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RESUMO 

 

O ensino da dança na escola nas últimas décadas se deve tanto ao diálogo entre artistas e sua 

relação com o campo da Educação, bem como à inserção da dança nos currículos escolares de 

Artes e Educação Física de acordo com os PCN`s, desde 1997, orientado pelas Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Esta pesquisa tem como objeto a compreensão 

de corpo (sendo este uma pessoa, criança, adolescente, jovem ou adulto) no ensino de dança 

na educação formal pública, tendo o estudo do caso o referencial teórico/metodológico no 

contexto da formação continuada de professores de Artes e Educação Física em João Pessoa, 

Paraíba. A metodologia voltou-se à pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevista. 

Como estudo de caso, utilizou-se o referencial teórico/metodológico base da formação de 

professores de Educação Física em João Pessoa/ Paraíba. Partiu-se da hipótese que havia uma 

hegemonia epistemológica dualista sobre corpo nas proposições para o ensino de dança na 

formação continuada de professores de Artes e Educação Física. As referências principais são 

Churchland (2004) para explicações sobre o dualismos sobre corpo/mente, BonJuor e Ann 

Baker (2010) que atualizam o tratamento semântico do corpo, Dupuy (1996) sobre 

paradigmas que as Ciências Cognitivas operam para entender os processos cognitivos do 

corpo e  Maturana (2001; 2002) que elucida conceitos que tratam de modos “constitutivos” e 

“auto-organizativos”. De acordo com Santos (2008; 2010), identificamos dispositivos 

regulatórios para a manutenção da hegemonia epistemológica dualista presentes empesquisas. 

Sendo este fenômeno tão imbricado em referenciais epistemológicos de professores, aponta-lo 

criticamente justifica a importância desta pesquisa. Espera-se que ao concluir apontando para 

a dificuldade de atualização, no que concerne às maneiras dualistas para agir/pensar o corpo 

que dança na escola, principalmente na Educação Física, seja possível contribuir para reagir 

aos dualismos os quais ainda constituem ontologias e epistemologias resistentes aos avanços 

do conhecimento em relação aos modos de operar do corpo. 

 

Palavras-chave: Dança na Educação Física. Corpo. Dualismos. Referenciais. 
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ABSTRACT 

 

The dance education in school, in the last decades, is due to the dialogue between artists and 

their relationship to the field of Education, and, also, to the inclusion of dance in school`s 

curriculum of Arts and Physical Education, according to PCN`s, since 1997, guided by the 

Law of Directives and Bases of Education (Law 9.394 / 96). This research has as its object the 

understanding about the body (which is a person, child, teenager, young and adult) in dance 

education in a formal education of the public school, having as a case study the basis of the 

theoretical / methodological references of the formation of Physical Education teachers of the 

city of João Pessoa/Paraíba. The methodology was developed by bibliographical research, 

documental research and interview. As a case study, it was used the theoretical / 

methodological basis of the formation of Physical Education teachers, in João Pessoa / 

Paraíba.It started from the hypothesis that there was a dualistic epistemological hegemony 

about the body in propositions for dance education, that is present in didactic activities of  

teachers of Arts and Physical Education in school`s space. The main references are 

Churchland (2004) to explain about body/mind, Bonn Jour and Ann Baker (2010) that update 

the semantic body treatment, Dupuy (1996) on paradigms about Cognitive Sciences that 

operates to understand the cognitive processes of the body, and Maturana (2001; 2002) who 

elucidates the concepts which treats about the “constitutives” and “self-organizaton” modes. 

According to Santos (2008; 2010), we identify regulators dispositive for maintaining the 

epistemological hegemony of research. Because this phenomenon is so imbricated in the 

epistemological references of teachers, we justify the importance of this research by showing 

this in a critical way. We hope that appointing  to the difficulty of upgrading , in which 

concerns the dualistic manners  to think/act  about the body which dances in the school, 

especially in Physical Education,  it get possible to contribute to react about the dualisms that 

still constitute  ontologies and epistemologies which resist to the advances in knowledge 

about the modes of body`s operation. 

 

Keyword: Dance in Physical Education. Body.Dualisms.References. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta pesquisa é a compreensão de corpo (sendo este uma pessoa, criança, 

adolescente, jovem ou adulto) no ensino de dança na educação formal pública, tendo o estudo 

de caso o referencial teórico/metodológico no contexto da formação de professores de 

Educação Física e Artes em João Pessoa/PB. 

A questão mobilizadora desde a minha formação inicial em Licenciatura Plena em 

Educação Física era aprofundar questões teórico/práticas a respeito dos processos de 

ensino/aprendizagem do corpo que dança. No Curso de Especialização em “Estudos 

Contemporâneos em Dança”, realizado na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia 

em 2012, ampliaram-se estes questionamentos, os quais me subsidiaram para indagar algumas 

proposições existentes para o ensino de dança em propostas curriculares para Educação Física 

e Artes, presentes desde a época da minha formação inicial. Essas proposições consistem em 

uma gama de pluralidade de concepções epistemológicas, tais como: Dança-Educação, 

Corporeidade/Dança, Educação pela Dança, Dança Criativa, Dança para crianças, Dança na 

escola e Dança-Educação Física, na tentativa de dar conta do processo de escolarização da 

dança. Apesar de considerar estas proposições como fundantes para o processo da inserção da 

dança na escola, se faz necessário revisá-las através de constantes aprofundamentos 

epistemológicos para o ensino de dança, transformando o entendimento como um processo 

apenas subjetivo do corpo ou como um recurso educacional, para processos de mediação 

educacional em dança, como aponta Rengel (2012). 

Entende-se que esta pesquisa se justifica pela necessidade de avanço prático/conceitual 

em relação de como o corpo se organiza no processo de ensino/aprendizagem de dança, como 

também conferir atualizações e produções a respeito de outros processos de pensar a dança no 

ambiente escolar formal. No concernente a este trabalho, o ambiente escolar é um 

microcosmo que trata do ensino da dança na Educação Física em João Pessoa/PB. 

A problemática a que se propõe este trabalho é feita sobre o dualismo (mente/corpo), à 

luz da Filosofia Cognitiva de (Churchland, Paul, 2004). Com referência em questionamentos 

deste autor, é constituída a hipótese desta pesquisa que é de que há, de um modo largamente 

abrangente, concepções dualistas sobre corpo em epistemologias presentes no ensino de dança 

nos currículos da Educação Física. 
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Uma das proposições foi trazer reflexões e um estudo crítico atualizador de referenciais 

sobre o entendimento do corpo no processo de ensino/aprendizagem de dança. Um campo de 

delimitação desta pesquisa também focou o ensino de dança no currículo da Educação Física, 

trazendo para análise o contexto de uma formação continuada especificamente em dança na 

cidade de João Pessoa/PB, do ano 2010 a 2014.  A escolha deste caso para estudo se dá pelo 

fato desta formação ter existido especificamente para professores de Educação Física e Arte 

por 16 anos, de 1998 a 2014. Pode-se considerar que este caso é incomum no contexto de 

formação continuada e julga-se ser importante destacar essa ação que trouxe avanços para o 

tema de processos de formação de professores para o ensino de dança no Brasil.  

Florêncio (2011) atuou junto à formação continuada destes professores que trabalhavam 

com a dança na escola, de forma colaborativa, ou seja, os professores eram ativos 

participantes da criação de propostas e havia plena abertura a reflexões. O compartilhamento 

na pesquisa resultou na escolha, por grande parte destes professores, em parâmetros 

propositivos para o ensino de dança referenciados na obra de Nanni (2002, 2003, 2005 e 

2008). 

Este caso é identificado através de estudos próprios no ano de 2007, por meio de estudo 

monográfico, sobre o ensino de dança no currículo da Educação Física nas escolas públicas 

municipais de João Pessoa/PB. Em 2010 amplia-se este mapeamento para mais uma cidade do 

estado incluindo a cidade de Campina Grande. Ao comparar os mapeamentos entre as duas 

cidades, foi possível perceber que apenas João Pessoa manteve uma regularidade do ensino de 

dança em escolas públicas municipais, com presença mais significativa na disciplina de 

Educação Física. Também, possível argumentar que tal ocorrência se deu devido à formação 

continuada em dança, já mencionada. Vale ressaltar que esse estudo realizado em 2010 trouxe 

contribuições e desdobramentos para área. Foi publicado ano de 2010 nos Anais do 

Congresso Internacional da Associação Francofone Internacional de Pesquisa Científica em 

Educação e V colóquio Nacional, na cidade de João Pessoa, Paraíba.   

Ao estudar detidamente os conteúdos referencias da formação para o ensino de dança 

em aulas de Educação Física na cidade de João Pessoa em escolas públicas municipais 

trazidas na pesquisa colaborativa de Florêncio (2011), algumas questões foram nucleares para 

a elaboração da dissertação, que busco serem respondidas nos capítulos: 

• Qual (is) o (s) paradigma (s) presente (s) em proposições para o ensino de dança na escola? 

Quais as concepções de corpo eles repercutem?  
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•Estas concepções perpassam ainda pelo pensamento dualista ao separar mente/corpo/mundo 

em suas explicações teórico-práticas no processo de ensino/aprendizagem em dança? Essas 

epistemologias tornaram-se hegemônicas?  

• Como propor explicações não dualistas nos processos de ensino/aprendizagem do corpo que 

dança na escola? 

 

1.1.  UMA BUSCA INICIADA: DADOS BREVES DE PROCESSOS FORMATIVOS 

 

Em meados da década de 80, propostas como a de Edson Claro (1988)
1
 constituída 

como Método Dança-Educação Física, problematizava questões acerca do corpo e processos 

formativos para o ensino de dança no Brasil. Com uma proposta avançada para o seu tempo, 

começou a questionar as bases didático-epistemológicas sobre o corpo na Educação Física e 

reconheceu as diversas contribuições dessa área para a Dança. Para o autor, a Educação Física 

necessitava de estratégias de conhecimento do corpo, e a Dança das bases teóricas da 

Educação Física. O método consiste em aspectos da educação, reeducação, manutenção e 

profilaxia do corpo. 

As questões levantadas por Claro (1995) passaram por transformações, próprias do 

tempo e do avanço do estado da arte nesses aspectos. O próprio professor fomentou 

discussões sobre o corpo em correlações entre Dança e Educação Física, ampliando e 

questionando paradigmas. Todavia, suas preciosas contribuições, como todo legado vivo e 

dinâmico e com novas pesquisas e descobertas, precisam de revisitação. Transformações de 

pensamentos, temporalidades modificam modos de agir e pensar, seja na Educação Física, na 

Dança, ou em qualquer área do conhecimento. Assim, também, as epistemologias que tratam 

do corpo precisam ser revisadas e questionadas, como aponta Greiner e Katz (2009). 

                                                           
1
Edson César Ferreira Claro, nascido em 1949, formou-se em Educação Física pela Universidade de São Paulo 

(1974). Especialização em Dança pela Connecticut College (1976), mestrado em Educação Física pela 

Universidade de São Paulo (1988), doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela 

Universidade de São Paulo (1994) e pós-doutorado pela Universidade Técnica de Lisboa (2002). Também foi 

um dos criadores do Balé Stagium, Cia. de Dança Cisne Negro, Acauã Cia. de Dança, Gaia Cia. de Dança e a 

Cia. de Dança dos Meninos. Em 2005, criou o Projeto de Pesquisa Caminhos do Corpo: Perspectivas para o 

desenvolvimento de estudos em Corporeidade, o qual tinha como objetivo descrever e interpretar a trajetória de 

um grupo de estudos que se constituía como tal. Tendo o corpo como seu objeto de investigação e a 

Corporeidade como paradigma epistemológico, combinava a etnografia com a história de vida. Aos 53 anos foi 

diagnosticado com mal de Parkinson, morre aos 62 anos após submeter-se à cirurgia para tentar controlar a 

doença, em 30 de outubro de 2013. 
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Outra proposta que se destacou na relação entre Educação Física e Dança, e que foi 

muito aceita desde a década de 90, advinda do movimento da Arte-Educação e permanecendo 

como referência curricular para o ensino de Dança na escola, dada as suas reedições das 

publicações em livros, foi a proposta de Nanni (2002, 2003 e 2008). A professora fomentou 

discussões didático-conceituais e metodológicas sobre corpo e dança, principalmente na área 

de Educação Física, por meio de epistemologias fenomenológicas e da psicologia 

psicogenética, tendo como foco a conceituação de Corporeidade.  

Neste mesmo contexto (na década de 90) também se discutia no Brasil o processo de 

profissionalização docente, estimulando pesquisas sobre o modo de o professor operar em sala 

de aula em processos de formação inicial e contínua. Logo após essas reformulações da 

profissionalização docente, começa-se a reorganização dos cursos de licenciaturas para 

formação de Arte no Brasil. De modo geral, havia a formação polivalente, no caso, Educação 

Artística para licenciaturas especificadas: Dança, Teatro, Música, Artes Plásticas. 

Há mais de uma década pesquisadores como Marques (2001) e Strazzacappa (2003) 

discutem a formação de professores em relação ao ensino de dança na escola, debatendo 

dilemas sobre atuação didática e formação profissional. Marques (2003) afirma ser imperativo 

buscar o conhecimento e aperfeiçoamento sobre o fazer/pensar o corpo e a dança na escola 

(neste período de transição entre a legitimação dos profissionais de Dança e a permanência de 

outros que trabalham com esta na escola). Este trabalho busca contribuir com as reflexões 

apontadas pelas autoras e pode-se afirmar que esta pesquisa também se justifica para trazer 

discussões para o ensino de dança no ambiente escolar formal ao intentar ampliar novos 

debates teórico-práticos. 

 

1.2. EXPANSÃO DAS LICENCIATURAS  

 

É possível verificar que após o reconhecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

em 2004, houve expansão dos cursos de licenciaturas nas universidades públicas brasileiras e 

começou-se uma tentativa de entender a profissionalização docente. Muito se discutia sobre o 

papel do professor enquanto professor-pesquisador de sua prática, cuja concepção de 

pesquisa, em grade parte, ainda era concebida pela racionalidade técnica da ciência moderna 

(SANTOS, 2008). 
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Com relação à expansão dos cursos de Licenciaturas em Dança, apesar de não estender 

estes fenômenos de maneira apenas linear, no sentido em que variados acontecimentos 

simultâneos podem ocorrer, pontua-se aqui as mudanças dos últimos cinco anos, o contexto 

das universidades públicas federais brasileiras, conforme discutido por Molina (2013). 

Possível argumentar que essa expansão começa a suprir lacunas de formação na área. Essas 

lacunas provavelmente provocaram a migração da formação de artistas-docentes da dança 

para outras áreas, fazendo-os prosseguir seus estudos em áreas afins. Possível argumentar que 

se constituiu uma pluralidade epistemológica e sistematizações consideráveis de proposições 

para o ensino de dança. Todavia, de acordo com Santos (2008), esses diálogos se deram, 

principalmente, com paradigmas filosóficos e científicos modernos, ainda dualistas.  

Esta transição paradigmática entre Ciência e Filosofia moderna para os paradigmas 

contemporâneos complexos na atuação e profissionalização docente para o ensino de dança na 

escola, precisa ser problematizadas e analisadas sem que com isto constituam hegemonias e 

nem que haja produção de invisibilidades, de acordo com Santos (2010). 

 

1.3. OS CAPÍTULOS 

 

É apresentada no primeiro capítulo uma trajetória própria de formação como professora-

pesquisadora, num tom em primeira pessoa do singular, a fim de demonstrar os espaços 

formativos nas quis as experiências de artista-docente afetaram os deslocamentos pelo qual o 

objeto desta pesquisa incidiu. Também foram expostas reflexões que constituem a proposição 

metodológica para dissertação, ao buscar argumentação que supera o entendimento 

dicotômico na relação entre observador/objeto, teoria/prática. Esta pesquisa foi configurada 

pelo paradigma transdisciplinar emergente para pesquisa acadêmica de acordo com Galeff 

(2009) e pelas relações indisciplinares para pesquisa em Dança de acordo com Greiner 

(2011). Caracterizou-se como uma pesquisa, auto-organizativa de acordo com Maturana 

(2001) e de natureza qualitativa de acordo com Gil (2009, 2014). Para o estudo de caso, o 

referencial se deu nas considerações de Yin (2005).   

No segundo capítulo discutiu-se sobre os processos de hegemonia epistemológica e 

validação do conhecimento ocidental moderno (SANTOS, 2010), através da análise biológico 

cultural de Maturana (2001) e das experiências pessoais como professora-pesquisadora, 

problematizar como a dança tem se relacionado dentro da Cultura Escolar (MORAIS, 2011). 
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Nessa perspectiva discute-se como a produção de conhecimento escolar se relaciona e valora 

alguns tipos de conhecimento, como por exemplo, os mais discursivos em detrimento de 

outros (VIEIRA, 2009), dificultando o reconhecimento da Dança como produtora de 

conhecimento que constitui seu fazer na ação do próprio corpo. 

Ocorrências como essas acontecem devido às compreensões equivocadas de como se 

realiza o fenômeno do conhecer. É possível perceber nesse diálogo o quanto permanecem as 

perspectivas dualistas, também no ensino de dança na escola. De acordo com (Churchland, 

Paul, 2004), pensamentos como esses entendem o corpo subjugado à razão, à fragmentação 

analítica, na crença de que só assim se pode discernir a realidade que transcende as próprias 

capacidades perceptivas do corpo, como se o conhecer estivesse ligado a um processo 

comportamental em um nível superior de atividade e complexidade cerebral. Nessa lógica 

argumentativa, indica-se, através da relação com teorias da auto-organização (MATURANA, 

2001, 2002), superar entendimentos como esses, nos processos de ensino/aprendizagem do 

corpo que dança na escola.  

Propõe-se ainda nesse capítulo, uma perspectiva que não invisibiliza as relações de 

interfaces entre as áreas do conhecimento de Dança e Educação Física para olhar o objeto de 

estudo, mas problematizam-se algumas questões polêmicas que surgem a partirdo objeto. Por 

isso é promovida uma cuidadosa análise sobre o estado da arte das pesquisas sobre o ensino 

de dança, percebendo a constituição de dispositivos de controle que permeiam as questões 

epistêmicas e legais em relação à dança na escola.  

Sabe-se que vários são os dispositivos que regulam essa prática, porém o recorte e a 

apresentação, ainda neste capítulo, foram feito apenas por dois dispositivos que se constituem 

através de lógicas dicotômicas e hierárquicas. Primeiramente, esses se apresentam no modo 

de constituição legal na redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de Nº 

9.394/96 e outro através da regulação dos discursos dos bancos de dados na produção de 

conhecimento acadêmico em relação ao ensino de dança na escola. Neste contexto discute-se 

sobre o modo de pesquisadores como Brasil (2009) e Muglia-Rodrigues e Correia (2013) 

desenvolveram suas pesquisas sobre o “estado da arte” do ensino de dança, através de 

levantamento quantitativo até o ano de 2009. 

No ultimo sub tópico desse capítulo, devido às ocorrências dos dispositivos de controle, 

apresenta-se um panorama das pesquisas dos últimos cinco anos que fazem proposições para 

o ensino de dança e para formação de professores, objetivando compreender como a 
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regulação dos dispositivos (SANTOS, 2010) operam na constituição do pensamento sobre 

corpo no ensino na dança no ambiente de educação formal. Esse levantamento foi realizado 

em duas revistas da área de conhecimento da Educação Física (Pensar a Prática e Revista 

Brasileira Ciências do Esporte) e em Anais na área de Artes/Dança (seminário e congresso da 

Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas- ABRACE, Seminário 

sobre Ensino de dança de Joinville, Seminários e Congresso da Associação Nacional de 

Pesquisadores em Dança-ANDA). Propõe-se, através da ecologia dos saberes de Santos 

(2010), uma superação para as possíveis invisibilidades causadas ao ensino de dança na 

escola.   

No terceiro capítulo, devido às análises do capítulo anterior, são apontadas as possíveis 

recorrências das concepções dualistas que permanecem nas explicações dos pesquisadores, 

percebendo o quanto dois paradigmas educacionais dualistas (Educação Integral e 

Corporeidade) são recorrentes nas proposições para o ensino de dança. Pode-se então 

constatar que padrões como esses de pensamento são reconhecidos como hegemônicos nas 

atividades da Educação Física e Artes. Bracht (1999, 2006) em seus apontamentos traz como 

a concepção de “Educação Integral” influenciou as reações explicativas das proposições 

epistemológicas na Educação Física. Possível identificar que este modelo de argumentação 

também amparou o processo de escolarização da dança nas proposições de pesquisadores 

como Barbosa (2008, 2009), advindos do movimento de Arte-educadores, contagiados pela 

filosofia de John Dewey. 

Porém, percebeu-se que além dessa lógica argumentativa da Educação Integral, o 

paradigma da Corporeidade permanece hegemônico desde a década de 80, tanto na 

perspectiva da Educação Física como da Arte, porém por dois vieses distintos. Um surge na 

filosofia moderna da fenomenologia de Merleau-Ponty e outro, diferentemente, pelas 

considerações mais recentes, na década de 90, constituído pelas considerações do pesquisador 

Hugo Assmann (1995), em reação à pedagogia histórico-crítica. Essa ultima perspectiva 

aponta na década de 90 que a área da Educação Física e da Educação deveriam aprofundar 

suas pesquisas nos estudos sobre cérebro-mente e nas teorias sobre auto-organização.  

No quarto capítulo, é apresentado o problema sobre a compreensão de corpo entre 

teorias que argumentam os aspectos da relação corpo/mente, de acordo com os apontamentos 

que (Churcland, Paul, 2004) e BonJuor e Ann Baker (2010) fazem a respeito do dualismo, na 

intenção de repensar os modos como se explica a ação do corpo nos processos de 

ensino/aprendizagem na dança. Também são revisados de acordo com Dupuy (1996) como as 
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Ciências Cognitivas vêm compreendendo o fenômeno da Cognição. Em seguida, expõe-se 

uma compreensão de Corpomídia, de Katz e Greiner (2005, 2008), e da Corponectividade, de 

Rengel (2007), que repensaram a ação do corpo na Comunicação e na Educação, enquanto 

maneiras explicativas no que se refere à elaboração da informação na relação corpo/ambiente.  

Também é exposta uma compreensão dos estudos de embodiment, com objetivo de 

avançar sobre os entendimentos hegemônicos fenomenológicos que amparam ainda o 

Paradigma da Corporeidade na Educação Física. A questão é que, à luz das descobertas das 

Ciências, a fenomenologia de Merleau-Ponty (1994), mantém um dualismo de propriedade ao 

reagir ao dualismo de substância cartesiano. Diante deste contexto possibilitou-se uma relação 

mais constitutiva (MATURANA, 2001, 2002) para um entendimento de corpo e cognição no 

ensino de dança na escola.   

Devido à hegemonia dos paradigmas dualistas de corpo, toma-se como exemplo para 

análise no quinto capítulo, o caso dos referenciais usados na formação de professores de Arte 

e Educação Física no contexto da formação continuada para o ensino de dança na cidade de 

João Pessoa, Paraíba, entre os anos de 2010 e 2014, tendo o ultimo ano o encerramento da 

formação. É analisada através dos dados coletados a parir de entrevista e análise de relatórios, 

o contexto e o entendimento de corpo e dança. Neste capítulo também é analisada a proposta 

teórico-metodológica adotada para formação de professores que tem como abordagem Dança-

Educação de Nanni (2002, 2003). A análise envolve os aspectos do entendimento que a autora 

tem sobre a subjetividade corporal, consciência corporal e o entendimento sobre movimento 

na dança, relacionados ao Paradigma da Corporeidade em Merleau-Ponty (1994).   

Propõe-se ainda no ultimo capítulo, que o conceito de acoplamento estrutural em 

Maturana (2001, 2002), amplia o entendimento de que o corpo não precisa integrar-se a si 

mesmo, nem ao mundo, mas que essa ocorrência precisa ser despertada em pressupostos de 

investigações sobre o corpo que dança. 

Conclui-se que pesquisadores como Assmann (1995, 1998), apesar de terem contribuído 

com transformações para o paradigma da Corporeidade ao fazer apontamentos sobre os 

estudos sobre cérebro-mente e da auto-organização para pesquisas na Educação e Educação 

Física, mantém-se ainda uma hegemonia dualista no entendimento de Corporeidade advinda 

da fenomenologia da percepção em Merleau-Ponty (1994) na construção epistemológica na 

Educação Física. (Churchland, Paul, 2004) nos ajuda a concluir que esse entendimento 

fenomenológico de corpo não acompanha a atividade conceitual que apontamentos atuais 
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filosófico/científico vêm tendo sobre o desenvolvimento corporal e como acontecem os 

processos de aprendizagem conscientes. 

Então pode-se afirmar que o primeiro passo foi dado: perceber o quanto as 

compreensões dualistas estão presentes em proposições para o ensino de dança na escola. 

Descobriu-se que dois paradigmas (Educação Integral e Corporeidade) permanecem ainda 

hegemonicamente nas proposições para o ensino da dança na escola, e que dois dispositivos 

regulatórios, especificamente estudados nesta pesquisa, constituem-se como fator 

potencializador para essa permanência, estabelecendo a hipótese da pesquisa como afirmativa. 

Afirma-se também o quanto é preciso avançar para superar as dicotomias entre 

subjetividade/objetividade para explicar a ação do corpo que dança.  
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CAPÍTULO 1 

 

2. UM TOM EM PRIMEIRA PESSOA: TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO E 

CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

Assim como muitos artistas da dança no Brasil fiz a opção pela docência como escolha 

profissional, pela força com que essas experiências foram vivenciadas na transformação 

Educacional de crianças e jovens em idade escolar. Na pesquisa, Educação tem o sentido 

amplo de formação humana, na constituição relacional dos sistemas vivos entre sua natureza 

biológica e cultural, compreensão que se estende para a delimitação do objeto que foi se 

constituindo ao longo da realização da pesquisa. O termo Educação em alguns momentos da 

escrita também tem um sentido como área de conhecimento acadêmico-científico.  

Ao buscar maneiras de me profissionalizar, como muitos, percorri trajetórias de 

formação distintas, porém com caminhos afins. Distintas no sentido de formação acadêmica 

na área da Educação Física e com experiências anteriores com a dança enquanto artista. As 

experiências simultâneas com a dança clássica, a dança popular regional e, posteriormente, a 

dança contemporânea, contribuíram para minha formação e me proporcionaram afirmação 

profissional. Os trabalhos dedicados atualmente ao corpo, movimento e ao ensino de dança na 

disciplina de Educação Física em escola pública municipal na cidade de João Pessoa, Paraíba, 

me impulsionaram a buscar diálogos com campos distintos da minha formação acadêmica 

inicial que subsidiaram e legitimaram também minha prática docente enquanto professora 

investigadora da própria prática pedagógica. 

Ao buscar aprofundar e compreender questões em relação ao corpo e aprendizagem, 

continuei os estudos me submetendo ao Curso de Especialização em Estudos 

Contemporâneos em Dança/UFBA. Desenvolvi pesquisas sobre mediação educacional como 

parte dos processos cognitivos do corpo promovendo investigações acerca de ambientes 

formais. Posteriormente me submeti ao processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em 

Dança da Universidade Federal da Bahia, em 2013, através de projeto que abordava 

inquietações sobre o tema deste estudo. As constatações atuais sobre os modos de operar do 

corpo, feitos pela abrangência de disciplinas que as Ciências Cognitivas abarcam, e a área de 

Conhecimento da Dança na colaboração mútua entre elas, suscitaram novos questionamentos 

sobre a minha prática artística-docente no ensino de dança na Educação Física. 
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As observações críticas de meus pares (alunos e professores) no percurso de mestranda 

e ao longo da minha vivência nas disciplinas propostas pelo Programa de Mestrado, 

oportunizaram-me experimentar a transformação de hipóteses e a aprendizagem de questões 

nucleares para a referente pesquisa. Várias questões foram levantadas. Uma delas, era a 

problemática da realização da pesquisa acontecer em aulas de Educação Física. 

Questionamentos como esses que interrogavam minha atuação profissional e também a de 

muitos professores de Educação Física que, como eu, trabalhava com a dança no contexto das 

escolas públicas municipais de João Pessoa, me fizeram problematizar e pensar sobre as 

linhas abissais (SANTOS, 2010) que se constituíam na relação com a pesquisa em Dança com 

interfaces com a Educação Física. Percebia que esses questionamentos operavam ainda pela 

lógica regulatória (SANTOS, 2010) que separavam e tentavam não reconhecer este contexto.  

Essa problemática ocorre, na minha argumentação, ao caso da redação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de Arte de maneira abrangente, sem mencionar a 

garantia das especificidades das linguagens artísticas, com exceção ao ensino de Música, que 

através da lei n º 11.769, de agosto de 2008, alterou a referida (LDB)
2
.  

Não obstante, outra questão se faz importante no que tange à construção de orientações 

pedagógicas para o ensino da dança no Brasil por parte dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL,1997) ao tentar adequar o ensino de dança nas disciplinas de Artes e 

Educação Física, contemplando de certa maneira um trabalho já existente por professores na 

atividade docente nas escolas públicas brasileiras. Porém a Dança aqui é mencionada como 

parte desses currículos e não como uma disciplina escolar com área de conhecimento 

específico. Isso também ocorre por ela só ter sido reconhecida como área de conhecimento 

para formação superior em 08 de Março de 2004, devido à aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para área específica. Entretanto, na maioria das escolas, legalmente, 

ainda continua como um componente curricular em Artes e Educação Física e/ou atividades 

extracurriculares. Apesar de reconhecer a Dança enquanto área de Conhecimento, ela ainda é 

considerada como uma área nova de formação de professores e pesquisadores para o ensino 

superior no Brasil.  

                                                           
2
Passando a nova redação a ler-se da seguinte maneira: “Art. 1o O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o: “Art. 26 § 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 

não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.” (NR).” (BRASIL, 1996). 
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Propus então problematizar questão como essas, olhando de forma crítica para a 

formação continuada de professores, que tratavam o ensino da dança na escola, no contexto 

de João Pessoa, Paraíba, por considerar que não é possível ignorar este fenômeno. Nesta 

atitude de abertura houve deslocamentos e transformações das hipóteses e do objeto de 

estudo, nas reformulações da experiência docente (MATURANA, 2001), configurando em 

um cognitivo de processar a construção da pesquisa em termos de lógica argumentativa 

seguindo também o grau de abertura para possibilidade do acaso da pesquisa indisciplinar 

como propõe Greiner (2011). 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

As etapas metodológicas desta pesquisa estão fundamentadas no conceito de deriva que 

trata Maturana (2001) para entender o processo auto-organizativo de adaptação entre corpo e 

meio. Trata-se de uma analogia de sentido dado a determinação estrutural do contexto, cujo 

observador e/ou pesquisador, através das circunstâncias, reformula a experiência, em uma 

metodologia que se configura sem controles preditivos, porém determinada pelo acoplamento 

do que vai acontecendo entre objeto, observador e contexto.  

De acordo com Maturana (2001), o processo cognitivo do corpo pode ser compreendido 

por meio da explicação de um sistema primário e secundário que se constituem em 

interdependência. Auto-organização primária constitui o início da ação. Dá-se quando 

elementos estruturais que são avulsos e distintos entre si se encontram pela primeira vez e, ao 

interagirem de forma espontânea, proporcionam a aprendizagem entre esses elementos. 

Consequentemente, o sistema passa a se fechar através da auto-organização secundária. Esta 

proporciona um maior aprimoramento, mas nunca se fecha totalmente, mantendo o grau de 

perturbação e constituindo, assim, um sistema orgânico. Na aprendizagem em dança esse 

processo pode ser percebido entre a relação do corpopessoa, na relação do primeiro contato 

com as proposições que o professor traz para os alunos. Esses vão se organizando já com suas 

experiências, isto é, suas informações que vão sendo modificadas, com esse primeiro contato. 

Esse processo também causa modificações nas ações dos professores e através desse 

acoplamento (entre as informações dos alunos e do professore) vão transformando a ação do 

corpo na dança.  
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Nesta argumentação, o objeto de investigação foi sendo construído a partir desses dois 

processos cognitivos e através de questionamentos oportunos e nunca estanques, visto que, 

segundo Greiner (2011, p. 11) “o corpo é a própria dúvida” e por isso a pesquisa deve sempre 

manter certo grau de abertura para manter-se organicamente ao seu contexto que também é 

aberto. 

A todo o momento a pesquisa esteve em uma deriva de estrutura que configurava o 

objeto da investigação sobre os processos de ensino/aprendizagem do corpo que dança na 

escola, como também o modo de investigação deste contexto, configurando através das 

reflexões práticas/teóricas o ensinar/aprender dança. Houve de não fazer afirmações 

preditivas, tampouco controlar o curso do objeto, o que ocasionaria uma camuflagem das 

possibilidades que o fenômeno poderia apontar na pesquisa. 

Com o objetivo de ao mesmo tempo sintetizar e ampliar as questões que alimentaram os 

marcos teórico e a constituição metodológica, utilizou-se como referencia a Biologia do 

Conhecimento de Maturana (2001, 2002) e nas epistemologias do corpo emergentes que a 

área de conhecimento em Dança vem abrangendo na relação com a Filosofia e Ciências 

Cognitivas. 

Maturana (2001) auxilia o modo de entender o fenômeno da “realidade” com relação a 

observação do objeto. O autor apresenta dois pressupostos que se constituem em caminhos 

diferentes para o observador se relacionar com o fenômeno do conhecer. Um pressuposto 

considera a realidade como além do próprio observador, que ele chamou de “objetividade a 

seco”, “sem parênteses”, o qual separa objetividade de subjetividade. Essa separação causa 

uma atitude do observador de tentar constituir categorias para dar objetividade ao objeto 

estudado e assim validar o conhecimento do fenômeno. Um exemplo disso é a maneira como 

Nanni (2002) explica a subjetividade corporal. Para dar conta de explicar o fenômeno do 

corpo, a autora categoriza em dimensões a subjetividade do corpo, constituindo a 

corporeidade (esta análise vai ser explicada com maiores detalhes no último capítulo). 

Pensar a partir de um pressuposto da objetividade sem parênteses é conceber que ao me 

relacionar com o objeto, que ele existe independente de mim enquanto observadora e/ou 

pesquisadora, e que através de instrumentos e métodos é possível alcançar a “verdadeira” 

realidade. Porém ao conceber a realidade e coloca-la entre parênteses, configura-se a mesma 

como uma das muitas possibilidades de existência. 
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A lógica que compõe este trabalho se relaciona ao pressuposto da objetividade colocada 

“entre parênteses”, que ocorre a partir dos sentidos dados às reformulações das experiências 

vividas pelo observador em coerência com sua capacidade perceptiva. Neste caso, o próprio 

olhar para experiência docente, em um contexto de formação de professores para o ensino de 

dança na escola. No fato da necessidade de pesquisadores reverem a própria ação de 

observação do corpo no ensino/aprendizagem da dança, é percebido que o que deve ser 

considerado são os pressupostos para olhar o fenômeno do corpo, que a pesquisa é observado 

sobre o viés (foco) da perspectiva epistemológica que consideramos interferir na compreensão 

de formar professores e consequentemente a didática deles.  

Essa revisão e mudança de rever as explicações sobre o corpo são provocadas na 

argumentação principalmente no ultimo capítulo, ao analisar os conceitos sobre o corpo que 

amparam uma formação de professores, defendendo a compreensão que ao desenvolver a 

lógica de separação entre subjetividade e objetividade, provoca-se um entendimento que o 

corpo precisa ser integrado com relação a ele mesmo e em relação ao mundo. Maturana 

(2002) afirma que todo sistema vivo que não se acopla ao ambiente se desintegra e morre, 

argumentando também que as próprias percepções de quem observa o fenômeno do corpo já 

causa interferência nele e no ambiente no qual está inserido. Esse modo de conceber os 

sistemas vivos contribuiu para ampliar minha percepção e voltar o olhar para a própria 

argumentação de quem percebe esse corpo e faz proposições para o ensino de dança.  

Esse entendimento de Maturana (2002) descentraliza o olhar sobre o observador 

(pesquisador), no qual, neste contexto, as descrições só podem ser alcançadas através das 

próprias percepções de quem o faz, que não há um fazer pesquisa neutra como apontam 

perspectivas dualistas. Para o autor, esse modo constitutivo é configurado na corporalidade do 

observador e do fenômeno observado, resolvendo assim a divisão entre mente-matéria, 

problema do qual trata a objetividade sem parêntese.  

De acordo com este modo de operar sobre a realidade, Maturana (2001, 2002) expõe 

seus processos explicativos provocando outros modos de conceber a ocorrência do fenômeno 

do conhecimento, propondo uma ontologia de constituição da realidade que contribui mais 

efetivamente para a contração dos processos metodológicos desta pesquisa. Por isso, a 

pesquisa neste âmbito, deve ser compreendida pelo viés do entendimento que a 

“subjetividade” não é separada da objetividade na relação entre sujeito/objeto, mas constituída 

no acoplamento de suas estruturas que vão se transformando nas interações recorrentes 

(MATURANA, 2002). As transformações não seguem qualquer curso, porque apesar de saber 
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que o processo estava à deriva, é possível determinar configurações dentro de especificações 

dos cruzamentos de suas estruturas. Ação que busco elaborar nos capítulos. 

A Arte trata das questões estéticas em coerência com as circunstâncias cotidianas, como 

também aborda questões extraordinárias, abrindo possibilidades relacionais concretas, isto é, 

operando na constituição de múltiplas possibilidades da realidade, trazendo sempre um 

questionamento da vida cotidiana. De acordo com o pensamento de Zamboni (2006), na 

relação entre arte e ciência há uma constituição distinta no que se refere às hipóteses de 

pesquisa. Para ele, nas pesquisas em arte, a hipótese é entendida como uma ocorrência, 

expectativa do pesquisador, o que, ao contrário do entendimento científico moderno, elas são 

pré-determinadas. O entendimento é que a mesma determinará o resultado do estudo, não 

promovendo uma abertura para o acaso dos pressupostos que conformam a hipótese.  

Para o pensamento científico, as hipóteses ao “final” da pesquisa serão negadas, 

rejeitadas ou simplesmente afirmadas. No caso desta pesquisa que transita entre Arte e 

Ciência entendemos a hipótese como um ponto de partida da investigação, que ao longo do 

estudo foi sofrendo modificações devido à abertura da atitude da pesquisadora para a 

mudança dos pressupostos do estudo em relação aos deslocamentos que constituíram o objeto. 

 

A partir da atitude existencial e epistemológica do pesquisador em seu 

contexto de vida, segundo seus diversos níveis de constituição e de 

realidade, percebidos e elucidados na auto compreensão e na compreensão 

compartilhada de sua condição histórica – sua gênese como indivíduo, 

sociedade e espécie – seu ser-aí como dado e seu ser-outro como 

acontecimento volátil aberto no tempo instante. (GALLEFF, 2009, P.15) 

  

As perspectivas que o autor aponta referenciam a metodologia a qual esta pesquisa se 

propõe, pois para que se possa tratar da natureza objetiva/subjetiva do conhecimento humano 

não é possível falar de outro lugar que não seja de si mesmo, nem tampouco de outro lugar 

que não seja do seu meio.  

De acordo com Gil (2009, 2012), cada tipo de pesquisa pode ser classificado de acordo 

com os níveis de seus objetivos, porém não de maneira rígida que não possa ser modificada 

em função de sua caracterização. Caracteriza-se ainda, segundo o autor, este estudo como 

uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória devido a tornar o aprimoramento e 

descobertas de pressupostos teóricos, tendo como planejamento a flexibilidade para evoluir de 



28 

 

acordo com os acontecimentos ocasionados no processo. Também descritiva devido à 

descrição do fenômeno e/ou a descrição da relação entre as estruturas da pesquisa. Segundo o 

autor, esta caracterização pode ser identificada de acordo com o marco teórico e sistema 

conceitual proposto na pesquisa, isto é do seu delineamento. O delineamento é constituído 

pelos procedimentos adotados para reunir os dados, que na grande maioria constituíram-se de 

acordo com a revisão bibliográfica. Esta revisão teve levantamentos realizados em dois 

periódicos da área de Educação Física (Pensar a Prática e Revista Brasileira de Ciência do 

Esporte) entre os anos de 2010 a 2014, assim como em Anais de Encontros, Seminários e 

Congressos de Arte e Dança (Seminário de pesquisas sobre educação e dança de Joinville, 

seminário e congresso da Associação brasileira de pesquisa e pós-graduação em Artes 

Cênicas – ABRACE e encontro, seminário e congresso da Associação Nacional de 

Pesquisadores em Dança - ANDA), assim como em livros com proposições para o ensino de 

dança na área de Arte e Educação Física. 

Porém, de acordo com Stinson e Green (1999), ao constituir categorias para pesquisa 

pós-positivista em Dança, caracteriza-se também esta pesquisa como interpretativa, pois tem 

como objetivo a compreensão de um determinado contexto sobre o ensino da dança. 

Considera-se também, de acordo com Gil (2009, 2012), como parte da caracterização da 

pesquisa, os seus procedimentos de coleta de dados (como o documental), pois utilizou-se 

como procedimento de complementação para interpretação dos dados, os relatórios enviados 

pelo (a) responsável da formação continuada em dança, para Secretaria de Educação e Cultura 

do município de João Pessoa. Também utilizou-se a entrevista semi-estruturada concedida 

pela formadora.  

Yin (2005) considera como estudo de caso aquilo que não consegue se estabelecer as 

fronteiras entre o contexto estudado e o fenômeno investigado. O autor também considera, 

que o objeto da pesquisa deve explorar situações de uma determinada realidade, cujas 

descobertas locais são relacionadas a problemas gerais que acontecem de maneira semelhante 

em outros contextos. Neste caso, as problemáticas encontradas no ensino de dança nas escolas 

municipais e no processo de formação de professores em João Pessoa, Paraíba, são 

semelhantes a problemáticas apontadas nos estudos de Marques (2005) e Rengel (2012), em 

relação ao trabalho docente no ensino de dança na escola e no processo de formação dos 

professores. 

O processo reflexivo/interpretativo/analítico foi uma constante como atitudede pesquisa 

e de docência, cujos dados, teorias, análise, interpretação e reflexão, foram sendo 
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configurados de maneira não linear, mas sim no ajustamento entre as estruturas cujo 

fenômeno ia se constituindo. Sobre esses, processos Zamboni (2006) também apresenta 

diferenciações ao modelo cientifico moderno, ao esclarecer que essas fases acontecem em 

interconexão processual não linear, variando de pesquisa para pesquisa, gerando no trabalho 

investigativo uma circularidade e operacionalização sistemática material das ideias, que vão 

gerando novos estímulos. Para o autor, na maioria das vezes das pesquisas em Arte, o 

processo é uma constante interpretação entre dados e teoria que se interpõe em uma atitude 

criativa na construção da pesquisa e que vão tomando forma e organização em uma série de 

ideias de uma determinada realidade. 

Como procedimento para coletar informações sobre a formação para o ensino de dança 

em João Pessoa, utilizou-se a entrevista, que apesar de constituir uma estrutura prévia de 

perguntas que focalizavam o objeto da pesquisa, intentaram não seguir modelos de 

distanciamento com o sujeito entrevistado. De acordo com Stison e Green (1999), apesar de 

ser um método muito comum, uma entrevista pode ser bastante valiosa quando são 

introduzidas perguntas abertas, de maneira que o sujeito coloque suas próprias referências em 

torno da experiência como se encontra no apêndice A. Seguiu-se as recomendações dos 

autores ao transcrever a entrevista antes de ser analisada e foi retomada a pessoa entrevistada 

para esclarecer qualquer dúvida sobre o processo da entrevista, assim como também se a 

mesma concordava com o que estava transcrito. 

Porém, foi percebida certa limitação no sentido de atitude de abertura para a entrevista 

por parte da formadora. Percebeu-se que esta foi uma limitação do instrumento, pois havia a 

necessidade de mais encontros para poder melhorar essa interação. Isso foi perceptível quando 

eram realizadas as perguntas, a formadora direcionava para outros aspectos. Sempre tentou-se 

manter o diálogo sobre o foco da investigação. Ao perguntar sobre o que orientava o projeto 

enquanto proposta, a mesma coloca-se um pouco resistente, respondendo que era eficiente a 

forma como ela trabalhava, não respondendo diretamente o que era de fato perguntado. Foi 

necessário reformular a pergunta para obter um pouco mais de informação sobre esse aspecto. 

Essa relação pode ser devido às tensas e polêmicas fronteiras que constituem as áreas do 

conhecimento da Dança com a Educação Física. Porém, apesar disto, foram concedidas 

informações necessárias e certa facilidade do acesso aos documentos, no caso, os planos de 

curso e relatórios da formação. 

Toda essa construção metodológica também se deu a partir da reflexão sobre como o 

processo de formação de professores no Brasil tem compreendido a pesquisa como parte do 
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processo de ação docente, porém operando ainda pelo viés da racionalidade técnica como 

aponta Santos (2008).   

 

2.2. REFLETINDO SOBRE PERSPECTIVAS COGNITIVAS NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Desde a década de oitenta as pesquisas sobre a formação de professores começam a 

propor que a mesma carregava não só saberes disciplinares, mas que se configurava pelo 

conjunto de saberes que se constituíam ao longo da vida dos professores. Tardif e Borges 

(2001) são grandes estudiosos sobre este assunto que discorrem acerca diversidade e os 

possíveis avanços que estas pesquisas tomaram e as diversas correntes que surgiram em torno 

da temática. 

As pesquisas em Educação de certa maneira tem constituído o pensamento sobre 

formação de professores enquanto pesquisador de sua prática e têm produzido perspectivas 

cognitivas. Esses questionamentos podem refletir a possibilidade de romper com a lógica da 

racionalidade técnica que persistem entre os paradigmas do processo-produto, cognitivista e 

sócio-interacionaista (BORGES,2001), que, desde a década de 90, advindas do contexto 

norte-americano, influenciaram as pesquisas sobre formação de professores no Brasil. O 

paradigma cognitivista tinha o seguinte objetivo: 

 

Analisar os efeitos das ações dos docentes, ou das performances destes 

durante o ensino, sobre a aprendizagem dos alunos. Com base na análise das 

variáveis implicadas no processo, procurava estabelecer uma correlação 

entre as diferentes performances no ensino, “os processos”, e as diferenças 

de aprendizagem dos alunos, “os produtos” (BORGES, 2001, p. 62).   

 

Esse modo de entender pesquisa na formação de professores sobreveio da influencia de 

umas das correntes das Ciências da Cognição, que tem como foco principal a preocupação 

com o processamento da informação e com os processos de construção do conhecimento no 

ensino-aprendizagem, com a preocupação apenas às questões da intelectualidade, reduzindo o 

entendimento do processamento da informação em um sistema de inputs e outputs. 

 

Este paradigma tem focado suas pesquisas na solução das questões referente 

à inteligência consciente, ligados às áreas da psicologia cognitiva e a 

inteligência artificial, considerando que o processo de evolução biológica 
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impõe limitações e quanto seus procedimentos usados nas pesquisas 

(CHURCHLAND, PAUL, 2004, 153). 

 

Compressões como essas interferem no modo de agir sobre o corpo, em entendimentos 

fragmentados, que não consideram, que as vias sensório- motoras estão conectadas às relações 

de abstração do pensamento. Por exemplo, assim como na relação dual que se constitui nas 

observações da pesquisa quando o foco é na aprendizagem do aluno, ou no método do 

professor, sem a compreensão de que ambos não podem ser analisados separadamente, pois 

um está para o outro, interferindo mutualmente.  

Na área de conhecimento em Dança, essas questões sobre processo-produto são trazidas 

por Katz (2010, 2011) como um pensamento hegemônico das pesquisas acadêmicas. A 

professora afirma a necessidade de rever epistemologias que embasam esse entendimento, 

arguindo que modelos como esses não dão conta das especificidades da área. Esses 

entendimentos não dão conta também de explicar sobre a operacionalidade corpórea que 

acontece na aprendizagem da dança. 

De acordo com Borges (2001), esse modelo de pesquisa empírica compactua com a 

psicologia behaviorista aplicada, apesar de não utilizar métodos laboratoriais. Essas pesquisas 

tentavam entender a cognição dos alunos a partir das ações reflexivas dos docentes. 

Disseminavam, em grande maioria, a importância prioritária dos aspectos do pensamento 

sobre o processo de aprendizagem. Cabe ressaltar que Borges (2001) revisa esses modelos 

metodológicos de pesquisas sobre ensino, questionando se é possível desenvolver outros 

modelos de pesquisas que dêem conta de analisar os conhecimentos dos professores fora da 

lógica dicotômica do processo-produto. O autor questionaainda como seria, por exemplo, um 

processo de pesquisa que só fosse validado de acordo com os efeitos promovidos pela prática 

funcional do professor? 

Pode-se conceber, de acordo com esses aspectos, que Tardif e Borges (2001) promovem 

uma redução na compreensão de cognição, constituindo cadeias de dualismos na relação 

corpo/mente/mundo, ao conceber como os processos de conhecimento acontecem apenas na 

relação intelectuais promovida pelo conhecimento objetivo que pode ser mensurados. Há 

estudos que nos mostram outros modos de compreender pesquisa sobre ensino/aprendizagem, 

não constituindo este processo baseado em dicotomias (processo-produto, professor-aluno), 

mas imerso em redes de relações que compõem também novas perspectivas de mediação 

(RENGEL, 2011, 2012 e SOUSA, S. A., 2012).  
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O processo de pesquisa baseado no entendimento em mediação educacional, desloca o 

entendimento do professor mediador e da aprendizagem acontecer apenas no aluno, para o 

processo de ensino/aprendizagem de maneira mais ampla, configurando outros aspectos como 

ambiente, objetos, representações, imaginações, inações, não apenas como recurso 

educacional, mas como parte constituinte do processo (RENGEL, 2011). Avança também no 

entendimento de considerar a mediação cultural tratada por Barbosa (2009) nos processos de 

educação em Arte. Provoca um entendimento de que as aprendizagens acontecem em todos os 

corpos expostos ao processo, cujo professor é incitado a desenvolver outros hábitos frente às 

novas situações provocadas na relação de ação com os discentes.   

Greiner (2011) questiona, por meio da noção de indisciplinaridade, as metodologias 

hegemônicas ao apontar na ação de pesquisa, possibilidades transgressoras, demonstrando 

como essas teorias são desadequadas à experiência teórico/prática do corpo. A 

indisciplinaridade é conceituada como possibilidades de diálogos em redes ao construir pontes 

entre diferentes áreas de conhecimento, constituindo estratégias de investigação que muitas 

vezes ocorrem em caminhos pouco trilhados (GREINER, 2011, 2015). A pesquisadora aponta 

a necessidade de trânsito entre as lógicas metodológicas da Ciência, Filosofia e Arte, e não 

submissão entre elas. Vale ressaltar que este foi um desafio constante: de não me prender a 

modelos pré-determinados, mas buscar um rigor acadêmico em atualizações e reflexões sobre 

modelos teóricos dualistas. 

Outro paradigma tratado por Borges (2001), que de acordo com ela avança nas 

pesquisas sobre ensino, é o interacionista-subjetivista, corroborado pela pesquisa de Florêncio 

(2011) sobre os saberes docentes em dança na Educação Física. De acordo com este 

paradigma, o professor é entendido como sujeito portador de histórias, o ensino é concebido 

por meio da interação simbólica e pesquisas se referenciam na fenomenologia, dando ênfase 

ao indivíduo, como forma de garantir legitimidade na ação do ensino dos professores bem 

como nas pesquisas. O professor é entendido como mediador do conhecimento, ou melhor, 

como centro mediador. Essa centralidade se dá até mesmo no ensino de Arte (BARBOSA, 

1999, 2009) e no ensino de dança na Educação Física (NANNI, 2002, 2003). Nesta última 

proposta se compreende que deve haver uma transferência de competência que desloque o 

professor em direção ao aluno como centro do processo, mantendo ainda uma dicotomia na 

conceituação de mediação. É preciso entender que não é um nem o outro que deve ser o 

centro do processo de ensino/aprendizagem, mas que ambos estão inseridos em processos de 

mediação, devido a novos avanços que estão acontecendo. Avança-se na compreensão de que 
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a atitude de conduta do professor se constitui na atuação de ensinar e aprender 

simultaneamente, pois o corpo está sendo exposto a novas ações contextuais. Corroborando 

com esta perspectiva, pode-se considerar:  

 

O aluno mediador criará, necessariamente, inclusive por determinismos 

genéticoculturais, categorizações, a partir de suas familiaridades perceptivas, 

teóricoconceituais; o aluno, ou quem quer que seja, participar do processo de 

mediação do conhecimento em questão (RENGEL, 2011, p. 3). 

  

 Por isso é necessário fazer um deslocamento prático-teórico mudando a atitude e se 

inserindo no processo de mediação, na perspectiva que esse processo acontece em um 

determinado momento, com determinadas pessoas, num determinado ambiente. Rengel (2011, 

p. 5) considera “mediação, também como uma ação com abordagem enativa. Ela é constituída 

e não dada de antemão, como se fosse algo que nos acontece, que vem de fora, imposta, 

pronta. Mediação se faz, se constrói, é configurada”.  

Considerar o professor como parte do processo de mediação (RENGEL, 2011 e 

SOUSA, S. A., 2012) muda a atitude do professor em relação às proposições instrucionais, 

constituindo um caminho de possibilidades e não de certezas, cuja aprendizagem não será 

apenas mensurada pelo professor, mas auto-organizada no processo de cada corpo aprendiz.   
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CAPÍTULO 2 

 

3. DANÇA NA ESCOLA: UMA RELAÇÃO COM O CONHECIMENTO 

 

A busca por uma unificação que pudesse transbordar as fronteiras da academia, as 

chamadas até então (por volta de 1945 a 1955) como Ciências da Cognição, postularam níveis 

de análises computacionais ao separar níveis biológicos da cultura. Referenciados pelos 

paradigmas das Ciências da Natureza, esse modelo se tornou hegemônico por quase 20 anos, 

validando um conhecimento que pudesse ser mensurado, controlado e aplicado, não 

contraditório, provocando o que Santos (2010) chamou de colonialismo epistemológico das 

ciências modernas. Esse colonialismo epistemológico, de forma mais geral, desconsiderou 

qualquer outra forma de conhecer, causando impossibilidades de coexistência entre 

conhecimento cientifico e não cientifico e entre paradigmas hegemônicos modernos com 

paradigmas emergentes. Diante destas questões, reflete-se como essa maneira de validar o 

conhecimento ainda permanece na formação de professores, assim como também constituem 

a cultura escolar.   

Através dessa crítica sociológica interna às ciências modernas que Santos (2010) faz ao 

caracterizar o modo hegemônico, hierárquico, dualista, patriarcal, colonialista, de operar do 

pensamento ocidental, e junto com o que Maturana (2001) trata em sua análise biológico-

cultural sobre a maneira cotidiana das pessoas validarem seus comportamentos, articula-se 

essas perspectivas para relacionar a maneira de entender a dança no contextoda cultura 

escolar.  

Como parte desta cultura cotidiana ocidental, a cultura escolar tem validado seus 

conhecimentos desta mesma maneira, conferindo, principalmente, aos conhecimentos mais 

discursivos
3
 maior importância. Morais (2011), estudiosa da cultura escolar, discute que a 

ciência do passado produziu uma escola morta, dissociada da realidade do mundo e da vida, 

ao revelar o quanto esse modo de operar cientificista permanece no modo de reconhecer e 

organizar o currículo escolar. Ao reconhecer os discursos sobre a inserção da dança no espaço 

escolar, torna-se perceptível queconfigurações como essas de racionalizar, calcular, mensurar, 

têmcontaminado e tornado enrijecidos os sistemas de ensino básico, dificultando 

                                                           
3
Segundo Vieira (2009), o conhecimento discursivo se caracteriza como uma forma de conhecimento que está 

em interdependência ao conhecimento tácito e intuitivo e que por isso não pode ser mais valorizado do que os 

outros. Ele também aponta que o conhecimento tácito (que envolve mais as práticas artísticas, por exemplo) no 

processo evolutivo da espécie humana foi mais necessário para a manutenção e adaptação da espécie. 
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possibilidades criativas de novos processos pedagógicos, como por exemplo, as ações 

pedagógicas em dança. Santos (2010) afirma o quanto este modo de validar conhecimento 

está arraigado também no senso comum, e de fato o que é produzido e reconhecido como 

cientifico, como “verdade”, tende a ser mais reconhecido no cotidiano social, na crença de 

que esse modo de conhecer produz um conhecimento mais rigoroso, mais neutro, para 

direcionando o modo de organização da vida das pessoas.  

Esse modo de operar do pensamento moderno provoca impedimentos da inserção da 

Dança como disciplina escolar, dificultando também a mudança na legislação, em relação a 

redação da (LDB) como falado anteriormente. É possível também observar, que instituições 

de ensino formal, em sua maioria, ainda concebem o corpo como empecilho da razão, 

ancoradas ainda na filosofia platônica, cujo entendimento era de que o corpo aprisionava a 

alma, o pensamento reflexivo, a razão. Esse modo dualista de entender o corpo, tanto não é 

atualizado, frente às novas concepções científicas e filosóficas, quanto limita outras 

possibilidades de aprendizagem do corpo. No ensino de dança esse pensamento também é 

operacionalizado, quando professores se expressam instruindo seus alunos que eles não 

precisam pensar no movimento e sim realiza-los.  

Processos como esses presentes na cultura escolar acabam contaminando a maneira de 

avaliação de professores que ensinam dança, principalmente nos anos finais do ensino 

fundamental, quando ao formalizar os sistemas avaliativos, as instituições formais de ensino 

estabelecem como procedimentos modelos avaliativos que sugerem medir apenas as 

abstrações mentais, desconsiderando e reduzindo em conhecimentos estanques as 

aprendizagens que são possibilitadas no corpo. Essa lógica constitui-se também ao 

compreender o conhecimento como estando fora do corpo, ao qual só alguns têm a capacidade 

de alcançá-lo e que, por isso, é preciso medir o conhecimento através de instrumentos, como 

provas, teste físico e/ou estabelecimento de algum nível ideal de aprendizagem. Este processo 

torna-se excludente e destitui a capacidade perceptiva dos alunos, enquanto usufruir o tempo 

da experiência.  O entendimento é calcado como se a maneira de conhecer algo fosse dado e 

que o corpo tem que aprender para além de si mesmo. Este modo de pensar/agir sobre o corpo 

consiste em uma aprendizagem calcada apenas em repetição e reprodução e não em criações. 

Perspectivas como essas acabam contaminando o trabalho de professores no ensino de 

dança no ambiente escolar, quando os mesmos, ao mensurar as aprendizagens, desejam que os 

alunos alcancem um nível de aprendizagem e/ou pedem para os alunos esquecerem outras 

experiências que tiveram com a dança, apenas por não fazer parte do seu entendimento de 

dança. Também não consideram informações que os alunos têm sobre corpo e dança como 
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presentes no funk, axé ou outros padrões de dança, não possibilitando um dialogo com 

entendimentos como esses. Acredita-se que atitudes como essas invisibilizam e não 

problematizam essas questões, e consequentemente não provocarão transformações 

significativas na formação do professor nem do aluno, e tampouco contribuirão para 

modificar a perspectiva da cultura escolar para com a dança. 

Infelizmente isso não acontece só nas instituições de ensino básico, mas também no 

ensino superior, cujos professores ignoram todas as experiências vividas pelos seus alunos e 

não dialogam com elas. Acredita-se aqui que deve ser proporcionado um ensino de atitudes 

criativas que avancem em relações a questões do tempo dos alunos, provocando 

possibilidades estruturadas de improvisação, que não desconsideram os processos que o aluno 

vive ao constituir muitas vezes suas próprias lógicas de aprendizagem. 

O corpo sob este ponto de raciocínio se compõe como um corpo subjugado à razão, à 

fragmentação analítica, na crença de que só assim se pode discernir a realidade que transcende 

as próprias capacidades perceptivas do corpo, como se este fenômeno do conhecimento 

acontecesse através de um epifenômeno
4
 (CHURCHLAND, PAUL, 2004). Sendo assim, 

comumente se encontram explicações dadas aos alunos cujos procedimentos buscam seguir 

uma sequência linear de primeiro pensar, depois fazer e posteriormente refletir, como se todos 

esses processos não estivessem ocorrendo concomitantemente em todas as ações do corpo. 

Como por exemplo, em um procedimento de aula de dança, que no primeiro momento da aula 

o professor pede para que os alunos observem o movimento que ele está realizando para 

entender primeiro e posteriormente realizar e apenas ao final da aula refletir sobre a 

experiência, tornando os processos de experiência bastante indutivos. Prefere-se aqui pensar 

que a aprendizagem na dança poderia passar pelo viés de tentar provocar problemas de 

entendimento sobre como o corpo de cada um está se organizando ao dançar e como isso pode 

ser compartilhado para verificar se outros têm a mesma lógica de organizar o movimento ao 

invés de se reproduzir apenas um movimento realizado pelo professor. 

Questionamentos sobre processos de ensino/aprendizagem do corpo que dança na escola 

reafirmaram o quanto essas problemáticas se tornavam relevantes para se agir/pensar o corpo. 

A partir da distinção desses paradigmas e com propriedade para entender de maneira mais 

ampla os modos de organização do corpo, os estudos sobre a Biologia do Conhecimento 

(MATURANA, 2001, 2002) e todo o contexto no qual ela foi desenvolvida configuraram 

                                                           
4
De acordo com (Churchuland, Paul, 2004), este termo grego faz referência ao comportamento como fruto do 

desenvolvimento em um nível superior a complexidade cerebral. 
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possibilidades de reflexão prática-teórica da ação pedagógica com o ensino de dança no 

ambiente escolar.   

No campo do conhecimento cientifico, Maturana (2001) possibilitou, através dos seus 

estudos, um esclarecimento na descrição entre biologia humana, cognição e linguagem. Ao 

trazer um conceito mais amplo sobre os processos perceptivos do humano conhecer as coisas 

e o mundo, colocou a objetividade “entre parênteses”. Discute através de suas explicações que 

não existe uma ciência neutra e que o processo de investigação é construído entre as 

possibilidades da percepção do observador. O autor, transita entre a lógica transcendental e 

constitutiva, e afirma que o que define o fazer cientifico não são as predições, mas sim o 

modo de explicar e a conexão com a vida cotidiana. Contudo, a “lógica ontológica 

transcendental” é distinta do que ele propõe, já que é, segundo Maturana (2001), um processo 

analítico que transcende a própria existência do observador, numa perspectiva de que através 

da razão entendida como uma propriedade inata humana pode se chegar à existência das 

coisas e do mundo. 

São comuns alguns professores, incluindo os que ensinam dança, ao operarem na lógica 

explicativa transcendental, desconsiderarem a lógica explicativa de seus alunos, quando 

ambos estão no processo de configuração de aprendizagem do objeto a ser conhecido. Ao 

operarem nesta perspectiva, desconsideram toda uma experiência corporal que constituiu o 

corpo próprio e suas experiências perceptivas que foram vivenciadas anteriormente. 

Pode-se considerar que a partir do momento que as teorias sobre auto-organização 

começam a configurar outros modos de pensar a relação do sujeito com o objeto, possibilitou-

se a compreensão que o conhecimento acontece na própria prática de observar e distinguir a 

experiência. Essa lógica de envolver a própria percepção do pesquisador na relação de 

investigação, foi introduzida ao pensamento cientifico, possibilitando também repensar nosso 

modo de entender como o corpo se organiza, considerando as experiências emocionais 

imbricadas aos processos racionais, rompendo com o dualismo entre razão e emoção.  

Entretanto é sabido que a transição científico/cultural no qual estamos vivendo, 

transitando entre paradigma moderno e os emergentes, também afetam o modo de valorar os 

conhecimentos na vida cotidiana e escolar. Para que esse fenômeno seja modificado, é 

necessário de um tempo para que os paradigmas emergentes possam ser mais difundidos e 

serem inseridos na vida cotidiana das pessoas da sociedade ocidental, como também transitar 

no modo de organização do currículo escolar (SANTOS, 1996). 
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Todavia, Santos (2010) afirma que o pensamento abissal
5
 tende a se auto reproduzir e 

que por isso só é possível uma mudança justa de inserção de outras maneiras de se conduzir e 

validar o conhecimento na vida social se for instituído de fato uma alternativa do pensamento 

pós-abissal, que se caracteriza como não dicotômico, não excludente e opera em uma ecologia 

de saberes
6
. 

Discutir a inserção do ensino de dança no ambiente escolar pelo viés da ecologia de 

saberes é reconhecer uma pluralidade de saberes em dança escolar e não escolar, assim como 

a relação da Dança com outras disciplinas, quanto pelo viés do ensino da dança nas 

disciplinas de Arte e Educação Física. Para Santos (2010), não foram só os conhecimentos 

científicos que serviram para sobrevivência e manutenção da humanidade, mas outros 

conhecimentos serviram em uma escala bem maior para preservar os modos de vida em 

sociedade. Por isso é necessário reconhecer que não podemos validar os comportamentos e as 

maneiras de conhecer de forma universal, pelo viés cientificista. Apesar de reconhecer a 

ecologia de saberes como um pensamento pluralista e propositivo, como afirma Santos 

(2010), ao tecer relações epistemológicas sobre o ensino de dança, se faz necessário tomar 

consciência desse processo plural, que contribui para o desenvolvimento cognitivo (no 

entendimento de cognição não apenas aspectos intelectuais, separados dos processos 

percepto-motores).  

A partir de uma lógica constitutiva das experiências humanas, Maturana (2001) oferece 

uma possibilidade de pensarmos a capacidade humana em estar sempre em estado de 

aprendizagem. Ao operar nesta lógica constitutiva, de reformular e explicar o que 

conhecemos através de acordos perceptivos mútuos do fazer juntos, tem que se reconhecer 

que as trocas das experiências e o estado de aprendência
7
 estão constantemente abertos às 

transformações do fenômeno. 

 

 

 

                                                           
5
De acordo com Santos (2010, p. 31,32), linhas abissais consistemetaforicamente “num sistema de distinções 

visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são estabelecidas 

através de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: o universo “deste lado da 

linha” e universo “do outro lado da linha”. Caracteriza-se estruturalmente no pensamento moderno ocidental e 

permanecem constitutivas das relações políticas e culturais excludentes mantidas no sistema mundial 

contemporâneo. 
6
Santos (2010) propõe a ecologia de saberes como um pensamento pós-abissal, não hierárquico, como uma ideia 

plural de formas de conhecimento em coexistência.  
7
Neologismo próprio para explicar um estado de corpo. 
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3.1. INVISIBILIDADES NO ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA 

 

“A característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da co-presença dos dois 

lados da linha” (SANTOS, 2008, p. 71). 

“A realidade é uma proposição explicativa” (MATURANA, 2001) 

 

As citações acima entendem que o campo do conhecimento acadêmico científico possui 

características que dividem entendimentos sobre a constituição da realidade social. Os autores 

explicam como acontece o processo de hegemonia paradigmática entre as ciências na relação 

com outras formas de conhecimento. Santos (2010) metaforizou o pensamento hegemônico 

científico moderno como norte e o pensamento emergente como o sul, que possui 

possibilidades de diálogo com outras maneiras de produzir conhecimento.  Segundo o autor, 

esse sul não é apenas representado pelo sul geográfico, mas também pela destituição por parte 

deste pensamento hegemônico, colonizador que desvaloriza e deslegitima um conjunto de 

saberes e práticas cognitivas compostas pelas experiências dos grupos sociais, causando o 

fenômeno que ele chamou de linhas abissais. Porém, ressalta a necessidade de entender que 

essas linhas são móveis e se deslocam de acordo com o contexto da produção de 

conhecimento de determinada realidade. Ao tratar da complexidade deste processo de 

homogeneização, discute que o pensamento do norte, isto é, este modo de operar dominante 

de valorar o conhecimento, pode estar presente no modo de produção (lógica) de 

conhecimento do sul (entendendo como pensamento emergente) e este pensamento do sul 

(modo de organização mais coerente com os problemas reais) pode estar no norte 

(hegemônico).  

Foi necessário dar visibilidade a esta problemática para compreender como este modo 

de operar ocidental moderno divide a realidade social em existências distintas, nas quais 

alguns universos que estão de um lado desta linha causam invisibilidades aos outros que estão 

do outro lado da linha (SANTOS, 2010). Processos como esses criam dispositivos de 

controle, que, relacionando com o assunto desta pesquisa, causam linhas abissais na produção 

e manutenção de paradigmas hegemônicos que afetam a produção de discursos e 

consequentemente a constituição legal para o ensino da dança na escola. Essas linhas podem 

ser causadas por dispositivos que controlam e regulam, instituindo compreensões e produções 

de conhecimentos frágeis para resolução de problemas encontrados, no campo de atuação 

profissional com o ensino da dança.  
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A organização dessas linhas, de acordo com o que o Santos (2010) aponta, se 

fundamenta entre os paradigmas de regulação/emancipação em sociedades metropolitanas por 

um lado e apropriação/violência nas sociedades coloniais por outro,  constituindo-se no 

campo do direito e do conhecimento. Acredita-se que na atualidade, esses dois modos 

operantes, aparecem nas relações sociais no ensino da dança, e são encontrados no contexto 

global, como dispositivo legal, na redação da Lei de diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(LDB/96) de nº 9.394/96. Da forma como aparece na redação da lei, garante a legitimidade 

apenas as áreas de Arte e Educação Física. Essa lógica também é reforçada com a formação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) em 1997.  

O modo regulatório tanto legal quanto epistemológico causou outras invisibilidades na 

atuação profissional devido sua redação, pois apesar de deslumbrar a garantia das linguagens 

artísticas, não nomeiam nem esclarece a presença do ensino de Dança como disciplina 

obrigatória.  Um fato que contribui para comprovar a invisibilidade, é causada também pelo 

fato de as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN,s) terem sido aprovadas apenas em 8 de 

março de 2004, tratando a Dança como área de conhecimento para formação a nível superior.  

Outro dispositivo que se percebe na formação de discurso para formação de professores 

para o ensino de dança na escola acontece pelo paradigma de regulação/emancipação do 

colonialismo epistemológico causado pela produção de conhecimento dentro dos bancos de 

dados. Estes bancos são regulados pelo Conselho Nacional de Aperfeiçoamento de Ensino 

Superior (Capes), e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Estes órgãos reguladores, tanto epistemológicos quanto legais, têm produzido 

conhecimentos validando e direcionando modos de fazer pesquisas que não dão conta de 

intervir sobre diversos problemas da realidade social.  

Esse fenômeno dificulta uma circulação de novos paradigmas para as áreas de Educação 

Física e Dança, gerando hierarquias nos discursos da produção acadêmica, podendo ser 

compreendido, de acordo com as considerações de Santos (2008), sobre o modo de operar do 

pensamento abissal moderno, causando distinções entre linhas radicais visíveis e produzindo 

desaparecimentos de outras realidades possíveis. Algumas características trazem uma nova 

lógica que é apresentada por Santos (2010), denominadas como paradigmas emergentes, 

configurando proposições não dualistas, não positivistas, indisciplinar e não racionalista. 

Então o que poderia se tomar como referência de norte e sul na relação social com a 

dança no espaço escolar? Essa indagação permeou todo o momento a constituição desta 
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pesquisa, promovendo uma reflexão também sobre o estado da arte da referida temática e em 

relação ao olhar atento ao se posicionar sobre as relações que permeiam a formação de 

professores para o ensino de dança para o espaço escolar. Apesar de reconhecer como 

legítimas as críticas feitas por Strazzacappa (2003), aos PCN’S (1997), no que concerne a 

inserção da dança no espaço escolar, considera-se também a necessidade de reconhecimento e 

de profissionais de Arte e Educação Física que atuam com o ensino da dança na escolar. 

Defende-se essa argumentação, devido a falta de campo específico para formação na área de 

Dança, até recentemente, como aponta Molina (2013), terem sido bastante incipientes, 

causando possíveis migrações de artistas para outros campos de formação acadêmica.    

Entende-se aqui que esse espaço de discussão é polêmico e precisa ser problematizado, 

não invisibilizado e/ou desconsiderado. Pretende-se na relação entre meu trajeto de formação 

com o objeto desta pesquisa promover estados de interfaces, descolonizando discursos já 

instituídos e propondo conexões, buscando constituir o que Santos (2010) propõe como 

Ecologia dos Saberes. Essa co-presença se dá pela necessidade de fomentar identidades 

fluidas e tecer relações entre o que está instituído e o que é reconfigurado na experiência com 

a pesquisa em Dança, renunciando uma única forma de legitimar e valorar os conhecimentos 

produzidos através de um estudo crítico. A homogeneização dos discursos acaba criando 

ignorâncias e separando a realidade social, causando linhas abissais no ensino de dança.  

Para Santos (2010, p. 56), “A ecologia dos saberes procura dar consistências 

epistemológicas ao pensamento pluralista e propositivo. Na ecologia de saberes cruzam-se 

conhecimentos e, portanto também ignorâncias”, buscando simplesmente uma contra 

hegemonia desses saberes. O ponto considerável para elaboração da ecologia dos saberes é 

aprender conhecimentos sem sobrepor os que já foram aprendidos, entendendo que estas 

aprendizagens sempre são incompletas e que por isso precisam ser reavaliadas, revisitadas 

pelo curso que elas estão tomando nos espaços sociais, constituindo uma relação de não 

conformidade, se fazendo sempre a seguinte pergunta: como combater as invisibilidades 

causadas pelas forças hegemônicas? É própria da ecologia de saberes elaborar perguntas 

constantes e respostas incompletas. Considera-se relevante pensamento como esse, pois de 

fato o corpo não opera separando conhecimentos e sim unindo, tecendo relações em um modo 

de operação cognitiva que, neste caso, foi mais enfatizada no modo de organizar a 

observaçãodas próprias experiências de formação docente e de pesquisa.  

Outro dispositivo que se percebe na produção de discurso para formação de professores 

no ensino de dança na escola acontece pelo paradigma de regulação/emancipação do 
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colonialismo epistemológico, causado pela produção de conhecimento hegemônico queé 

composto por pesquisadores que fazem parte do controle dos bancos de dados, constituindo 

políticas regulatórias pelo Conselho Nacional de Aperfeiçoamento de Ensino Superior 

(Capes), e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Esse fenômeno mantém o que Santos (2010) trata como características dos monopólios 

e disputas epistemológicas do conhecimento cientifico/acadêmico, que reconhece apenas 

como verdade os conhecimentos que se estabelecem com certos tipos de objetos, em 

determinadas circunstâncias, de acordos com métodos pré-estabelecidos. Perpetua a não 

relação de diálogo com outros modos de conhecer da vida social, sendo estes apenas matérias-

primas para se constituir como objetos de pesquisa.  

 

3.2. SOBRE O ESTADO DA ARTE 

 

 

Ao realizar um levantamento sobre as problemáticas da produção de discursos no que se 

refere ao ensino de dança em periódicos da Educação Física, percebeu-se que havia 

configurações quantitativas que mapeavam o referido objeto, porém, nesta argumentação, não 

promovia significativas transformações críticas na minha prática docente. Através desses 

questionamentos, buscou-se dialogar com outras perspectivas que comungam desta crítica e 

propõem reformulações sobre o modo de operar de pesquisadores, reconhecendo tanto 

necessidade de problematizar a produção de conhecimento, quanto promover interfaces 

analíticas entre áreas de conhecimento. Os critérios para realizar a análise sobre as produções 

foram: que as pesquisas tivessem algum diálogo, mesmo que minimamente entre as áreas de 

conhecimento de Artes/Dança e Educação Física.  

Na tentativa de criticar o modelo vigente sobre o estado da arte das pesquisas 

científicas, Ferreira (2002) aponta como perigo a atitude de pesquisadores brasileiros 

afirmarem o controle sobre a realidade da produção do conhecimento na área, mapeando as 

pesquisas dentro de banco de dados. Para a autora, isto constituiu em uma política reguladora 

e controladora da produção científica, que tem uma perspectiva de universalidade. Serve 

apenas como instrumentalização para uma organização social, sem levar em consideração o 

que está sendo produzido e qual a qualidade dentro de um processo que se configura muitas 

vezes em curto espaço de tempo. Nessas circunstâncias observa-se a permanência de uma 

perspectiva clássica do modelo científico moderno, cuja compreensão seria de controle e 
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manipulação das variáveis presentes nos dados da pesquisa, isto é, dominar e determinar 

novas produções, mantendo consequentemente uma hegemonia epistemológica, não 

contribuindo para soluções de problemas sociais. 

Essa configuração apontada por Ferreira (2002) também é discutida por Santos (2010) 

como parte de um projeto
8
que discute sobre a moderna epistemologia das ciências. Esta 

configuração é constituída devido ao colonialismo epistemológico, que apesar de 

hegemônicos sofre deslocamentos devido a transformações sociais. É possível perceber o 

problema da regulação/emancipação do colonialismo epistemológico acontecer ao analisar o 

estudo de Muglia-Rodrigues e Correia (2013), cuja proposição sobre o estado da arte do 

ensino de dança na área de conhecimento da Educação Física é feita apenas com pesquisas 

que estão em periódicos dentro de bancos de dados correspondentes à área 21(que se refere à 

área das Ciências da Saúde), do Conselho Nacional de Aperfeiçoamento de Ensino Superior 

(Capes), e no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na 

qual a Educação Física faz parte.  

Considera-se esse processo de mapeamento como um dispositivo que causa 

invisibilidade que ele causa à área de conhecimento da Dança. Apesar de fazer referência às 

respectivas áreas, deixa à parte o diálogo e o trânsito entre outras produções que circulam 

entre as áreas de Artes, Educação e Humanidades, por exemplo. Esse fenômeno dificulta uma 

circulação de novos paradigmas para ambas as áreas, gerando hierarquias nos discursos da 

produção acadêmica. O exemplo deste fenômeno está no próprio modo de realizar a pesquisa 

que Muglia-Rodrigues e Correia (2013) fazem, ao selecionar apenas pesquisas que tratam de 

dança na área da Educação Física.  

Esta lógica transcendental é apresentada também neste mesmo sentido por Maturana 

(2001), ao reconhecer entraves de dogmas, de verdades que independem do observador, pois 

como verdades aceitas de maneira absoluta não se prestam à verificação, mas tão somente à 

aceitação. Esse modo de conceber a práxis da ação cientifica aparece no estudo de Muglia-

Rodrigues e Correia (2013), quando na tentativa de dominar uma “realidade” objetiva faz 

predições através de medições e sistematizações na crença da universalização da informação 

proposta.  Atitudes como essas de pesquisadores acarretam alguns problemas frente o fazer 

pesquisa na atualidade, que é questionada pelas novas concepções paradigmáticas emergentes 

que trata Santos (2008). Para ele, se faz necessário produzir conhecimentos que apontem para 

novas possibilidades, dispensando concepções fragmentadas das segmentações disciplinares. 

                                                           
8
Este projeto de acordo com Santos (2010) ainda está em desenvolvimento entre algumas pesquisas.  
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Diante desses questionamentos e pelos problemas encontrados no desenvolvimento da 

pesquisa, percebe-se uma invisibilidade e lacunas sobre a problemática apresentada, se 

configurando apenas como levantamento de pesquisas sem aprofundamentos nem 

questionamentos da atuação profissional para o ensino de dança na escola.  

As publicações encontradas eram realizadas por análises feitas apenas em um dos 

universos, o da Educação Física, sem transpor as linhas e análises da produção para além do 

seu próprio campo. De acordo com os pressupostos de Santos (2008), podemos considerar 

fenômenos como esse, encontrado na primeira análise da pesquisa de Muglia-Rodrigues e 

Correia (2013), como um pensamento abissal, no qual “cada um cria um subsistema de 

distinções visíveis e invisíveis de tal modo que as ultimas se tornam o fundamento das 

primeiras”(SANTOS, 2008, p. 72).  

A análise que se segue do estudo de Muglia-Rodrigues e Correia (2013) é feita também 

a partir dos questionamentos que Maturana (2001) e Santos (2010) fazem ao modo de 

quantificação presente na grande maioria das pesquisas. Para os autores, o domínio da 

verdade não está em fazer medições, quantificações dos objetos. Ela pode sim ser feita, porém 

ao fazê-la se deve prestar atenção às coerências operacionais da pesquisa em relação ao 

contexto do fenômeno observado. Primeiramente, observa-se nos estudos de Muglia-

Rodrigues e Correia (2013), que de um universo de 2 362 pesquisas levantadas, em cinco 

revistas da Educação Física consideradas representativas dentro do Web Qualis, da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), apenas 2,84% tratam 

sobre dança. Desse universo de 2,84%, 38,81% tratam da área dos Estudos Socioculturais do 

Movimento Humano, 34,33% da Pedagogia do Movimento Humano - dentre os quais, 

65,22% tratam do âmbito escolar. Esse fenômeno mostra que há lacunas e invisibilidades, 

pelas pesquisassobre o ensino de dança se configurarem quantitativamente ínfimas dentro dos 

periódicos da área 21, que corresponde às Ciências da Saúde da Capes. Estes dispositivos 

também dificultam a possibilidade dialógica entre outros paradigmas epistemológicos 

presentes em outras áreas, como Artes/Dança e Educação.  

Outra questão importante na análise é que a pesquisa de Muglia-Rodrigues e Correia 

(2013) considera a opção pelo mapeamento de cunho quantitativo e aponta algumas 

ambiguidades. Elas reconhecem as distinções entre as áreas, porém não categorizam as 

pesquisas publicadas nas revistas da área da Educação Física, que tratam as relações de cunho 

artístico no ambiente escolar, dando apenas atenção às relacionadas e categorizadas dentro das 

epistemologias da área da Educação Física. 
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A pesquisa apontada pelas autoras, apesar de levantar questões a respeito da 

necessidade de elaboração de uma produção acadêmica que explore a multidimensionalidade 

do fenômeno dança em âmbito escolar na Educação Física, apresenta, de acordo com 

referencias teóricos, aspectos estanques no que se propõe. Pois a análise do ensino de dança é 

feita apenas a partir de construções epistemológicas tradicionais da própria área de Educação 

Física, não dialogando de fato com outros paradigmas, nem tampouco com outros referenciais 

epistemológicos emergentes. 

Corroborando com a perspectiva de interfaces a que se propõe esta pesquisa, encontra-

se o estudo de Brasil (2009), na área de conhecimento da Dança, que analisa a produção do 

ensino de dança na Educação Física e começa a se propor ao trânsito entre novos paradigmas. 

O levantamento realizado pela autora se encontra nos mesmos periódicosusados pelo 

levantamento da a pesquisa de Muglia-Rodrigues e Correia (2013): Pensar a Prática e Revista 

Brasileira de Ciência do Esporte (Educação Física). 

 Ao aprofundar a análise sobre a produção do ensino da dança nas últimas décadas em 

Periódicos Nacionais da Educação Física, Brasil (2009) avança em sua análise ao transpor 

linhas radicais da produção de conhecimento da Educação Física. Levanta possibilidades para 

novos diálogos possíveis entre áreas da Dança e Educação Física. Propõe saltos qualitativos 

para a relação entre estas áreas, porém, vale destacar, que ao observar os periódicos trazidos 

nos estudos de Brasil (2009), estes não são os mais “representativos” em termos numéricos, 

no que tange à publicação sobre dança na área da Educação Física, mas são os que publicam 

mais pesquisas que dialogam entre as áreas de Educação Física, Educação e Artes/Dança. A 

autora mostra uma minuciosa pesquisa ao categorizar a diversidade de epistemologias 

presentes nas publicações encontradas.  

Ao serem comparadas as análises entre os periódicos que são em comum às pesquisas 

de Brasil (2009) e Muglia-Rodrigues e Correia (2013), confirma-se a argumentação sobre as 

invisibilidades criadas pelos modos de realização das pesquisas denominadas “estado da arte”, 

que caracterizam as linhas abissais causadas pelas áreas para tratar o mesmo objeto. Essa 

circunstância comprova o que Santos (2008) trata sobre a difícil relação com outros modos de 

conhecimento que estão do outro lado da linha. Esta análise também mostra que esses tipos de 

pesquisas não dão conta do controle sobre a produção do conhecimento, como afirma Ferreira 

(2002). 

Como tem sido argumentado, de acordo com Santos (2010), a construção de um 

pensamento pós-abissal se constitui em uma mudança da configuração lógica do pensamento 

moderno dominante, que nega e se sobrepõe a qualquer outro que não seja semelhante. Diante 
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do exposto no texto e nestas tessituras analíticas, possível considerar que o estudo de Brasil 

(2009) é pioneiro ao se voltar para duas realidades distintas entre as áreas, criando 

possibilidades transgressoras, começando a construir um pensamento pós-abissal para 

produção sobre o ensino de dança e contribuindo para as organizações constitutivas desta 

pesquisa. 

 

3.3. DANÇA-EDUCAÇÃO; DANÇA CRIATIVA; CORPOREIDADE E DANÇA: 

ENTENDIMENTOS SOBRE O ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA 

 

É preciso respeitar seus movimentos, aceitar o que este aluno ou colega traz. Leva um tempo até o 

corpo (a pessoa) adquirir e implementar novos movimentos e ter consciência de que ele não é um 

“recipiente”, onde tudo é “enfiado” sem processamento, leva um tempo também para ele ter uma 

visão crítica saudável”. Rengel (2008, p. 12) 

 

Este tópico traz a reflexão sobre a problemática das produções que concernem os 

pensamentos de corpo em proposições para o ensino na dança no ambiente de educação 

formal nos últimos cinco anos. Para isso foi realizado um levantamento de pesquisas em duas 

revistas da área de conhecimento da Educação Física (Pensar a Prática e Revista Brasileira 

Ciências do Esporte) e em Anais na área de Artes/Dança (seminário e congresso da 

Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas- ABRACE, Seminário 

sobre Ensino de dança de Joinville, Seminários e Congresso da Associação Nacional de 

Pesquisadores em Dança-ANDA). Estabeleceu-se um eixo temático para selecionar as 

pesquisas que tratavam sobre o ensino de dança no contexto escolar, como também sobre 

formação de professores para ensino de dança no ambiente de educação formal. 

Fato notável é um conjunto de conhecimentos bastante plural que propaga e permanece 

inserido em abordagens paradigmáticas tradicionalistas. Santos (2008) contribui para reflexão 

sobre este processo, ao considerar que apesar da diversidade não monolítica das ciências, há 

um processo de colonialismo epistemológico que mantem a hegemonia dos discursos. 

Durante muitos anos, pesquisadores desenvolveram suas pesquisas sobre o ensino de 

dança dentro de outros sistemas distintos da área de conhecimento da Dança, talvez na 

tentativa em legitimar o fazer profissional porque haviam poucos cursos de graduação, como 

a ausência de pós-graduação na área específica. Marques, R. R. (2013) faz apontamentos 

sobre profissionais que não são licenciados em Dança, mas obtiveram formações em outros 
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contextos e construíram saberes que os legitimam e lhes dão a possibilidade de ocupar um 

lugar no ensino de dança. 

Há diferenças que situam o objeto desses profissionaisem suas investigações e no modo 

de entender a organização sobre o corpo. Pode-se entender que o termo Dança-Educação 

conjuga estas duas áreas em um fenômeno terceiro, que é o ensino da dança para crianças e 

jovens em idade escolar. Esta crescente importância das reflexões acerca do ensino da dança 

nas últimas décadas se deve também, tanto ao diálogo entre artistas da dança e sua relação 

com o campo da Educação, como à inserção da dança nos currículos das escolas, através da 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/96) e dos Parâmetros Curriculares (BRASIL, 1997), 

que tratam o conhecimento da dança dentro dos componentes curriculares de Artes e 

Educação Física. Isso ocasiona falta de atualizações no processo de formação inicial e 

continuada para os respectivos campos no país.   

Essas diferenças sobre Dança-Educação ocorrem no sentido de compreensões distintas 

de corpo e dança, com outras definições advindas desde a década de 80 como: Dança Criativa, 

Dança para Crianças, Dança Educacional, Dança e Corporeidade, como tantos outros termos 

derivados ou reformulados em neologismos, que constituíram formas de dar conta do 

processo de escolarização da dança. De acordo com Scarpato (2001, p. 6): 

 

A Dança-Educação é um referencial para as questões que permeiam a 

educação de nossos tempos, apresenta novos olhares para o ser humano, 

mostra o quanto ele pode criar, expressar, aprender, socializar e cooperar, se 

educado também pela dança, deixando para trás a 'velha' concepção de que o 

aluno deve estar sempre sentado, calado, ouvindo o professor. 

 

Discursos com esses mostram que seus pressupostos são relacionados por justificativas, 

que apesar de duas décadas, não foram resolvidos em relação à inserção da dança na escola e 

que, por isso, ainda é preciso reforçar explicações sobre a necessidade da dança no processo 

formativo da criança em idade escolar. Esses impasses demonstram como é lento o processo 

de atualização de novas compreensões de reconhecimento da Dança enquanto produtora de 

conhecimento escolar. Parece que não foram superadas as questões que permeiam a dança 

como um meio ou recurso educacional e também o entendimento que a dança é necessária 

para formação humana.  
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É preciso entender também que o termo Dança-Educação é um desenvolvimento da 

Arte-Educação, constituída pela pedagogia de John Dewey, que carrega o paradigma da 

Educação Integral, cuja concepção tem o movimento como transformador e caracterizador do 

indivíduo, da sociedade e da escola.  Esse movimento foi advindo do movimento da Escola 

Nova. Meta que se traduzia pelo esforço de reformas nos setores de produção, estando a 

escola como parte desta produção. Buscava-se com esta reforma constituir mecanismos de 

formação das elites, como inserir um modelo disciplinar para a sociedade, na busca de um 

processo de redemocratização do país. 

Segundo Barbosa (2008), este processo ocorreu no Brasil, especificamente no ensino de 

Arte. A proposta era a Arte enquanto experiência, pelo pensamento naturalista. A arte 

concebida como representação da natureza entendia que a expressão não seria uma descarga 

de sentimentos, mas uma clareza das emoções, no sentido de que a experiência estética 

transformaria a energia orgânica em sentido e em expressão significante. Compreendia a 

percepção como uma categoria estética. De acordo com os estudos da autora, as ideias de 

Dewey foram desenvolvidas no Brasil por Anísio Teixeira e tinha como objetivo incluir a arte 

na formação de professores de todas as áreas para melhorar o ensino. Dentre seus resultados, 

essas ideias fomentaram a Arte como recurso educacional, configurando um contexto para 

entrada das linguagens artísticas na escola fundamentando posteriormente a disciplina de 

Educação Artística. O Paradigma da Educação Integral contaminou propostas sobre Dança-

Educação. De acordo com esta perspectiva, pensava-se a dança enquanto meio, utilizando um 

recurso educacional no entendimento de recurso como instrumento. Entende-se que o 

conhecimento que a Dança produz não pode ser reduzido ao entendimento de recurso 

educacional apenas, apesar de poder ser utilizado em espaços educativos formais. 

É possível perceber entendimentos como estes na fala de Freire (2001), sobre o ensino 

da dança para pedagogos, que segundo a autora, a dança seria como arte criativa e sua função 

seria o papel no desenvolvimento e aprendizagem da criança como um ser integral. Freire e 

Rolf (1999) dissertam sobre a formação de professores para o ensino de dança, cujo principal 

objetivo é a perspectiva de motivar os estudantes a apreciarem a dança, pautados em três 

ações: ver, criar e executar, como ações lineares e sequenciadas. Apesar desta questão, a 

autora reconhece que as discussões contemporâneas acerca do objeto de estudo da Dança, no 

caso o corpo, nos faz repensar conceitos de dança e de educação praticamente inquestionáveis 

anteriormente, e que se faz necessário ficar atento aos referencias teórico-metodológico nas 

buscas constantes de revisões e atualizações, mostrando já um avanço no pensamento. 
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Sobre o termo Dança Criativa, é possível observar em artigos que o surgimento do 

mesmo se deu pela inserção das obras de Rudolf Laban, durante o século XX, em sua obra 

intitulada Dança Educativa Moderna (1990), que ao ser introduzido no Brasil, como em 

alguns países da América Latina, contribuiu para formação de professores para o ensino de 

dança na escola. Porém, sua difusão passou por transformações em alguns aspectos mudando 

suas perspectivas, como por exemplo: na compreensão de dança livre, que, para Laban 

(1990), seria dança livre de uma execução simétrica com a música (muitas pedagogas e 

autores destoaram demais dessa compreensão). Strazzacappa (2011) afirma que algumas 

pedagogas e artistas, ao criarem suas metodologias através das aplicações do sistema de 

Laban, abarcaram outros conhecimentos advindos do Teatro e das Artes Cênicas, no campo 

da Educação, divergindo no que atualmente se tem sobre dança criativa. A autora ao 

questionar também sobre essas transformações ocorridas no termo dança criativa, questiona 

sobre qual dança não seria e explica que professores devem entender que o sistema criado por 

Laban é um sistema de composição criativa, para ser aplicado em qualquer ação de 

movimento humano e dança.   

Essa compreensão de dança criativa não é trata apenas nas concepções de Laban, mas 

sim em um conjunto de propostas criativas múltiplas para o ensino de jovens e crianças. 

Ferreira (2010) ao fazer suas proposições metodológicas intituladas por ela de Dança Criativa, 

critica a visão tradicional ocidental de corpo, porém ainda continua com uma perspectiva 

dualista ao definir dança e corpo. 

 

Na tradição ocidental, o corpo na dança é discutido em termos de tamanho, 

forma, técnica, flexibilidade e sua vida orgânica. Um objeto biológico e 

fisiológico. Ao contrário, venho propondo uma visão de corpo, primeiro 

como um objeto marcado pelos valores e significados culturais da nossa 

época, um veículo de compreensão da opressão, da resistência e liberação 

(FERREIRA, 2010). 

 

A dança e movimento são ainda explicados como algo acoplado ao corpo, 

compreendido ainda como objeto que pode ser manipulado e também como veículo de 

informações, distinguindo-se até mesmo das compreensões trazidas por Laban (1990). Como 

também afirma Ferrreira, (2010, p. 17): 

 

Como coreografo e bailarino, o artista formado no seio do pensamento da 

dança criativa entende o movimento como meio de expressão, quando 
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apresenta uma idéia, e é um fim quando se apresenta como uma idéia 

estética. 

 

Outra concepção de Dança-Educação que permeia o ensino de dança na escola aparece 

na área de Educação Física com uma compreensão desta como Educação Integral. Essa 

perspectiva compreende a ação educativa como se houvesse um processo de educação para o 

corpo e outra para a intelectualidade (mente), e na junção, ter-se-ia um processo de formação 

totalitária do corpo, como afirma Bracht (1999). Percebe-se estes aspectos epistemológicos 

nas concepções de corpo, amparados por paradigmas da Corporeidade, cuja variabilidade 

epistemológica, apesar de diversa, permanece ainda em grande maioria amparada na 

fenomenologia de Merleau-Ponty (1994). É notório que esta hegemonia não ocorre apenas na 

generalização, desde a década de 80 quando a Educação Física começa a sistematizar e 

produzir conhecimento acadêmico da área, mas especificamente sobre o ensino de dança no 

currículo da Educação Física. Pode-se perceber isso em pesquisas recentes como as de 

Saraiva (2012, p. 734): 

 

O conceito de corporeidade fundamentado pela Fenomenologia possibilita o 

estreitamento entre dança e educação, pois através dela, o ser humano que se 

movimenta, se expressa, interage, cria e recria o mundo, o seu viver, a sua 

história. Sugere que a dança seja enfocada e ensinada como uma forma de se 

perceber a corporeidade construída, tanto para meninas como para meninos e 

defende o ensino da dança como educação estética, considerando a 

metodologia crítica, criativa e expressiva da Dança-Improvisação. 

 

Como também conceitua Porpino e Tibúrcio (2007, p. 142), ao tecer sobre questões do 

processo de ensino/aprendizagem de dança: 

 

Este texto, também alicerçado na atitude fenomenológica (MERLEAU-

PONTY, 1994), considera as relações de ensino-aprendizagem por nós 

vivenciadas na docência como constitutivas da nossa experiência corpórea 

vivida. A partir desse reconhecimento, colocamo-nos numa condição de 

imbricamento entre um fazer e um refazer contínuo das nossas ações 

educativas, compreendendo que é nessa retomada constante das experiências 

vividas na docência que podemos discutir as relações de ensino-

aprendizagem, ressaltando a necessidade de um constante redefinir dessa 

ação a partir de um exercício reflexivo. 
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Ao verificar essas epistemologias encontradas nas proposições analisadas, é possível 

considerar ainda um dualismo de propriedade no entendimento de corpo vivido da 

fenomenologia de Merleau-Ponty (1994).  Nessa perspectiva filosófica a consciência das 

ações vivenciadas permanecem arraigadas ao entendimento de corpo fragmentando. 
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CAPÍTULO 3 

 

4. PARADIGMAS EDUCACIONAIS RECORRENTES QUE REFORÇAM 

COMPREENSÕES DUAIS NAS DISCIPLINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE NO 

BRASIL 

 

 Nós, cientistas, fazemos ciência como observadores explicando o que observamos. Como 

observadores, somos seres humanos. Nós, seres humanos, já nos encontramos na situação de 

observadores observando quando começamos a observar nosso observar em nossa tentativa de 

descrever e explicar o que fazemos (MATURANA, 2001, p. 126) 

“Discursos proliferam sem o controle de quem os emitem” (KATZ E GREINER, 2009, p.2) 

 

 

Ao analisar as pesquisas sobre proposições para o ensino de dança no ambiente escolar 

formal e na formação de professores, percebe-se que essas pesquisas partem de pressupostos 

que entendem o corpo por processos de integração
9
, permanecendo uma recorrência de 

explicações sobre o processo de ensino/aprendizagem do corpo calcadas em entendimentos 

duais que acabaram constituindo binômios sobre corpo e dança. Esses modos para explicar a 

ação do corpo foram advindos do pensamento tradicional moderno ocidental que pensavam a 

relação do corpo pela dualidade entre os processos objetivos distintos dos processos 

subjetivos.  

De acordo com Rengel (2012), ao analisar também pesquisas sobre o ensino de dança, a 

mesma aponta que certos artigos e resumos não conseguem dar uma continuidade na relação 

entre objetividade e subjetividade, não esclarecendo os pesquisadoreso que eles entendem por 

subjetividade, nem situando de quem é a subjetividade, se é do aluno, do professor, ou da 

escola. Neste sentido, resolve-se discutir neste capítulo a permanência dessas recorrências 

discursivas de pesquisadores ainda na atualidade, permeando compreensões e justificativas 

que oferecem poucos avanços para o ensino de dança no espaço escolar. 

 

Há artigos que tratam da educação “pela” arte, “através” da arte ou “para” a 

arte. Não necessariamente, todos nomeiam dessa maneira, mas operam com 

essa categorização. Panoramicamente, “pela” arte é um modo de arte como 

                                                           
9
Tentam explicar a relação entre corpo/mente/mundo, através de justificativas de que há necessidades de se 

integrarem, não compreendendo que eles já são integrados.  
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instrumento, meio, ferramenta. “Para” a arte é um modo de conhecer, 

analisar arte. (RENGEL, 2012, p. 7). 

 

Esses aspectos também podem estar reafirmando paradigmas hegemônicos de 

entendimento de corpo e dança e deslegitimando a Dança enquanto produtora de 

conhecimento. Estas perspectivas podem ser verificadas durante a vida escolar das crianças e 

jovens. Como exemplo, quando em anos iniciais as questões que envolvem o 

desenvolvimento dos padrões motores acabam sendo explicadas pelos professores da seguinte 

forma: primeiramente com aspectos elementares de dança, sem levar em consideração as 

ações complexas tridimensionais do espaço, de tempo e de qualidades de movimento, como se 

essas aprendizagens fossem para serem realizadas apenas em anos finais. 

Apesar de compor seus estudos referenciados na pedagogia histórico-crítica, Bracht 

(1999, 2006) problematiza a necessidade de ruptura da visão moderna de corpo ao refletir 

sobre os desafios que esta transição paradigmática coloca a área da Educação e da Educação 

Física. O autor levanta questionamentos sobre os dualismos existentes nos processos 

educativos, ao conceber o conceito do que vinha ser “Educação Corporal”, que também pode 

ser entendida como “Educação Integral”. Primeiramente “essas educações teriam alvos, 

objetos bem distintos: o espiritual ou mental (o intelecto), por um lado, e o corpóreo ou físico, 

por outro, resultando da soma a “Educação Integral” (educação intelectual, moral e física)” 

(BRACHT, 1999, p. 70).  

Esse paradigma modernista da “Educação Integral” institui o cenário das primeiras 

iniciativas da inserção da Educação Física quanto do ensino de Arte nas escolas brasileiras.  

Essas reflexões sobre o modo de entender processos de educação escolar mostram o quanto é 

pertinente ainda a questão do dualismo no processo de ensino/aprendizagem.  O objetivo 

nesta perspectiva seria que, ao educar o físico, estaria contribuindo para uma educação moral, 

para uma formação cidadã para identidade nacional. O ensino de Arte constituiria parte desta 

díade na educação da sensibilidade dos sujeitos em idade escolar. Essas iniciativas começam 

aparecer na escola, desde a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 e posteriormente reafirmadas 

em 1971.  

Uma mudança de paradigma não ocorre por rupturas radicais, mas sim por trânsitos. 

Essa constituição lógica ora foi se superando e ora permanecendo através de cadeias de 

dualismos. Discute-se como esses modos de reafirmar a Educação Integral, não eram 

considerados apenas em forma de tempo dedicado a atividades educativas como atualmente se 
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se encontram nas escolas públicas, mas pelo entendimento de dimensões que separavam as 

experiências educativas. Partiam do pressuposto que os processos educacionais seriam 

ampliados, significativos, não conteudistas e que dialogassem com a realidade social, cultural 

dos sujeitos em idade escolar, como forma de justificar a importância contextual dos aspectos 

político/social dos sujeitos. 

Essa filosofia foi influenciada pelo pensamento de John Dewey, desenvolvido por 

Anísio Teixeira, no Brasil, na organização da Escola Nova entre as décadas de 30 a 61. Neste 

mesmo contexto se constituem a primeira redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB/61). O nó deste conceito era perceber que os sujeitos já eram de fato 

integrados com seu contexto. Bastava as instituições educacionais se darem conta disto para 

provocar mudanças em suas pedagogias. 

Esse paradigma da integralidade mente/corpo, sujeito/mundo, justificava a necessidade 

de reintegrar o corpo ao ambiente. Isso contribuiu para difundir e tomar forma nas 

construções epistemológicas das áreas de Arte e Educação Física. Bracht (1999) chama a 

atenção que a área da Educação Física reafirmou e postulou dualismos ao tratar as questões 

relativas de corpo e movimento. 

Justificada pela legislação da época, que entendia a necessidade de educar o físico para 

uma nova postura cidadã, na defesa de que era necessário o desenvolvimento de outras 

habilidades para formação dos sujeitos, a Educação Física ganha cada vez mais espaço no 

currículo escolar. E apesar das constantes transformações e revisões conceituais sobre corpo e 

movimento pelo qual a área passou (e que ainda continua a rever), manteve o modo 

explicativo de conceber o corpo em concepções duais para também dialogar cada vez mais 

com o paradigma da Educação Integral.  Essas concepções foram sendo elaboradas 

principalmente no início da década 80, quando a Educação Física sai de uma postura 

militarista, higienista, presente no espaço escola e passa ser compreendida distintamente 

integrando-se como componente curricularna nova redação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/96). 

Posteriormente outras concepções de Educação foram se constituindo para avançar no 

que incidia o olhar para o corpo na tentativa de resolver os problemas em relação ao fracasso 

escolar. Esse paradigma foi bastante aceito devido ao chamamento da necessidade dos 

processos educacionais olharem para as questões do corpo como um construto já integrado. 

No início da década de noventa, o paradigma da Corporeidade se tornou bastante vigente em 
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reação aos pressupostos antropológicos
10

 advindos da Pedagogia da Qualidade norte 

americana, presentes nas Ciências da Educação e com a adequação na Educação Física com a 

abordagem da Aptidão Física. 

Para Assmann (1995), pesquisador sobre Corpo e Educação, desde 1985, aderiu-se a 

Corporeidade como novo paradigma. De acordo com as perspectivas do pesquisador, havia na 

época, uma necessidade ao aprofundamento sobre os estudos do cérebro/mente para pesquisas 

nas Ciências da Educação e na Educação Física, a fim de superar problemas educacionais 

emergentes. Porém, para ele, não poderia ser qualquer teoria do corpo que pudesse articular e 

embasar uma teoria pedagógica, mas algo que de fato contribuísse para uma mudança 

significativa no modo de operar os processos de ensino/aprendizagem do corpo. 

Desde a década de oitenta foi apontada a necessidade de reformas educacionais e a 

redefinição da concepção de aprendizagem. Demonstrava-se o quanto havia de potência em 

argumentos das Ciências Cognitivas. Elas foram consideradas uma tecnologia educacional 

para o século XXI e que, por isso, mereciam atenção dos reformadores. Porém, possível 

afirmar, de maneira abrangente, que não há uma clareza por parte das Ciências da Educação 

no que concerne aos paradigmas epistemológicos das Ciências Cognitivas, permanecendo a 

maioria das pesquisas em Educação amparadas ainda pelo modelo cognitivista.   

Para esta pesquisa, apesar dos avanços sistemáticos do pesquisador, o conceito 

Corporeidade também carrega ainda concepções dualistas sobre mente/corpo, passando do 

dualismo de substância para o de propriedade, de acordo com a Filosofia Contemporânea de 

(Churchland, Paul, 2004). Quando alguém afirma que tem uma corporeidade, ou que seu 

aluno tem uma corporeidade, ela estabelece cognitivamente uma concepção de que há um eu, 

ou um ente, ou homúnculo que pensa, que tem intelectualidade, que possui uma fisicalidade 

ou sensorialidade. Todas estas questões configuram no que (Churchuland, Paul, 2004) 

denominou como teorias dualistas que consideram a inteligência como algo não físico. 

Assmann (1995), desde a década de noventa, notava que havia um aspecto 

potencializador nas investigações da auto-organização do corpo no processo de aprendizagem. 

Não obstante de reconhecer o avanço da Ciência da Educação para os estudos da 

aprendizagem, elas sucumbiram às perspectivas mercadológicas da formação para o trabalho, 

                                                           
10

Para Assmann (1995) há três pressupostos que ele chamou de antropológicos na concepção de ser humano. Um 

concebe o humano como “generoso e amável”, enfim consciente do seu papel na sociedade, outros concebem o 

oposto deste, e outros que concebem que o humano constituiu entre ambos, que ao ser exposto a situações 

complexas, permanecem em aberto não apenas ao individualismo, mas na solidariedade através de consensos 

coletivos.    
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advindas dos modelos norte-americanos da Pedagogia da Qualidade. A corporeidade era 

entendida não como uma teoria abstrata, mas como uma ação do corpo atuar no mundo, ou 

como as várias concepções que os sistemas educacionais entendiam do modo de operar do 

corpo. Pode-se perceber isso nas indicações da tese do autor Assmann, (1995) sobre os 

paradigmas educacionais da corporeidade, indicando que não seria qualquer teoria do corpo 

que poderia superar os fracassos educacionais, mas uma teoria que se compreendesse os 

processos cerebrais da atividade da corporeidade como processos auto-organizativos. Esses 

processos nem sempre seriam conscientes, mas aconteciam de acordo com a observação das 

ruminações simultâneas da ação do corpo.  

 

4.1. SOBRE HEGEMONIA FENOMENOLÓGICA DO CORPO E MOVIMENTO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

São discutidas aqui certas questões epistemológicaspertinentes sobre corpo e 

movimento e como estas foram se constituindo hegemonicamente pelo viés fenomenológico, 

que se configurounuma perspectiva de Corporeidade distinta da perspectiva apontada por 

Assmann (1995).   

Desde a década de oitenta a área da Educação Física já vinha estabelecendo suas 

epistemologias ditas mais críticas, ao sair da concepção militarista e higienista nos ambientes 

educativos formais e não formais, fundando outras demarcações para conceituar o corpo e o 

movimento. Porém ainda tornava-se muito forte o paradigma da Aptidão Física, cuja 

dicotomia entre social e biológico permanecia em lógica das Ciências Naturais. Bracht (1999) 

aponta que esse entendimento se pautava na concepção da ciência moderna, visto que o 

mesmo fornecia elementos de controleque fossem eficientes para analisar o corpo. Ao longo 

da busca por legitimação e pela cientificidade, a Educação Física, ao ser reconhecida como 

área de conhecimento acadêmico, configurou seus campos teórico-práticos em distintas 

teorias do conhecimento, como: Psicogenética; Materialismo Histórico-Dialético, de Karl 

Marx; Ação Comunicativa, de Habermas; Fenomenologia, de Merleau-Ponty e Martin 

Heidegger; Cinesiologia e Desenvolvimento Motor, de GoTani. Mesmo causando tensões 

devido às distinções de campos teóricos, essas diferentes teorias impulsionaram grande 

produção sobre o entendimento do corpo e do movimento, alimentando pesquisas e, 

consequentemente, a abertura de cursos de graduação e pós-graduação em todo Brasil.  
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Santin (1987) já considerava que a reflexão fenomenológica da filosofia moderna de 

Merleau-Ponty poderia contribuir na prática pedagógica de professores de Educação Física 

em sua compreensão de corpo e movimento. O autor ao tratar dos processos de significação 

do movimento, avançava no aspecto das intervenções pedagógicas. Para ele, a fim de que 

estas atividades se tornassem conscientes, não necessariamente deveriam seguir uma lógica 

analítica, na qual se ensinaria o aluno de maneira dirigida (pensar por etapas e realizar passos 

calculados para realizar o movimento, por exemplo). Desta maneira, o autor explica que o 

corpo e o movimento não deveriam ser entendidos em dimensões fragmentadas, mas sim 

como um todo unitário. Ao reagir a estes pressupostos, afirmava: 

 

O homem é corporeidade e, como tal, é movimento é gesto, é movimento, é 

expressividade, é presença. Maurice Meleau-Ponty descreve esta presença 

do homem como corporeidade não enquanto o homem se reduz ao conceito 

de corpo material, mas enquanto fenômeno corporal, isto é, enquanto 

expressividade palavra e linguagem (SANTIN, 1987, p. 26). 

  

Após uma década, Nóbrega (2000) reforça ainda essas argumentações feitas ao 

paradigma tradicional da Educação Física, ao tentar romper com o dualismo positivista 

advindo da lógica das ciências biológicas, afirmando que o corpo agora passaria do 

entendimento de um objeto material para um corpo sujeito e existencial. Com outras leituras 

sobre o corpo distintas do entendimento de Corporeidade da década de 80, a autora ainda 

considera a fenomenologia de Merleau-Ponty como uma referência que poderia contribuir 

para os processos subjetivos do movimento humano, sistematizados em forma de práticas 

pedagógicas para Educação Física. 

Merleau-Ponty (1994) foi um dos primeiros filósofos a suscitar a percepção com relação 

à motricidade e é notório que esse é um dos motivos de sua epistemologia ter sido aceita por 

parte dos estudiosos da Educação Física. Influenciou fortemente a compreensão de ensino do 

movimento na escola nas suas primeiras sistematizações pedagógicas. As considerações sobre 

corpo-próprio possibilitaram, à época, incluir em aulas de Educação Física, questões da 

sensibilidade e da estética do movimento. 

 

Merleau-Ponty define o humano a partir da realidade corporal, sou meu 

corpo, desta forma, o Ser, a realidade ontológica coincide com a realidade 

corpórea. O ser humano define-se como tal pelo seu corpo não pelo seu 

pensamento. O centro do eu é deslocado da perspectiva racionalista, onde o 
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sujeito é representado pelo cógito, pelo “eu penso”, para uma perspectiva 

sensível, expressa no corpo a motricidade (NÓBREGA, 2000, p. 57). 

 

Porém, ainda, se mantém fortemente nas perspectivas fenomenológicas os processos de 

pensamentos deslocados do corpo. O pensamento dicotômico permanece. Outro conceito 

muito considerado pelo pensamento fenomenológico é o da intencionalidade que trata da 

exteriorização da consciência do humano ao se relacionar com o mundo. O movimento seria 

como um deslocamento intencional a determinada situação.  

A motricidade na fenomenologia da percepção é considerada como um fundo do 

movimento que se dá na relação do corpo nas situações motoras em relação mundo. Segundo 

essa concepção, a motricidade tem a ver com a intencionalidade motora, isto é, a mente 

consciente. O corpo não é um meio entre o interior e o exterior, porém o entendimento se 

torna dualista quando afirma que a motricidade entrelaça com a corporeidade ao se tornar 

visível no movimento expressivo. Mostra que nesta concepção a expressividade de certa 

maneira é entendida como uma exterioridade representacional do corpo.    

Estes conceitos alimentaram a reflexão sobre o movimentar-se humano nas 

epistemologias da Educação Física. Isto é perceptível nas considerações de Betti, Kunz et all 

(2007) acerca da ação do corpo em movimento como sendo uma transcendência da 

intencionalidade que se atualiza na ação de perceber-se e perceber o mundo por meio da 

criação e expressão do gesto através da intersubjetividade. Para essa perspectiva, este conceito 

de intersubjetividade é concebido como um processo de significação, que é constituído 

através de contextos que vão se refazendo e se ressignificando de acordo com a 

intencionalidade dada pelos sujeitos, mantendo uma possibilidade constante de criação de 

acordo com a situação de movimento.  

As fundamentações da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1994) tornaram-

se hegemônicas para explicar a ação do corpo e movimento na Educação Física. Esta 

perspectiva avança, pois considera o movimentar-se como uma compreensão de mundo pelo 

agir do corpo. Uma das características da reação da fenomenologia ao realismo científico 

(AGUIRRE-GARCÍA, 2014) era de que a mente poderia compreender a si própria, 

considerando a experiência do mundo em volta como uma constituição da própria percepção e 

subjugando a esse processo a atividade científica. Afirmava não ser a atividade científica 

capaz de uma compreensão totalitária da coisa mente. (Churchland, Paul, 2004), ao apresentar 

argumentos sobre as relações da introspecção consideradas pela fenomenologia, afirma que se 
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partir do pressuposto que todo conhecimento é uma construção especulativa, então a natureza 

mental não passa de um sonho e os métodos, padrão da ciência empírica, não passam também 

de uma construção perceptiva. 

Um dos pensamentos filosóficos que também constituiu as explicações sobre o corpo na 

Educação Física foi o pensamento foucaultiano. Como um dos primeiros estudiosos a tornar 

visível a relação do corpo em instituições sociais, como a escola, Foucault (1999) descreve 

suas experiências investigativas e suas observações das relações de poder disciplinar sobre 

corpo em ambientes institucionalizados. Ele apresenta o corpo como um construto do 

resultado entre forças internas e externas, sujeito ao controle do tempo, dos espaços e de 

interações, restrito e impossibilitado da sua potência de ação, cujo poder sobre o mesmo é 

concentrado em centros de comandos institucionais. A partir da leitura de Merleau-Ponty 

acerca de “carne” como corporificação, Foucault (1999) apresenta uma interligação de 

estruturas que constituem o corpo. 

Esse entendimento do corpo institucionalizado tratado por Foucault influenciou bastante 

o olhar e as descrições de algumas pesquisas sobre corpo e movimento nas epistemologias das 

propostas pedagógicas para Educação Física, como é o caso das pesquisas que Souza Junior 

(2005) e Soares (2005) fazem. Abordaram durante um tempo a relação entre o dentro e fora 

do corpo, na compreensão de que o movimento seria configurado como um processo inerente 

ao sujeito, e que, por isso, as aprendizagens das práticas corporais na escola serviriam como 

uma tecnologia de aperfeiçoamento do corpo. 

Atualmente outras perspectivas de Corporeidade vêm se constituindo na área, superando 

o conceito de Corporeidade como um conceito abstrato e dualista. Dentre estas, consideram o 

corpo em outra relação entre natureza e cultura, ao compreender que a corporeidade acontece 

em configuração existencial de presença na relação dinâmica e comunicativa, por via de 

fatores internos e externos, cujo nível interno de potência operante do sujeito está na 

motricidade, antes da representação do pensamento (GOMES-DA-SILVA, 2011). Essas 

perspectivas não levam em conta que um ato intencional ou na ação de se movimentar há 

processos que acontecem tanto em processos conscientes como não conscientes. E ao fazerem 

suas explicações reagindo a paradigmas presentes na Educação e Educação Física, produzem 

uma explicação que separa a ação destes fatores na operacionalidade corpórea. 

 

A motricidade e a corporeidade são modulações do ser no mundo, são 

inseparáveis na ação, mas pertencem a esferas diferentes, enquanto uma atua 
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na aquisição de um mundo a outra age a esferas na extensão da existência. A 

integração entre espaço corporal e espaço exterior, que acontece numa dada 

ação, é quem fez emergir a zona da corporeidade (Gomes-da-Silva, 2011, p. 

33). 

 

A Zona de Corporeidade para o autor é uma zona comunicativa, tanto nos corpos 

humanos e inumanos: 

 

Nosso paradigma é semiótico e não da Teoria da Informação, por isso 

optamos por “zona” ao invés de “rede de comunicação” dada entre emissores 

e receptores, ligados por meio de canais e códigos. Nem utilizamos o termo 

“teia”, que amplifica a compreensão da interconexão dos sinais. Definimos 

Zona porque queremos captar, para além das mensagens circulando nos 

canais entre emissor e receptor, a “atmosfera” vivida, no sentido 

biossemiótico de comportamento comunicativo (GOMES-DA-SILVA, 2014, 

p. 22). 

 

Este entendimento se assemelha com o que Maturana (2001, 2002) conceitua como 

acoplamento estrutural, ao conceber o corpo como um sistema vivo determinado pelas 

estruturas, que percebe através de suas capacidades conectivas entre sistema nervoso e meio, e 

não como se a realidade objetiva fosse independente do sistema que percebe. Neste sentido o 

acoplamento estrutural acontece na complementação de estruturas entre organismo e meio, 

constituindo assim um sistema que observa o próprio sistema na conexão com outros.  

O olhar para algumas maneiras de explicar o corpo na Educação Física foi como um 

continuum de distinções entre as unidades de verbetes que constituíam alguns avanços, apesar 

de ser perceptível ainda a hegemonia fenomenológica. Pode ser observado no quadro abaixo: 

Modos explicativos da ação do corpo nas epistemologias da Educação Física 

Conceito/autor Abordagem/conceituação Base epistêmica Aproximações 

entre as 

abordagens 

Diferenças estre as 

abordagens 

Ano  

CORPO 

Ana Márcia Silva 
Foucault – corpo como 

construção social; construído 

pelo poder das instituições: 

médica, militar e a escolar. 

Instituições que “penetram nos 

corpos” para entender melhor 

sua forma de organização na 

modernidade. 

Corpo constituído em uma rede 

de relações inédita na História 

da humanidade. Aborda a 

somatocracia.“vivemos em um 

regime em que uma das 

Filosofia clássica 

(platônica e 

aristotélica) e 

moderna ocidental 

(Foucault).Ciências 

Humanas e Sociais. 

Corpo como 

instrumento e 

como organismo. 

Identificação das 

instituições sobre o 

controle do corpo. 

 2005 
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finalidades da intervenção do 

estado é cuidar do corpo, a 

saúde corporal, a relação entre 

doenças e saúde (FOUCAULT, 

1990). 

 

CORPOLATRIA 

WanderleyCodo e 

Wilson Senne 

Neologismo para conceituar e 

criticar o culto ao corpo 

presente na sociedade pós-

industrial capitalista. O corpo é 

entendido como uma religião, 

idolatria ao corpo. Narcisismo 

moderno. Conceito situado na 

década de 80, explosão das 

academias de ginásticas. 

“Se a religião éo ópio do povo, 

a corpolatria como religiãodo 

própio da classe média”. 

Resultado: “homem solitário , 

que se refugia no exercício e 

solitário do próprio corpo”. 

Apresenta discurso 

do pensamento de 

Karl Max. 

 O corpo é analisado 

como um ente 

distinto do 

homúnculo que o 

contempla, 

despossuído do 

corpo. Corpo como 

uma auto- religião, 

isto é religioso do 

próprio corpo. 

(1985) 

CORPORALIDADE 

Taborda de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupação com o sentido 

dado as práticas corporais. 

Corpo que se move é um corpo 

por inteiro. Crítica as práticas 

de professores de Ed. Física 

ligada a tradição positivista. O 

corpo é produzido na 

intercessão entre Natureza e 

Cultura. Constituiu corpo na 

experiência multifacetada e 

polissêmica entre o que imposto 

e o que se espera dos outros. A 

corporalidade chega como um 

contraponto de outras práticas 

arraigadas como a Aptidão 

Física. 

Antropologia, 

Filosofia 

(Nietzsche e 

Meerleau-Ponty) 

Com o conceito de 

corporalidade, 

desde a chegada da 

psicomotricidade.  

Produção do corpo 

entre Natureza e 

Cultura em co-

afetação. 

Deslocamento da 

perspectiva do 

corpo como uma 

questão motriz, 

porém sem negar, 

transitando para 

outra perspectiva 

de inteireza.  

Na linga Francesa 

e Espanhola 

sinônimo de 

corporeidade. 

Questiona o termo 

de Educação do 

Físico, e propõe 

educação do corpo. 

No francês e no 

espanhol possui um 

sentido mais 

material do que 

corporeidade. 

Porém são 

traduzidos para o 

português como 

sinônimos. 

1999 

CORPOREIDADE 

 SILVINO SANTIN 

O que tem a qualidade de ser 

corpo, de ser material. De 

acordo com o autor compõe-se 

uma questão gramatical mais do 

que semântico. Amplamente 

como uma ideia abstrata de 

corpo. 

Resquício do pensamento grego 

de soma ou somático como 

material em oposição a psique. 

Todo ser se manifesta como 

corpo de ordem material e 

cultural. Na Educação Física é 

entendida segundos princípios 

da mecânica divergente da 

concepção do autor, tendo a 

corporeidade como o sentido 

dado ao corpo.  

Interpretar e potencializar o 

Merleau-Ponty e 

Foucault. 

Constitui-se na 

relação entre 

natureza e cultura. 

Sentido dado ao 

corpo. 

Realidade 

Existencial, 

experiencial. 

Ser corpo no 

mundo. 

No francês possui 

um sentido menos 

material do que 

corporalidade. 

Corporeidade = 

uno, individual 

1985 
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quadro linguístico da 

corporeidade. 

Corporeidade = uno, individual. 

CORPO-SUJEITO 

Maria Simone 

VioneSchwengber 

Terezinha Petrúcia 

da Nóbrega 

Entrelaçamento do sentir, 

pensar, expressar-se, do agir = 

unidade corpórea = ser no 

mundo. 

O mesmo corpo passa a assumir 

diferentes formas de 

plasticidade e de 

comportamentos em lugares 

diferentes. 

O corpo habita o espaço; 

As relações que 

experimentamos no mundo são 

construídas por nossas ações 

corporais, relações de 

sentido/significação 

apresentando sempre 

intencionalidades; 

Processo em construção; 

Pensa o homem de forma 

complexa. 

O corpo como sujeito não se 

deixa assujeita-se pelas coisas. 

Merleau-Ponty O corpo sujeito da 

experiência 

perceptiva. 

Corpo como 

organismo. 

Experiência como 

intencionalidade. 

Ultrapassa a 

dimensão 

funcional. Porém o 

sujeito Habita o 

seu próprio corpo. 

O corpo passa a 

assumir diferentes 

formas. 

Experiência 

intersubjetiva, 

corpo como algo 

estático, como obra 

de arte. 

2000 

Pedagogia da 

Corporeidade 

Gomes-da-silva 

Ensino-aprendizagem a partir 

de situações de movimento; 

Corporeidade como matriz do 

pensamento, superando a 

dicotomia da intencionalidade 

do sujeito na ação de mover-se. 

Situações de movimento como 

aprendizagem. 

Enraizamento existencial da 

movimentação com o entorno, 

com a maneira humana de 

habitar o tempo e o espaço 

circunstancial. 

O diálogo entre homem e 

mundo está dado nas duas 

direções: homem interpreta ao 

tempo que é interpretado.  

O corpo vai se configurando ao 

longo das experiências sua 

forma, configuração. 

Não se dedica a configuração 

histórico-cultural. Não se reduz 

ao conceito de intencionalidade. 

Campo comunicativo, Zona de 

corporeidade e perspectiva 

ecológica. 

Filosofia 

existencialista de 

Hadegger, 

Semiótica de 

Pierce e 

Psicanálise de 

Freud. 

Incorpora-se e a 

noção da 

fenomenologia da 

experiência vivida 

de Merleau-Ponty 

(1994), para o qual 

o corpo-vivido é 

organismo 

Cognoscente, 

inseparável do seu 

meio. Que a 

estrutura 

experiencial vivida 

é a cognição em 

interação com o 

ambiente 

 

O Eu não é mais o 

epicentro cognitivo 

da experiência e da 

ação. 

Gomes-da-Silva 

problematiza 

também o termo 

corporeidade e 

afirma: 

O conceito 

corporeidade ainda 

é resquício de uma 

episteme 

dicotômica, pois 

quando dizemos 

corporeidade, 

estamos nos 

referindo a 

qualidade corpórea, 

encarnação ou 

corpo perceptivo. 

Essa dicotomia está 

presente quando 

não 

conseguimosincluir-

lhes como de sua 

abrangência às  

atividades 

perceptivas e 

arquetípicas, 

culturais e místicas, 

conscientes e 

inconscientes. 

2003; 

2014 
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Relações como essas podem avançar ao concebê-las de acordo com Maturana (2001), 

no sentido de constituírem o entendimento de corpo através das experiências vividas nos 

processos de adaptação, num acoplamento de estruturas, cuja mudança acontece nesse 

processo de transformação dos sistemas vivos. Então, pode-se afirmar que o papel do 

professor é entender os processos adaptativos e potencializá-los como parte do processo de 

mediação. Compreendê-los não como o centro de controle e disciplinamento, mas sim como 

parte de uma conexão orgânica. Deste modo, o movimento pode, então, ser entendido como 

uma possibilidade de potencialidades do sujeito, na dinâmica de variação de mudanças de 

estruturas de corpo e meio, ampliando o entendimento de movimentar-se. Porém é preciso 

entender que essas mudanças acontecem de qualquer maneira, com movimento e na 

imobilidade. O problema é perguntar para onde queremos conduzir esta mudança? 
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CAPÍTULO 4 

 

5. SOBRE CONCEPÇÕES TEÓRICAS DA RELAÇÃO CORPO/MENTE 

 

O objetivo deste capítulo é discutir sobre os dualismos que (Churchland, Paul, 2004), 

BonJour e Ann Baker (2010) vêm apontando em teorias que tentaram explicar a relação 

corpo/mente ao desenvolveram pressupostos que constituíram paradigmas hegemônicos. 

Entende-se dualismo, como separação entre o corpo e mente. Esses autores apresentam várias 

teorias que embasaram os argumentos do que vinham ser mente e corpo e reuniram 

argumentos contra a predominância desse pensamento (dualista), ao mostrar outro modo para 

a construção da ideia de natureza do corpo. 

Os pressupostos dualistas se dão em torno de haver os estados mentais de um lado e 

corpos físicos e seus estados (físicos) ou materiais de outro. Para BonJour e Ann Baker (2010) 

tratar da natureza da mente dá ênfase às argumentações a favor de abordagens dualistas e não 

se compreende o caráter totalizador que se configura a natureza corpórea. 

Há várias versões de dualismo (CHURLAND, PAUL, 2004) que se diferem em alguns 

aspectos, no entanto, ocorre um consenso largamente abrangente de que a versão mais 

proeminente da separação entre corpo e mente, foram as discussões fomentadas pelo filósofo 

René Descartes (1596-1650), que alavancaram os questionamentos sobre a natureza da mente 

e os estados mentais. O filósofo entendia que a mente era uma substância não corpórea que, 

de certa forma, interferia nos estados físicos. Descartes considerava a mente como uma 

substância diferente da do corpo. Uma substância não física que estaria temporariamente 

conectada com a materialidade do corpo, cuja caracterização principal é a ocupação espacial, 

consolidada posteriormente na lei da conservação da quantidade de movimento, desenvolvida 

pela física clássica. De acordo com essa teoria, a razão não poderia ser explicada em termos 

da filosofia mecânica
11

. De fato, dentro dessa lógica, não poderia, porque se entendia a razão 

como algo que estaria fora da matéria, do corpo físico, e por isso não poderia ser analisada. 

Assim, a mente foi considerada uma substância sem extensão física. Daí a clássica 

                                                           
11

O mecanicismo é uma teoria filosófica determinista, segundo a qual todos os fenômenos se explicam pela 

causalidade mecânica ou em analogia a esta (causalidade linear ou, instrumentalmente, como meio para uma 

causa final). Em filosofia, o mecanicismo é defendido pelo deísmo, que sustenta que o universo é um 

mecanismo, o qual pressupõe a existência um ser superior não-mecânico (Deus), assim como um relógio 

pressupõe a existência do relojoeiro que o construiu (JAPIASÚ e MARCONDES, 2008). 
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expressãocartesiana “Penso, logo existo”, cuja existência não se pautava na fisicalidade da 

matéria, mas sim nos processos de racionalização mental, no sentido não material. 

  Para (Churchland, Paul, 2004), os vários questionamentos feitos à teoria cartesiana 

dizem respeito à questão de como pode uma substância não física manter relações causais 

com a matéria. Outras teorias tentaram responder tais questionamentos, porém, se postularam 

em outros modos de dualismos. As provas para a existência dessa substância imaterial eram 

bastante fracas em termos factuais das pesquisas empíricas (em geral, compreendidas como 

pesquisas que se pautam apenas na observação, sem a necessidade de validação através de 

instrumentos e outros dispositivos).  

De acordo com a classificação de BonJour e Ann Baker (2010), além do dualismo de 

substância, dois pesquisadores como Frank Jackson, desde 1943, e David Chalmers, ao 

continuar na mesma lógica de explicação, estabeleceram argumentações que se constituíam 

em um dualismo de atributo ou de propriedade e que têm suas principais razões na seguinte 

dúvida: existem distinções entre o que seria uma substância mental (espiritual) dos seus 

estados e propriedades? Esses pesquisadores reuniram estudos da psicologia e da neurociência 

e começaram a relacionar as áreas cerebrais com os estados de consciência, constituindo uma 

maneira de pensar esta relação de forma unidirecional. Compreendiam ainda compreendiam 

os processamentos de informação na lógica binária entre inputs e outputs. 

Havia argumentos mais aceitos popularmente que a relação unidirecional entre corpo 

(no sentido de comportamento) e mente (no sentido dos estados de consciência). Estes 

argumentos compreendiam que os estados mentais influenciavam os estados corporais, ou os 

estados corporais influenciavam os estados mentais, denominado de epifenômenos
12

. Outra 

categoria analisada por (Churchland, Paul, 2004) e BonJour e Ann Baker (2010) corresponde 

aos pressupostos que negavam a unidirecionalidade, ao considerar as relações causais entre 

mente e corpo, ou seja, a abordagem interacionista. Naquela ocasião, em meados dos anos 40, 

essa era a abordagem mais aceita entre o senso comum que prevalecia à crença na interação 

entre essas partes do corpo. Isto é, os estados mentais influenciavam casualmente os estados 

físicos e vice-versa. Outra versão foi a denominada de Paralelismo. Tal abordagem alegava 

que não havia relações causais de nenhum modo, cujos fenômenos mentais estavam 

totalmente isolados dos fenômenos físicos corporais. 

                                                           
12

 De acordo com (Churchuland, Paul, 2004) este termo grego faz referência ao comportamento como fruto do 

desenvolvimento em um nível superior a complexidade cerebral. 
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Para (Churchland, Paul, 2004) o fato é que essas teorias dualistas não podem afirmar 

suas conjecturas, pois jamais formularam uma teoria detalhada sobre “a coisa mente”. De 

acordo com o autor, o que faz plenamente sentido para qualquer pesquisador são os 

pressupostos que esse escolhe para constituir sua argumentação. Por este motivo ele se 

posiciona considerando que um dos pressupostos fortes que vai desconsiderar as teorias 

dualistas é o paradigma evolucionista. Se os pesquisadores partissem desse princípio, não 

haveria “necessidade, nem espaço para introduzir substâncias ou propriedades não físicas em 

nossas explicações teóricas”. (CHURCHLAND, PAUL, 2004, p. 47). 

Os materialistas são filósofos que não acreditam que há uma consciência independente 

do corpo físico e material. Dizem que não há atributos a não ser os materiais ao considerar 

que os estados mentais são apenas disposições de algum comportamento. Todavia, cometeram 

falhas ao reduzirem às questões da mente à identidade dos estados cerebrais, através da Teoria 

da Identidade, em reação ao Behaviorismo Lógico
13

 que era a teoria predominante no século 

XX (BONJOUR e ANN BAKER, 2010). 

A Teoria da Identidade é outra concepção apresentada no panorama histórico de 

(Churchland, Paul, 2004), ao tratar de operações internas dos estados cerebrais que controlam 

o comportamento, objeto das neurociências. Assim se descobre e se explica as capacidades e 

deficiências comportamentais em termos de estrutura neural. Os argumentos a respeito dos 

pressupostos evolucionistas e a teoria da estrutura neural, presentes nessa abordagem, 

oferecem apoio complementar a todos os fenômenos mentais conhecidos, porém o próprio 

autor reconhece-a como uma teoria que se constitui a partir de uma concepção do dualismo de 

propriedade (a qual considera que o cérebro teria duas instâncias: uma física e outra não 

física). 

A Teoria da Identidade tem como princípio o argumento da introspecção
14

, em relação 

às questões sobre os domínios das sensações, pensamentos e emoções, que se diferem da 

                                                           
13

O Behaviorismo Lógico (também chamado Behaviorismo Analítico e Behaviorismo Filosófico) consiste na 

teoria analítica que trata do sentido e da semântica das estruturas de pensamento e dos conceitos. Defende que a 

ideia de estado mental, ou disposição mental, é, na verdade, a ideia de disposição comportamental ou tendências 

comportamentais. Nesta concepção, são analisados os estados mentais intencionais e representativos. Esta linha 

de pensamento fundamenta-se basicamente nos postulados de Ryle e Wittgenstein. 
14

 É o ato pelo qual o sujeito observa os conteúdos de seus próprios estados mentais, tomando consciência deles. 

Dentre os possíveis conteúdos mentais passíveis de introspecção, destacam-se as crenças, as imagens mentais, 

memórias (sejam visuais, auditivas, olfativas, sonoras, tácteis), as intenções, as emoções e o conteúdo do 

pensamento em geral (conceitos, raciocínios, associações de ideias). Há um debate contemporâneo nos campos 

da Epistemologia e da Filosofia da Mente também acerca da natureza, das características e da validade do 

conhecimento gerado pela introspecção (autoconhecimento). Uma questão levantada neste âmbito é a seguinte: 

Na introspecção, o sujeito tem acesso direto (não mediado, não inferencial) ao objeto? 
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explicação sobre a atividade dos impulsos eletroquímicos e das atividades neurais, que é uma 

abordagem físico-química do corpo. Esse paradigma constituía uma concepção tradicional em 

relação à consciência, cuja predominância alimentou o pensamento ocidental, segundo 

(Churchland, Paul, 2004), por três séculos. 

Os autores BonJour e Ann Backer (2010) relatam como principais objeções à teoria da 

Identidade o fato de não poder, a partir da experiência da introspecção, detalhar exatamente os 

estados cerebrais físicos. Esta argumentação é apontada por (Churchland, Paul 2004, p. 58) da 

seguinte forma: 

 

Ao distinguir o vermelho do azul, o doce do azedo e o frio do calor, nossos 

sentidos externos estão na verdade distinguindo entre diferenças sutis nas 

intricadas propriedades eletromagnéticas, estereoquímicas e micromecânicas 

dos objetos físicos. Mas nossos sentidos não são suficientes penetrantes para 

revelar por si próprios a natureza detalhada dessas propriedades intricadas. 

  

Segundo (Churchland, Paul, 2004, p. 65), “o defensor da Teoria da Identidade pode 

perfeitamente admitir uma dualidade, ou mesmo uma pluralidade, de diferentes tipos de 

conhecimento sem, com isso estar afirmando uma dualidade de tipos de coisas conhecidas”. 

Semelhantemente, Maturana (2001) também aponta uma dessas questões ao discutir sobre as 

possibilidades das realidades constituídas a partir das reformulações da experiência do 

observador em relação ao objeto do conhecimento. 

Atualmente, um paradigma teórico conhecido mais popularmente é o Funcionalista, que 

afeta como um todo o contexto social, cultural e educacional. Portanto, o ensino da dança não 

está apartado dessa abordagem. Esse paradigma surgiu em reação às reflexões filosóficas 

sobre o desenvolvimento das chamadas Ciências da Cognição (cibernética) - de acordo com 

Dupuy (1996) - que desenvolveu as teorias da inteligência artificial, teoria computacional e 

cibernética. Constitui-se entre o Materialismo (algo que se configura na variedade de sistemas 

físicos) e o dualismo Funcionalista. O Funcionalismo discute a relação do processamento de 

informação, explicando que tanto os sistemas humanos como os sistemas de máquinas podem 

ter estados mentais, não dependendo da matéria de que são feitos, mas de como essa matéria é 

reunida e como ela funciona. De modo largamente abrangente, é possível ainda notar em 

pedagogias tradicionalistas do ensino de dança, que alguns professores permanecem sem 

compreender que é necessário respeitar os corpos na relação de mediação corpo/mundo. 
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Porém, de acordo com (Churchland, Paul, 2004), o principal obstáculo a esta teoria são 

as objeções em relação ao reconhecimento da natureza interior ou qualitativa dos estados 

mentais, reconhecendo apenas que o que deve ser avaliado é o papel funcional das relações de 

introspecção. Essas perspectivas têm aspectos da visão lógica behaviorista que se 

caracterizam como modos perceptuais que são causados por inputs externos e associações 

psicológicas casuais com outros estados mentais. Consequentemente, produzem casualmente 

outputs comportamentais com alcance desses três aspectos, variando de um para o outro 

(BONJOUR e ANN BEKER, 2010). 

Outra teoria recente diz respeito ao Materialismo Eliminacionista, que se constituem 

reação a teoria popular que envolve as crenças, os comportamento, e o modo de entendimento 

teorias tradicionais da percepção. Esses termos se organizam de acordo com um arcabouço 

conceitual ilusório, que partem da generalização analógica para considerar as definições dos 

estados mentais. Vale salientar que a ciência sempre precisará de revisões em relação aos 

estudos acerca das funções cerebrais e, definitivamente, o objetivo mais ambicioso dessas 

investigações em relação a alguns pesquisadores é alcançar uma ciência unificada da 

mente/cérebro (CHURCHLAND, PAUL, 2004; DUPUY, 1996). 

Essas discussões alimentaram e constituíram um grupo de pesquisadores que se 

denominaram como cientistas da mente, tomando uma proporção que configurou o que 

atualmente se reconhece como o grande “guarda-chuva” das Ciências Cognitivas. 

 

5.1. SOBRE CATEGORIZAÇÃO CORPO E COGNIÇÃO 

 

A tentativa de unificar os estudos acerca do conjunto de conhecimento em relação à 

natureza cérebro/mente, que contribuiria para a compreensão da própria pessoa, seja em 

qualquer contexto no qual ela estivesse inserida, pode ser observada nas várias estratégias do 

desenvolvimento das chamadas Ciências Cognitivas. As diversas transformações pelas quais 

elas passaram tiveram diferentes concepções sobre cognição, de acordo com as análises 

trazidas por Dupuy (1996). Concepções que interferem no modo de ensinar e aprender dança, 

como também na maneira de entendimento da operacionalidade do corpo.  

Este processo ocorreu desde a busca por um modelo que desse conta de simular os 

processos criativos do pensamento humano, advindo pelo movimento cibernético (DUPUY, 
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1996), através dos fundamentos da inteligência artificial. Consistia na perspectiva do esquema 

estímulo-resposta.  

Na ruptura com este paradigma, chega-se à segunda geração dos cibernéticos, 

reconhecidos como neocibernéticos. A formação das teorias de auto-organização, ou 

organização biológica, de Humberto Maturana e Francisco Varela, elucidou a concepção de 

cognição ao trazer o entendimento de coerência interna e autonomia. Esses pesquisadores, ao 

constituírem suas teorias, consideram os sistemas vivos como fechados parcialmente, com 

uma taxa de preservação que garante sobrevivência em meio a um ambiente que está em 

constante transformação. Para exemplificar, pensemos em casais que, convivendo há muito 

tempo, preveem as atitudes futuras de seu parceiro por meio de observações prévias de suas 

condutas. Ou em outro exemplo, como um grupo ou turma que já conhecem seus padrões de 

movimento, ao elaborar um jogo de improviso, já esperam as possíveis configurações, apesar 

de não terem tanta consciência deste processo. Porém, nesse caso, tanto é provável o não 

surgimento de um elemento diferente que traga novidade ao convívio, como pode acontecer o 

esforço do grupo para evitar tal fechamento, se abrindo ao acaso. 

Esse processo de transformação pelo qual passaram as Ciências Cognitivas teve 

consequências nos modelos que a sociedade ocidental, principalmente, concebeu como 

verdade, inclusive sobre o entendimento de corpo. Reproduziram-se modelos sobre 

inteligência, processamento de informação, cognição, ao se configurar uma concepção 

dualista do que vinha a ser a natureza da unidade mente/corpo. Essas transformações 

passaram por três fases que se constituem entre o Cognitivismo (primeira fase das Ciências 

Cognitivas), Conexionismo (segunda fase) e no Dinamicismo. Porém, é importante salientar 

que estas três perspectivas paradigmáticas coexistem ainda hoje em diferentes contextos. 

A primeira fase do movimento cibernético apontada por Dupuy (1996), que atualmente 

é referenciado entre um dos modelos paradigmáticos que o autor chama de Cognitivismo 

ortodoxo, considera o pensamento apenas com uma capacidade de calcular, como um 

computador, através de símbolos semânticos representacionais. Tem como problemática dos 

estudos como os processos de representações mentais e o indivíduo são estudados e 

interpretados, e quais as diferenças entre o homem e o computador na aproximação com o 

objeto de estudo que é a consciência. Este paradigma também contaminou fortemente as 

chamadas Ciências da Educação entre os anos 40 e 70, tendo como principal fonte de 

investigação o processamento de informação e a construção do processo 

ensino/aprendizagem. De acordo com Borges (2001), o Cognitivismo atualmente é 

compreendido como um paradigma reducionista, por tratar aspectos humanos como 
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fenômenos naturais e por introduzir toda uma forma de compreender a cognição muito 

próxima dos campos da administração e da informática. A cognição é entendida de forma 

fragmentada, separada dos aspectos sensoriais e motores, mantendo graus de relação na 

configuração do comportamento humano, principalmente no que concernem as ações e 

explicações nos processos de ensino/aprendizagem. Por isso é comum sempre explicar os 

procedimentos, neste caso em aula de dança, entendendo que os alunos primeiro, pensem, 

depois façam, e posteriormente reflitam, como se todos esses processos não estivessem 

ocorrendo em todos os momentos da ação do corpo. 

Podemos perceber estas concepções arraigadas em hábitos de professores de educação 

básica, principalmente os de anos iniciais, devido, muito provavelmente, a essas 

compreensões terem perpassado a formação básica dos mesmos. De maneira geral, é notório 

que os mesmos requerem demandas a alunos iniciantes, que ainda não possuem maturação 

nos processos de abstração em comparação a alunos de anos finais. Baseiam o processo de 

ensino apenas na instrução verbal, como também usam metáforas para explicar posições do 

corpo que não condizem com a fase conceitual dos alunos. 

Outros debates alimentaram a necessidade de criar uma ciência que colocaria a matéria 

em detrimento à forma, ou seja, a natureza física em detrimento aos processos mentais, a fim 

de descobrir um mesmo dispositivo formal de feedeback, tanto do vivo, como da máquina 

(DUPUY, 1996). Enfim, tinham como principais fontes de pesquisas a possibilidade de 

simular a mente humana fora do corpo, modificando a noção de “máquina” e “vivo”, teoria 

trazida à tona posteriormente pelos materialistas funcionalistas. 

Surge assim este segundo modelo de paradigma Conexionista, que procurava reduzir os 

fenômenos complexos cognitivos aos atos mentais, através das redes neurais por unidades 

mais simples interconectadas por sinapses. Para eles a cognição resultava do processamento 

da informação e era feito através das várias unidades que compõem uma rede neural. Estas 

duas fases dos desdobramentos das pesquisas, que resultaram das duas revoluções 

cibernéticas, tinha concepções cognitivas mentalistas (enquanto apenas racionalistas) e 

também colocavam tanto a cognição como a comunicação em uma relação de causa e efeito. 

Greiner (2005) aponta que essas hipóteses giravam em torno da possibilidade da inteligência 

ser comparada ao funcionamento de um computador, em termos cognitivos. 

Constituiu-se então o paradigma Dinamicista, sobretudo nas décadas de 80 e 90, cujos 

teóricos argumentavam que os sistemas dinâmicos como o cérebro são capazes de evoluir ao 

adaptar-se em relação ao ambiente. Com isso, as relações entre natureza e cultura e os estudos 
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do ambiente imbricados aos processos cognitivos começam a ser ampliados no diálogo com 

uma perspectiva evolucionista, ou seja, que se transforma. 

 

5.2. CORPOMÍDIA E CORPONECTIVIDADE COMO POSSÍBILIDADES QUE 

REPENSARAM O CORPO NA DANÇA, NOS PROCESSOS COMUNICACIONAIS E 

EDUCACIONAIS 

 

“O sentido maior de tratar o mesmo objeto em distintas molduras teóricas está no aumento de 

recursos para o esclarecimento de suas zonas nebulosas” (KATZ, 2003, p. 93). 

 

 

As discussões sobre o processamento da informação foram alimentadas dentro das 

chamadas Ciências da Cognição. Um dos precussores das teorias da informação foi Claude 

Elwood Shannon (1949), que afirmava a relação dualista entre emissor-receptor. Entendia o 

corpo como um canal que obtinha informação enquanto um dispositivo que transformava as 

mensagens de entradas (input) em mensagens de saída (output). Definia essa operação como 

um processo de comunicação em uma perspectiva de feedback . 

Esta compreensão de comunicação constitui-se em um conceito de corpo como 

processador de informação, estabelecendo dualismos como dentro e fora do corpo. 

Atualmente, através dos estudos da cultura, da cognição e dos próprios estudos da 

comunicação, entende-se que o corpo não é uma coleção de informações que são processadas 

e colocadas no mundo novamente, mas que seleciona informações através de acordos 

transitórios num processo de contaminação das informações externas, na medida em que 

transforma o ambiente e que é transformado por ele. 

  

As relações entre o corpo e o ambiente se dão por processos co-evolutivos 

que produzem uma rede de pré-disposições perceptuais, motoras, de 

aprendizado e emocionais. Embora corpo e ambiente estejam envolvidos em 

fluxos permanentes de informação, há uma taxa de preservação que garante 

a unidade e a sobrevivência dos organismos e de cada ser vivo em meio à 

transformação constante que caracteriza os sistemas vivos. (KATZ, 
GREINER, 2005, p.130). 

 

 

Possível criar uma relação e afirmar que essa perspectiva corrobora com as explicações 

que Maturana (2001) faz a respeito da operação da ação do corpo, reconhecendo-o mesmo 

como um sistema fechado parcialmente. Ao reconhecer esta parcialidade do sistema, 

considera uma taxa de preservação que permite compreender como ocorre a relação das 
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informações entre dentro e fora do corpo no acontecimento de um processo de auto-

organização que regula o grau das perturbações (externas) para manter a vida do sistema.   

Por isso é importante entender, ao fazer proposições aos alunos, que irá ocorrer não 

apenas uma relação de feedback, mas uma relação de autopoieses, isto é, que as informações 

no qual eles estão tendo contato poderão provocar mudanças em informações que eles já 

possuem. Através de acordos transitórios entre essas informações, será promovida uma 

organização primária, que disparará certo grau de fechamento para que sejam organizadas as 

novas informações. Posteriormente isso constituirá uma síntese provisória para manter a 

organização do sistema neural, no qual se dará organização secundária, para ocorrer a 

aprendizagem. 

A compreensão em considerar o ambiente como algo que está no entorno também 

demorou a ser formulada, pois predominou amplamente a hegemonia de uma concepção de 

ambiente subjugada à capacidade da mente (que estava fora do corpo), cuja função era 

apreender e legislar sobre a realidade. O conceito de ambiente começa a ser compreendido 

através dos estudos sobre cultura e posteriormente com os estudos da psicofísica que 

contribuiu e tornou a mente observável como afirma Katz, (2005). Segundo a autora, a cultura 

começa a ser compreendida como uma possibilidade de passagem entre o dentro e fora do 

corpo, isto é, começou-se então a entender que os processos de conhecimento se davam na 

relação entre natureza (aspectos biológicos, físicos, químicos) e cultura.    

Explorando fronteiras com vários campos do conhecimento, a perspectiva do 

corpomídia afirma a operacionalidade corpórea com o entendimento de que o corpo é 

imbricamento de informações e reage à relação dualista de “corpo recipiente”, propondo que 

esta hipótese parte de um pressuposto das experiências que as pessoas costumam ter de ingerir 

e excretar, inspirar e expirar, no sentido de que tem algo que entra e algo que sai (KATZ, 

2005). Essa proposição compõe uma construção epistemológica dentro do processo evolutivo 

das ciências com relação a Comunicação e a Arte. Referenciada, então, em um paradigma 

evolucionista
15

, considera o vivo como construto da relação entre influências do meio e 

hereditariedade, explicando através do cruzamento com disciplinas filosóficas, biológicas, 

semióticas e as chamadas Ciências Cognitivas, uma configuração de corpo “como mídia de si 

                                                           
15

Abdelnur (2012) discute que este paradigma foi mistificado pela falsa analogia de evolução enquanto 

progresso, tendo origem, sobretudo, nos século XIX e XX, com o advento das sociedades modernas, cuja ideia 

de evolução lançada pela Teoria da Seleção Natural, de Charles Darwin (1859), teve seu fundamento distorcido a 

fim de legitimar a burguesia industrial, o darwinismo social e a perfectibilidade das sociedades avançadas, como 

caução científica para uma organização não igualitária de sociedade. 
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mesmo e não como uma ideia pensada como mídia como veículo de transmissão” (KATZ, 

2005, p. 131). 

Por meio do corpomídia, também foi possível repensar as reformulações sobre a 

pesquisa em Dança e refletir sobre os modelos formados pelas pesquisas acadêmicas, 

reagindo ao racionalismo e ao empirismo no sentido de processos de raciocínios dedutivos e 

indutivos como métodos da pesquisa acadêmico-científica. Esses dois binômios 

epistemológicos tornaram-se bastante hegemônicos nas pesquisas acadêmicas como crença de 

que essas formas manteriam assegurados a ordem e o controle. 

Para os estudos em Dança, a perspectiva corpomídia tem sido bastante considerada, pois 

explicita a relação corpo/ambiente, e proporciona pensar o lugar do acontecimento artístico 

como parte ativa da construção cênica. Pode-se afirmar que esta relação não se dá tão somente 

na cena artística, mas pode ser compreendida também no processo de ensino/aprendizagem da 

dança no campo escolar, ou seja, nos processos artísticos-educativos.  

Para isso a corponectividade (RENGEL, 2007) constrói um conceito desenvolvido 

indisciplinarmente (GREINER, 2011) entre os campos da Comunicação, da Arte e da 

Educação, que avança para explicar a relação da aprendizagem das informações na relação 

corpo/mente/mundo. Propõe que a linguagem se expande ao verbal, rompendo assim a 

dicotomia entre verbal e não verbal. Para Rengel (2007, 2009), o corpo opera por 

procedimentos metafóricos que se configuram como processos cognitivos entre sensório-

motor junto à intelectualidade. Para a autora (2007), uma experiência é aprendida em termos 

de outra que já aconteceu, ou que acontece no próprio corpo. Para deixar mais claro, em seus 

prefixos, tanto “meta”, quanto “phora”, significam “entre”, “trânsito”. O procedimento 

metafórico do corpo acontece entre sensório motor e processos de abstração, formando assim 

os conceitos que são teoricopraticos, escrito sem hífen para não separar a ação.   

Essas duas formas de compreender o corpo contribuíram para, nesta pesquisa, repensar 

e apontar caminhos para olhar criticamente a maneira hegemônica de pensar o corpo e a dança 

nos processos educacionais no ensino da Educação Física e da Arte. 

 

5.2.1. Sobre Embodiment 

 

Como tem sido apresentado, entendia-se, nos modelos das ciências clássicas, o corpo 

como uma instância separada dos processos racionais. Porém, apesar de atualmente ter havido 

esforços nos avanços das pesquisas sobre o corpo ao apontarem que certas habilidades 
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motoras são inseparáveis de outras competências, como raciocinar, emocionar e desenvolver 

linguagem, ainda se mantém como dominante as concepções dicotômicas de entender 

processos como esses separados da ação total do corpo. Assim, configura-se explicações que 

reagem a esses processos e justificam uma necessidade de integração da relação mente/corpo, 

por exemplo. Essas arguições reforçaram, de certa maneira, outras concepções dualistas, que 

postulavam que os processos de percepção conscientes se davam na relação de apreensão e 

incorporação da realidade pela pessoa e que poderia ser transformada em conhecimento 

aprendido.  

Novas possibilidades de conhecer por meio de outros processos de consciência são 

iniciadas pela ciência moderna. Merleau-Ponty (1994) questionou a percepção como algo 

distinto da sensação que o behaviorismo reconhecia nas relações de estímulo-respostas. Suas 

concepções para época foram bastante avançadas, interrogando a ciência positivista que 

considerava a percepção como apreensão dos sentidos corporais a partir dos diferentes olhares 

sobre o mundo e rompia com um pensamento de recepção passiva do mundo, concebendo 

assim a encarnação da consciência. “Merleau-Ponty reforça a teoria da percepção fundada na 

experiência do sujeito encarnado, do sujeito que olha, sente e, nessa experiência do corpo 

fenomenal, reconhece o espaço como expressivo e simbólico” (NOBREGA, 2008, p. 142).  

Essa concepção de encarnação da consciência no corpo, se analisadas criticamente por 

meio das descobertas atuais sobre a percepção, concebem o corpo de maneira dual, pois é 

como se algo estivesse fora e fosse reconfigurado na incorporação. Apesar de ter avançado, 

não dá conta de desfazer o pensamento dualista, pois ao conceber uma integração entre coisas 

que já são integradas, perpetua um contínuo de justificativas, não superando os argumentos do 

dualismo de substância, ao considerar que a percepção se daria através das incorporações 

dadas através, apenas, da sensibilidade do corpo. Por isso a necessidade de revisão dos 

conceitos no ensino de dança na ambiência escolar.   

Em geral, não é que não há uma mudança paradigmática no olhar para o fenômeno da 

operacionalidade corpórea, mas que ainda permanece um dualismo ao realizar tentativas 

explicativas. Pode ser observado este fenômeno em estudos recentes na citação de Meyer 

(2010, p. 75): 

 

A relação entre ação e conhecimento se potencializa de maneira singular no 

teatro. A busca de integração das dimensões “interior” e “exterior” ou “física 

e “espiritual” tem sido constante no trabalho do ator nos últimos cem anos, 

configurado certos procedimentos de ignição dos aspectos mentais e 

corporais. 
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Apesar de estas compreensões provocarem um pensamento dual, foram os mesmos que 

contribuíram para alguns avanços ao se referirem às discussões do movimento como ação de 

processos cognitivos, ao corpo como propulsor de conhecimento e à dança como metáfora do 

pensamento como propõem os primeiros estudos de Katz (1994). As pesquisas de Rosch, 

Varela e Thompson (1991) trouxeram a concepção de mente incorporada, como um processo 

conjunto mente/corpo.  

Uma pesquisa recente que atualiza e produz reflexões sobre o sentido embodiment, 

toembody e embodied, é a pesquisa de Rengel (2007). Este estudo se constitui nos campos de 

diversas mídias e da educação, ao apontar a necessidade de revisão do termo, arguindo que o 

sentido traduzido “encarnado” do referido termo, ainda estabelece em um dualismo de 

propriedade, propondo, então, como uma nova tradução o termo “corponectivo”, para 

embodied e “corponectividade” para embodiment que, de acordo com os argumentos da 

autora, busca dar conta de mente/corpo conjuntamente, ou seja, a não dissociabilidade 

corpomente. 

Rengel (2007) argumenta que os estudos mais recentes das Ciências Cognitivas ajudam 

a entender que mentes e corpos não precisam integrar-se, uma vez que já são integrados. É 

perceptível o avanço desta pesquisa sobre o sentido original do termo embodiment, pois o 

novo termo que ela propõe carrega um sentido que dá conta de explicar a relação 

corpo/mente, não como algo cujo trânsito vai acontecer, mas sim como uma relação que já 

está acontecendo na ação do corpo.   

 

5.2.2. Entendimentos que superam os binômios dos processos de 

ensino/aprendizagem em dança 

 

Os sistemas internos e externos ao corpo interagem entre si sem um elemento 

centralizador que os comande, no qual este processo ora está estável e ora instável. Apesar 

disto acontecer, estabelece certa prevalência momentânea entre uma das partes, pois se isso 

não acontecer momentaneamente, nesse caso, o sistema pode falhar e entrar em colapso. Esta 

é a perspectiva explicativa que caracteriza o estado que consideramos como o de aprendência, 

cujos corpos em mediação estão se expondo a novas ocasiões de aprendizagem, e não há mais 

um objeto centralizador (aluno, professor ou conhecimento), mas sim um processo de 

mediação. Maturana (2001), ao explicar processos auto-organizativos dos sistemas vivos, 
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apresenta possibilidades que podem ajudar a superação desses binômios presentes em 

processos pedagógicos no ensino de dança, ampliando novas possibilidades metodológicas.  

De acordo com a Biologia do Conhecer, os humanos se organizam em constantes 

estados de aprendizagem, um processo que os sistemas mantêm para sua sobrevivência. Este 

processo configura-se através da auto-organização estrutural que é determinante para os 

sistemas vivos, ao ocasionar também mudanças estruturais mútuas entre ambos (sistemas 

vivos e meio).  

A Biologia do Conhecer considera o corpo como um sistema fechado (parcialmente), 

que seleciona informações do ambiente na ação da estabilidade e instabilidade, causadas pelas 

correlações internas do vivo com as informações externas que configura o processo de 

autopoiese. Este termo foi elaborado por Maturana (2001) para explicar o processo de 

organização de relações que procuram manter certa estabilidade dos seres vivos.   

 

No caso da autopoiese, as relações se estabelecem sem espaço para 

novidades; enquanto na auto-organização há um primeiro encontro através 

do acaso entre elementos que estão espalhados por um determinado meio, na 

autopoiese os elementos já estão organizados entre si e procuram manter 

essa organização para o bom funcionamento de uma unidade. (AZEVEDO, 

2013, p. 107) 

 

Há muitos binômios que constituem a relação ao fazer/pensar/agir do corpo na dança 

ainda na atualidade, como por exemplo, a relação dentro e fora do corpo, mobilidade e 

imobilidade, presentes em várias concepções metodológicas para o ensino de dança, tendo 

sempre como estatuto o corpo como recipiente. Concepções que propagam sem que antes se 

possa refletir, de modo geral, se tem compreendido o corpo: como um processador de 

informações, com inputs que depois de processados são devolvidos ao mundo como outputs.  

Na continuidade da argumentação, podemos dizer que ao concebermos assim, recai-se em 

outro binômio: o do ensino e da aprendizagem, como se fossem dois processos distintos, que 

acontecessem separadamente entre sujeitos que estão expostos a uma mesma situação 

pedagógica. Consequentemente em comportamentos que separam professor e alunos, seguem-

se cadeias infinitas imbuídas de dualismos. 

Em um texto que trata da “pedagogia do conflito”, Santos (1996) propõe que o projeto 

educativo seja pautado na relação entre o modelo de aplicação técnica e o modelo de 

aplicação edificante emergente, para que esses sejam colocados em conflito como um dos 
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eixos para ampliar a condição de aprendizagem. Por isso, não é apenas considerar e distinguir 

um modelo de compreensão de corpo em detrimento de outro, mas conflitá-los neste período 

de transição paradigmática que nos encontramos. No ensino de dança na escola, estes 

processos de confrontos podem ser explorados e configurados como criação cênica, deixando 

que os sujeitos imersos no processo de ensino/aprendizagem constituam novos modelos de 

exploração e investigação de seus próprios padrões de movimento, ampliando-os cada vez 

mais.  

Maturana (2001) concebe condutas dos sistemas vivos como resultados de acordos 

consensuais que são aprendidas nas interações do viver juntos e de maneira contínua. Nessa 

perspectiva, é possível ampliar os espectros binominais, resultando em novas configurações 

de corpo e aprendizagem. Estes binômios limitam o entendimento da importância das 

condutas não consensuais para aprendizagem, que fazem parte também do conviver juntos. 

Essas condutas de aprendizagem acontecem entre um processo de auto-organização, em um 

primeiro momento, e de autopoiese em um segundo, através das correlações internas, 

compreendendo que a auto-organização acontece no trânsito dos fatores internos e externos, 

que vão se constituindo em um fechamento funcional desse processo. Autopoiese se configura 

no resultado da autocriação entre as estruturas desses fatores que, de acordo com Azevêdo 

(2013, p. 108), “Se uma nova informação adentrá-lo através do acaso e afetar seu 

funcionamento operacional, esse sistema poderá entrar em colapso, prejudicando pelo menos 

parte do funcionamento do corpo como um todo”. Salienta-se que estes dois processos não 

acontecem separadamente, mas conceitualmente são explicados tanto por Maturana (2001), 

quanto por Varela (2002). 

Os processos das condutas aprendidas, isto é a aprendizagem, se configura também 

como um processo adaptativo, através de transformações recursivas. Vale esclarecer que 

recursão é o processo pelo qual passa certo procedimento quando um dos passos deste em 

questão, envolve a repetição completa deste mesmo procedimento. Como por exemplo, pode 

se dizer que o corpo aprendeu um determinado movimento em dança, quando ele consegue 

repetir completamente estas ações e ampliá-las por meio de mais variações de células de 

movimento. 

Outro binômio tradicional presente nos processos de aprendizagem em dança, como já 

foi citado, é a dualidade entre objetividade e subjetividade. É comum na operação da 

linguagem entre os sujeitos, descreverem suas experiências particulares como um processo 

subjetivo. Maturana (2001), ao reagir e distinguir sobre as explicações cientificas 
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transcendentais, que separam objetividade e subjetividade, apresenta sua concepção 

explicativa como outra possibilidade da seguinte maneira: 

 

Objetividade sem parênteses e objetividade entre parêntese não são 

antinomia objetivo - subjetivo. A objetividade entre parênteses não significa 

subjetividade, significa apenas “assunto que não posso fazer referência a 

entidades independentes de mim para construir meu explicar. 

(MATURANA, 2001, p. 35) 

 

Por isso, o estudo da Biologia do Conhecimento é considerado nesta pesquisa como um 

paradigma que oferece modos constitutivos, apresentando discussões a respeito do 

conhecimento das ações biológicas do corpo, sem desconsiderar as condições contextuais ao 

qual o mesmo está exposto. 
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CAPÍTULO 5 

 

6. O CASO DO O ENSINO DE DANÇA NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E 

ARTES EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB 

 

O processo de constituição do objeto desta pesquisa vem sendo desenvolvido desde 

2007, com o estudo monográfico a respeito do ensino da dança na Educação Física escolar. 

Através de estudos próprios posteriores (SOUSA, S. A., 2010), sobre a presença do ensino de 

dança em escolas públicas no estado da Paraíba, foi possível identificar que a presença da 

dança como componente curricular da Educação Física só acontecia em escolas públicas 

municipais na cidade de João Pessoa. Esse fenômeno pode ter ocorrido devido à inexistência, 

na época, de cursos de licenciaturas em Dança no estado. Mas o que torna evidente é que 

professores de Educação Física tratavam de dança em suas aulas na escola e que, além disso, 

existia uma formação continuada para o ensino de dança para professores de Educação Física 

e Artes, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de João Pessoa.  

Essa capacitação foi fruto de articulações advindas da relação entre professores da rede 

pública municipal e Universidade Federal da Paraíba. Posteriormente, esta relação aconteceu 

também com a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal, transformando-se 

em um projeto de formação continuada para professores, como também na realização de um 

projeto chamado “Dança na escola”, que junto com a formação duraram dezesseis anos. Além 

disso, a pesquisa mostrou que estas articulações não se limitavam apenas a ações curriculares 

das disciplinas de Educação Física e de Artes, mas em ações extracurriculares. A atuação 

didática dos respectivos professores em seus contextos era mais significativa na disciplina de 

Educação Física (90%) e Artes (10%). Essas informações foram aprofundadas e publicadas 

(SOUSA, S. A, 2010) e posteriormente teve como desdobramento a pesquisa colaborativa de 

Florêncio (2011). De acordo com esta a autora, este projeto “Dança na Escola” se originou no 

ano de 1997, por meio da Secretaria da Educação e Cultura (SEDEC), da Prefeitura Municipal 

de João Pessoa (PMJP), com o apoio da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)/Pró-

Reitoria de Graduação (PRG) – Instituto Nacional de Artes Cênicas (INACEN).  

Em entrevista realizada com uma das formadoras desse longo processo, foi possível 

ampliar a compreensão e análise sobre o ensino de dança em escolas públicas municipais de 

João Pessoa/PB. As informações atuais (2015) concedidas mostram como aconteceu o 

desenvolvimento e a promoção da prática da dança na Rede Municipal de Ensino do 
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município de João Pessoa. Este processo iniciou-se com quinze professores de Educação 

Física que atuavam em suas respectivas escolas no ano de 1998. Em 2004, há uma mudança 

na coordenação geral do projeto, passando a atuação para a entrevistada.  

A articulação entre estes professores e a Universidade Federal da Paraíba como 

apontado no estuda de Sousa, S. A., (2010) e de Florêncio (2011), gerou um impactoe no 

período de 2002, foi realizada um curso de Especialização sobre Metodologia do Ensino da 

dança para estes professores, promovidos pelos departamentos de Educação Física e de Artes 

Cênicas da referida instituição. 

O trabalho só começou a ser sistematizado pela formadora entrevistada no ano de 2004, 

ano em que a mesma assumiu a coordenação, cuja elaboração constituiu um plano de ensino 

que contemplou metodologias para o ensino de danças populares brasileiras e dança moderna. 

Os parâmetros, de acordo com a entrevistada, são constituídos pelos referenciais 

metodológicos de Dionísia Nanni. A formadora entrevistada também afirmaque apesar de 

adotar como fundamentação a proposta da Dança-Educação de Nanni (2002, 2003, 2008), 

também se apropria de novas formulações através das reflexões da obra da Isabel Marques, 

principalmente nos aspectos que se referem aos estudos de Laban.  

O processo de construção do plano da formação, bem como as reformulações, 

aconteceram por meio de elaborações coletivas, discutidas junto com os professores. Nesse 

mesmo período de reformulações o curso é aberto para participação dos professores de Artes, 

que trabalhavam com a dança em seu componente curricular. E, de maneira colaborativa, há 

uma adequação dos conteúdos. 

De acordo com a formadora entrevistada, esta formação também se configurou em um 

projeto para aulas de dança extracurricular na escola, pois havia uma demanda do alunado em 

aprofundar a aprendizagem da dança, que como componente curricular era atendido em 

apenas um bimestre do ano letivo. A formação atendeu durante muito tempo a 52 escolas e 26 

Centros de Referência em Educação Infantil (CREI´s), envolvendo cerca de 50 professores e 

879 alunos, que ao longo do tempo foram oscilando devido à falta de apoio dos gestores 

municipais que passaram pela prefeitura durante este período. Para este projeto acontecer de 

maneira extracurricular havia necessidade de disponibilizar mais cinco horas/aulas de carga-

horária para os professores. Nos últimos dois anos não foram liberados esses horários, 

causando o fim do projeto. 

Porém, ao perguntar o porquê desta formação não ter continuado, tendo em vista que o 

ensino de dança ainda permanece de forma curricular, a mesma justifica: 
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Na formação que tínhamos reunião com os professores...mas terminou 

porque eu saí do cargo. E aí se fosse só para as aulas, faria a formação para 

Educação Física e Artes separadamente, mas não para o projeto. Mas a 

formação era aberta. Qualquer professor poderia participar, para só quem 

queria trabalhar de maneira curricular, sem compromisso com um produto 

final para amostra. Agora, terça-feira, vou ministrar uma oficina em uma 

escola porque novos professores estão necessitando e me pediram isso. 

(Coordenadora/formadora entrevistada) 

 

 

Através dessas informações concedidas pela entrevistada, é possível identificar que nas 

relações curriculares e extracurriculares existia uma interdependência para as ações que 

aconteciam na formação. Apesar de a formadora reconhecer as ações curriculares como um 

processo educativo, era necessário dar visibilidade à formação através do produto artístico que 

era apresentado nos resultados das ações extracurriculares, como Festival de Danças 

Folclóricas e Mostra de Dança Moderna das Escolas Municipais, promovidos todos os anos 

pela Secretaria de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de João Pessoa 

(SEDEC/PMJP). De acordo com a formadora, este momento de apresentações também era 

entendido como processo educativo. De acordo com ela, a dança não era entendida nem como 

meio educacional, nem como um fim em si mesmo, mas entendendo que a dança por ela 

mesma seria educativa. Torna-se evidente este fenômeno ao perguntar sobre as dificuldades 

encontradas em sua gestão. 

 

Tinha dificuldades quando mudava de governo, porque o governo que 

entrava não conhecia este trabalho. Sentia o apoio que faltava. Só reconhecia 

isso quando eles conheciam a amostra, então ficavam encantados, porque 

eles também não conheciam o processo. Porque o processo estava na escola 

com a gente. Agente tinha assessoramento com os professores, e o que eu 

acho muito importante era a colaboração entre os professores. Quando um 

tinha dificuldade, de um conteúdo ou no processo coreográfico, um ia na 

escola do outro e ajudava. A gente fazia amostra didática. Levávamos os 

alunos para o palco, para eles conhecerem e havia debates através das 

amostras avaliativas, junto com os alunos. Foi muito bom! Tanto é que este 

projeto terminou porque tiraram nossas horas de trabalho. Então terminou a 

duras penas! A gente ainda passou um ano sem as horas por causa dos 

alunos, mas aí o ano passado não deu mais para continuar. Os professores 

tiveram o direito de finalizar, mas ainda algumas escolas continuaram. 

(Coordenadora/formadora entrevistada). 

 

As ações da formação continuada aconteciam através de cursos, oficinas, encontros 

pedagógicos, apresentação cultural, troca de experiências, realização de pesquisas e estudos 

sobre a dança, através de convites de formadores de universidades e mestres da cultura 

popular. Pôde ser percebido nas respostas da formadora e através de experiências próprias no 
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projeto que estes conhecimentos circulavam como não hierárquicos, nem se utilizavam um do 

outro como matéria-prima, mas sim em trocas significativas e colaborativas, constituindo 

assim o que Santos (2010) trata como ecologia dos saberes.  

O que se percebe através das análises dos dados é que, apesar de avançar no sentido 

prático/conceitual, a dança não é reconhecida como um meio, nem um fim na educação do 

corpo. Seja em crianças, jovens ou adultos, não há uma atualização em diálogo 

artístico/científico, no que concerne aos paradigmas atuais para explicar e propor o corpo e os 

processos de criação artística em dança. Mantêm-se ainda conceitos ligados à fenomenologia 

presente nas propostas de Nanni (2003) em relação ao entendimento das emoções por meio de 

expressividade.   

 

A gente não tinha aquela perspectiva da dança pela dança, do movimento 

pelo movimento. Mas o movimento como sentimento, com expressão, como 

transformação do outro, mudanças de comportamento e isso é dito pelos 

próprios alunos. Coordenadora/formadora entrevistada 

 

Ao perguntar o porquê dessas ações não estarem mais acontecendo, a entrevistada 

informa que foi extinta a formação no ano de 2014, devido à sua mudança de função, como 

também devido às cargas-horárias para as atividades extracurriculares não terem sido 

liberadas para os professores nesta nova gestão governamental. Não era viável, em sua 

opinião, o acontecimento nem da formação, nem do projeto “Dança na Escola”. Mesmo 

reconhecendo a importância dessa formação para atividade curricular das disciplinas de Arte e 

Educação Física, principalmente depois do ano de 2013, quando houve a primeira entrada na 

abertura de vagas no concurso público da prefeitura de João Pessoa para a linguagem de 

Dança, a mesma ainda não era disciplina, porém componente curricular, de acordo com a 

redação da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de Dezembro de 

1996.   

O ensino de dança em João Pessoa está amparado pela legislação, mas atualmente, nos 

anos de 2013, 2014 e 2015, tem se configurado como invisível em relação à necessidade desta 

formação de professores. Esse processo formativo foi bastante valorizado nas gestões 

passadas. Atualmente encontra-se desassistido e fragmentado, no sentido de não mais 

acontecer diálogos e interfaces entre as áreas de Educação Física e Artes/Dança, nem 

reconhecimento da Dança por parte da gestão como área de conhecimento. Outras limitações 

para o ensino de dança é das linguagens artísticas ainda não serem organizadas entre os ciclos 
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de escolarização, deixando confuso e disperso a atuação dos licenciados em Dança na rede de 

ensino. 

 

6.1. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

De acordo com as informações contidas na entrevista e por meio das análises dos 

relatórios entre os anos de 2011 a 2013, aos quais foram acessados para esse estudo, as 

formações aconteciam de forma esporádica, em ações conjuntas e colaborativas com 

universidades públicas e privadas de João Pessoa, através dos departamentos de Educação 

Física e Artes. Ao serem abordadas na entrevista sobre às ações da formação que aconteceram 

no ano de 2010/2011, apresentadas na pesquisa de Florêncio (2011), a entrevistada confirmou 

estas parcerias e entre a Secretaria de Educação e Cultura da prefeitura de João Pessoa e o 

departamento de pós-graduação em Educação Física UFPB/UPE, assim como ocorreu este 

processo durante os anos. 

As decisões tomadas entre ela (ex-coordenadora/formadora), os professores e a 

pesquisadora-professora Florêncio (2011), como resultado de um processo de pesquisa-ação 

colaborativo realizado no ano de 2010, encaminharam decisões dessas partes em eleger para 

esse ano o trabalho teórico/prático/metodológico de Nanni (2002, 2003). De acordo com 

Tinoco (2007, apud FLORÊNCIO, 2011), a pesquisa acadêmica do tipo colaborativa pode se 

configurar correspondente a uma das modalidades da pesquisa-ação, cujo objeto principal é a 

intervenção dos envolvidos professores na resolução de um problema coletivo, e foi este 

processo que sucedeu. 

 

Assim, nos aproximamos da proposta de Dança-Educação de Nanni (2002; 

2008), por percebermos que há uma apropriação do conhecimento de dança 

como fonte de educação para além de uma abordagem performática, e é 

subsidiada por conhecimentos da Educação Física. Embora a proposta traga 

elementos pontuais, de como tratar a dança no cotidiano, ela também traz 

subsídios para pensar uma dança que não seja exclusiva, que permita o 

desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade, sem esquecer porém, do 

desenvolvimento sócio-psico-motor, atribuído a esta área do conhecimento 

(FLORÊNCIO, 2011, p. 53).   
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É perceptível que essa abordagem se tornou importante e hegemônica para essa 

formação, cuja entrevistada também relata que esse referencial acompanha tanto ela como 

estes professores desde a graduação. 

 

Utilizamos desde a graduação e na especialização também...apesar de eu não 

ter feito a especialização. Eu não fiz a especialização e me arrependo porque 

era um sonho meu. Eu continuei estudando, apesar de não ter o título. 

Porque eu acho que cada um tem a contribuição e a gente vai seguindo do 

que a gente se identifica, o que os alunos acolhem, e o que der certo nas 

aulas, que é eficiente. Ex-coordenadora/formadora entrevistada. 

  

O estudo de Florêncio (2011) também apontou como lacunas para construção e 

implementação de uma proposta para o ensino da dança na Educação Física Escolar, a 

inexistência e ineficiência de uma proposta de teórico/prática com clareza epistemológica por 

parte dos pares, como também a ausência de criticidade sobre a própria prática pedagógica no 

ensino de dança pelos professores. Após quatro anos, esse processo também confirmou o que 

foi analisado nesta pesquisa: uma ausência de inovação crítica sobre processo teórico-

metodológicos para o ensino de dança na escola. Também é perceptível que as 

epistemologias estão ligadas ainda às concepções de movimento expressivo e estético, 

advindas das concepções fenomenológicas modernas como no transcrito do plano: 

 

No panorama atual da Educação Física, o movimento corporal associado à 

música, à expressão de sentimentos à beleza do desenho e de formas 

corporais, é reafirmado como componente importante para a formação e 

utilização de perspectivas integralização de diferentes aspectos ligados à 

educação da criança e do jovem. Projeto de formação continuada em dança 

da sedec, 2011/2013.  

 

A formadora teve sua formação inicial em Educação Física entre a década de 80 e 90, 

ano que houve uma difusão desta propostana área da Educação Física. Isso é perceptível nas 

respostas dadas pela entrevistada ao assumir que não passou por nenhum processo de 

atualização formal (especialização, mestrado), apenas cursos de curta duração e oficinas nos 

últimos anos, afirmando a opção da mesma em considerar a proposta de Nanni eficiente para 

o ensino de dança na escola.  

 De acordo com Florêncio (2011), apesar de os professores conhecerem essa proposta, 

não tinham conhecimento aprofundado, nem clareza sobre os pressupostos 
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didáticos/epistemológicos desta. Ainda assim, foi escolhida como proposição para o currículo 

do ensino de dança, na Educação Física das Escolas Públicas Municipais de João Pessoa. A 

autora mostra preocupação entre as interfaces entre Educação Física e Arte. 

 

O que vem ocorrendo é que os profissionais de Educação Física, têm se 

baseado em propostas da dança-arte para tratar o saber em dança em suas 

aulas, sendo esta uma das lacunas apresentadas nas propostas de dança para 

a Educação Física Escolar. Não no sentido de que estas propostas de arte não 

tenham uma representatividade para se pensar o ensino da dança, mas por 

reconhecer que seus objetivos são pensados para esta área do conhecimento 

e não sob o enfoque da Educação Física (FLORÊNCIO, 2011, p. 53). 

 

Tais ocorrências de especialização não avançam em resolver os problemas para o ensino 

de dança, permanecendo em uma lógica abissal e não atualizada no que concerne à 

operacionalização do corpo que dança na escola, nem no diálogo paradigmático entre as áreas 

que constituem a dança enquanto componente curricular. Apesar de reconhecer a 

especificidade da Educação Física assim como da Arte/Dança, e após analisar produções 

acadêmicas para o ensino de dança, observa-se aqui que essas ocorrências acontecem em um 

trânsito de interfaces que se evidencia em alguns momentos com maior frequência e em 

outros em menor grau, ao longo das constituições entre as áreas. Todavia são importantes 

essas interfaces para ampliar as possibilidades para o ensino da dança. 

 

6.2. A PROPOSTA DA DANÇA-EDUCAÇÃO DE NANNI  

 

A referida proposta da Dança-Educação de Nanni (2002, 2008) foi bastante difundida 

na área da Educação Física nas décadas de 80 e 90, através das primeiras sistematizações e 

publicações em livros e alguns artigos publicados em periódicos da área, e, posteriormente, 

nos anos 2000, em reedições em livros. Foi bem aceita pela área da Educação Física devido a 

sua base prática/conceitual tecer relações com o paradigma da Corporeidade no ensino de 

dança, cuja compreensão de corpo é como um construto de representações sociais. Essas 

representações para Nanni (2005, p. 1) “não são constituídas por abstrações de ideias 

constituídas por artefato da racionalidade explicativa, mas sim por mediações do contexto 

social, histórico, cultural através da experiência somática, da materialidade corpórea e da 

construção da subjetividade, as quais são passíveis de transformação”. 
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A autora parte da compreensão do corpo como um sistema aberto, porém entende ainda 

o desenvolvimento do mesmo como um processo de adaptação no sentido piagetiano, onde 

toda atividade corporal implica na aquisição da inteligência (entendida por ela como uma 

coordenação motora, verbal e mental) e da afetividade (compreendida como os afetos gerados 

ao se movimentar) configurando o desenvolvimento motor. Parte do pressuposto que “a 

evolução ontogenética ocorre, pois no sentido de mobilidade intelectual e afetiva; é este 

dualismo inicial que irá promover a formação do pensamento hipotético-dedutivo, a abertura a 

todos os passos possíveis ao desenvolvimento social” (NANNI, 2002, p. 4). 

 

6.2.1. Uma análise do aspecto da subjetividade corporal da proposta  

 

Apesar da proposta Dança-Educação de Nanni (2002) avançar em sua época sobre o 

conceito da Corporeidade, considerando uma imbricação entre subjetividade e objetividade do 

corpo, ainda mantém concepções duais ao fazer suas explicações. Essa proposta elucida a 

corporeidade como configuração da experiência somática, por outro lado, concebe o sujeito 

como alguém que sofre um processo de incorporação durante a reelaboração do seu corpo e 

na transformação da cultura. Para explicar a Corporeidade como uma proposta para o ensino 

de dança, enuncia o corpo como um espaço limitado, considerando os sentidos como canais 

para expressão do ser.  

Esse modo de explicar a operacionalização do corpo compõe uma conduta explicativa 

como um recipiente. Por mais que proponha tentativas e justificativas para superação dessas 

maneiras dicotômicas de entender a unidade mente/corpo/mundo, relaciona suas explicações 

ao dualismo. A base epistemológica da proposta constitui-se na fenomenologia existencialista 

da filosofia moderna de Merleau-Ponty (1994). Esta epistemologia concebe o corpo como um 

ser-no-mundo em um processo de encarnação da consciência na ação da intencionalidade do 

movimento deste corpo. Nanni (2002) justifica a opção pela fenomenologia existencialista por 

se estabelecer uma ontologia do ser que serve para uma educação do existir pela dança. Para a 

autora, essas questões problematizam o corpo e dão respostas à questão da plenitude da 

consciência, entendendo que esse processo só é possível pela existência plena da emoção 

através das vivências corporais, separando novamente emoção e razão.    

Apresenta-se aqui a configuração das explicações das dimensões da subjetividade da 

Corporeidade, como proposta para Dança-Educação em forma de diagrama (NANNI, 2002): 
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Para a proposta, tais conjecturas partem do pressuposto que o humano tem a 

necessidade de integrar estas dimensões para constituir sua corporeidade, sendo a dança 

estruturadora deste processo. A autora, ao categorizar e criar dimensões para explicar a ação 

do corpo no processo de ensino/aprendizagem da dança, secciona a totalidade corporal. Nesse 

modo explicativo, a dimensão psicológica se cruza com a física através das relações entre 

essas dimensões corporais, configurando uma forma de pensar/agir sobre o corpo ainda de 

maneira dualista, como se houvessem dimensões não materiais.  

Para Maturana (2002) estes aspectos são tentativas descritivas do observador ao fazer 

distinções no espaço relacional do organismo no viver cotidiano (como também pode ser 

consideradona aprendizagem da dança). O autor argumenta que estas palavras/conceitos são 

como nós de coordenações de coordenações consensuais de ação para distinguir as condutas 

adequadas do organismo ao acoplar-se ao meio. Para ele, o que importa é entender que estas 

condutas se adequam na totalidade da ação cognitiva do corpo. E para esta pesquisa é 

necessário que o pressuposto mude de um entendimento que o corpo precisa se integrar a ele e 

ao ambiente para um a compreensão que este corpo já é acoplado, tanto da relação 

mente/corpo, quanto na relação corpo/ambiente.   
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Na proposta de Nanni (2002), os sentidos são compreendidos como canais de expressão 

corporal. O corpo é explicado como uma matéria que é limitada espacialmente na relação com 

o mundo, precisando ampliar essas espacialidade através da dança, a qual a mesma poderá 

ajudar a estabelecer a estruturação das dimensões e estabelecer a identidade corporal.  

Os modos explicativos de expor a operacionalidade da ação do corpo de maneira 

dualista são apontados pelo materialismo eliminacionista
16

 de (Churchland, Paul, 2004), ao 

não separar teoria e prática. O autor explica através do que ele chamou de psicologia popular 

que este procedimento dualista é constituído por nossas crenças e conceitos, que foram se 

tornando uma teoria difícil de ser superada e que permanecem reforçando concepções 

equivocadas da unidade corpo/mente. Por isso só é possível ampliar o vocabulário 

compreendendo conceitualmente essa unidade operacional dos processos cognitivos. 

(Churchland, Paul, 2004) foi o principal defensor desta posição, mas não foi o primeiro 

a propô-la. Em sua trajetória, deu continuidade à discussão e contribuiu para novas 

reformulações filosófico/científicas em detrimento à lógica hegemônica dos dualismos. Para 

estas novas proposições, podemos considerar o que Maturana (2001, 2002) organizou em sua 

explicação sobre os processos cognitivos do corpo, ao explicar através de sua análise sobre o 

comportamento, compreendendo o mesmo como resultado das adequações entre o sistema 

nervoso e o organismo com o meio. O autor também expõe que as palavras que usamos para 

explicar os fenômenos são nós de coordenações de coordenações de condutas e adquirem 

sentidos e significado na organização das emoções, que por sua vez se configura em 

linguagem. 

Outro aspecto tratado pela autora é a relação binária entre razão e emoção. Sobre isso 

Maturana (2001, 2002) explica e promove avanços nessa compreensão, ao propor que razão e 

emoção não podem ser entendidas separadamente, mas interdependentes na ação cognitiva 

dos sistemas vivos. Só é possível mudar os processos racionais se houver perturbações 

emocionais, por exemplo, ocasionando através das interações com o meio, mudanças 

estruturais nos componentes da unidade cognitiva. 

 

 

                                                           
16

De acordo com esta posição, a rede de conceitos do senso comum que utilizamos comumente para nos 

referirmos a estados mentais como crenças, desejos e sentimentos (“atitudes proposicionais”) constitui uma 

teoria psicológica primitiva e radicalmente falsa que deve ser eliminada em benefício de um novo vocabulário 

informado pelos dados da neurociência contemporânea. 
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6.2.2. Aspecto sobre a consciência corporal 

 

Nanni (2002) propõe, inicialmente, o trabalho com a consciência corporal como parte de 

sua proposta intitulada Dança-Educação. Ao compreender que a partir do contato com o “eu” 

interior, é criada a capacidade de um verdadeiro e equilibrado diálogo com o exterior, com o 

mundo e com o universo. A autora estabelece estágios que compõem o processo da 

autoconsciência ao considerar primeiramente as parte do corpo como: esquemas corporais, a 

autoimagem que seria a consciência das articulações, ossos e músculos, como também a 

relação entre o corpo neurológico (físico) e o metafísico (espiritual), arguindo a necessidade 

da atitude do professor mediar à integração dos dois.  

(Churchland, Paul, 2004) apresenta que, tanto não podemos explicar a 

relaçãocorpo/mente dentro de outro arcabouço que não seja da materialidade do corpo, quanto 

também que o processo de consciência corporal difere de pessoa para pessoa e que é muito 

mais amplo que apenas reconhecer os acionamentos neuromusculares. Também considera 

que, ao criar categorias dos diferentes tipos de estados mentais, esses devem ser entendidos 

como, por exemplo: “estou com medo”, “estou com raiva”, percebendo as implicações 

somatosensórias dos acionamentos neuromuscular. O autor mostra que esta aprendizagem 

difere em distintos graus de acordo com a experiência, e que esta variação também é ampliada 

de acordo com o desenvolvimento do sujeito. Vale ressaltar que, ao avançar nos estudos sobre 

a autoconsciência, passou-se a perceber que não há uma relação dual entre informações 

interior e exterior, mas uma consciência introspectiva que pode é concomitante à consciência 

perceptiva ao mundo exterior. Isto é, estas informações do exterior estão em conexão com o 

interior, tornando parte da mesma matéria.  

Logo se compreende que é através do trânsito entre o dentro e o fora do corpo que 

acontecem os processos ampliados de informações e dos aspectos conscientes e inconscientes, 

que contribuem para ação do corpo no mundo. Maturana (2001) trata destes aspectos na 

explicação da auto-organização e autopeise dos sistemas, ao identificar o nível e/ou taxa de 

preservação entre as relações intrínsecas e extrínsecas do corpo. Pode-se considerar que as 

informações extrínsecas também fazem parte da constituição cognitiva de ação do corpo. 

Distingue-se do entendimento da separação entre o eu/corpo e eu/mundo e por isto devem ser 

evitadas categorizações que nada contribuem para ampliar o entendimento da ação do corpo.  
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É necessário ampliar a compreensão que a consciência do corpo vai muito além de ter 

consciência das articulações, músculos e respiração por processos introspectivos, pois, de 

acordo com estudos da atividade neural, estes processos nem sempre vão acontecer 

conscientemente. Com o passar da aprendizagem de algumas ações do corpo, estes fatores 

podem se tornar imperceptíveis devido aos automatismos, porém estarão sempre ocorrendo. 

Portanto é necessário sempre expor o corpo a novas possibilidades, pois o que se torna 

consciente poderá se tornar posteriormente um processo automático, visto que o cérebro tem a 

capacidade de mapear caminhos neurais e, consequentemente, torna-los adaptados.   

 

6.2.3. Aspectos sobre movimento e dança 

 

Outro aspecto de análise da proposta de Nanni (2002), de acordo com Florêncio (2011, 

p. 41) é que: 

 

[...] o processo coreográfico como transmissão de um estado de espírito, uma 

maneira de se ver e ver o mundo, expressando-se e comunicando-se pela 

linguagem corporal. Para a autora, as coreografias são criações sequenciais, 

sucessivas e com alternâncias das formas e movimentos, dentro de um 

espaço-temporal com trajetórias no espaço físico, concretizando e 

desenvolvendo formas e configurações espaciais para veicular mensagens, 

por meio da expressão e comunicação do corpo. 

 

O corpo e o movimento permanecem ainda como entendimentos de um receptáculo sem 

processamento, como se apenas recebessem uma informação mental e veiculassem essa 

informação para o mundo exterior.  Ao contrário deste modo de perceber o corpo e o 

movimento, esta pesquisa diverge desse entendimento. O movimento deve ser compreendido 

em seus aspectos amplos e não apenas pelo deslocamento do corpo no espaço apesar deste ser 

bastante importante na dança. Os professores devem ampliar a percepção para entender que o 

movimento/corpo acontece nas ações internas do mesmo e também está relacionado com o 

movimento do ambiente que está em seu entorno. 

Essa conjuntara processual pode ser superada ao ampliar a percepção para perceber que 

tanto a ação de deslocar, como os outros aspectos de movimento, como dos pensamentos, 

conexões das redes neurais, contração muscular e respiratória, entre outros, interferem na 

atitude criativa do movimento na dança. Ao educar os alunos assim, podem ser ampliadas 
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suas capacidades criativas e expressivas, na dança em suas ações dentro e fora da escola. Na 

apreciação estética, os alunos devem entender que o corpo é uma mídia potencial para criação 

artística que comunica questões e atitudes políticas, tanto em ações cotidianas, como em ações 

criativas em dança.  

De acordo com Rengel (2011), o professor e aluno ao conhecer também princípios mais 

gerais do movimento, fornece uma amplitude na capacidade cognitiva na dança, se 

instrumentalizando melhor nas aulas ao invés de restringir as técnicas codificadas da dança. 

Aspectos como esses podem contribuir para que o professor promova uma variabilidade 

criativa de movimento do corpo/pessoa. 

As problemáticas a respeito da unidade corpo/mente, de acordo com (Churchland, Paul, 

2004), só podem ser respondidas se explicadas através dos estudos físico-químicos do corpo e 

dos estados cerebrais/corporais em relação com o ambiente. O autor elimina qualquer outra 

possibilidade de explicação não material. Diante deste arcabouço de pressupostos e análises 

feitas ao caso das proposições para o ensino da dança no currículo da Educação Física em 

João Pessoa/PB, considerou-se que Maturana (2001, 2002) constitui uma lógica explicativa 

mais coerente sobre os processos cognitivos do corpo, contribuindo para as atualizações 

necessárias sobre o processo de ensino/aprendizagem. Nesse sentido, é explanado avanços 

para entender a relação corpo/mente, colaborando para próximas proposições para o ensino de 

dança na escola. 

 

6.3. AVANÇOS EXPLICATIVOS PARA ENTENDER A AÇÃO DO CORPO NO 

PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DA DANÇA NA ESCOLA 

 

Para avançar na explicação e entender a ação cognitiva na aprendizagem da dança 

dentro do currículo da Educação Física, é preciso buscar outras epistemologias emergentes e 

perguntar sobre como está os professores/pesquisadores estão percebendo e operando sobre a 

ação do corpo que dança. A Biologia do Conhecer propõe explicações para o problema 

ontológico dos estados mentais, entendidos atualmente como estados do corpo. 

Ao se inserir nas discussões a respeito da possibilidade de reprodução dos estados 

mentais sobre qualquer sistema físico, Maturana (2001, 2002) elaborou sua teoria 

direcionando suas observações à estruturação e organização dos sistemas vivos. Considerou a 

organização autopoiética como invariante, isto é, a capacidade dos sistemas de se 
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autoproduzir, proporcionando identidade ao sistema orgânico. Para isso, estabeleceu 

diferentes domínios explicativos para dar conta da ação do corpo. 

O que ocorre é que há certo grau de transformações nos componentes estruturais dos 

sistemas, ligados ao domínio interno (biológico) e externo (cultura), acontecendo um 

acoplamento destes no processo entre os sistemas vivos e o meio. Essas transformações 

ocorrem nas interações que são entendidas pelo sistema biológico como perturbações, 

provocando mudanças de estados neuro/corporais e consequentemente interferência do corpo 

em seu meio, cuja variabilidade das mudanças ocorre entre ambos. Entretanto, isso acontece 

na coincidência seletiva que o meio faz, de acordo com a ontogenia
17

 do organismo. 

Ao entender a relação constitutiva entre os dois domínios, podemos considerar que os 

sistemas vivos são fechados parcialmente. Isto pode ser considerado ao explicar a 

interferência da ação do observador no fenômeno do sistema nervoso. Por exemplo, quando 

Maturana (2001, 2002) explica seu processo ao considerar a abertura do sistema e sua taxa de 

preservação para poder manter a constituição da identidade. Isso significa também que o 

fechamento do sistema não trata de impermeabilidade, nem falta de interação com o ambiente. 

Mas quer dizer que os resultados do funcionamento se dão nas fronteiras do mesmo, como um 

grau de interdependência entre eles, pontuando o nível de interação entre uma unidade e seu 

meio, entre as superfícies de contato. Unidade pode ser entendida como uma entidade que se 

distingue dos componentes, caracterizando suas propriedades pela sua organização. 

Maturana (2001, 2002) considera como operação cognitiva a via da percepção do 

observador ao observar os domínios internos e externos ao corpo. Ressalta que, para o 

observador, constituir e/ou descrever suas explicações pode considerar apenas um dos 

domínios, entretanto salienta o cuidado de manter a congruência explicativa entre eles. 

Considera-se que o que se constitui enquanto comportamento é o resultado destas 

possibilidades e das expectativas que o observador faz/tem do fenômeno observado. Isso 

causa uma mudança de pressupostos de entender a educação do corpo, por exemplo, de 

entender que ele não precisa se integrar a ele mesmo e ao ambiente, pois já o é. O problema 

está em entender como ele está integrado e por onde se quer conduzir as mudanças nesta 

integralidade.  

                                                           
17

Ontogenia é definida como a história das mudanças estruturais de uma determinada unidade - que pode ser uma 

célula, um organismo ou uma sociedade de organismos -, sem que haja perda da organização que permite a 

existência daquela (Maturana e Varela, 1987, p.74). 
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Ao partir deste pressuposto, também não é considerada a relação dual de que existe um 

domínio intelectual, afetivo, emocional, motor, separados na ação do corpo, porém que esses 

domínios fazem parte de um conjunto não hierárquico que faz o corpo operar na relação entre 

suas estruturas. Essas estruturas por sua vez, se revelam na adequação das condutas realizadas 

e/ou na operação do corpo em relação ao seu acoplamento com o meio, estabelecendo 

domínios explicativos que se entrelaçam na práxis do viver. 

Propõe-se nesta argumentação que, para avançar sobre o entendimento dos processos de 

ensino/aprendizagem do corpo que dança na escola, se faz necessário que os 

professores/observadores se perguntem sobre as maneiras de perceber esse corpo, quais as 

epistemologias que subsidiam seus pressupostos e como estas dão conta de explicar 

materialmente a ação do corpo. Só assim é possível refletir e transformar o ensino de dança na 

escola e fazer proposições não dualistas. 

Os pressupostos apresentados pela teoria da Biologia do Conhecer, promoveram 

reflexões sobre a experiência de observação dos aspectos externos como resultado das 

interações que compuseram uma práxis do viver com o ensino de dança na escola, sem que, 

com isso, pudessem estabelecer uma receita pronta, formatada e acabada. Alguns 

encaminhamentos foram feitos e contribuíram para um estado de aprendência na relação 

constitutiva de ensinar/aprender em mediações educacionais em dança na escola.  

Partiu-se da consideração que, ao ensinar, entendemos que há transformações e/ou 

deslocamentos na estrutura de quem o faz. Neste aspecto, há um processo de aprendizagem. 

Ao se expor às estruturas dos outros sistemas, compreende-se, por sua vez, que há pré-

disposição à troca. Neste sentido, essas estruturas interagem mantendo-se sua conservação, se 

adaptando a novas possibilidades que surgem no processo. Maturana (2001; 2002) entende 

por adaptação a congruência ocasionada pelos desencadeamentos de mudanças de estruturas 

entre sistema e meio, ao organizar-se no viver. 

Então estabelece um princípio de acordo com os pressupostos apresentados, que o 

humano não precisa se integrar ao próprio corpo nem ao meio, nem que a dança contribuirá 

para que isso ocorra, mas que é preciso se dar conta que o corpo/mente já são integrados ao 

meio, pois se assim não fossem se desintegraria e haveria morte do sistema. De acordo com as 

explicações de Maturana (2001, 2002), se o sistema se mantém vivo é por que ele está 

adequadamente acoplado ao meio. O que deve ocorrer é que aquele que vai explicar o 

fenômeno da ação do corpo, deve ampliar seus processos de percepção e estabelecer maneiras 
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não dualistas para essa explicação, principalmente nesta argumentação, no que se refere ao 

dançar.   

Este acoplamento de estruturas auto-organizadas entre componentes determinados por 

propriedades configuradas na invariância adaptativa precisa ser perceptível ao professor 

(observador), ao manipular essas variantes adequando-as às possibilidades para processos de 

aprendizagem na dança. Logo, é possível concluir que tanto o professor, como os alunos, 

podem observar suas ações corporais ao longo do processo da experiência com a dança, 

refletir e ampliar as interações e, consequentemente, expandir os processos cognitivos que se 

revelarão na mudança de condutas. Concomitantemente esses processos se revelam em 

interdependência entre os corpos/pessoas e o meio. Maturana (2001, 2002) se refere à 

conduta, como resultado das mudanças de estados perceptíveis ao observador do fenômeno 

estudado. Logo, o que pode ser considerado em processos avaliativos é o que essas condutas 

apontam dentro do processo de adaptação do conhecimento da dança no meio escolar.  

Para Maturana (2001, 2002) uma possibilidade de observar o fenômeno cognitivo pode 

ser através das coordenações consensuais de ações que se dão na constituição da linguagem, 

que pode ser observada entre as coerências mútuas entre os organismos. Isto é possível de se 

observar em aulas de dança, através da atitude investigativa do professor, ao procurar, sempre 

ao final de suas aulas, descrever para turma, e/ou em seus processos reflexivos, o fenômeno 

revelado nestas aulas. Como por exemplo, como aluno e professor foram receptivos a 

proposição da aula? Quais as emoções mais latentes, tanto nos alunos quanto no professor? 

Porque estas emoções podem ter sido provocadas? Houve mudanças das possibilidades da 

proposição por parte dos alunos e do professor? Quais os padrões motores/comportamentais?  

Estas coordenações de ações podem ser percebidas ao serem propostas aos alunos em 

forma de procedimentos, como eles reagem ao entenderem que seus movimentos podem ser 

ampliados através das percepções internas de suas estruturas. Também pode ser sugerido 

como percebem a relação do corpo com o ambiente e como podem ser estabelecidas estas 

relações.  

As interações são o que visivelmente podem ser observadas de maneira a compreender 

o que ocorre no processo de mediação educacional do ensino da dança. Entende-se que o 

termo sugerido por Rengel (2007), de ensinoaprendizagem como forma de explicar e dar 

conta da ação do corpo em processos educacionais, pode ser considerado como um 

entendimento da ação de acoplamento das estruturas entre os sistemas vivos, que interagem 
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no processo de mediação, assim como corponectividade para conceituar a ação presente do 

corpo no mundo. Diante destes apontamentos, entende-se que o conceito de movimento se 

amplia e é estendido, não só à ação imediata do corpo, mas a todo movimento sistêmico que 

envolve a mediação deste processo. 
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7. CONSIDERAÇÕES 

 

 Seguindo os objetivos propostos nesta pesquisa, o primeiro passo foi dado: perceber o 

quanto as compreensões dualistas estão presentes em proposições para o ensino de dança na 

escola. Descobriu-se que dois paradigmas (Educação Integral e Corporeidade) permanecem 

ainda hegemonicamente nas proposições para o ensino da dança na escola e que dois 

dispositivos regulatórios, especificamente estudados nesta pesquisa, constituem-se como fator 

potencializador para essa permanência.  

Sendo este fenômeno tão imbricado em referenciais epistemológicos de professores, 

percebê-lo já se torna um importante passo. Especificamente, isso foi possível logo após esta 

identificação de maneira panorâmica nas produções brasileiras. Foi possível também afirmar a 

hipótese inicial da pesquisa ao analisar o caso dos referencias teórico-metodológicos, como os 

de Nanni (2002, 2003), presentes na formação continuada de 2010 a 2014, de professores de 

Educação Física e Artes em João Pessoa/PB. Percebe-se o quanto é preciso avançar para 

superar as dicotomias entre subjetividade/objetividade para explicar a ação do corpo que 

dança.  

A partir disso, foi possível repensar o processo de ensino/aprendizagem, dialogando 

com uma das teorias sobre auto-organização para pensar a relação corpo/mente/ambiente, que 

foi preponderante para o estudo. Ao aprofundar os estudos da Biologia do Conhecer, foi 

possível possibilitar outros pressupostos para explicar o processo de ensino/aprendizagem na 

ação do corpo que dança na escola. Por isso, acredita-se, nesta argumentação, que a 

contribuição desta pesquisa foi apontar para a dificuldade de atualização epistêmica, no que 

consistem as proposições para o ensino de dança na Educação Física que apesar de suas 

transformações, ainda permeia em pressupostos hegemônicos dualistas, constituindo um giro 

ontológico-epistemológico difícil de ser rompido.  

Em toda a realização da pesquisa se teve o intuito de desapegar da lógica colonialista e 

manter a vigilância em não valorar um modo de conhecer em detrimento de outro, 

principalmente no que concernem as relações polêmicas entre as áreas de Dança e Educação 

Física. Santos (2008, 2010) colaborou muito para olhar esse fenômeno complexo. Objetiva-

se, apenas ao relacionar as áreas, perceber os dualismos existentes em proposições para o 

ensino de dança e não invisibilizar, nem deslegitimar a atuação de professores com o ensino 

de dança na escola, mas contribuir para futuras transformações prático-teóricas.  
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Aponta-se como possível continuidade da pesquisa, posteriormente, a relação de 

interfaces entre os estudos de Mediação Educacional em Dança (RENGEL, 2012) e as 

contribuições que Gomes-da-Silva (2003, 2014) na Educação Física, com o conceito de 

situação de aprendizagem de movimento, para pensar novas possibilidades artística-

pedagógicas para o ensino de dança.  
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9. APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM 

FORMADORA DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O ENSINO DE DANÇA EM 

JOÃO PESSOA, PB. 

 

Data da realização: 13 de maio de 2015 

Local da entrevista: Escola Laions Tambaú 

Início: 15:10 h Término: 16:30 h 

I. IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome (iniciais): Joseneide Correa Bear 

2. Idade: 53 anos 

3. Profissão: Professora de Educação Física do Ensino Básico 

4. Cursos realizados (especificar área):  

• Capacitação/Aperfeiçoamento: Cursos de curta duração sobre ensino de dança 

• Especialização: Educação Infantil  

• Mestrado: NÃO 

5. Tempo de atuação na atenção à educação escolar: trinta anos 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

 

1. Na época em que se formou já havia alguma iniciativa do projeto de dança nas escolas 

públicas de João Pessoa?  

2. Que ano começou as iniciativas com o ensino de dança nas escolas públicas? Teve 

alguém específico que começou a desenvolver este projeto? 

3. Qual o governo municipal e estadual da época? 

4. Qual a demanda de professores que trabalhavam com a dança durante o projeto? 

5. Houve alguma sistematização neste projeto e na formação de professores? 

6. Como vocês relacionavam este processo com a legislação vigente para o ensino de 

dança na escola? 

7. Como foi permanecer como gestora neste projeto como formadora? 

8. Você conhece algum outro projeto semelhante a este em outros estados? 

9. Porque a formação para o ensino de dança na escola foi finalizada? 

10. Havia alguma base teórica (epistemológica) que fosse nuclear para a formação dos 

professores?  

11. Como você entende a entrada na realização do ultimo concurso em 2013 dos 

licenciados em Dança para trabalhar na escola? 
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10. ANEXO A 
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ANEXO B 

 

 


