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RESUMO: Diante do atual cenário educacional brasileiro, em que surgem demandas de
direcionamento que afetam as práticas didático-pedagógicas dos educadores, alinhadas a um
paradigma tecnicista que reduz o educar para o mero instruir, compartilhar experiências que
problematizam este modelo se torna imprescindível. Assim, o presente trabalho visa apresentar
algumas reflexões que emergem no bojo da vivência das autoras com o componente curricular
Tradições Brasileiras, ofertado como carga horária obrigatória no curso de Licenciatura em Dança,
da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. A partir do relato de momentos de grande potência
ensejados pela abordagem pedagógica relacional adotada, é estabelecido um diálogo com alguns
importantes autores do campo da educação e da cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Cultura. Dança. Pedagogia Relacional. Ensino Superior.

ABSTRACT: Given the current Brazilian educational scenario, where demands arise in order to
guide the didactic-pedagogical practices of educators, in accordance with the technicist paradigm that
reduces the act of educating to the mere act of instructing, it becomes indispensable to share
experiences that problematize this model. Thus, this work aims to present some reflections that
emerge in the context of the authors&39; experience with the curriculum subject Tradições
Brasileiras, which is mandatorily offered for the undergraduate degree in Dance, at Universidade
Federal da Paraíba - UFPB. It is established a dialogue with some important authors from the field of
education and culture, from the description of high potential moments caused by the relational
pedagogical approach adopted.

KEY-WORDS: Education. Culture. Dance. Relational Pedagogy. Higher Education.

RESUMEN: Dado el escenario educativo brasileño actual donde surgen demandas de orientación
que afectan las prácticas didáctico-pedagógicas, de los educadores, alineadas con un paradigma
tecnicista que reduce la educación a simplemente la instrucción, compartir experiencias que
problematizan este modelo se vuelve indispensable. El presente trabajo tiene como objetivo presentar
algunas reflexiones que surgen en el componente curricular Tradições Brasileiras ofertado como una
carga de trabajo en el curso de Danza de la Universidade Federal da Paraíba -UFPB. A partir del
informe de algunos momentos potentes causados pelo enfoque pedagógico relacional, se establece un
diálogo com autores importantes del campo de la educación y de la cultura.

PALABRAS CLAVE: Educación. Cultura. Danza. Pedagogía Relacional. Enseñanza Superior.
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Abordar a dança, seja a partir do campo da arte ou da educação, requer a afinação do olhar para o
contexto em que ela se insere. No intuito de sensibilizar os futuros egressos e egressas do curso de
Licenciatura em Dança para a importância de ampliar a compreensão social, histórica, política e
cultural do mundo que os cercam, a Universidade Federal da Paraíba – UFPB propõe o componente
curricular Tradições Brasileiras como parte integrante de seu percurso formativo.

O referido componente tem como ementa a introdução das discussões acerca da cultura popular; a
revisão do conceito de folclore; a fundamentação histórica da formação sócio-cultural brasileira; o
mapeamento de políticas culturais relacionadas à questão da identidade nacional; o estudo de
expressões da pluralidade cultural brasileira; a aproximação com tradições de comunidades
específicas brasileiras e da Paraíba; a vivência, fruição e análise das formas artísticas populares; e a
discussão sobre o que é dança brasileira.

Após duas tentativas frustradas de tentar cursar esta matéria enquanto aluna do curso de Bacharelado
em Teatro nesta mesma instituição, deparei-me mais uma vez com esta exigência, desta vez para
cumprir os requisitos da referida graduação em dança. Ambas as investidas anteriores resultaram na
necessidade de trancamento do curso em função de outras demandas, mas foram suficientes para me
fazer perceber o distanciamento da metodologia apresentada e aplicada para ensino e aprendizagem
do componente mencionado.

Minhas experiências anteriores com este curso, refletiam uma pré-concepção de processos
didático-pedagógicos engessada e até mesmo desmotivante, pautando-se quase exclusivamente na
implementação de aulas expositivas e algumas poucas dialogadas que visavam à reflexão e
construção de saberes referentes aos temas que compõem o universo da cultura, como a discussão
entre os termos “folclore”, “cultura popular” e “cultura de massa”. Para instrumentalizar o debate em
sala, eram sugeridas leituras de textos que nos ofereciam subsídios teóricos importantes.

Entretanto, ao recebermos conceitos prontos, atuamos primordialmente no campo de uma construção
mental, abstrata, havendo pouco espaço relacional para a elaboração do conhecimento levando em
consideração os saberes provindos dos próprios educandos e educandas. Pensando em um
componente curricular que aborda a nossa própria história, como é o caso de Tradições Brasileiras,
este distanciamento pode ter sido um dos fatores que contribuíram para as dificuldades com o
formato apresentado.

Qual não foi a minha surpresa ao cursar este componente, desta vez no âmbito da Licenciatura em
Dança, ao ver cair por terra todas as minhas expectativas em relação à condução do mesmo, quando
encontro uma proposição didático-pedagógica que estimulava o pensamento sobre os conteúdos
previstos, para além da cognição mental, convidando-nos a sentir e reviver nossas próprias tradições
brasileiras, a partir do compartilhamento da pluralidade de tradições particulares vivenciadas
individualmente por cada um e cada uma de nós.

Não obstante a constatação de que o conteúdo permanecia o mesmo, a diferença primordial foi
percebida no campo metodológico, na forma de ensinar e consequentemente de aprender, dando-nos
pistas sobre o que Fernando Becker (2010) denomina de Pedagogia Relacional, elencando duas
condições necessárias para a elaboração do conhecimento, sendo elas:

(a) que o aluno aja (assimilação) sobre o material - objeto, experimento,
texto, afirmação, cálculo, teoria, pesquisa, modelo, conteúdo específico,
observações, dados coletados, reação química ou física, etc. - que o professor
presume que tenha algo de cognitivamente interessante, ou melhor,
significativo ou desafiador para o aluno; (b) que o aluno responda para sim
mesmo (acomodação), sozinho ou em grupo, às perturbações provocadas pela
assimilação do material, ou que se aproprie, em um segundo momento, não
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mais do material, mas dos mecanismos íntimos de suas ações sobre esse
material: o que ele fez, por que fez dessa maneira, o que funcionou, o que deu
errado, por que deu errado, de que outra maneira poderia ter feito. (Ibidem, p.
21)

Ainda segundo este autor, esta abordagem pedagógica é sustentada por “epistemologias críticas,
como a construtivista ou relacional com base interacionista” (Ibidem, p. 13), em que educador e
educandos atuam de modo horizontal. Becker defende que todos os conhecimentos previamente
elaborados pelos educandos e educandas constituem um alicerce para a construção de novos
conhecimentos. Em suas palavras:

O professor não acredita na tese de que a mente do aluno é tabula rasa, isto é,
que o aluno, frente a um conhecimento novo, seja totalmente ignorante e
tenha de aprender tudo da estaca zero, não importando o estágio de
desenvolvimento em que se encontre. Ele acredita que tudo o que o aluno
construiu até hoje em sua vida serve de patamar para continuar a construir e
que alguma porta se abrirá para o novo conhecimento - é só questão de
descobri-la; ele descobre isso por construção. Aprendizagem é, por
excelência, a construção na medida em que é viabilizada pela construção de
estruturas cognitivas realizadas no plano do desenvolvimento. Professor e
aluno determinam-se mutuamente, mediados pelos conteúdos. (Ibidem, p. 22)

Seguindo esta perspectiva, a educadora responsável por nortear o componente curricular em questão
durante o semestre em análise, a mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de La
Empresa - UDE, em Montevideo, Uruguai, Daniela Santos da Silva, orientadora da presente escrita,
ensejou através de sua práxis o surgimento das reflexões que aqui se desvelam. Ainda, num
movimento emancipador, ela acolheu e incentivou o meu desejo de registro e de partilha da
aprendizagem decorrente do nosso encontro.

Sua atuação ao longo dos fatos brevemente descritos neste artigo ressalta a sua performance
enquanto docente que traz em sua trajetória o corpo como campo investigativo e de conhecimento,
estimulando processos similares na sua prática de ensino. Proporcionando espaço para o corpo, ela
atualiza o aprendizado com sua mestra Angel Vianna, para quem, de acordo com Ana Vitória Freire
(2005, p, 139):

O ser saudável, para Angel, é o que comunga corpo e mente afinados com
seu bem-estar. Ao apresentar uma prática do trabalho corporal, ela propõe à
sociedade um outro sujeito, não cartesiano, não dicotomizado, e sim
reintegrado pelo viés de uma reeducação dos sentidos e dos saberes físicos.

Também influenciada pelo pensamento de Angel, venho nutrindo grande interesse em buscar
iniciativas educacionais que integrem o conhecimento sensível ao racional. Dialogando com o
pressuposto de que emoção e razão são indivisíveis (Damásio, 1996) na nossa experiência de estar no
mundo, o modo de operar pedagogicamente me saltou aos olhos como potente ferramenta de
significar a aprendizagem (Ausubel, 2000).

Também me chamou a atenção a possibilidade de experimentar no corpo alguns conceitos
importantes oriundos do pensamento de Paulo Freire (2016), como a ampliação da ação de ensinar da
mera transmissão de conhecimentos para a criação de condições que possibilitem a sua produção,
numa relação dialógica em que educador aprende e educando ensina.
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Assim, surge o desejo e a necessidade de relatar um pouco das vivências propostas, refletindo sobre
como elas permitiram a construção de entendimentos sobre as tradições de nosso povo, bem como
possibilitaram o questionamento sobre a reprodução massiva e impensada de um conjunto de práticas
de ensino-aprendizagem, extremamente naturalizadas, que definem a cultura acadêmica na esfera do
ensino superior.

Relato das experiências

O primeiro encontro foi essencial para que se instaurasse o processo de construção de vínculos
necessários ao aprofundamento das relações entre os participantes da disciplina: discentes e docente.
O ponto de partida foi a aproximação de um ritual que nos é comum enquanto seres humanos, que é
o nascimento. Por meio de pequenos vídeos fomos sensibilizados sobre esta condição primeira que
nos une enquanto espécie.

Através da apresentação de três vídeos de curta duração que problematizavam o tema, pudemos
discutir um pouco sobre diferentes formas de enxergar a chegada de um novo ser nesse mundo.
Desde uma visão mais mecanicista que reduz o nascimento a um evento médico repleto de
intervenções até a maneira como tradicionalmente as parteiras tradicionais lidam com o sagrado que
aflora deste momento.

Lembrei da minha experiência particular de parir dois filhos em casa, e como esta vivência se
configura como um conhecimento próprio ancestral que dispensava qualquer orientação externa
sobre como agir neste momento. Infelizmente, a averiguação a partir dos relatos compartilhados
pelos/as colegas é do quanto esta tradição se perdeu, privando tantas mulheres de sentir o que eu
senti: uma sensação de autoconfiança e uma extrema conexão com o planeta. Mas, fui confortada
pela força da ideia de resistência. Através da metodologia proposta, pude rever minha própria
existência desde as experiências alheias, bem como pude relacionar as narrativas singulares a
aspectos sociais.

Apesar de todo o tecnicismo e de toda a urgência de nosso tempo, bebês ainda nascem de modo
natural todos os dias, seja por escolha da mulher ou por falta de alcance das estruturas medicalizantes
da vida. De um jeito ou de outro, coexistem formas de nascer que refletem a diversidade cultural em
torno do tema, inclusive mesmo quando se trata do parto natural, são inúmeros os registros de
diferentes modos de operar, como bem apontou Roque de Barros Laraia ao citar os estudos de
Marcel Mauss:

Como exemplo destas diferenças culturais em atos que podem ser
classificados como naturais, Mauss cita ainda as técnicas do nascimento e da
obstetrícia. Segundo ele, "Buda nasceu estando sua mãe, Mãya, agarrada,
reta, a um ramo de árvore. Ela deu à luz em pé. Boa parte das mulheres da
Índia ainda dão à luz desse modo". Para nós, a posição normal é a mãe
deitada sobre as costas, e entre os Tupis e outros índios brasileiros a posição
é de cócoras. Em algumas regiões do meio rural existiam cadeiras especiais
para o parto sentado. Entre estas técnicas pode-se incluir o chamado parto
sem dor e provavelmente muitas outras modalidades culturais que estão à
espera de um cadastramento etnográfico. (LARAIA, 2001, p. 68)

Esta reflexão enriquecida pelo compartilhamento de experiências de cada participante da aula
ofereceu pistas sobre o caminho que seria trilhado ao longo do curso: um espaço para construção de
conhecimentos e para troca de afetos. Provocação de pensamento e de sentimento. Um espaço para
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ser dentro desta estrutura acadêmica que muitas vezes se impõe pela formalidade e impessoalidade.

Para além de recebermos o conteúdo passivamente, a abordagem pedagógica relacional aqui utilizada
nos permitiu problematizar os temas que nos foram apresentados, promovendo a assimilação e a
acomodação piagetianas dos novos conhecimentos, bem como a tomada de consciência freireana de
nossa postura enquanto sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem.

O chamado para olhar as tradições brasileiras a partir de nossas próprias tradições familiares foi
reforçado ao sermos solicitados para honrar a nossa ancestralidade, reconhecendo-nos como
pertencentes de uma linhagem histórica e reconfigurando a nossa própria percepção de nós mesmos
enquanto estudantes. Não sou mais uma estudante que chega apenas para adquirir conhecimentos na
universidade, mas para intercambiá-los, visto que trago comigo a força de saberes de minha herança
cultural.

Apesar de ser um pequeno detalhe, esta mudança de perspectiva reverbera de modo intenso na
produção das identidades culturais em jogo, caracterizando um exemplo da transitoriedade e da
fluidez indicada por Homi Bhabha (2005) que desloca o binarismo da relação professor x aluno para
um “terceiro espaço”. Um espaço de negociação de nossas próprias diferenças.

E assim, seguimos em estado de atenção percebendo aquilo que nos diferencia e o que nos assemelha
a partir de outras proposições como a Meditação dos Nove Anos. Neste exercício que se alicerça na
pedagogia Waldorf, aplicada no Brasil desde 1956 e baseada no conhecimento do ser humano à luz
da Antroposofia, que é uma ciência espiritual fundada pelo austríaco Rudolf Steiner, e direcionada
para o desabrochar harmonioso de todas as capacidades das crianças e dos jovens, fomos solicitados
a acessar memórias de quando tínhamos esta idade e depois, realizar um registro escrito das mesmas.

Segundo esta abordagem Pedagógica, esta idade marca um momento de transição em que a criança
se percebe como um ser único na terra, chamado de "rubicão", a chegada da pré adolescência marca
uma etapa importante no nosso desenvolvimento humano. É considerada a queda do paraíso, em que
a criança "passa por um estágio de introspecção e de transformações fundamentais tanto físicas como
emocionais" (Koepke, 2014), etapas cuja manifestação se dá no próprio corpo dela, ao se dar conta
com mais nitidez do mundo que a cerca com tudo o que há de beleza e de dureza. Para mim foi
especialmente importante, por associar aos nove meses de gestação de um bebê na barriga, como se
esses nove anos fossem um macrocosmo desse período fetal.

Também relacionei ao período de exterogestação que corresponde aos primeiros nove meses de vida
do bebê em que ele se prepara para a locomoção e demanda muito colo dos seus cuidadores. Após
esse ciclo, de acordo com teorias da criação com apego, os bebês se percebem como um ser separado
de sua mãe, o que gera a chamada “ansiedade de separação” e implica num amadurecimento
parecido com o que ocorre aos nove anos.

Todo esse universo que toca a minha infância e o meu próprio renascimento a partir da maternagem,
enraíza a minha experiência histórica como herdeira de uma tradição que me atravessa enquanto filha
de meus pais e segue emoldurando a existência dos meus próprios filhos. Por mais que eu negue
determinadas visões de mundo amplamente disseminadas em minha família e na sociedade em geral,
verifico que eventualmente reproduzo algumas atitudes que recrimino.

Assim, consigo refletir e conscientizar-me sobre o quão arraigadas estão essas memórias em minhas
células, de modo que é imprescindível desenvolver um olhar de estranhamento para acessar aquilo
que me é familiar. Um exemplo deste enquadramento se deu a partir de uma aula de campo realizada
à ciranda da praia da Penha, em João Pessoa-PB.

Tive uma experiência muito particular ao ser apresentada a esta manifestação por meio de uma
colega de turma oriunda de outro estado, que me contou as suas impressões a respeito da mesma.
Disse-me que era a reunião de um grupo de pessoas, sob a luz da lua cheia, onde se dançava não só
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ciranda, mas côco de roda, maracatu, dentre outras danças. Falou também sobre o conhecimento
compartilhado entre essas pessoas das músicas que eram cantadas e que provavelmente eram de um
compositor local.

Desde o início criei muita expectativa em relação a esta ida a campo. Imaginava pessoas mais velhas
perpetuando uma tradição, cercadas de crianças que representavam o futuro dessa festividade. Ao
chegar na Peixada de Dona Irene, local de ocorrência do referido evento, frustrei-me imediatamente
por encontrar um palco montado com toda a estrutura para abrigar uma banda de música, jovens
bebendo e se divertindo como se estivéssemos em qualquer outro bar da cidade.

Ficou explícita a minha visão romantizada desse tipo de manifestação, buscando uma pureza e
autenticidade que, como bem assinalado por Cavalcanti (2001, p. 2), abarcasse “nostalgicamente a
totalidade integrada da vida com o mundo, rompida com o mundo moderno”. Naquele momento,
senti o resvalar de uma lamentação pela transformação da festa, sem me dar conta de todo o
dinamismo que faz da cultura este lugar de integração entre o tradicional e o moderno.

Tradições são históricas, e como tal criadas, desfeitas, retomadas e,
sobretudo, a ideia de tradição (e de seu par “moderno”) é, ela mesma, um
valor trocado e transformado em teias de relações sociais que precisam ser
contextualizadas para que não tomemos, digamos, gato por lebre, e
mantenhamos a lucidez analítica que pode iluminar a compreensão. (Ibidem,
p. 8)

A festa como a representação do próprio “folclore em ação, aberto e contraditório, ligado ao passado
e continuamente adaptado ao presente” (Ibidem, p. 4) só foi efetivada posteriormente através dos
debates em sala de aula e das leituras realizadas. Constatei que meu maior equívoco nesta
experiência foi partir em busca de um outro que não encontrei, visto que este outro era parte de mim
mesma.

Quantas vezes não me reuni com amigos e amigas sob a luz da lua cheia para celebrar a vida,
socializar, conhecer pessoas? As próprias canções locais apontadas por minha colega eram todas
conhecidas por mim. Estas músicas me acompanharam nos mais variados eventos culturais que já
freqüentei. Um ambiente extremamente familiar que só me foi descortinado a partir de um
distanciamento provocado durante o componente curricular em questão.

Isso me faz pensar se esta sensibilidade seria aflorada através de outra abordagem metodológica
utilizada em sala de aula, que não a vivência no campo. Ultrapassar as fronteiras da universidade
para dialogar com a vida colabora no próprio processo de ensino-aprendizagem, além de constituir
um objetivo das próprias instituições de ensino superior como devolutiva social, estimulando a
elaboração de conhecimentos fincados na realidade do entorno.

Segundo as sociólogas Maria Cecília Minayo e Suely Deslandes; e o pedagogo Romeu Gomes
(2012, p. 16), “nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um
problema da vida prática”. Esta é a relação que eticamente deve nortear as práticas de pesquisa
empreendidas no seio das instituições de ensino superior, entendendo problemas da vida prática para
além daqueles advindos das demandas econômico-financeiras.

Ainda de acordo com estas autoras e autor, a ida a campo permite a compreensão contextualizada e a
interpretação da realidade que constitui a “função social” própria do pesquisador. Para elas e ele:

o trabalho de campo é em si um momento relacional, específico e prático: ele
vai e volta tendo como referência o mundo da vida, tendo em vista que a
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maioria das perguntas feitas em pesquisa social surge desse universo: da
política, da economia, das relações, do funcionamento das instituições, de
determinados problemas atinentes a segmentos sociais, da cultura geral ou
local, e outros. (Ibidem, p. 75 e 76)

Esta atividade materializa a experiência que não prescinde do corpo. Corpo este que, munido de todo
o seu aparato sensório-motor, conhece. Corpo que não é recipiente, que não é lugar de
processamento de informações oriundas do mundo e a ele devolvidas, mas que é resultado desse
próprio cruzamento de informações que fazem dele mídia de si mesmo, no que diz respeito “ao
processo evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo” (Katz e Greiner in
Greiner, 2008).

Ouvir falar da ciranda mencionada e ir experimentar in loco o seu acontecimento são duas formas
diferentes de abordagem, que contribuem cada uma a seu modo para a construção de um
conhecimento acerca da manifestação. Quando a concepção a partir do relato do outro tocou a
concepção a partir do vivido novas relações foram geradas, complexificando a reflexão.

Em decorrência deste emaranhado de pontos de vista, memórias podem ser acessadas como ocorreu
comigo também durante as aulas de jongo, maracatu e samba de roda. Apesar de ter uma referência
anterior destas expressões populares no campo discursivo, com a experimentação prática, presente e
atenta, reelaborei minha relação com o legado dos povos africanos para a cultura brasileira.

Fruto do paradigma que se instaurou nas escolas particulares de classe média alta de João Pessoa-PB,
minha cidade, a minha consciência dessa herança cultural africana se restringia a um saber meio
difuso da sua existência através de livros didáticos. Constato em minha trajetória, a não neutralidade
do currículo que a acompanhou por meio do alijamento de saberes advindos das culturas
afrodiaspóricas, em detrimento ao conhecimento priorizado pela classe economicamente dominante
(SILVA, 2005).

Tamanha desvalorização por elementos que não integram a cosmovisão eurocentrada das elites foi
verificada ao dar-me conta do meu total esquecimento de minha experiência num terreiro de
Umbanda, durante minha infância. Como pude apagar da memória as práticas religiosas de meu pai,
que faleceu quando eu ainda era criança? Como não lembrar dos banhos de vela e de pipoca que hoje
me provocam tantos afetos?

Foi através das aulas práticas com tambores, danças e cantorias que acessei estas informações
provisoriamente e seletivamente omitidas em meu corpo, numa investigação que começou tímida e
foi expandindo gradualmente, até constituir no ponto de partida para um processo criativo que se
encontra em pleno desenvolvimento atualmente: o do experimento artístico em construção
temporariamente intitulado “Nome e sobrenome” .

Senti uma profunda alegria de realizar esta aproximação com este universo que sempre me pareceu
tão distante e arriscado. Uma religião cujas práticas descontextualizadas me traziam dúvidas e medo,
o que me levava a evitar até pensar sobre elas. Qual não foi minha surpresa ao perceber que meu
corpo é atravessado por esse multiculturalismo que forma o povo brasileiro?

As constatações me fizeram imaginar que apesar desta condição própria do brasileiro de ser resultado
de um amálgama cultural, este processo muitas vezes não abarca a dimensão da consciência.
Restringindo-se ao âmbito do inconsciente, nossa tendência é negar ou minimizar o fato de que nossa
existência se alicerça na herança de diversas culturas afro indígenas em algum nível. Esta
constatação me trouxe sensação de pertencimento mais uma vez.

Fez-me refletir acerca da universidade como espaço de potência na desierarquização dos saberes e
das formas de saber. Num lugar onde o privilégio é do saber científico, rigorosamente pautado em

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/pedagogia_relacional_como_ferramenta_potencializadora_na_formacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



seus métodos, experiências como as proporcionadas pelo componente curricular em questão
contribuem para um saber sensível, contra-hegemônico. Percebo os processos didático-pedagógicos
relacionais como imprescindíveis no objetivo de formar seres humanos conscientes de sua condição
relacional.

De acordo com Paulo Freire (op. cit), este processo de conscientização não ocorre de fora para
dentro, a mediação do conhecimento realizada pelo educador pode criar condições para que os
educandos conscientizem-se por si próprios, emancipando-se. Segundo suas próprias palavras:

Contra toda a força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e reacionário,
insisto hoje, sem desvios idealistas, na necessidade da conscientização.
Insisto na sua atualização. Na verdade, enquanto aprofundamento da prise de
conscience do mundo, dos fatos, dos acontecimentos, a conscientização é
exigência humana, é um dos caminhos para a posta em prática da curiosidade
epistemológica. Em lugar de estranha, a conscientização é natural ao ser que,
inacabado, se sabe inacabado. (Ibidem, p. 54).

A conclusão do meu próprio inacabamento me chega como potência e não como falta. Desperta a
curiosidade de redescobrir-me face aos novos conhecimentos que vivencio. Outro momento de
ampliação do meu olhar no que concerne a algumas tradições brasileiras foi a visita que fizemos ao
Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo e ao Museu Paço do Frevo em Recife-PE.

Em nossa primeira parada durante esta aula de campo, tivemos uma calorosa e dançante acolhida
oferecida por Gilson Santana, mestre de capoeirista, bailarino e educador mais conhecido por Mestre
Meia-Noite. Ele fundou o Daruê Malungo em Chão de Estrelas, divisa entre Recife e Olinda, onde
realiza desde 1989 um trabalho que estimula a preservação da cultura africana entre os jovens da
comunidade. Lá são oferecidas aulas de capoeira, de danças africanas, pintura, desenho e
alfabetização.

No segundo momento, visitamos o Paço do Frevo, que fica num prédio histórico na Praça do
Arsenal, no bairro do Recife Antigo, onde pudemos mergulhar no contexto histórico cultural de uma
das expressões que se manifesta de forma mais emblemática no estado de Pernambuco. O espaço
público, cuja gestão é privada, apresenta excelentes instalações que abrigam várias ações educativas
que contribuem para a valorização deste Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, segundo a
UNESCO.

Participamos de uma dessas ações que foi uma vivência de experimentação da dança, conduzida pelo
passista Jorge Luiz Viégas, também conhecido por Juninho. Os corpos presentes responderam
prontamente ao convite expondo alegremente os seus próprios entendimentos de Frevo. Instalou-se
um clima festivo, um momento de compartilhamento de conhecimentos acerca daquela cultura.

Dançar com Mestre Meia-Noite, no Daruê Malungo, e com Juninho, no Paço do Frevo, remeteu-me
ao conceito de motrizes culturais desenvolvido por José Luiz Ligiéro Coelho. Este autor aponta para
o uso de uma abordagem mais precisa da cultura de origem africana. Para ele, falar de manifestação
de matriz africana revela uma imprecisão, visto que a cultura africana é muito diversa, e orienta para
uma apreensão de um objeto mais estático.

Motriz é o que faz mover, o que revela a interação dinâmica entre os elementos de uma manifestação
cultural que se produzem no corpo do performer: o canto, a dança, o batuque, etc. O conhecimento
corporal partilhado pelo grupo durante a aula de campo é o que, de acordo com autor, assegura a sua
continuidade. Sua força “depende de uma forte tradição oral, treinamento informal e um grande
senso comunitário” (COELHO, 2008, p. 03).
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Falando especificamente do Frevo, sem dúvidas o grande ponto de convergência da sua transmissão
cultural é o carnaval de Olinda-PE. Seja de modo massivamente televisionado ou corporalmente
vivido in loco, esta manifestação está no bojo da própria experiência dos/as estudantes da turma com
a cultura brasileira. Faz parte da tradição individual da maioria dos meus colegas e das minhas
colegas.

Isso demonstra, mais uma vez, a eficácia da estratégia metodológica adotada que ilumina as partes
para fazer ver o todo. A experiência de cada um e de cada uma vai estabelecendo relações com os
novos conhecimentos, gerando significado para a aprendizagem. Numa interpelação sistêmica, não
apenas as partes estão contidas no todo, mas o todo também está contido nas partes.

A parte como microcosmo carregado de potência foi também evidenciado na aula de tradições
alimentares. O encontro ocorreu num ambiente menos formal e mais acolhedor: meu próprio
apartamento. Começamos os trabalhos com um momento de contemplação do mar, este que
testemunhou muitas de minhas histórias pessoais. Alguns mergulharam no mar, outros ficaram em
estado meditativo diante da paisagem, outros dançaram. Foi um momento de intervalo, suspensão e
respiro em meio à turbulência do semestre.

Depois seguimos para o meu prédio, onde cada um de nós iria apresentar uma comida típica de nossa
tradição pessoal. Enquanto alguns terminavam de preparar o seu prato, outros tomavam banho de
piscina e relaxavam. Quando começamos a compartilhar o nosso alimento, especialmente temperado
pelas histórias que fizeram dele o escolhido para ser levado naquele momento, percebi a recorrência
de algumas iguarias que tinham como base o milho e a goma de tapioca.

Interessante verificar a afetividade presente nos relatos. Nossa vivência nesta manhã nos
teletransportou para outros tempos e espaços, alimentando não apenas o nosso corpo com os quitutes
oferecidos, mas também a nossa própria imaginação através das narrativas compartilhadas oralmente.
Prática esta que segundo o filósofo alemão Walter Benjamin (1994. p. 198) vem perdendo força
“como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade
de intercambiar experiências”.

Num mundo bombardeado de informação, as histórias acabam inaudíveis. Sobre este aspecto, este
autor ainda nos diz:

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos
pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam
acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que
acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da
informação. (Ibidem, p. 203)

Cada história nos mostrou a força da narrativa oral, da “experiência que passa de pessoa a pessoa”
(Ibidem, p. 198) e que possibilita ao ouvinte o interesse de preservar o que foi narrado. “Contar
histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais
conservadas. (Ibidem, p. 205). Todas aquelas narrativas naquela manhã me fizeram entender que
juntas elas contam que a cultura brasileira também é feita de sabores.

A partir das narrativas individuais dos/as estudantes, que foram estimuladas durante toda a extensão
do curso, fomos costurando e tornando corpo um conhecimento acerca das tradições brasileiras, ou
seja, contribuímos para a elaboração de uma possível narrativa coletiva sobre nossas próprias
tradições.

São vivências como essa, no que se refere ao aspecto simbólico, que podem ajudar no processo de
ressignificação e reconexão própria com o modo de se relacionar com as tradições populares.
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Reconheço sua importância no tecido social. Sinto novamente a sensação de pertencimento que me
conscientiza de meu papel histórico nesta teia. Vibro ainda mais com a possibilidade de vivenciar
tudo isso dentro de um curso de Licenciatura, que me prepara, sobretudo, para ocupar-me de pessoas.

Conclusão

A experiência do componente curricular Tradições Brasileiras foi toda permeada de momentos como
os relatados anteriormente, os quais permitiram que o nosso conhecimento fosse atravessado pela
nossa própria vivência pessoal. Vivência esta que é corporificada, que se dá pela ação dos sentidos
que produzem sentimentos, sensações e pensamentos e que reverberam em ações no mundo segundo
as nossas escolhas.

Se entendemos o papel da educação como mola propulsora da emancipação humana, é necessário
convir que os processos didático-pedagógicos devem permitir que cada um e cada uma participe
ativamente de seu próprio processo de aprendizagem. Na abordagem pedagógica relacional que foi
implementada no referido componente e apresentada neste relato, educadora e educandos
contribuíram numa via de mão dupla.

De um lado, educadora propondo experiências que partiram de conhecimentos prévios dos
educandos e educandas, que incluíam o corpo e a sensibilidade nos processos cognitivos e
promoviam uma contextualização histórico cultural pautada, para além da transmissão de conteúdos
via aulas expositivas e/ou sugestão de leituras de referencial teórico, na própria vivência da cultura.

De outro, nós, educandos e educandas, permitindo-nos embarcar nas propostas apresentadas,
compartilhando nossos saberes ancestrais e nossas histórias de vida, problematizando os
conhecimentos que íamos elaborando coletivamente em diálogo com aqueles produzidos em âmbito
acadêmico anteriormente; assumindo nosso protagonismo na nossa formação como futuros
educadores de dança.

As situações aqui descritas foram as mais relevantes para mim, pois corroboraram para o processo de
autoconhecimento. Os episódios discutidos me levaram a entender um pouco mais sobre mim
mesma, sobre minha cultura, minha forma de pensar e de agir no mundo. Deram-me pistas sobre que
tipo de ação docente eu espero exercer em breve.

A abordagem utilizada me instrumentalizou de recursos importantes na compreensão de aspectos
culturais sem perder de vista o sensível que permeia as relações humanas. Obviamente que este é um
percurso que não se encerra com esta escrita, como não terminou ao final do componente curricular,
nem terminará com a futura conclusão da Licenciatura em Dança. As provocações aqui registradas
estarão de agora em diante emoldurando de modo mais ou menos consciente o meu olhar o mundo.

A maneira atenta e acolhedora como as aulas foram conduzidas foi essencial para que os conceitos
trabalhados pudessem ser tornados corpo em minha própria experiência. Para além de humanizar o
ambiente da academia e de aproximar o conhecimento que nele é engendrado à própria vida, este é
um ato político de resistência frente ao cenário neoliberal mundial que contorna a feitura do presente
artigo.

A ideologia dominante captura os anseios da população em busca de melhorias de qualidade de vida,
transpondo a responsabilidade por estes aperfeiçoamentos do âmbito coletivo para o individual. Cada
vez mais os esforços individuais se direcionam para a alta produtividade, competitividade e
consumo. Um modelo de sociedade antropofágica, cuja miserabilidade é condição sine qua non para
o seu modo de operar.

No Brasil, para além da primazia do capital em detrimento ao bem estar social, testemunhamos a
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ascensão de um conservadorismo exacerbado que enovela todas as esferas da vida humana. No
campo da Educação, vemos surgir propostas que vão na contramão do que aqui é apresentado e que
reforçam o tecnicismo por meio de um currículo tradicional.

Neste contexto hegemônico, afirmar a importância do sentir, bem como a sua indissociabilidade dos
processos cognitivos, é subversivo e urgente. É micropolítica (Guatarri, 1996) que precisa ser
divulgada para fortalecer a rede que nada contra a corrente. Por isso, não apenas vivenciar, mas
realizar o registro da vivência. Para que outras pessoas possam nutrir-se do relato, tomando-o para si
como mais uma parte que constitui esse todo.
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