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RESUMO: O corpo no ensino formal é ainda estático e encerrado em salas de aula repletas de
cadeiras e com pouco espaço. Entendido como unidade - corpo e mente como instâncias inexoráveis
-, o corpo e seu movimento pode ser o foco da abordagem no ensino de Geografia, assim como de
quaisquer outras disciplinas. Considera-se os obstáculos para esta proposta, em especial, no que
tange a (in)formação de professores em cursos de licenciatura sobre propostas de trabalho com o
movimento corporal em sala de aula. Oficinas que proponham o trabalho corporal nos Estágios
Supervisionados para licenciandos podem ser uma maneira de contemplar a noção de aprender com
o corpo e desvelar o movimento expressivo.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Corpo. Geografia. Movimento.

ABSTRACT: The body in education is still static and locked in classrooms filled with chairs and with
little space. Understood as unity - body and mind as inexorable instances - the body and its movement
may be the focus of the approach in teaching Geography as well as any other disciplines. Observe the
obstacles to this proposal, especially in relation to the training of teachers in undergraduate courses on
proposals for work with body movement in the classroom. Workshops that propose corporal work in
Supervised Internships for undergraduates can be a way of contemplating the notion of learning with
the body and revealing the expressive movement.

KEYWORDS: Education. Body. Geography. Movement.

RESUMEN: El cuerpo en la enseñanza formal es todavía estático y encerrado en aulas llenas de sillas
y con poco espacio. Entendido como unidad-cuerpo y mente como instancias inexorables-, el cuerpo y
su movimiento puede ser el foco del enfoque en la enseñanza de Geografía, así como de
cualesquiera otras disciplinas. Se considera los obstáculos para esta propuesta, en particular, en lo
que se refiere a la (in) formación de profesores en cursos de licenciatura sobre propuestas de trabajo
con el movimiento corporal en el aula. Los talleres que proponen el trabajo corporal en las Etapas
Supervisadas para licenciandos pueden ser una manera de contemplar la noción de aprender con el
cuerpo y de desvelar el movimiento expresivo.

PALABRA CLAVE: Educación. Cuerpo. Geografía. Movimiento.

Propor um trabalho de prática corporal em sala de aula ainda é um desafio. Em especial, se o tema a
ser tratado pelo professor aparentemente em nada se conecta com uma abordagem pedagógica onde
o corpo pode e deve ser o foco central. Através de dinâmicas que envolvem jogos e brincadeiras e de
uma atenção para metáforas que podem ser trabalhadas a partir de situações com o próprio corpo, ou
da relação com outros corpos, o tema da aula pode ser tratado de maneira tão ou mais eficiente
quanto uma aula expositiva.

E volta-se ao início: propor um trabalho de prática corporal em sala de aula ainda é um desafio. Que
desafios são os que enfrentam os professores de disciplinas - como geografia, por exemplo - ao
buscar uma abordagem de um tema de aula a partir do movimento corporal Por que esses desafios
existem E eles persistem por quê

Busca-se refletir sobre essas questões, discutindo a partir da premissa que um dos maiores desafios
do professor em trabalhar com o corpo em movimento em sala de aula é a carência de saber como
agir: como fazer A partir de que pressupostos Como atingir o tema da aula através de explorações de
movimentos pelos alunos Ainda, o professor pode se perguntar: é possível realizar isto na escola,
uma vez que não sou profissional de Educação Física ou Artes Cênicas
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O argumento centra esforços na compreensão de que o corpo é somatório de experiências e que não
é dividido em instâncias duais - corpo e mente. Como unidade psicofísica, um trabalho corporal
realizado em sala de aula reúne experiências práticas e teóricas, concomitantemente, onde uma
situação não se descola da outra. Essa compreensão de corpo coaduna com a teoria corpomídia
(KATZ e GREINER in GREINER, 2005), onde o corpo é mídia de si mesmo, matriz do processo de
comunicação, e nunca um depósito de informações, mas algo que se constrói e se transforma
constantemente, uma vez que lida com as informações em trânsito, ou seja, em fluxo inestancável.
Nesse viés, aprender é jogar com as informações que transitam, e o corpo não separa experiências
práticas de experiências teóricas, pois elas são simultâneas: o corpo é uma mídia em fluxo. Assim,
práticas corporais não são - nem devem ser - de domínio exclusivo das artes cênicas ou das ciências
do movimento.

Esse entendimento recai na noção de indisciplinaridade, onde os campos de conhecimento não
somente dialogam, transvasam, tangem-se ou se emprestam: ao invés disso, as fronteiras
disciplinares desvanecem. Importa, nesse sentido, lembrar que o corpo - indisciplinarmente - é a
matriz do processo de aprendizagem, e que os processos de ensino levem em conta possibilidades
pedagógicas ampliadas. Diante do principal desafio que será discutido adiante, defende-se que o
professor - no presente trabalho, enfocando-se o professor de Geografia - potencialize seus canais de
ensino: proponha também situações em que o corpo do aluno, em movimento, seja matriz do
processo de comunicação que acontece em fluxo.

Propõe-se, a partir dessas ideias, o movimento como a chave para uma aprendizagem livre. Para
tanto, importa que tanto o já professor quanto o futuro professor, graduando de licenciaturas,
conheçam, de maneira introdutória, pressupostos do movimento para o trabalho corporal. A título de
exemplo, apresenta-se pressupostos do movimento, considerando os fatores e as qualidades de
movimento e noções de espaço através do entendimento de planos e níveis, em uma aula-exemplo
em que se trabalhou a partir do corpo em movimento, com a finalidade de gerar reflexão sobre o tema
que foi proposto e para incrementar o auxílio na desejada formação do cidadão crítico.

Este trabalho toma como ponto inicial para a reflexão engendrada, a aula ministrada pelo autor na
oficina dirigida para alunos das disciplinas de Estágio Supervisionado do curso de licenciatura em
Geografia e alunos do Programa de Educação Tutorial em Geografia (PET-Geografia) da UFPB1 .

Corpo em movimento: por uma pedagogia do corpomídia

A negação do corpo é uma herança da cosmovisão grega (Aristóteles e Platão), reelaborada pela
filosofia cartesiana. O pensamento moderno incorpora o pensamento cartesiano, onde o racionalismo
emerge como expressão de todo o contexto moderno, que considera o corpo dividido em duas
substâncias: a pensante, ou res cogito, e a material, a res extensa. Para Juarez Gomes Sofiste,
coordenador do “Pensando Bem…”, Núcleo de Pesquisa em Filosofia e Educação da UFJF, “[…]
Descartes nos ensinou que aprendizagem é uma questão apenas de colocar na “cabeça” (sede da
alma/pensamento) é uma questão de tomar consciência. Em síntese, para os Cartesianos quem vai à
escola é o cérebro” (SOFISTE, s/d, p. 6).

Combater esse pensamento dual é tarefa árdua, uma vez que ele está amalgamado na cultura
ocidental. Ele se apresenta de forma inexorável em expressões cotidianas, como “eu pensei, mas
meu corpo não obedeceu”, “pense antes de agir”, “meu coração diz ‘sim’, minha mente diz ‘não’”,
entre tantas outras formas de se falar que denotam a ideia de separação entre corpo e mente. Vale
salientar que essa ideia de corpo dual não é algo afastado diametralmente do meio acadêmico:
professores são formados em licenciaturas e não têm sequer uma disciplina onde o movimento
corporal seja algo trabalhado. Nesse sentido, a possibilidade de um licenciado em qualquer
graduação que não seja Educação Física ou qualquer curso de Artes Cênicas - Dança ou Teatro -
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propor uma aula articulando o conteúdo programático com jogos que envolvam o movimento corporal
de seus alunos é praticamente nula.

Pensar uma educação corporalizada exige um repensar toda a estrutura
educacional, do currículo à arquitetura das instituições, como por exemplo: se é
verdade que aprendemos com o corpo, uma das formas eficientes para tornar os
estudantes amigos (filia) dos livros é mediante a relação corporal, portanto, a escola
deveria ser uma biblioteca. (SOFISTE, s/d, p. 11 - 12).

Sofiste (s/d) argumenta que para aprender a ler e se exortar a prática da leitura, uma vez que se
aprende com o corpo, é necessário que o ambiente escolar promova o contato com livros.

Aprender com o corpo é uma ideia que desmantela a herança do pensamento moderno cartesiano de
um corpo dual, pois essa noção de corpo se distancia diametralmente da premissa de que os
processos de ensino-aprendizagem, especialmente em ambientes formais, compreendem pedagogias
mentalistas. Essa ideia tange o pressuposto aqui considerado de que situações de
ensino-aprendizagem, gestadas em âmbitos formais, não formais e informais, são consequências da
relação do corpo com o ambiente.

Por outro viés, não focado em uma discussão fenomenológica, mas considerando um referencial que
transpassa - e acolhe - diferentes campos do saber, de maneira indisciplinar, como as teorias da
comunicação, a biopolítica, a teoria evolucionista darwiniana, a filosofia da mente, a arte e a semiótica
peirceana, Katz e Greiner (in GREINER, 2005) discutem que o corpo, em relação com o ambiente,
está em constante situação de troca de informações. As autoras propõem a noção de corpo como
mídia - corpomídia - onde, ao invés de um depósito passivo e acumulativo de informações, ele é
(trans)formado pelas informações que percebe, em fluxo contínuo. O corpo coevolui, ou seja, é sujeito
(não sujeitado, mas agente) de um processo de mudanças: as informações que percebe são
transformadas em corpo.

Quando informação e corpo se encostam, a informação se transforma em corpo em
tempo real. No corpo, a comunicação nega o modelo hegemônico das Teorias da
Comunicação, aquele que assegura que tudo ocorre por
input-processamento-output e se realiza entre emissor-meio-receptor. O corpo
encontra a informação e ela se transforma em corpo, modificando-se. E nada é
preservado, pois tudo é fluxo, tudo é acontecimento. Além disso, é importante
entender que, neste viés, emissor e receptor não estão separados pelo
meio/vínculo/canal onde ocorre o processamento da informação. (KATZ; GREINER
in KATZ; GREINER, 2015, p. 9).

A perspectiva da Teoria Corpomídia resolve que o corpo é mídia de si mesmo, matriz do processo de
comunicação. Nesse sentido, como mídia de si, não opera como uma mídia que é recipiente onde se
depositam conteúdos ou como mero processador de informações. Isto porque “[…] processadores
não mudam de forma quando lidam com as informações com as quais se relacionam” (KATZ;
GREINER in KATZ; GREINER, 2015, p. 9). Por exemplo, um televisor não brilha mais ou menos
quando noticia algo e um liquidificador não altera sua forma dependendo do que processa. Mas o
corpo se transforma quando lida com uma informação: ele nunca se apronta.

De maneira evidente, a teoria Corpomídia consolida uma epistemologia indisciplinar, desmantelando
limites de territórios de culturas bibliográficas que bloqueiam quaisquer possibilidades de acesso de
estrangeiros (KATZ; GREINER in KATZ; GREINER, 2015, p. 8).
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Vale notar que há implicações políticas que podem ser lidas no entendimento do corpo como mídia de
si mesmo. O corpomídia se distende também ao materializar dispositivos de poder, como “(práticas
discursivas e não discursivas, crenças, hábitos, padrões de movimento, espacialidades, assim por
diante), evidenciando que a contaminação que rege o enredamento corpo-ambiente se propaga em
todas as direções” (KATZ; GREINER in KATZ; GREINER, 2015, p. 11). Foucault (1979, p. 147) já
preconizava ao final dos anos 1970 que “[…] nada é mais material, nada é mais físico, mais corporal
que o exercício de poder”, que impregna e constitui a subjetividade.

Ao se buscar manter a proposta indisciplinar, o transporte da teoria corpomídia para a presente
discussão leva em conta o seguinte: faz-se mister compreender que o aprendizado é um processo de
materialização em corpo das informações à que ele tem acesso.

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 o corpo e ambiente estejam envolvidos em fluxos permanentes
de informação, há uma taxa de preservação que garante a unidade e sobrevivência
dos organismos e de cada ser vivo em meio à transformação constante que
caracteriza os sistemas vivos. (KATZ e GREINER in GREINER 2005, p.130).

Uma vez que se entende que se aprende com o corpo e que os processos de aprendizagem são
corporificados, reflete-se sobre o poder da experiência como desinência de liberdade. Experiência é
entendida como “espaço pessoal de elaboração de sentido de tudo o que nos acontece”
(FRANCELINO in MUNIZ; CRUVINEL, 2017, p. 139): forma do corpo descobrir seus potenciais.
Francelino (in MUNIZ; CRUVINEL, 2017) propõe o que chama de “acontecimento cênico” como
promoção da experiência. Um pouco diferente do autor, entende-se que jogos que empregam o
movimento corporal emancipam e auxiliam no desenvolvimento da criticidade do sujeito.

Embora seja algo já bastante discutido a ideia de que se aprende com o corpo (não entendido como
dual), é sabido que na realidade atual da maioria das escolas públicas de ensino formal paraibanas
(quiçá nordestinas e brasileiras), os professores - licenciados em cursos como Geografia - não
conhecem formas de lidar com o movimento do corpo do aluno, pois na sua formação não há
qualquer disciplina optativa ou obrigatória que proporcione esse saber.

Não se desconsidera o aspecto da realidade física ou espacial das escolas, que entravam muito as
possibilidades de experiência do trabalho com o movimento corporal: salas com carteiras e ausência,
na maioria das escolas públicas, de espaços destinados ao trabalho com o movimento corporal.
Entretanto, enfoca-se o aspecto que o licenciado que atua nas escolas públicas não tem a
oportunidade de, em sua formação, acessar formas de lidar com o movimento corporal ao ministrar os
conteúdos.

Defende-se que aulas que propõem o movimento corporal operam de modo a auxiliar a emergência
de um campo de experiências que permitam a emancipação da potência do agir. O movimento
corporal põe o corpo em situação de “[…] potência relacional, capaz de compor com o mundo e com
as pessoas […]” (id., p. 141), pois pode ser compreendido como gesto criativo. Nesse sentido, ele
agencia formas, sentidos e provoca diálogos simbólicos, e permite a liberdade com a possibilidade de
ação e encontro da alegria “[…] numa realidade que se esforça em nos docilizar, nos emudecer e nos
apassivar politicamente” (id.). Para além do emudecimento do movimento do corpo, o bombardeio de
informações e estímulos é outro aspecto que impede a experiência:

Na escola ou fora dela, o condicionamento da sensibilidade do corpo tem se
adequado unicamente a reagir aos constantes choques provocados pelo excesso de
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estímulos e informações cotidianos, numa tendência a homogeneizar nosso
comportamento, inibir a memória longa e ao compartilhamento de experiências e
narrativas. (id., p. 139).

No entendimento de que esses aspectos reforçam a potência relacional do sujeito com outros e
limitam a sua experiência, homogeneizando a sua relação com o ambiente/mundo, notadamente, eles
também irão contribuir de forma contundente para a “crise da identidade”. Comentada por Hall (2005),
Canclini (2005), Bauman (2005), Rajagopalan (in RAJAGOPALAN; FERREIRA, 2005) entre outros
autores, essa crise “descentralizaria” ou “desloca” a identidade do sujeito e de agrupamentos
humanos diversos, pois é derivada da pós-modernidade e do estágio de globalização em que se
encontram as sociedades em muitos países.

Crise essa gerada pela desestabilização do indivíduo e das culturas coletivas sob o
impacto das inovações e acelerações técnicas da era dita pós-moderna. As
identidades individuais e coletivas estariam sofrendo perturbações diversas.
Indivíduos, grupos, comunidades, organizações, instituições encontrar-se-iam em
um mar sem bússola à procura de novos referenciais, porto seguro onde lançar
âncora. (MEDEIROS in MEDEIROS, 2008, p. 29).

A desestabilização da identidade é melhor compreendida como um efeito que ocorre tanto em sujeitos
como em sociedades, culturas, grupos, regiões, etnias ou religiões. No sujeito, ela tem efeitos no
corpo - a exemplo do não reconhecimento de si como pessoa dotada de características definidas por
sua “essência”, ou como pertencente a grupos ou comunidades.

Identidade, como ideia gerada artificialmente (RAJAGOPALAN in RAJAGOPALAN; FERREIRA, 2005;
HALL, 2005), da maneira como foi construída pelo racionalismo cartesiano, ela está atada ao que
seria a “essência” do sujeito (res cogitans), que permanece inalterável, como núcleo do ser.
Entretanto, a identidade é algo convencionado - uma ficção, uma invenção: é, de fato, não fixa e,
portanto, mutável. Essa noção tangencia imediatamente a noção de corpo como processo, em fluxo,
tal como se assume na teoria corpomídia.

Movimento como uma arte e como experiência da vontade

O argumento, até o acima exposto, garante resumo nas ideias do teórico do movimento Rudolf
Laban-Varalja (1879-1958), mais conhecido apenas como Rudolf Laban. Nascido em Bratislava, na
Eslováquia, para ele importava “[…] desenvolver a capacidade de compreender e usar o corpo
expressivamente, visto que para ele estava clara a relação entre o corpo, os sentimentos e a razão”
(GUIMARÃES in MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006, p. 44).

Mesmo considerando sua produção teórica em um contexto onde aparentemente não se discutia uma
perspectiva indisciplinar, Laban já ensinava que

[…] por meio do corpo adquirimos conhecimento. Ele, já na sua época, dizia que não
é possível separar conceitos abstratos, idéias e/ou pensamentos, da experiência
corporal. Ela é a base primeira do que podemos dizer, pensar, saber e comunicar. A
noção de que corpo e mente fazem parte de uma mesma realidade é a base da Arte
de Movimento de Rudolf Laban. (RENGEL, 2003, p. 13).

Parece fazer sentido, nesse ponto, dizer que a ideia de corpomídia coaduna com o pensamento
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labaniano. Concorda-se com Rengel (id., loc. cit.) quando ela considera que é importante o emprego
do método Laban no ensino de movimento em escolas, uma vez que ele indica muitas e criativas
possibilidades de movimento, atentando para o grau de desenvolvimento cognitivo, seja da criança,
do adolescente, do jovem ou do adulto.

No agenciamento do aprendizado, o corpo livre através da experiência do movimento desvela
sub-textos sócio-afetivos-culturais (MARQUES, 2001, p. 98) que se materializam no corpo. Esses
sub-textos são compreendidos como “a ‘ordem oculta’ da sociedade, da cultura, do gênero, da raça,
da etnia e da personalidade” (id.).

Para além desse aspecto, o movimento equilibrado ou harmônico desponta como uma forma de
compensar estados mentais danosos. Esses estados são promovidos por maus hábitos de
movimentos desequilibrados, originados dos métodos contemporâneos de trabalho: o movimento
sempre foi considerado na nossa civilização como meio para alcançar um propósito prático extrínseco
da vontade (LABAN, 1990, p. 13). Explica-se: o homem moderno, pelo excesso de especialização das
suas funções no trabalho, realiza ações repetitivas, que privilegiam “uma sucessão de movimentos
relativamente simples” (id., p. 14), a fim de cumprir propósitos externos à sua vontade, gerando
estados mentais prejudiciais.

Considera-se estes dois aspectos para se compreender a relevância do movimento corporal,
entendido como “arte do movimento” (LABAN, 1990, p. 15). Para dirimir possíveis dúvidas, é
fundamental esclarecer duas concepções básicas que se referem ao entendimento de movimento
como arte. Uma, diz respeito ao esclarecimento de que a arte do movimento é empregada

[…] no palco, no balé, na pantomima, no teatro e em qualquer outro tipo de atuação,
incluindo o cinematográfico. Todas as formas de dança social, bailes campestres ou
de salão e outros constituem parte da arte do movimento, assim como um grande
número de jogos, mascarados e muitas outras diversões. (LABAN, 1990, p. 15).

A segunda consiste no entendimento de que ela

[…] está presente em todas as cerimônias e rituais e é parte das qualidades do
orador em qualquer tipo de oratória e ato público. Nossa conduta diária é regida por
certos aspectos da arte do movimento e o mesmo ocorre com a grande parte do
comportamento e da atividade das crianças na escola. Nos jogos entram o
conhecimento e a experiência dos movimentos que são neles utilizados, a qualquer
uma técnica de movimento. Esta técnica, como a que se utiliza na execução perfeita
de operações industriais, forma parte da arte do movimento. A técnica do movimento
tem diversos aspectos, um dos quais é o que se cultiva no ensino da dança.

………………………………………………………………………………………

O valor educacional desta nova técnica pode ser atribuído, em grande parte, à
universalidade das formas de movimento que se estudam e dominam no aspecto
contemporâneo desta arte.

……………………………………………………………………………………….

Em vez de se estudar cada movimento em particular, pode-se compreender e
praticar o princípio do movimento. Este enfoque da matéria da dança implica uma
nova concepção desta: o movimento e seus elementos. (LABAN, 1990, p. 15-16).
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Como se nota, algumas práticas que envolvem o movimento - como as danças - fazem parte da Arte
do Movimento, que deve ser compreendida como algo mais abrangente. A proposta pedagógica de
Laban, descrita na obra Dança educativa moderna (1990), vai além do ensino da dança,
estendendo-se para outros campos da atividade humana. O autor explica que “a importância de uma
nova forma e um novo espírito de educação do movimento e nossa época é evidente em mais de um
aspecto” (LABAN, 1990, p. 17), a saber: o fluxo do movimento é o denominador comum dos esforços
que são empregados em todo o tipo de trabalho. Outro aspecto complementar é que ele considera o
fluxo de movimento é contemplado quando se põe em prática o estudo e o domínio das faculdades
naturais do homem, pois elas apontam como um fator de equilíbrio para lidar com “[…] a quantidade
insuperável de conhecimento intelectual necessário para o domínio da vida moderna” (id., loc. cit.).

É visível como a proposta de Laban (1990) encerra um pensamento inovador sobre o movimento e
sobre a própria dança, tanto no contexto em que viveu quanto na atualidade, no contexto brasileiro.
Apesar de já bastante difundido no Brasil, o pensamento labaniano acerca da importância da arte do
movimento em situações educacionais e na vida cotidiana é ainda novidade em determinadas áreas
ou campos de conhecimento. De maneira profética, Laban (1990, p. 19) afirmou que

Considerando a posição dominante do movimento em todas as atividades humanas,
pode-se imaginar muitas outras oportunidades de aplicação dos princípios da nova
técnica de dança, as que sem dúvida surgirão da prática.

Uma prática pedagógica corporal como indisciplina

Aproxima-se, então, a proposta pedagógica do teórico do movimento com a Geografia, feito já
realizado anteriormente, como se verá a seguir.

Ulisses Ferraz de Oliveira (in MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006) propõe aproximar Laban e Jean Le
Boulch, para exemplificar situações de aprendizagem em ensino de matérias do ensino fundamental
através da linguagem do movimento. O autor aprofunda a expressão “educação pelo movimento” em
detrimento de “dança educativa”, propositalmente, considerando que a primeira expressão lida com o
indivíduo como sujeito da educação, movendo-se e agindo, e a segunda expressão é limitada ao
entendimento de que a dança é meio para a formação do sujeito. De acordo com Oliveira (in
MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006, p. 226), “[…] o Método Laban se institui mesmo na base do
autoconhecimento, tornando-se uma fonte de criação de experiências vivas e significativas, por meio
das quais o sujeito/aprendiz se percebe no mundo”.

Oliveira (in MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006) parte da premissa de que o sujeito que domina e é
capaz de se expressar pelo seu movimento, tem melhor encaminhado o seu contato com outras
formas de expressão e comunicação. Sendo assim, cria situações - que chama de “cenas de
conceituação” - para promover a aprendizagem de conceitos e noções básicas de diferentes campos
do saber, como Geografia, História, Matemática e Ciências, que fazem parte do currículo do ensino
fundamental.

Para exemplificar sua proposta de trabalhar nas cenas conceitos fundamentais através dos chamados
“Fatores de Movimento” de Laban (Peso, Espaço, Tempo e Fluxo), o autor narra a experiência da
construção da cena de conceituação a partir do conceito geográfico de “território”. Ele descreve como
associou o fator de movimento Espaço ao conceito de “território” para propor ações que geram
situações que permitiram a apropriação e o entendimento do conceito por alunos do quarto ano do
primeiro ciclo do ensino fundamental.

Partiu-se, portanto, deste exemplo para se propor uma aula para alunos de Estágio Supervisionado
do curso de licenciatura em Geografia da UFPB. O objetivo enfocado foi introduzir aos discentes o
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pensamento labaniano, para que eles fossem capazes de refletir sobre a relevância de situações (ou
“cenas”, no sentido proposto por OLIVEIRA in MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006), entendidas
também como jogos e brincadeiras, que se conectam com a ideia de que se aprende com o corpo e o
corpo em movimento como motor da experiência.

A aula ministrada na oficina proposta pelo Grupo de Pesquisa Gestar para os alunos das disciplinas
Estágio Supervisionado do curso de licenciatura em Geografia da UFPB, considerou duas partes: uma
expositiva para introduzir os quatro Fatores de Movimento de Laban - Tempo (súbito/ contínuo),
Espaço (flexível/ direto), Peso (firme/ leve) e Fluxo (contido/ livre) e especificamente sobre o Fator
Espaço, tratando as Direções (Frente, Atrás, Direita, Esquerda, Alta, Baixa), Planos (Mesa, Porta e
Roda) e Níveis (Alto, Médio e Baixo) espaciais. Ainda, reservou-se alguns minutos para a explanação
de que os fatores do movimento se combinam e formam oito Ações Básicas de Esforço (pressionar,
dar lambadas leves/ espanar, dar socos/ arremeter, flutuar/ voar, retorcer-se, dar toques ligeiros,
cortar o ar e deslizar).

Em seguida, partiu-se para o trabalho com o movimento corporal com os alunos e professores
presentes na aula. Aplicou-se uma adaptação dos procedimentos relatados por Oliveira (in
MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006) para se trabalhar com o conceito de “Território”. Buscou-se, além
da construção do conceito com os participantes, levar a reflexão para noções estereotipadas e
preconceituosas de corpo, arraigadas na nossa cultura, como, por exemplo, a ideia de que há formas
específicas de se movimentar de acordo com gêneros, cor da pele, idade ou condição
social/econômica.

A partir da dinâmica estabelecida com o grupo, notou-se engajamento de todos os participantes e
entre eles, interesse na proposição, descontração e alegria, tanto na proposta de explorar seus
territórios, demarcados com giz no chão, quanto na percepção de que há disputas de poder na defesa
e manutenção de territórios. O conceito foi ampliado também na percepção obtida de que territórios
também são definidos corporalmente na cultura contemporânea, com “enquadramento” de pessoas
em nichos determinados, em processos identificatórios que remetem à noções essencialistas e
binárias de mundo.

Momento enriquecedor, notou-se que a situação experimentada promoveu: o contato social e o
relacionamento salutar entre docentes e discentes; alegria e afetividade promovidas pela experiência
do movimento na construção do conhecimento; exercício de uma prática agradável e reflexiva em
direção ao olhar crítico para o necessário desenvolvimento do sujeito discente; a possibilidade de
adaptação da dinâmica realizada para o âmbito escolar onde o estagiário atua, como ferramenta
criativa para suas práticas pedagógicas.

Reflexões inconclusivas como parte de um movimento de problematização em fluxo

Talvez não seja premente que o professor de Geografia e de outras áreas do saber lidem com o
movimento corporal ao ministrar suas aulas nas escolas. Mas, talvez, seja imprescindível, no
momento atual, que o licenciando em Geografia compreenda a relevância do movimento e da noção
de que se aprende com o corpo.

Faz-se mister, como trabalho basilar, que o graduando em licenciaturas - em especial, em Geografia -
perceba que é indelével o poder da experiência do movimento. Que a ele possa ser oportunizada a
chance de perceber a dualidade da substância cartesiana ainda persistente na educação. Que ele
perceba que é na graduação que o traço do pensamento essencialista que prioriza a mente em
detrimento do corpo se materializa, tanto na experiência cotidiana da sua formação nas diferentes
aulas, quanto na legitimação institucional do projeto pedagógico do curso que ele é discente.

Ainda, aponta-se, de maneira presumível, que o lugar do contato do aluno do curso de licenciatura em
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Geografia com possibilidades de trabalho com o movimento corporal seja na experiência dos Estágios
Supervisionados. Trabalho corporal este que não apenas deve ser discutido para ser aplicado nas
aulas que ele ministrará no ensino formal, mas movimento corporal que é parte do seu próprio
processo de formação.

Vale salientar o envolvimento e a disponibilidade dos alunos de Estágio Supervisionado do curso de
licenciatura em Geografia e dos alunos do Programa de Educação Tutorial - Geografia
(PET-Geografia) da Universidade Federal da Paraíba nas oficinas propostas pelo grupo de pesquisa
Gestar no projeto PROLICEN (Programa das Licenciaturas - UFPB - que visa, entre outros objetivos,
aprimorar a qualidade dos programas de licenciatura) intitulado “Produção do saber geográfico e
formação para a docência” (2017), coordenado pela Profa. Dra. Fátima Rodrigues. Todas as oficinas
propostas, com duração de quatro horas cada, versaram sobre temas relacionados aos direitos
humanos e ao exercício da cidadania, enfocando as questões de diversidade (étnico-racial, sexual,
cultural e religiosa). Contaram com a participação de professores e supervisores de estágio, tutor e
co-tutor do PET-Geografia e alunos, além de outros membros participantes do grupo de pesquisa
Gestar.

Notou-se que os participantes na oficina perceberam que a proposição de atividades com práticas
corporais nas aulas de Geografia pode ser uma estratégia indisciplinar interessante para dinamizar as
aulas e trabalhar com temas relacionados à promoção de cidadania e diversidade, onde o aspecto da
ludicidade é exortado. Entretanto, como se percebeu na oficina, é de muita importância que os
professores e licenciandos busquem aprimorar seus conhecimentos a respeito de estratégias
metodológicas que dialogam com a proposta aqui apresentada, de maneira que o trabalho corporal
com os alunos dos ambientes de ensino formal nas aulas de Geografia possa render tanto a fixação
dos conteúdos propostos quanto a devida reflexão sobre esses conteúdos.

Nesse viés, defende-se que oficinas de atividades com práticas corporais - como a aqui relatada -
para licenciandos de Geografia e de tantos outros cursos de licenciatura de outras áreas de
conhecimento, sejam uma oportunidade para a mudança na relação do corpo nas salas de aula no
ensino formal: lugar propício para desvelar as relações de poder que se materializam no corpo e
evidenciar a liberdade que o movimento corporal pode promover no sentido de formação do sujeito
crítico em relação com o mundo, através da experiência e da consciência do movimento expressivo.
Obliterar a experiência do movimento em salas de aula, em pleno século XXI, é, de certa forma,
assumir que a educação no país soçobra, uma vez que não acompanhou as demandas de uma
sociedade midiatizada com sujeitos atravessados por constante e irrefreável fluxo de informações.

A experiência na Arte do Movimento deve ser considerada para fazer emergir e ressoar o aspecto
definitivamente indiscutível de que é no fluxo inestancável de informações que permeiam as relações
entre corpo-ambiente - corpomídia - onde os processos de aprendizagem ancoram. A liquidez da
pós-modernidade é ambiente onde reside o corpo: o movimento conduz este mesmo corpo à
explorações inexoráveis da necessidade urgente e constante do desmantelamento de grilhões
colonizadores e hegemônicos de noções estereotipadas, preconceituosas e não inclusivas sobre
corpo.

Pensar o movimento como expressão intrínseca de manifesto: resgatar o corpo do engessamento que
imobiliza disciplinar e sistematicamente; Avançar limites, derrubando fronteiras; Desterritorializar o
pensamento binário; Enxergar complexidades, matizes e/ou nuances, ao invés de oposições;
Experienciar o movimento como afirmação da vida e exercício da vontade; Educar e educar-se pelo
movimento para transformar; Comover, como ver, co-mover, com o mover; Mover e se mover;
Aprender e apreender o mundo, materializando-o no corpo.

Ser professor é conhecer o próprio corpo e o corpo do Outro, através das “pistas” efêmeras que o
movimento desvela. É saber avançar para uma pedagogia do corpo livre, sem medo de romper
barreiras disciplinares que impedem a experiência do livre trânsito do conhecimento. A experiência do
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movimento promove, além da expressividade, a consciência de que somos todos corpos processuais,
em situação de transformação constante, com identidades em fluxo.
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1 A oficina em questão foi promovida pelo Grupo de Pesquisa Gestar, sob coordenação da Profa. Dra.
Maria de Fátima Ferreira Rodrigues, dentro do projeto PROLICEN intitulado “Produção do saber
geográfico e formação para a docência” (2017).
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