
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: Ensino Médio 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Conscientização Corporal 

Habilidades: 

(EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para 

interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, 

éticas e de respeito às diferenças. 

  

(EM13LGG503) Praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de 

autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais em seus projetos de vida. 

 

Olá Estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje continuaremos aprofundando nossos 

estudos em Educação Física. Até aqui vimos conceitos importantes como: cultura corporal de 

movimento, saúde, exercício físico e lazer. Hoje refletiremos sobre como nosso corpo vem sendo 

tratado no contexto histórico e cultural. 

 

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/765400899164322524/?nic_v2=1a3BJQtSS  acesso: 08/10/2020 

 



  

 

 

 

ATIVIDADE 1 –   Valorizamos a mente e desvalorizamos o corpo. Um convite para reflexão. 

Ao longo de nossas vidas passamos horas e horas recebendo informações sentados, parados e 

movendo minimamente o corpo. E se “pararmos” para pensar, nossa cultura é uma cultura de 

negação do corpo. Nas últimas aulas conhecemos e praticamos um pouco da ginástica para 

conscientização corporal,  que por si só já é um assunto que nos leva para a reflexão. Você já se deu 

um tempo para observar o seu próprio corpo? quando está triste, quando está tenso/a, quando está 

com raiva, quando está ansioso/a? Talvez não tenhamos essa percepção que as emoções correm 

soltas em nossos corpos justamente porque não fomos ensinados a senti-los. E quando não aceitamos 

esse corpo, quando queremos torná-lo como as imagens que nos cercam, ao invés de sentir e refletir 

sobre ele,  de certa forma,  estamos nos negando. 

Nas redes sociais fica evidente que vivemos na sociedade do corpo, na obsessão com exercícios 

físicos, na preocupação de enquadrar o corpo em modelos pré estabelecidos, continuamos, embora 

pareça que não, negando nossos corpos. Esse é um tipo de tortura física e emocional para se encaixar 

em um padrão, e isso não é a valorização do corpo, pelo contrario: 

“Hoje nós não temos uma valorização do corpo, temos uma valorização da imagem do corpo” 

Viviane Mosé. 

Percebe que nessa frase da filósofa, Viviane Mosé, há uma diferença entre valorizar o corpo e 

valorizar a imagem do corpo, coisas completamente diferentes. 

Aqui fica a reflexão: Se não queremos ser o que somos, se de certa forma não aceitamos o corpo 

que temos - porque ao invés disso, aceitamos as imagens que estão por todos os lugares expressando 

como um corpo deve ser e agir no mundo.  Então, se for assim, nós estamos negando as possibilidades 

de sentir com o corpo e, ao negá-lo, não podemos ouvi-lo, não podemos entender o que ele tem para 

nos dizer e muito menos ter consciência do mesmo. Não por acaso, muitas vezes nos sentimos tristes 

e infelizes por não ter aquele corpo “padrão” negando e desvalorizando a nós mesmos. 

Valorizar o corpo é redescobri-lo, não é valorizar a inscrição do nosso corpo em um 

comportamento ou em uma imagem propagada pelos meios de comunicação. Ter consciência 

corporal é entender que nossos corpos são afetados pelo meio social em que vivemos, e por isso 



  

 

 

devemos valorizar a vida, as sensações e o desejo que trazemos em nós, para aí sim sermos mais 

saudáveis e felizes. 

 

ATIVIDADE 2 –  Depois de ler o texto, sentir, pensar sobre tudo isso, tire um tempo para observar seu 

corpo, suas emoções. Aventure-se! Permita- se! Redescubra o corpo através dessas observações e se 

possível relate como foi essa experiência.  
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SUGESTÃO REFLEXIVA: Busque observar seu corpo ao longo do dia, como as emoções afetam seu 

modo de ser e agir . 

  Até a próxima atividade!! 


