 

interagiram da maneira que queriam. Consegui registrar várias imagens e a figura 3 traz 

alguns desses momentos anteriormente descritos. Foi muito bonito e satisfatório para 

mim vê-los se divertindo. 
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Eu olhava para a sala e via crianças brincando com o mini arco e a mini flecha 

uns com os outros, ou sozinhos, via alguns correndo e pulando, dançando, me 

convidando para interagir com eles, outros apontando para a pintura minha facial e para 

a pintura do colega, todos sorrindo foi uma concretização do alcance dos meus objetivos 

planejados desde o início.  

Nesse dia, fizemos uma avaliação da aula entregando uma bexiga com o desenho 

do rosto de um índio, porém sem a boca. Eles apontariam se gostaram da aula 

desenhando uma boca “feliz” na bexiga ou que não gostaram desenhando uma boca 

“triste”. Ao olhar a imagem mais central da figura 3 vejo o resultado desta aula. Para 

minha alegria, todos eles desenharam um “sorriso”, me comovendo profundamente. Foi 

a última intervenção na escola. 

 

 

Figura 3 – Aula temática com os grupos III e IV 

 

A identificação com esta etapa da educação básica só cresceu depois dessas 

experiências.  Pois foram precursoras do que mais adiante me tornaria um professor 

mais preparado. Depois da disciplina de estágio, comecei a trabalhar no “Projeto 

institucional de bolsas de iniciação à docência” (PIBID
5
). Optei trabalhar com crianças 

                                                           
5 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O programa concede 

bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 

Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de 

ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 

início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação 

de um docente da licenciatura e de um professor da escola Instituições de Educação Superior interessadas 

em participar do Pibid devem apresentar à Capes seus projetos de iniciação à docência conforme os 

editais de seleção publicados. Podem se candidatar IES públicas e privadas com e sem fins lucrativos que 

oferecem cursos de licenciatura. As instituições aprovadas pela Capes recebem cotas de bolsas e recursos 

de custeio e capital para o desenvolvimento das atividades do projeto. Os bolsistas do Pibid são 
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de 7 anos para tentar entender e me aprofundar mais a respeito da criança e da infância. 

Pude acompanhar crianças em transição do CMEI para o 1º ano do ensino fundamental. 

 

 

3 A PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO DOCENTE COM A 

EXPRESSÃO CORPORAL: A DANÇA FOLCLÓRICA NO PIBID 

 

No início de 2014, entrei como bolsista do PIBID e participei da construção do 

projeto “Diversidade Cultural das Práticas Corporais do Espírito Santo”. O qual surgiu 

durante uma reunião do PIBID com o objetivo de articular as nossas intervenções com 

as atividades desenvolvidas na “Escola Municipal de Ensino Fundamental – 

Experimental UFES”(instituição parceira). Durante a reunião, conversamos sobre as 

inúmeras possibilidades de práticas docentes com relação à dança. Em conjunto com o 

coordenador Dr. Wagner dos Santos, com uma professora supervisora e outros bolsistas 

do projeto PIBID/UFES (baseados também nas referências curriculares), decidimos 

trabalhar com as principais manifestações culturais de cada microrregião do Estado e 

delegamos, para cada turma, uma manifestação diferente da outra. 

Construí e desenvolvi as ações deste projeto com um colega bolsista. No início, 

fiquei mais responsável pelos planos de aula e pela elaboração do trabalho docente, pois 

meu colega não tinha experiência com o conteúdo de dança e nem com escola. Pelo 

desenvolvimento das crianças da turma de 1º ano (considerando a faixa etária e as 

nossas observações), decidimos ser mais proveitoso para o aprendizado dos alunos 

trabalhar apenas com duas manifestações culturais. Escolhemos o “Congo”
6
e o 

“Ticumbi”
7
, pois são as mais predominantes na identidade cultural capixaba. 

                                                                                                                                                                          
escolhidos por meio de seleções promovidas por cada IES. Informações retiradas no site da fundação 

(capes.gov.br/educacao-basica/pibid). 
6
 Manifestação Espírito-santense com origem indígena. A dança parece ter influência da cultura africana e 

a música tem como característica o batuque. A instrumentação básica das bandas de congos é constituída 

por tambores e reco-recos aos quais somam chocalho, cuíca, pandeiro, triângulo, caixa-clara, bombo e, 

em várias delas, apito (LINS, 2009). 
7
 Manifestação Espírito-santense  conhecida também como Baile de Congos, é uma dança dramática de 

procedência africana. Conserva traços de acontecimentos históricos de sua terra de origem: entronização e 

cortejo de reis, seu coroamento, rivalidade com outros monarcas, também negros, cenas de embaixadas e 

lutas entre hostes de nações inimigas, gestos, atitudes e linguagem. O som os instrumentos básicos que 

dão o tom são: pandeiros, chocalhos e viola (FONSECA; MEDEIROS, 1991). 
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Nosso objetivo geral, ao pensar o Congo e o Ticumbi como possibilidades de 

intervenção educacional, era estabelecer o contato e a aproximação dos alunos com a 

identidade do Espírito Santo, com a singularidade da cultura capixaba e ampliar o 

repertório teórico e gestual deles a respeito dessas manifestações. Os objetivos 

específicos foram construídos para abordar as três dimensões pedagógicas para cada 

uma das manifestações espírito-santenses. Na dimensão conceitual, os alunos deveriam 

conhecer as diversidades culturais do seu Estado (Congo e Ticumbi), bem como suas 

particularidades e suas características identitárias para depois conseguir identificar o 

som, o ritmo, as músicas,  a indumentária, a gestualidade e os instrumentos específicos. 

Na dimensão procedimental, apropriar-se de novos repertórios corporais/rítmicos, 

experienciar vivências dançantes, externar sua criatividade, exercer seu protagonismo 

diante dos conhecimentos. E na atitudinal, trabalhar sua autonomia, respeitar o colega 

de classe, cuidar do seu corpo e do outro também, cooperar durante as atividades e 

perceber o seu comportamento nas aulas. 

Planejar as aulas pensando nesses objetivos me fez perceber o quanto uma 

linguagem gestual faz parte da infância. E como a dança
8
 contribui para formação da 

criança, pois a linguagem mais utilizada, desta „categoria geracional‟
9
, para se 

expressar, dialogar e interagir nesta fase do seu crescimento, é a corporal.  

Concordo com Andrade Filho (2013, p. 62) que “[...] as experiências de 

movimento corporal das crianças são uma fonte instituidora de um modo válido de 

reconhecer a ela como sujeito de ação social, a partir do seu ponto de vista”. 

Optamos inserir o conteúdo por meio das brincadeiras pois nesta idade as 

crianças aprendem brincando. Então fomos planejando a inserção dos elementos do 

Congo e do Ticumbi em diversas brincadeiras. A construção dos planos de aula foi 

                                                           
8
 A dança é um conteúdo importante de ser tratado nas aulas da Educação Física por ser um conhecimento 

que se apresenta por meio de outra linguagem, diversa do verbal e escrito – a gestual e expressiva. [...] 

Tal conhecimento é importante para a formação humana, tendo em vista que a dança é constituída por 

elementos educativos fundamentais para a educação, como a sensibilidade estética, ética, cultural, o que 

pode contribuir para uma maior aceitação das diversidades culturais nas relações sociais de classe, étnico-

raciais, de gênero, de diversidade sexual, de geração, dentre outras. De modo que a dança pode ser agente 

da desnaturalização de preconceitos ainda presentes na escola (SILVA, 2013, p.19). 
9
 Conceito que envolve um grupo social, sua construção histórica e suas características específicas. Uma 

categoria geracional constitui o estatuto social e as representações sociais de um grupo. Compreende-se 

como categoria geracional as atitudes dos indivíduos e seus modos de significação de mundo que são 

diferentes das ações e dos modos dos adultos por exemplo. Com relação a infância e as culturas infantis 

os seus elementos simbólicos e materiais afirmam qual é o lugar delas na produção cultural 

(SARMENTO, 2003). 
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realizada a partir das minhas experiências com dança e com minha aproximação do 

projeto de extensão do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES, o 

grupo parafolclórico “Andora”, onde conheci as manifestações do Estado. Tivemos 

acesso ao material e aos adereços típicos (Figuras 4 e 10) do Congo e do Ticumbi e a 

cada semana pegávamos emprestado para utilizar nas aulas. Com isso, pensamos em 

aproximar mais os alunos da realidade de cada manifestação porque esses artesanatos se 

assemelham bastante com as peças originais. 

 

Figura 4 – Máscaras, casacas e tambor utilizados para as aulas de congo. 

 

Na primeira semana, fiquei apreensivo, pois diagnosticamos pouca aceitação do 

conteúdo. Como mostra a figura 5, trabalhamos, no diagnóstico, com dinâmicas de 

expressão corporal usando tnt e bexigas. Com as bexigas, identificamos alguns receios e 

reações de timidez ao aproximarmos uns dos outros. A vergonha tomou conta da 

atividade. Já com o tnt, a ludicidade envolveu a atividade, eles puderam expressar 

movimentos relacionados às atribuições dadas ao objeto. Na figura 5, o tnt “era um 

barco” (exemplo). Vi em um simples pedaço de tnt, quando associado a imaginação das 

crianças, um material com infinitas possibilidades para diversos movimentos. Nessa 

fase ao resgatarmos a ludicidade, os objetos são (re)significados e, consequentemente, a 

aula de EF. 
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Figura 5 – Duas aulas diagnósticas desenvolvidas com a turma. 

Nesses dois momentos, procuramos trabalhar a expressão corporal para observar 

quais significados eles atribuíam aos seus próprios corpos. Tentei ver quais relações eles 

estabeleciam com a ludicidade e quais reações apareciam ao chegar tão perto do corpo 

do colega. Fiquei atento às respostas, às expressões corporais de cada um da turma 

principalmente com relação ao procedimental e atitudinal. No final dessas aulas, alguns 

alunos relataram: “...Não gostamos...”, “...Está chato...”, “...Eu gostei...”. Durante esta 

avaliação, decidimos perguntar quais os ritmos musicais eles gostariam que 

trouxéssemos para a próxima aula, eles disseram: “country”, “rock and roll”, 

“sertanejo”. A partir disso, traríamos, para ampliar seus repertórios culturais, o Congo 

e o Ticumbi.  

Um dos objetivos da EF como componente curricular é apresentar manifestações 

culturais existentes e como elas se diferenciam entre si. Portanto, é dever docente 

oportunizar esse conhecimento aos alunos. Como eles não tinham essa experiência com 

as manifestações locais, reconheci, como professor em formação, a importância da parte 

dançante para o aluno. A ausência da dança (uma das partes constituinte de uma 

manifestação cultural) deixa uma lacuna na compreensão sócio–histórica. Com diálogo 

e observação, minhas intervenções enriqueciam meus conhecimentos pedagógicos e 

meu lado cultural. Esse processo de interação com os alunos me proporcionou 

fundamentos e pistas para a melhoria da prática docente na escola. Procuramos 

identificar qual o “feedback” dos alunos quanto à nossa intervenção e ao nosso modo de 

agir durante as aulas, tornando-os protagonistas do seu processo de formação, 

despertando-os para uma valorização dos conhecimentos tratados em uma aula de EF. 

Na segunda semana, começamos a inserir elementos concretos do Congo. Para 

melhor compreensão dos alunos, pensamos em inserir um elemento de cada vez nas 

aulas, assim, até o final do processo educativo eles teriam vivenciado todos os 



15 

 

elementos. Percebi, durante as primeiras intervenções, „a importância de levar 

materiais‟
10

 para eles identificarem as características específicas da manifestação 

trabalhada. Ao levar as máscaras e a casaca, conseguimos a atenção deles na atividade 

proposta.  Vestiram a máscara e vivenciaram como esse elemento é utilizado durante 

uma dança de Congo. Tocarem a casaca e descobriram outros movimentos 

característicos, sentiram o ritmo e o som.  

O contato concreto com o novo (material didático) a cada aula diminuía a 

resistência
11

 da turma com a dança, pois queriam brincar com as máscaras, e tocar a 

casaca, como ilustra a figura 6. Desde o início, até antes (nos planejamentos), decidi 

apresentar o Congo como uma “brincadeira com dança” e, literalmente, brincar com 

elementos aguçava o interesse dos alunos. Trazer jogos e brincadeiras para o 1º ciclo do 

ensino fundamental, com fins pedagógicos, é essencial para as aulas de EF. Como 

mostra a figura 3, os alunos tinham vontade de mexer no material, queriam vestir-se, 

queriam tocar o instrumento, pediam sempre “...Agora é a minha vez...”, “... Professor 

eu ainda não toquei...”, “... professor quero colocar a máscara de novo...”,  vimos, 

então, dando certo, uma boa estratégia. 

 

                                                           
10

 As experiências citadas pela autora, com crianças entre 3 e 5 anos, corroboram com nossa estratégia do 

uso de materiais (arcos, tinta guache, mini arco, mini flecha, tecido, bexigas, casaca, tambor, máscaras e 

outros) como elemento potencializador de uma prática com ludicidade. Para a autora, esses materiais 

aguçam a imaginação e estimulam a aprendizagem (SILVA, 2013, p.30). 
11

 Sousa et al (2014); Finck e Capri (2011); Kleinubing e Saraiva (2009)  registram dados estatísticos em 

seus trabalhos mostrando que esta resistência existe quando o conteúdo abordado nas aulas de EF é a 

dança. Porém estes autores apontam que tanto as meninas quanto os meninos resistem, mas o número de 

meninos é um pouco maior. As limitações diz respeito à timidez dos aluno(a)s,à falta de conhecimento 

sobre dança tanto por parte dos discentes quanto dos docentes, às vezes os aluno(a)s têm preferências 

apenas por certos estilos (hip hop, funk por exemplo), ao preconceito oriundo do imaginário social (dança 

é só “ballet” e “só menina dança”), dentre outras. E estas pesquisas ainda discutem a importância do 

ensino da dança na escola para a formação dos alunos e como essa resistência pode diminuir ao pensar em 

como superar os desafios encontrados. 
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Figura 6 – Aula com máscaras e casaca (elementos característicos do congo). 

Na terceira semana, os alunos foram aproximados da realidade do Congo por 

meio de vídeos em sala de aula
12

, puderam ver o carnaval com máscaras, bandas de 

Congo na rua e a apresentação de uma banda de Congo mirim. Logo depois, colocamos 

uma música de Congo para eles reproduzirem as representações e danças vistas no 

projetor (Figura 7). O movimento característico do vídeo mais reproduzido por eles foi 

o giro. Isso me fez entender que eles identificaram o giro como um destaque do Congo. 

Mostrar vídeos é interessante pois amplia a visão do aluno, apenas a nossa fala não é 

suficiente para conseguir alcançar todas as dimensões do conteúdo. Os alunos ficam 

curiosos quando levamos filmes, documentários, curta metragens etc. Para essa faixa 

etária, levar vídeos após as vivências pode ajudar a reforçar o que aprenderam e 

fomenta o discurso do professor.  

Expusemos vídeos após abordar determinado assunto ou elemento concreto com 

eles. Antes mesmo de pedirmos, eles expressaram com gritos (na sala de vídeo ou na 

sala de aula) o que identificavam. Era uma forma de mostrar seus saberes, a partir 

daquilo já ensinado. Isso me mostrava a importância de sempre frisar com eles, no 

início da atividade, o conteúdo baseado nos objetivos da aula. 

                                                           
12

 Vídeos utilizados para as aulas de congo: 

1) Disponível em << https://www.youtube.com/watch?v=EFoWKJBPYcw >> 

2) Disponível em << https://www.youtube.com/watch?v=zjuoShnJCYo >> 

3) Disponível em << https://www.youtube.com/watch?v=2odOjdDQ5w8 >> 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFoWKJBPYcw
https://www.youtube.com/watch?v=zjuoShnJCYo
https://www.youtube.com/watch?v=2odOjdDQ5w8
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As orientações curriculares (2006) do Ministério da Educação deixam claro que 

as práticas corporais podem compartilhar os saberes com outras linguagens (por 

exemplo, escrita e audiovisual). O documento nacional afirma a existência de uma 

ligação entre a EF, a estética e a sensibilidade. Aborda, ainda, a linguagem corporal 

como “chave de leitura do mundo” diferente (nem melhor, nem pior), com métodos e 

técnicas específicas. Compreende que a expressão do corpo modifica a realidade social 

e amplia a formação do aluno. 

Uma atividade feita em parceria com a professora de artes da escola foi a 

produção de uma máscara de Congo. Cada aluno pôde criar sua máscara com tinta, lápis 

de cor, canetinhas e outros materiais. Essa máscara ficou com eles depois. 

Confeccionaram máscaras de papel nas aulas de educação artística, pois, desta forma, os 

alunos tiveram mais tempo para produzir do seu jeito, da sua maneira, sem pressa. 

Refleti a partir desta conversa com a professora de artes sobre trabalhos 

interdisciplinares. Foi fácil relacionar, pois as duas disciplinas estão na área de 

linguagens como componente curricular. Projetos interdisciplinares se constituem, dessa 

maneira, com abordagens articuladas, cada um com sua especificidade. 

 

Figura 7 – Aula conceitual e procedimental realizada na sala de aula dos alunos. 

 

Depois dos primeiros contatos com os principais elementos e características do 

Congo, começamos a ensinar passos básicos como giros e movimentos de ombros. A 

aula com exposição de vídeos ilustrou bastante como os movimentos são realizados 

pelos manifestantes. Futuramente os alunos poderiam utilizar esses passos para dançar. 

Para finalizar o trabalho do Congo, na quarta semana, levamos uma atividade manual 

para eles avaliarem o aprendizado nas aulas (figura 8). Nesta atividade havia o esboço 



18 

 

do mapa do Espírito Santo. Eles desenhavam o que gostaram das aulas dentro do mapa 

e o que não gostaram no verso da folha. Foi recompensador ver os desenhos, pois em 

todos havia um dos elementos apresentados durante as aulas de Congo, significando o 

reconhecimento por parte deles da manifestação.  

 

 

Figura 8 – Trabalho de congo realizado por dois alunos. 

Os desenhos da figura 8 ilustram o modo como os alunos foram compreendendo 

o Congo capixaba. O desenho da esquerda, ilustra os detalhes de uma máscara de 

Congo. O aluno teve o cuidado de desenhar as flores da chita, tecido que compõe a 

identidade da indumentária da manifestação. E ele ainda observou o movimento de 

segurar a máscara com as mãos e a pintura colorida dela, que se assemelha à que foi 

apresentada na aula. Já o desenho da direita mostra outros elementos concretos 

trabalhados, esse aluno preferiu representar a musicalidade da manifestação. Vale 

ressaltar a tentativa do aluno em retratar, em seu desenho, às cores e formas dos 

instrumentos levados para a turma vivenciar (casaca e tambor). 

Ainda nessa semana, pela primeira vez, eles puderam brincar e dançar na quadra 

com todos os elementos juntos. Dividimos o espaço em dois ambientes com atividades 

diferentes, em um lado eles dançavam com as máscaras e tocavam casacas e tambor de 

forma livre e no outro eles brincavam de dança das cadeiras ao som do Congo, como 

registrado na figura 9. 
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Figura 9 – Última aula de congo com todos os elementos. 

 

Procuramos enfatizar, em todos os momentos, a associação do material didático, 

do ritmo musical, dos passos básicos apresentados como características da própria 

manifestação trabalhada. Nossa intenção, desde o início, foi fazê-los ver o Congo como 

uma brincadeira, para oportunizar o conhecimento específico com relação a essa 

manifestação estimulando, a consideração pela identidade cultural local. 

Com o Ticumbi não foi diferente. Utilizamos a mesma ideia de progressão do 

conteúdo. Baseados na experiência do Congo, decidimos continuar com a metodologia 

de abordar o conteúdo de dança por meio de „brincadeiras lúdicas‟
13

 e inserir, a cada 

semana, um elemento da manifestação (algum elemento e algum passo novo). Como 

citamos anteriormente, utilizamos os materiais do grupo parafolclórico “Andora” (figura 

10). 

                                                           
13

 Ludicidade (as características das brincadeiras lúdicas envolvem os mesmos significados já citados em 

nota de rodapé na p. 8). 
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Figura 10 – Bastões, Coroas de flores e pandeiros utilizados nas aulas de Ticumbi. 

Na primeira semana, começamos a vivenciar o Ticumbi aprendendo sobre a 

manifestação (figura 11). O primeiro elemento concreto inserido foi o bastão. Em 

conjunto, optamos por usar, como pano de fundo (desde a primeira aula), a música do 

Ticumbi. Isso a fim de desenvolver o ritmo, criatividade e linguagem corporal da turma. 

Para deixar claro para os alunos, enfatizamos que, a partir desse momento, eles 

conheceriam outra manifestação cultural capixaba.  

Quando começamos aulas de Congo, fizemos a associação desse com uma 

brincadeira de rua dançada e para diferenciar esta nova manifestação associamos o 

Ticumbi a uma espécie de festa/festejo
14

. Pois o Ticumbi, com os seus elementos, 

personagens e coreografias, engloba todo um enredo que dá origem a festa de São 

Benedito. 

Procuramos estabelecer uma relação das brincadeiras típicas da infância, 

realizadas na aula, com a dança, inserindo nelas materiais didáticos e passos utilizados 

no Ticumbi. Por exemplo, na brincadeira “Galinha do Vizinho” os alunos ao invés de 

brincarem com qualquer outro objeto, eles usavam o bastão, como ilustra a figura 11. 

No início das atividades com o bastão nós deixamos a turma livre para vivenciarem 

movimentos. Cada um o pegava de uma maneira diferente. Eles ficaram empolgados 

                                                           
14

 Dia ou dias de festa para se compartilhar alegria e bem estar. Pode estar relacionado a homenagens a 

divindades dependendo do contexto (SPINELLI, 2010). 
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com este elemento, pois trazia conotações diferente para cada um, para alguns era uma 

espada, para outros um estandarte com fitas e tantas outras representações que não 

identificamos, mas parecia um brinquedo novo para eles, grande e colorido. 

 

 

Figura 11 – Primeira aula de Ticumbi com o elemento bastão. 

 

Na segunda semana, inserimos mais um elemento do Ticumbi, o pandeiro. Além 

das fitas de cetim, ele produz um som, e isso chamou muita atenção da turma. Foi 

interessante pois esse pandeiro é feito de couro de animal e é diferente de todos os 

pandeiros já vistos por eles. Todos quiseram tocar e manuseá-lo. Pela estrutura (cores, 

texturas e formas) destes materiais, a aceitação foi imediata e logo percebemos o 

aspecto lúdico contribuindo para tornar a aula mais legal.  

Nessa semana, seguindo com a intenção de trabalhar um passo básico da dança, 

fizemos um circuito com quatro estações. Na primeira estação, os alunos deveriam 

executar um passo básico do Ticumbi com o bastão já ensinado por nós (segurar o 

bastão acima da cabeça e fazer um giro completo – figura 12) e somente depois do 

nosso comando eles passavam para as próximas estações. Com esta estratégia, 

conseguimos fazer com que eles vivenciassem o passo básico de forma descontraída. 

Posteriormente, eles corriam até a estação onde se encontravam os pandeiros 

pendurados na trave, tocavam o elemento e voltavam para o final da fila (figura 12).  
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 Figura 12 – Aula de Ticumbi com inserção do primeiro passo básico da manifestação. 

 

Ficou descontraído porque eles riam ao realizar o passo e ao ver o colega 

realizando, quando algum deles criava movimentos diferentes com o bastão os risos 

apareciam mais ainda. Essas atitudes denotam divertimento e não bullyng
15

,  pois todos 

passaram pelo elemento sem nenhuma reclamação.  

Parti do pressuposto de que a criança possui um potencial para contribuir com as 

aulas. Planejávamos conscientes da nossa referência para eles, mas dávamos espaço 

para as intenções e as interpretações dos alunos não serem influenciadas. Ora 

mostrávamos os movimentos característicos e pedíamos para eles vivenciarem, ora 

deixávamos, outros momentos para os alunos vivenciarem os passos à vontade, a sua 

maneira. Nessa idade, é fundamental enfatizar, durante a apresentação do conteúdo, 

quais os principais elementos e resgatar a todo instante o que foi construído no 

aprendizado diário.  

De acordo com Passamai e Duarte (2010, p. 12), 

[...] Somente compreendendo como os humanos aprendem é que os 

professores podem desenvolver todo o instrumental necessário a promover 

uma real aprendizagem. Mas, por que se diz que é um processo? Porque um 

processo supõe uma ação continuada, prolongada de alguma atividade. No 

caso da aprendizagem, esse processo é mental, portanto intrínseco (acontece 

no interior do indivíduo) e tem que considerar aspectos individuais, entre 

outros, como: inteligência, capacidades, aptidões, interesses, necessidades, 

ritmos. São, portanto, aspectos biológicos, emocionais e sociais, que 

compõem o indivíduo em sua totalidade, que estarão envolvidos no processo 

de aprender. 

                                                           
15

 Segundo Lopes Neto (2005), é definido como atos repetitivos de agressão física e principalmente 

simbólica onde o(s) agressor(es) estabelece(m) uma relação desigual de poder que causam à vítima 

impactos prejudiciais para sua saúde e seu desenvolvimento. Apresentam como agentes de risco os fatores 

econômicos, sociais e culturais, aspectos inatos de temperamento e influências familiares, de amigos, da 

escola e da comunidade. Pode ser classificado em bullyng direto (apelidos, agressões físicas, roubos, 

ofensas), indireto (exclusão, indiferença, difamação) e ainda em cyberbullyng quando por meio de 

tecnologias de informação e comunicação (por exemplo as redes sócias). 
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Cabe ao professor apresentar o conhecimento e oportunizá-lo com clareza na sua 

prática, porém não esquecer da cultura infantil baseada na ludicidade e nas brincadeiras, 

nem do „ofício da criança‟
16

, o brincar. 

Na terceira semana, apresentamos mais um elemento, a coroa de flores. Essa 

coroa de flores também foi muito solicitada pelos alunos nas aulas. Na maior parte as 

brincadeiras eram “piques” e usávamos os elementos para identificar quem era o 

“pegador” ou quem estava em situação de evidência ou em situação de minoria com 

relação aos outros colegas (por exemplo, quem “sobrava” na brincadeira do “coelhinho 

sai da toca”). Apesar desses papéis, muitos alunos queriam se colocar como “pegador” 

somente para vivenciar o elemento. Vi, mais de uma vez, esse tipo de comportamento, 

pois foi realizado um “pique-pega” e o “coelhinho sai da toca” (figura 13). Com esse 

trato pedagógico, reafirmamos mais uma vez a nossa intenção de aproximar a cultura da 

infância por meio das brincadeiras com a cultura da manifestação, isso de forma 

simples, colocando os elementos no meio das atividades. 

Todos compartilharam o uso dos elementos culturais, não tivemos discussões 

por falta de interesse ou rejeição as manifestações. Isso fica em destaque nas imagens da 

figura 13, todos participando das brincadeiras, tanto meninas quanto meninos, prestando 

atenção sentados na quadra, as expressões durante a utilização das coroa, dos pandeiros. 

A forma como a dança foi abordada fez as possíveis questões de gênero
17

 e preconceitos 

serem superadas pela vontade de brincar e pelo ato de descobrir algo novo. Todo os 

sorrisos foram fáceis de aparecer pelo encontro do aprender com o ensinar e a 

articulação do conhecimento e com uma ação educativa diferenciada. 

 

                                                           
16

 Conceito que ilustra as ações das crianças nas relações sociais a partir da sua construção histórica e das 

referências que caracterizam a infância. É um conjunto de comportamentos e atitudes esperadas das 

crianças. Esse conjunto representa, prescreve e prevê como as crianças desempenham seu papel social 

(SARMENTO, 2011). 
17

 [...] se refere à construção social do sexo anatômico. Ele foi criado para distinguir a dimensão biológica 

da dimensão social, baseando-se no raciocínio que há machos e fêmeas na espécie humana, no entanto, a 

maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero significa que homens e 

mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos (MEC/SECAD, 

2009, p. 39). 
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Figura 13 – Aula com todos os elementos do Ticumbi. 

 

Na quarta semana, os alunos escolheram juntos a brincadeira do dia. Mediamos 

a brincadeira e inserimos a coroa de flores para dar continuidade e sentido as intenções 

das últimas aulas ministradas. Ou seja, eles escolheram “o pique gelo americano” 

(também conhecido como “pique gelo”  tradicional, aquele que “desboia” o colega 

passando por debaixo das pernas) e não esqueceram do Ticumbi, pois a coroa de flores 

estava presente. Também nessa semana, os levamos para a sala de vídeo para assistirem 

apresentações de grupos folclóricos e bandas de Ticumbi
18

. Com isso, reforçamos a 

identidade da manifestação e questionamos o que eles estavam vivenciando nas aulas de 

EF. Eles conseguiram identificar, elementos característicos do Ticumbi, pois citavam 

gritando “coroa”, “bastão”, “pandeiro”. Logo após, foram para a quadra trabalhar o 

ritmo característico.  

O ensino do conteúdo era organizado pedagogicamente, apresentava as 

especificidades e as singularidades da manifestação cultural, além de desenvolver a 

linguagem corporal dos alunos pautada na centralidade das práticas como processo 

formativo. 

                                                           
18

 Vídeos utilizados para as aulas de Ticumbi: 

1) Disponível em << https://www.youtube.com/watch?v=gcmqYW4ybAs >> 

2) Disponível em << https://www.youtube.com/watch?v=RfqQrwy-SSk >> 

3) Disponível em << https://www.youtube.com/watch?v=wZXWzWbljIg >> 

4) Disponível em << https://www.youtube.com/watch?v=hKYqnV4LJgM >> 

https://www.youtube.com/watch?v=gcmqYW4ybAs
https://www.youtube.com/watch?v=RfqQrwy-SSk
https://www.youtube.com/watch?v=wZXWzWbljIg
https://www.youtube.com/watch?v=hKYqnV4LJgM
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Encerramos a quinta semana da mesma forma como fizemos no Congo. 

Levamos a atividade manual com o esboço do nosso Estado e neste papel eles 

registraram com desenhos o que aprenderam, o que gostaram e o que não gostaram 

(figura 14 – canto inferior direito). Como fizemos uma produção artística das máscaras 

de Congo, agora decidimos produzir um mini bastão de Ticumbi (figura 14 – canto 

superior direito) para cada um. As crianças escolheram as cores dos seus adereços 

enrolaram as fitas no “cano de pvc” e,  fizemos o acabamento no elemento alternativo.  

Na última aula da semana, a turma ficou na quadra vivenciando, de forma livre, 

ao som do Ticumbi, os seus elementos alternativos. Eles levaram para casa o mini 

bastão. Ficaram muito alegres, como mostra a figura 14, pois a todo momento 

perguntavam “pode levar pra casa?” e ao ouvirem nossa resposta positiva saiam 

avisando aos outros colegas. Os avisados não acreditavam e vinham perguntar a mesma 

questão para ter certeza se era verdade. Essa atividade teve como objetivo desenvolver a 

autonomia e a criatividade, articulando a percepção e a imaginação dos alunos, tendo 

um conhecimento estético e interagindo com um dos elementos do Ticumbi. 

 

Figura 14 – Produções e trabalhos manuais do Ticumbi produzidos ao final do trimestre. 

 

Já na última aula do semestre, realizamos um momento recreativo com a turma. 

O principal objetivo era envolver todos com afetividade nas atividades, pois 
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infelizmente encerrávamos nosso trabalho neste dia. Levamos “slackline”, “perna de 

pau” (estes objetos estão na figura 15) e fizemos brincadeiras variadas. 

 

 

Figura 15 – Aula de encerramento e relato dos alunos. 

Nesse momento de despedida, gravamos pequenos vídeos de alguns alunos 

(quem se sentia a vontade para gravar) dando seu depoimento. Poderiam falar sobre os 

conteúdos aprendidos, o que gostaram e o que não gostaram durante esse período que 

estivemos juntos, em alguns trechos eles relataram, “...gostei da aula que estamos 

fazendo hoje, por que está sendo divertida, a perna de pau..”.; “...eu gostei do Ticumbi, 

do Congo e da ginástica, são muito legais pois eu aprendo muito..”.; “eu gostei da 

ginástica rítmica por que a gente usou a fita, a massa e o arco...”; “eu adorei as aulas 

de educação física, foi muito legal pra mim, eu adorei, tio Patrick e tio Caio, me 

ensinando o Ticumbi, o Congo, foram muito legais comigo, todas as brincadeiras...”; 

“...eu gostei da corda bamba, da coroa do Congo, da perna de pau...”.  

Com esses relatos gravados, saí da escola com um sentimento de realização, pois 

ouví-los dizer os elementos apresentados, os nomes das manifestações capixabas que 

nas primeiras aulas ministradas eles ainda não tinham ouvido falar, foi gratificante, foi 

ver o resultado dos ensinamentos passados. Conseguimos transmitir o conhecimento e 

ampliar o repertório cultural deles.   

Cada um gostou de um elemento diferente, isso ficou evidente. Alguns deram 

voz a relação aluno-professor, então a afetividade, de alguma forma, interviu na nossa 

interação. Isso mostra o quanto é importante olhar para a criança com sensibilidade e 



27 

 

tornar a dimensão atitudinal um caminho de estratégia didática. Outros já destacaram a 

apreensão dos conteúdos quando citam os elementos específicos das manifestações ou 

ao relatar “brincadeiras legais”, isto também ficou registrado nos desenhos das folhas 

avaliativas, onde as estruturas das aulas e o material utilizado (arcos, casaca, coroa de 

flores, máscara, bastão) foram feitos pelos alunos sem ser solicitado. E eu dou destaque 

para diversão. Como mostra a figura 15, a expressão corporal na atividade do 

“slackline” reafirma os discursos positivos dos vídeos, consigo olhar para trás e, a partir 

dos sorrisos deles, enxergar o divertimento nas outras aulas. 

Esses relatos ajudam a dar visibilidade ao nosso trabalho e me fizeram perceber, 

na prática, se estou obtendo êxito ou não, se o meu papel como professor de 

transmitir/ensinar está sendo cumprido, estou aprendendo a construir um conhecimento 

junto com os alunos. E isso foi o mais significativo para mim.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Agora, concluindo o curso, da universidade, consigo olhar para minha trajetória 

na educação física com um outro olhar. Conheci e aprendi tanto! Antes, eu nem 

conhecia as manifestações capixabas, e também não sabia como trabalhar o ballet 

clássico na escola. Com todos os diálogos em sala de aula, os trabalhos feitos e os 

projetos realizados, posso dizer: sou outro professor hoje. 

Ainda há muito o que aprender. Não existem trabalhos na área que abordem esse 

tema e essas questões. Infelizmente não encontrei pesquisas ou textos parecidos. Vi 

quanta falta fez para mim durante a elaboração de projetos até o meu trabalho final e 

quanta falta faz para contextualizar as discussões sobre esse assunto. 

É interessante pensar na importância desse tipo de projeto e produção. Para o 

aluno, vale o divertimento e o prazer em participar da vivência, a integração entre os 

colegas e os grupos sociais presentes no seu cotidiano, a possibilidade de desenvolver 

sua criatividade e sua liberdade de expressão. Para o professor destaco a diferença que 

um programa como o PIBID pode fazer na formação inicial, para mim o modo como o 

programa foi coordenado me ajudou a construir minha identidade docente e me 

aproximou da realidade da complexidade docente me preparando atuar no ambiente 
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escolar, ressalto também que projetos com expressão corporal nas séries iniciais podem 

ampliar a própria prática docente, dão oportunidade de pôr sua criatividade em ação, o 

professor que desenvolve essa temática pode desmistificar discursos pré estabelecidos 

preconceituosos ou imaginários construídos por grupos sociais que rotulam uma ideia 

que não representa e inclui toda diversidade.  

Trabalhar com a EI e as séries iniciais do ensino fundamental é um aprendizado 

a todo instante. É melhor ainda porque, para mim, as oportunidades para ensinar e o 

aluno aprender parecem ser mais acessíveis. A falta de sensibilidade do professor a esse 

contexto escolar e a obstrução do conhecimento podem interromper o processo de 

ensino aprendizagem. Nessa fase, mais do que nas outras, a criança precisa de um 

planejamento específico. Se o professor sabe e não se dedica para pensar nos 

procedimentos metodológicos adequados, o conhecimento está sendo negado, 

negligenciado ao aluno. 

O universo da dança e o ambiente escolar podem estar totalmente distantes mas 

podem estar perto sim. “Por que não?” Basta enxergar qual direcionamento e quais 

referências cabem na escola e quais não. Fazer o trabalho de pensar na dança “Da 

escola” e “Na escola” já faz toda diferença. É o ponto de partida para desenvolver um 

ótimo plano pedagógico.  

Compreendo, como professor de EF, caminhos e estratégias que posso utilizar 

para desenvolver a dança, a expressão corporal, a cultura popular, os temas transversais 

e oportunizar esse conteúdo para ampliar a formação dos meus alunos. 

Ao final do trimestre, após trabalhar as duas manifestações e desenvolver todas 

as atividades, adquiri aprendizados e experiências distintas e únicas. Eu tive a 

oportunidade de ampliar minha prática pedagógica em relação ao conteúdo, criando 

novas possibilidades de intervenção com estas manifestações especificamente. As 

expressões deles relacionadas à diversão, à risadas, sorrisos, gritos, empolgação, o 

desejo de querer ir para a aula, de querer continuar na quadra (mesmo aprendendo sobre 

o Congo e o Ticumbi) e interesse em se movimentar com os objetos me fizeram 

acreditar na expressão corporal como uma ferramenta no processo avaliativo para esse 

segmento.  

Penso na forma como meus alunos se envolveram e transformaram esse tema em 

um indicador de experiências positivas. Cada um teve uma preferência quando 
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brincavam com os elementos e essas emoções fizeram parte do desenvolvimento deles e 

do meu enquanto professor, pois identificava, a partir das feições de felicidade, que era 

prazeroso para eles a brincadeira e a dança. 
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