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RESUMO: Apresentamos como pesquisa o reconhecimento e ampliação de ações cotidianas,
partindo da ideia das ações corporais, fatores de movimento, e suas qualidades, de Rudolf Laban e
dos neurônios-espelho no processo de improvisação em dança no contexto escolar. Ações corporais,
seja no ato do andar, sentar, pular, sacudir, partem de aprendizados de uma unidade sociocultural e
também de características biológicas. A ação do outro nos influencia e passam a afetar outros corpos.
Poderíamos então afirmar que o outro passa a falar por nós E o que em nós tem o outro
Argumentamos a importância das pesquisas contemporâneas dos processos cognitivos do corpo, pois
propiciam reflexões e análises das ações corporais e suas transformações para movimentos de dança
no contexto escolar.

Palavras-chave: Improvisação em Dança. Ações corporais. Processos cognitivos. Contexto Escolar.

ABSTRACT: We present as a research the recognition and amplification of everyday actions, starting
from the idea of the bodily actions, movement factors, and their qualities, of Rudolf Laban and the
mirror-neurons in the process of improvisation in dance in the school context. Bodily actions, whether
in the act of walking, sitting, jumping, shaking, start learning from a socio-cultural unit and also
biological characteristics. The action of the other influences us and begins to affect other bodies. Could
we then say that the other speaks for us And what in us has the other We argue the importance of the
contemporary researches of the cognitive processes of the body, because they provide reflections and
analyzes of the bodily actions and their transformations for dance movements in the school context.

Keywords: Improvisation in Dance. Bodily Actions. Cognitive process. School context.

RÉSUMÉ: Nous présentons comme recherche la reconnaissance et l&39;expansion des actions
quotidiennes, à partir de l&39;idée des actions corporelles, les facteurs du mouvement, et ses qualités,
de Rudolf Laban et des neurones-miroir dans le processus d&39;improvisation en danse dans le
contexte scolaire. Les actions corporelles, que ce soit en train de marcher, de s&39;asseoir, de sauter,
de trembler, partent de l’apprentissage d&39;une unité socioculturelle et de caractéristiques
biologiques. L&39;action de l&39;autre nous influence et commence à affecter d&39;autres corps.
Pouvons-nous alors dire que l&39;autre parle pour nous Et qu&39;est-ce qui chez nous a l&39;autre
Nous soutenons l&39;importance des recherches contemporaines sur les processus cognitifs du
corps, car elles fournissent des réflexions et des analyses des actions corporelles et de leurs
transformations par mouvements de danse dans le contexte scolaire.

Mots-clés: Improvisation en Danse. Actions corporelles. Processus cognitifs. Contexte Scolaire.

Diferenças corporais não deveriam impedir de se fazer parte de qualquer processo em dança, seja no
contexto escolar, ou em qualquer outro. Por conseguinte, é preciso se desfazer do pensamento
segregador e desvincular a ideia de corpo com medidas específicas para qualquer prática em dança e
compreender que as diferenças são possibilidades para o educador e para o educando. Desse modo,
trazemos reflexões em torno da educação contemporânea embasados em um ensino/aprendizagem
de valorização e reconhecimento da troca mútua nos processos em dança. Pode-se perceber, que as
mediações apartadas de excessos de regras e limitações com os alunos, proporcionam a instigação
de novas perspectivas para processos educacionais com a improvisação em dança.

No contexto escolar é notória a diversidade de corpos múltiplos. Cada corpo possui sua singularidade,
pois, nenhum corpo é igual a outro. O intuito de apresentar essa noção contribui para dar uma maior
visibilidade ao reconhecimento desses corpos inseridos nas escolas, já que no próprio corpo, ou seja,
na própria pessoa se evidenciam as experiências vividas nesse lugar ao qual pertence.

Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto
agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da
“formação” do futuro objeto de meu ato formador [...]. É neste sentido que
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ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela
qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
incomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus
sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição
de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender (FREIRE, 1996, p. 23 apud SANTANA, 2017, p. 07).

Consequentemente as mediações educativas devem propor um processo que inclua e utilize ao seu
favor essas heterogeneidades, reconhecendo essas especificidades com modos de agir singulares,
mas que podem se complementar a partir de um processo criativo que efetive a gestualidade como
recurso para criação em dança. Por conseguinte, é necessário a compreensão do corpo e do corpo
que dança, como corponectivo.

Assim, corponectivo, corponectivar e corponectividade indicam mentescorpos
em atividade. Sobretudo, em atividade conjunta. Claro que há várias instâncias
sistêmicas corpóreas, porém codependentes (RENGEL, 2007, p. 38).

Efetivar a noção de corponectividade em processos de improvisação em dança no contexto escolar, é
compreender que não há fracionamentos entre corpo e mente e entre saberes. A possibilidade de agir
no mundo está no contato com o outro, por sermos corponectivos e corponectados (ligados) entre nós
também, enquanto espécie, interesses, ações corporais, por exemplo. Nossas experiências em
linguagens, sentidos, sons e ideias acontecem e só podem acontecer no eucorpo[i]correlacionado
com o que acontece no mundo e inerentemente, em nós. Portanto, nossas ações, qualquer uma
delas, são corponectivas. Assim sendo, é importante ressaltar que fragmentações como
razão-emoção, teoria-prática e outras dicotomias são separações artificiais, pois essas instâncias
acontecem simultaneamente.

O papel da dança na escola não é treinar dançarinos (pode, sem dúvida, reconhecê-los), mas sim
possibilitar aos alunos vivências e experiências de movimento, espaço, ritmo, consciência corporal
(sensório-motor, emocional e intelectual) junto a levá-los a conhecer a dança como linguagem
expandida e perceber que, por meio dela, o corpo pode comunicar emoções, sentimentos e ideias. A
observação e o reconhecimento do repertório dos colegas, distanciando-se de julgamentos nocivos, e
de seus próprios movimentos podem ajudar os alunos a perceber melhor sua própria estrutura e
vocabulário corporal. Em geral, ao propormos inicialmente algum trabalho de improvisação, os alunos
têm uma grande preocupação em pensar dança apenas como uma atividade específica para ser
utilizada com determinado fim. Esse posicionamento remete à compreensão da prática apenas como
reprodução de movimento, trazendo posicionamentos em que a dança é algo mais demonstrativa e
lúdica, do que necessariamente um campo que pode produzir e/ou proporcionar conhecimento.

A partir disso percebemos a relevância do estudo e ampliação das ações corporais como recurso para
os processos de improvisação nos espaços educativos. Buscamos a utilização da movimentação
cotidiana dos participantes como recurso para pesquisas de improvisação em dança e, junto,
trabalhar a qualidade expressiva dos movimentos. Ressaltamos que compreendemos qualidade
expressiva também como expressiva de pensamentos, ideias, inferências. Expressividade, em uma
semântica dicotômica, trata de sentimentos, emoções, o que delineia outros modos de compreender
corpo.

Embora cada um tenha uma maneira singular de se movimentar, suas/nossas ações nos remetem à
execução e percepção de movimentos que são comuns a todas as pessoas (salvaguardadas certas
especificidades), seja no ato do caminhar, falar, sentar, tocar, torcer, dobrar, girar, entre outras. Essas
ações corporais, partem de algo já codificado em nós e são corpo, ainda que não sejam esforços ou
qualidades de movimento homogêneas. Rengel (2015, 2008), a partir do pesquisador do movimento e
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da dança Rudolf Laban, define ação corporal com a compreensão de ação não somente mecânica.
Laban (1879-1968) já definia corpo, como uma totalidade física, emocional, intelectual. Portanto,
corporal junto a ação significa que esta tem uma completude. Sendo as ações corporaisparte de um
código compartilhado, comum, parte de uma herança cultural (RAMACHANDRAN, 2014) e biológica,
propomospensar e compreender como nos interferem e de que modo esses movimentos e/ou ações
que não são nossas, mas sim de outras pessoas, tornam-se algo parte de nó sou de mim

Quando dançamos, estamos em um estado ininterrupto de criação corresponsável. Dançar é criar
junto, criar com. E esse tipo de noção não se restringe apenas em danças a dois, em grupo ou
danças de contato tátil perceptível. Um solo também é criar com, no sentido em que é impossível se
desvincular de quem você é e de como se dão suas relações com o ambiente e com as outras
pessoas.

Quando o corpo está experimentando dança, ele também está formalizando
seu modo de comunicação em uma linguagem específica, que é a linguagem
da própria dança. Mas o corpo não é outro corpo, como uma espécie de
paralisia de todas as suas atividades e afastamento de seus procedimentos
anteriores e de outros modos de formalizar. O corpo, ao dançar, organiza o
que antes era possibilidade, discerne lógicas de movimentos, informações de
um processo. É o corpo o tempo todo, não há mágica para se dançar.
Corpo/sujeito “vivente” e coimplicado no ambiente cultural, social, político, por
isso “coletivizado” e co-responsável na produção de informações, que aprende
porque aprender é o único modo para se continuar existindo e sobrevivendo
no mundo (TRIDAPALLI, 2008, p. 24).

Nossas ações e as ações do outro são propostas não como uma reunião de coisas iguais, mas como
um vínculo entre pontos em comum porém não idênticos.

As descobertas e pesquisas atuais da Neurociência e Ciências Cognitivas acerca de como somos
contribuem sobremaneira para expandir as potencialidades do educando, do educador, do processo
educacional como um todo e de qualquer disciplina. O neurocientista Ramachandran (2014) ressalta
que esse aprendizado parte do ato de vivenciar a experiência do outro e é definido a partir da
perspectiva dos neurônios-espelho, sendo estes as células cerebrais responsáveis por essa
ampliação e/ou absorção do que o, outro está sentindo ou executando.

[...] Esse modo cognitivo implica numa simulação motora que percebe os
objetivos do movimento observado e reforça a ideia do lado não conceitual da
ação representada que assume que mecanismos corporais podem mediar à
compreensão do mundo externo, tanto o físico quanto o social. Esta simulação
antecede a imitação ao aprender um movimento. Assim, essa aprendizagem
em dança ocorre pela interação destes procedimentos: observação,
simulação, imitação, repetição, mimese (SANTOS, 2012, p. 13).

Ainda de acordo com Ramachandran (2014) a evolução cultural, gestual, cognitiva e motora parte
possivelmente dos neurônios-espelho. Dessa maneira, ao se propor um trabalho de improvisação em
dança, e pensando a partir das ações corporais, é necessário compreender que, junto à sua
visibilidade, ocorrem inúmeros outros processos cognitivos do corpo, os quais contaminam todos os
envolvidos. E como já apontamos, é algo consciente e também inconsciente, “[...] é como se os
neurônios-espelho fossem simulações de realidade virtual da própria natureza das intenções de
outros seres” (RAMACHANDRAN, 2014, p. 162).
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Assim, mesmo movimentações que por vezes não somos conscientes de estarem acontecendo, estão
sendo acionadas e podem reverberar depois para uma prática artístico-educativa e/ou para uma
composição coreográfica. Nessa perspectiva, podemos ratificar que os neurônios-espelho nos
permitem apropriação e imitação das ações/movimentos comuns de outros corpos, possibilitando a
ampliação do vocabulário corporal, como também de unidades de replicação da improvisação.

Esses neurônios não se excitam apenas quando executamos uma ação, mas
também quando vemos alguém executar essa mesma ação. Isso soa tão
simples que é fácil deixar de perceber suas enormes implicações. O que essas
células fazem é nos permitir efetivamente ter empatia para com a outra pessoa
e “entender” suas intenções – imaginar o que ela está realmente pretendendo.
Fazemos isso executando uma simulação de suas ações usando nossa
própria imagem corporal (RAMACHANDRAN, 2014, p. 43).

A complexidade do ato aprender e/ou ensinar, implica na relação da pessoa com o meio/mundo.
Assim sendo, nos procedimentos em dança, que seja por meio do contato direto com colega, ou
utilização dos artifícios tecnológicos e do próprio ambiente, nos remetem à compreensão de que esse
aprendizado parte de um ato incessante, tanto no surgimento de novas informações, quanto na
possibilidade de troca mútua de conhecimento. Os neurônios-espelho têm importante ação no
processo do aprender. Eles são acionados e por meio deles recebemos e enviamos informações, seja
no ambiente da Dança ou outro. Essas informações procedem por dois princípios: linguagem e
imitação.

[...] exploro o papel crucial que uma classe específica de células cerebrais,
chamadas neurônios-espelho, pode ter desempenhado na nossa
transformação numa espécie que verdadeiramente vive e respira cultura. A
cultura consiste em enormes coleções de habilidades complexas e
conhecimento que são transferidas de pessoa para pessoa através de dois
meios essenciais, linguagem e imitação. Não seríamos nada sem nossa
habilidade meio savant de imitar outras pessoas (RAMACHANDRAN, 2014, p.
157).

Linguagem – entendida como toda e qualquer linguagem, verbal, não verbal, paralinguagem, sonora,
gestual, ritualística – e imitação estão presentes na ação educativa, qual seja ela. Analisamos,
portanto, de que modo o ato da observação pode nos interferir e/ou modificar. Estudar o corpo, o
corpo que aprende Dança (ou seja, o(a) estudante) agregado aos neurônios-espelho contribui no
processo de improvisação em dança. Mas para isso, é preciso estar atento ao movimento do outro e
ao seu movimento, se reconhecer no outro considerando as particularidades de cada um. Por isso
consideramos a importância de haver maior propriedade de conhecimento relativo às ações cognitivas
do corpo, ao próprio corpo (à própria pessoa). Pensar corponectivo (mentecorpo juntos) é também
pensar o corpo como mídia, como informação.

O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda
informação que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o
resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações são
apenas abrigadas. É com esta noção de mídia de si mesmo que o corpomídia
lida, e não com a ideia de mídia pensada como veículo de transmissão (KATZ;
GREINER, 2005, p. 07).
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Ao compreendermos cada aluno como corponectivo e como corpomídia, tendo sua ação trazida como
mediação, como recurso para a aula, é possível evidenciar que qualquer movimento poderá servir
como repertório de dança. Por exemplo, um simples gesto de aceno pode ser uma conexão para
outras experimentações, sendo que essa ação poderá ser executada de diversas formas e com outras
partes do corpo, por exemplo. Essas proposições contribuem para compreensão que não é preciso
ser refém da reprodução de movimentos, podendo então a partir desses referenciais, criar material
para a ampliação do vocabulário de movimento do aluno. Por conseguinte, existem infinitas
possibilidades de movimentos do corpo que podem ser instigadas e aproveitadas nos processos para
improvisação.

Em improvisação, qualquer que seja seu modo de organização, cada um tem, ou melhor, é/está e
opera dentro de um repertório de movimento preestabelecido devido às nossas estruturas
sensório-motoras, vivências sociais, dentre outros aspectos. Esses movimentos, apesar de recorrente
em certo grau, não é fixo por causa das transformações inerentes de todas as coisas presentes nesse
espaço-tempo em quem vivemos, mudanças essas em tempo presente (GUIMARÃES, 2012). “Em
tempo presente, não há ‘erro’ propriamente dito [...], mas sim, aleatoriedade, probabilidades e acaso.
Nada pode ser descartado em tempo presente, uma vez que já ocorreu [...]” (GUIMARÃES, 2012, p.
18). Contudo, essa instabilidade e não repetição, não são fatores impeditivos para que a dança, por
meio do que temos em comum, as ações corporais, possam emergir em improvisação. Afinal, a
improvisação ainda pode, por sua vez, desestabilizar certos aspectos recorrentes de movimento em
prol da descoberta de novas possibilidades criativas, partindo do que cada um já sabe fazer. Frisando
o aspecto da não existência do erro, priorizamos o quê de cada estudante, respeitando suas
especificidades em movimento, pode trazer para o contexto coletivo, distanciando-nos de julgamentos
prejudiciais ao desenvolvimento do aluno.

Na construção dramatúrgica da Improvisação, entre uma escolha e outra,
existem percursos e pontos de ligação que margeiam as decisões todo o
tempo. A capacidade de construir estas pontes entre escolhas em tempo
presente é também um treinamento, não para escolher melhor, mas para
trabalhar um estado de corpo capaz de agir na elaboração cênica de uma
escolha, ao mesmo tempo em que tenha a atenção nas novas possibilidades
que este percurso em movimento pode suscitar (GUIMARÃES, 2012, p. 69).

Em consonância com Neves (2008) e Vieira (2006), a existência do padrão é a garantia da nossa
sobrevivência. De acordo com esses estudos, sabemos que precisamos ter certa taxa de
permanência, em forma de automatismos e funções vitais que nos permitem a possibilidade do corpo
operar independentemente de uma autoconsciência perceptível sobre cada ação corporal, como por
exemplo o nosso fluxo sanguíneo, nossa respiração e sinapses. Contudo, nossos padrões não são
restritos apenas a essas funções, refletem também na maneira como agimos no mundo, com nossas
ações nos mais diversos contextos, inclusive no contexto escolar. Esses padrões também são
necessários para nosso reconhecimento enquanto espécie. Portanto, a estabilização de padrões de
movimento permite o reconhecimento de nós mesmos e, consequentemente, enquanto seres que
compartilham determinadas ações. Assim sendo, a ação corporal é também um tipo de padrão de
movimento, uma categorização que indica espécie, cultura, peculiaridades, entre outros aspectos, em
sua esfera pessoal e social.

Dizemos que nossas ações corporais são comuns por serem comuns a outras pessoas. Enquanto
ações comuns, elas pertencem a nossa esfera coletiva, como ações que todos podem fazer (salvo
possíveis limitações) e enquanto padrões de movimento se referem à esfera particular, ao jeito de
fazer que cada um encontra em termos de movimento. Portanto, afirmamos que possuímos ações em
comum porém elas não são homogêneas, não são iguais para todos. A cada dia em que andamos,
mesmo que seja o mesmo trajeto, durante uma média recorrente de tempo, esse andar nunca será
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igual, mesmo que se trate da mesma ação de andar ou, na tentativa de um esforço intencional em
fazer do mesmo jeito.

Argumentamos que a partir do estudo das ações corporais, temos possibilidade de novos caminhos
para pensar/fazer dança a partir do contato direto com os alunos. As ações corporais imbricadas na
improvisação em dança e tendo como aporte teórico os fatores do movimento que Laban (1978)
propôs, nos levam para uma pluralidade de trajetórias para o movimento e para o ensino da dança no
contexto escolar. As ações corporais e a experimentação dos fatores de movimento de Rudolf Laban
têm potência significativa nas configurações de improvisaçãoem dança, seja em âmbitos criativo,
afetivo e educacional. Ou seja, fomentam maneiras de vincular ações corporais à criação em Dança,
levando em consideração que somos constituídos de tudo aquilo que fazemos, dizemos e da forma
como agimos.

Cada um de nós temos pele, músculos, ossos, somos seres humanos, temos algumas ideias de
passado, buscamos viver o presente e quem sabe um futuro. Coexistem diversas maneiras de
lidarmos com o tempo, com o espaço, com normas e regras. Temos interesses, hábitos, formas de
agir em determinadas situações com determinadas pessoas. E tudo isso vai mudando conforme o
passar do tempo. Conhecemos por meio de quem somos, de quem os outros são, por meio de
imagens, sons, toques, movimentos, textos, sentidos e das ações corporais. Por mais óbvio que
possa parecer o fato da maioria das pessoas se locomover, sorrir ou falar, é necessário
considerarmos o quê e como cada um faz determinada ação, em momento e contexto específicos. É
algo simples mas não simplório, afinal

[...] mesmo a mais simples acção cognitiva requer uma quantidade
aparentemente infinita de conhecimento, que tomamos como assegurado (é
tão óbvio que se torna invisível) [...] (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1991, p.
196).

As ações corporais trazem também a percepção que a ação não só é de uma pessoa, mas que
também é contaminada pela ação de outras, e assim propomos ocorrer uma ampliação do lugar de
fala (RIBEIRO, 2017). A compreensão de lugar de fala referencia-se em Ribeiro (2017) que propõe
esta locução referente às pessoas minorizadas politicamente da sociedade, problematizando
questões dos corpos que foram e são silenciados. A autora discute a importância de se ter vozes,
direitos e deveres tanto quanto cidadãos das camadas dominantes, em relação a, por exemplo, cor,
classe, sexualidade. É necessário a compreensão das singularidades e perceber as diversas
camadas que são impostas pelos sistemas dominantes. Segundo a autora, combater essas
questões a partir de quem é ou foi silenciado é compreender a complexidade e importância dessas
falas. Todavia é preciso evidenciar outras questões pertinentes para se debater e questionar a ideia
de uma sociedade essencialista, para que vozes afins se unam e se apoiem. Pretendendo assim
promover um espaço onde até vozes discordantes possam coexistir em respeito mútuo, evitando a
invisibilidade de muitos.

As ações corporais possibilitam ainda o questionamento da apropriação da ação como lugar de fala
(RIBEIRO, 2017). E o quanto elas também são comuns a todos, disseminando-se e partindo
possivelmente da replicação que são os neurônios-espelho. Deste modo, é possível ratificar um maior
entendimento e percepção ao elaborar essas ações de diversas outras formas, proporcionando uma
possível compreensão da mesma que poderá acarretar para os alunos uma maior autonomia
(FREIRE, 1996) de suas experimentações e pensar “quens” têm o lugar de fala (RIBEIRO, 2017) nos
procedimentos em dança.

Assim sendo, propomos uma ampliação do conceito, para o questionamento da ação corporal como
lugar de fala. As ações corporais e os neurônios-espelho possibilitam o questionamento do lugar de
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fala enquanto elas são comuns a todos, pois, o lugar de fala é disseminado e está em outros lugares,
e esse lugar de fala não é só seu. Portanto, são indagações importantes a serem discutidas na
educação escolar. Reconhecemos a radicalidade da proposição, a intenção não é destituir o lugar de
fala, mas mostrar, por uma busca de equidade de direitos, que é próprio do corpo expandir-se, estar
no outro, no gesto do outro. “Imagine: talvez a única coisa que separa sua consciência da de outra
pessoa seja sua pele!” (RAMACHANDRAN, 2014, p. 167).

Como temos apontado, essas reconstruções de movimentos têm um papel fundamental para os
resultados de ampliação da ação corporal como material para se pensar, fazer e refazer dança no
contexto escolar. Isto posto, para produção de outras possibilidades de movimentações, o próprio
corpo, ao se aproximar da movimentação do colega, apresentará diferenciações que são inevitáveis
em virtude do próprio corpo operar cognitivamente, por contágio, imitação, trocas e estabilidades.
Como pontua Godard (2000), ao se executar uma ação e essa mesma movimentação ser proposta a
vários corpos, cada um apresentará uma singularidade. Por conseguinte, direcionamos para
convivência com o outro, em respeito a, em relação a, compreendendo que nós estamos sempre em
relação a.

A dança é um campo de estudo, bem como um campo a ser estudado por
outras áreas. É também uma janela de nossa expressão da percepção do
mundo, nossa compreensão dos eventos e a nossa própria experiência
adquirida. Mas também é uma ferramenta para compreender como essas
percepções e expressões são moldadas pela dinâmica sociocultural. Este
ambiente oferece um caminho de investigação para aquisição de
conhecimento e transferência, através de gestos, ação e movimento, seus
múltiplos códigos e especialidades característicos da dança, enriquecido pela
experiência pessoal e emotiva de seus agentes (SANTOS, 2012, p. 14).

Essas heterogeneidades se dão em ações corporais, com elaborações e mediações focadas nos
quatros fatores do movimento (RENGEL, 2008) que Laban propôs (Espaço: direto e/ou flexível;
Tempo: rápido e/ou lento; Peso: leve e/ou firme; Fluência: livre e/ou contida). Os argumentos partem
da utilização processual do estudo de cada fator específico. Conforme Rengel e Mommensohn
(1992), Laban observou que o movimento é composto de quatro fatores que se manifestam em seus
esforços e/ou em suas qualidades expressivas, com nuances infinitas entre uma e outra qualidade,
sendo eles:

• Peso: Pode ser leve ou firme (ou forte ou pesado). O peso analisa o movimento em termos da
quantidade de força despendida para realizá-lo;

• Tempo: Pode ser sustentado ou súbito (rápido ou lento). Este fator indica também se o movimento é
métrico (medidas de tempo) ou não-métrico (a respiração, as batidas do coração);

• Espaço: Pode ser direto ou flexível. Aponta o tipo de trajeto que o movimento traça no espaço e
como se dirige nesse espaço;

• Fluência: Pode ser livre ou controlada. Ela revela o fluxo do peso, tempo e espaço, detectando-o em
várias atividades biológicas do homem. A fluência existe onde há vida, ela tem a ver com o parar ou
com a continuidade do movimento.

Outros autores, a partir da Arte do Movimento de Rudolf Laban, ainda destrincharam aspectos dentre
os fatores de movimento, se tratando de suas qualidades expressivas, argumentando suscitar outras
nuances que podem ser traduzidas em ações corporais, por meio da observação de cada pessoa. É
necessário frisar que a sistematização proposta por Laban e minuciada por outros autores não é
imposta como uma condição que cerceia novas possibilidades de movimento, mas opera como um
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influxo criativo, mais do que uma receita de como se deve fazer. Apresentamos a seguir aspectos
supracitados, associados aos fatores de movimento (RENGEL, 2015; LEAL, 2006; SFOGGIA, 2010):

• Peso: O quê – Intenção – Realização / Execução – Vontade – Resistência;

• Tempo: Quando – Decisão – Manutenção – Operacionalidade – Urgência;

• Espaço: Onde – Relação – Orientação – Intelecto – Atenção;

• Fluência: Como – Precisão – Progressão – Emoção – Controle.

Esses quatro fatores são inerentes a cada pessoa e é o que diferencia uma da
outra. Há crianças com movimentos lentos (fator tempo), leves (fator peso),
diretos (fator espaço) e controlados (fator fluência) e outras totalmente opostas
a estas em termos de movimento, os quais podem ser rápidos, firmes,
flexíveis, libertados. Não existe movimento que não possua esses quatro
fatores, seja no ato de pegar um lápis, seja no de apagar uma lousa
(RENGEL; MOMMENSOHN, 1992, p. 103 apud SANTANA, 2017, p. 09).

De acordo com Laban (1978), os elementos do esforço enfatizam as qualidades do ritmo dinâmico, a
motivação interna/externa que se evidenciam nos movimentos. Nesta perspectiva, o autor pontua que
o corpo descreve onde, quando, o quê e como as partes são trabalhadas, agindo conjuntamente ou
separadamente. Ainda segundo o autor, o esforço descreve a intenção qualitativa que cria o tom do
sentido ou da atitude interna de um movimento, imbricados nos quatro fatores do movimento que
nunca estão completamente formados.

Laban dividiu as ações corporais em diversas terminologias. As ações básicas, contrastantes,
incompletas e análogas são caracterizadas por variações entre as qualidades de movimento
predominantes. As ações combinadas são ações presentes em nossas ocupações diárias. As ações
derivadas são aquelas que operam como vertentes de outras, como por exemplo, empurrar como
derivada de pressionar. Há ainda outras três ações que Laban chamou de ações funcionais do corpo,
que compõem, a partir desse ponto de vista, todo e qualquer movimento possível, através de uma,
duas ou todas elas: dobrar, esticar e torcer. E ainda, existem as ações consideradas fundamentais na
movimentação humana, chamadas por ele de ações de esforço principais: recolher (parte da
extremidade do corpo para próximo ao centro) e espalhar (parte do centro do corpo[ii]em direção as
extremidades) (RENGEL, 2015). Para constatar uma manifestação dessas ações basta observar
nossa respiração, no movimento de expansão e recolhimento do tronco, por exemplo. Dentre os
arranjos existentes entre os fatores de movimento, as ações básicas se configuram em oito
(RENGEL, 2015):

• Ação Torcer:Espaço flexível – Peso firme – Tempo sustentado;

• Ação Pressionar: Espaço direto – Peso firme – Tempo sustentado;

• Ação Chicotear: Espaço flexível – Peso firme – Tempo súbito;

• Ação Socar: Espaço direto – Peso firme – Tempo súbito;

• Ação Flutuar: Espaço flexível – Peso leve – Tempo sustentado;

• Ação Deslizar: Espaço direto – Peso leve – Tempo sustentado;

• Ação Sacudir: Espaço flexível – Peso leve – Tempo súbito;

• Ação Pontuar: Espaço direto – Peso leve – Tempo súbito.
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É importante frisar a implicação do fator de movimento Fluência em qualquer ação corporal, por isso
ela não aparece especificada acima. A Fluência não é um fator com a qualidade condicionante, já que
independente se a especificidade da Fluência seja livre, controlada ou qualquer nuance entre esses
polos, a ação acontece (RENGEL, 2015).

Laban também utilizou outros termos para falar sobre ação básica, tais como: ação corporal completa,
ação primária, ação de esforço completo, ação elementar e dinâmica de movimento. Ao analisarmos e
esmiuçarmos as ações presentes no nosso dia-a-dia (ações combinadas, ações incompletas, ações
derivadas, dentre outras), descobrimos que elas se transpõem nas ações básicas. Apesar da
conceituação sobre ação corporal, que tratamos aqui, não desejamos enclausurar a ação somente
dentro das oito possibilidades de ações básicas, apresentadas por Laban, mas possibilitar através de
relações teóricopráticas e experiências dançadas, a reconfiguração dos seus estudos e disparar
questionamentos.

Ao fato de um movimento não ter, com a mesma ênfase, os quatro fatores acontecendo, Laban
chamou de esforço incompleto e argumentou sobre a dificuldade de serem nomeadas as
modificações de esforços incompletos, pois se relacionam à vivência e à exteriorização do movimento
puro. Desse modo, “as ações corporais que manifestam a participação de esforços incompletos
expressam toda uma variedade de atitudes internas” (LABAN, 1978, p. 127). O termo incompleto não
significa algo menor, ou algo que não se consegue fazer. Ao contrário, os esforços ou qualidades de
movimentos incompletas demonstram a riqueza do vocabulário corporal (e, reafirmamos uma vez
mais, quanto mais repertórios de movimentos, tanto mais possibilidades de vocabulário verbal
expressivo). Os fatores de movimento sempre estarão correlacionados um com o outro, pois, ao
movimentar o corpo, esses fatores se interligam a todo momento. Propomos nesse momento ao leitor,
uma experiência neste tempo/espaço. 1: escolha uma simples ação comum; 2: execute esta mesma
ação; 3: perceba qual fator e sua qualidade está mais predominante (por exemplo, fator espaço e
qualidade direta); 4: potencialize neste movimento outro fator e sua qualidade. Quando um fator ou
dois são mais enfatizados no movimento e/ou ação, é chamado de esforço incompleto.

Nessa breve atividade que propusemos, não existiu uma preocupação excessiva voltada para uma
técnica específica. No contexto escolar partimos das particularidades de cada corpo, traçamos
estratégias para articulação com os quatros fatores do movimento e a ação corporal do aluno,
oportunizandoa ampliação da criatividade dos mesmos, a partir de trabalhos cooperativos, seja em
dupla, trio ou em grupo.

É possível estabelecer novas relações sociais, seja no lazer ou no trabalho, portanto argumentamos
que a partir dessas relações e novas vivências, os repertórios se ampliam e induzem a novas
conexões com o ambiente e pessoas. Assim, neste percorrer da experiência na escola, e com a
utilização processual do estudo de cada fator de movimento específico, os alunos podem vir a ter um
maior entendimento ao perceber e elaborar essas ações comuns de diversas outras formas.

Procedimentos com dança na educação na contemporaneidade que instigam aos corpos múltiplos a
produzir seu próprio movimento extrapolam uma compreensão limitada e propõem inúmeras
possibilidades. Amplia-se o conhecimento de modos de pensar, criar, aprender, questionar e falar
sobre o corpo e a dança nessas construções e compartilhamentos.

Imaginemos uma criança e/ou adolescente que se comporta de maneira agressiva. Esse “estado”
pode ser reconhecido por meio da quantidade de força utilizada para fazer alguma ação, frequência
com que está brigando ou batendo em algum de seus colegas, maneira como se refere ao professor,
entre outros modos de organização das ações corporais. A partir da atenta observação do movimento,
podemos presumir o contexto extraescolar em que essa pessoa vive, as condições de educação e
afeto, entre outros aspectos. A percepção dessas pistas dadas em corpo, ajuda tanto ao educando
quanto ao professor, conseguir situar-se contextualmente. Não se trata de um recurso terapêutico[iii],
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mas, argumentamos que a observação e o reconhecimento de si no movimento do outro nos ajuda a
compreender ações corporais enquanto lugares de fala, que podem sofrer alterações ao longo de
suas interações com outros lugares de fala. E dessa maneira, a partir de ações que os educandos
possam usar para cumprimentar um colega ou beber água no bebedouro, talvez possa emergir outras
maneiras compositivas em dança, que com dedicação, podem ainda vicejar em improvisação em
dança. Favorecer a possibilidade de diferentes estímulos, qualidades expressivas e recursos (vídeos,
texto, escrita, fala, tato, etc.) para os educandos é aumentar o vocabulário expressivo de cada um,
através de identificações e distanciamentos.

Laban, em sua época, já argumentava que as nossas ações corporaissão uma espécie de padrão de
movimento repetido ao longo de nossa vida. Apontava com sua análise e experimentação de
movimentos com qualidades diferentes, uma maneira de mover-se mais autoconsciente de nossas
possibilidades e automatismos. As qualidades de movimento são correlacionadas conosco, agentes,
de maneira integral. “Essa relação é aparente no movimento e se estrutura por meio da capacidade
mental emocional/racional e física, de forma consciente ou não” (RENGEL, 2015, p. 135).
Experienciar diferentes nuances qualitativas em movimentos que já conhecemos, dentro de
improvisação em dança no contexto escolar, possibilita a observação desses padrões habituais e a
transformação deles, tendendo ao encontro de novos espaços e tempos, sempre juntos, em relação
a, com.

No contexto escolar, a improvisação vem sendo utilizada com frequência como recurso e cena nos
processos de criação em dança. É relevante destacar que o ato da criação em qualquer ambiente
contribui para ampliação das capacidades corporais (reafirmando corporal como uma totalidade
intelectual, emocional, física) e isso é possível a partir da instigação de novas vivências na prática do
dançar, expandindo o desenvolvimento cognitivo do aluno.

No desenvolvimento de nossa argumentação de Dança (e Artes) como processo e/ou ação cognitiva
do corpo, Denis Dutton (2009), filósofo da arte, nos ajudou a entender a estética e a arte associadas à
natureza humana por das ciências biológica e cognitiva. Dutton, embora assinalasse obviamente as
múltiplas diferenças e disparidades na conceituação do que fosse ou seja arte, apontou que as teorias
estéticas, levaram “a que a estética ignorasse o centro da arte e seus valores” (p. 89). O filósofo
elencou doze traços característicos interculturais, não com um “propósito teórico pré-concebido” (p.
90), mas com a ideia de “oferecer uma base neural para a especulação teórica” (p. 90). São estes os
doze traços da lista de Dutton, o qual também pontuou que eles também acontecem “[...] com outras
experiências e capacidades não artísticas [...]” (p. 91): 1. Prazer direto; 2. Habilidade e virtuosismo; 3.
Estilo; 4. Novidade e criatividade; 5. Crítica; 6. Representação; 7. Foco especial; 8. Individualidade
expressiva; 9. Saturação emocional; 10. Desafio intelectual; 11. Tradições e instituições artísticas e
12. Experiência imaginativa. Esta não é uma lista técnica de passos de dança em uma coreografia, ou
como pincéis ou tipos de tinta para uma tela. É uma lista para não especialistas, é uma lista para
todos os humanos. Certamente, é importante a especialização, mas estamos tratando da Dança (da
Arte) no contexto escolar, junto às singularidades, aos aspectos comuns aos estudantes, às pessoas
para que se beneficiem da dança como um campo de ações, de experiências da vida humana. A
riqueza das ações corporaisimplicados nelas os fatores de movimento e suas qualidades são também
uma ampla lista de categorias para a experiência humana do movimento e da dança.

Pensamos a Arte como uma necessidade humana e coevolutiva com esta mesma espécie humana. O
prefixo co indica mutualidade, processos agindo simultaneamente em todos os fenômenos, mesmo
que de maneiras assimétricas. Evolutiva nesta pesquisa não indica progresso e sim transformação. A
Arte, no caso a Dança, “reflecte um vasto reino da experiência humana, que as pessoas têm
facilidade em identificar como artístico” (DUTTON, 2009, p. 90). Aprendemos a identificar arte, a
conhecer arte (e a escola e/ou um contexto escolar deve ser responsável por esse aprendizado). Por
isso a dança é uma ação cognitiva, ou seja, ação de conhecer e (re)conhecer, de aprender com
mundo, com os outros, com a escola. A Dança (e as Artes), elabora sentidos, lida com símbolos,
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inventa, tem uma complexidade imensa para como contributo cognitivo humano.

A partir dessas questões, ao sugerimos que os alunos observem uns aos outros, desenvolvemos um
trabalho em compartilhamento. Como exemplo, orientamos um estudo do movimento em dupla, em
que os educandos criam uma célula coreográfica a partir de suas ações cotidianas, aquelas que são
habituados a fazer como escovar os dentes ou subir uma escada, por exemplo. Buscaremos
direcionar um trabalho que, junto a ampliar uma maior percepção cognitiva de particularidades,
culturas, conceitos, imbrica-se em novas vivências. Como Ramachandran (2014, p. 162) argumenta
que “[...] os neurônios-espelho também nos permitem imitar os movimentos de outras pessoas,
armando assim o palco para a ‘herança’ cultural de habilidades desenvolvidas e aprimoradas por
outros”.

Rengel e Mommensohn (1992) pontuam que os processos de autoconhecimento a partir da dança
necessitam de procedimentos para construção de relações sociais e culturais. Possibilitam interação
por meio das vivências com a dança, junto a promoverem trabalhos que instigam a ampliação da
criatividade. Criam diálogos, juntamente com a necessidade de desenvolvimento da cooperatividade
no processo de ensino-aprendizagem. Logo, “é preciso compreender que refletimos com o corpo!
Pensar, perceber, sentir se o que se fala agindo, com estas palavras, nesta maneira escrita, ocorre de
fato” (RENGEL, 2007, p. 09).

Desse modo, as ações corporais, associadas com a prática da improvisação em dança e mediada a
partir dos fatores de movimentos de Laban, promoverá diferentes qualidades de ações corporais.
Laban (1978) sugere que, a partir das vivências socioculturais, é possível desenvolver um ato
consciente em que o movimento faz parte do aprendizado contínuo no processo de ampliação
cognitiva. Destarte, sucederá em possíveis estabelecimentos de diferentes relações sociais, seja no
processo de ensino no lazer ou no trabalho. E a partir dessas relações e práticas artísticas, os
repertórios se ampliarão e induzirão para novas conexões com o ambiente e pessoas.
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[i] Preferimos usar a expressão eucorpo em detrimento de meu corpo, que acaba por reforçar o
dualismo corpo x mente.
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propôs outra maneira de pensar o centro do corpo, a partir de centros do corpo que ocorrem
simultaneamente ou em sucessão (RENGEL, 2015). Ou seja, o centro é determinado a partir do
impulso criativo do dançarino/professor e não mais restrito a apenas uma região do corpo.

[iii] Sabemos que a Dança enquanto área produtora de conhecimento pode ocasionar em práticas
com vertentes terapêuticas, processos de cura ou redução de danos sensório-motores (as
educações somáticas, por exemplo), porém salientamos aqui que esse não deve ser o papel da
Dança em contexto escolar.
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