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pares. Esses processos de formação, investigação e comunicação profissional poderão contribuir para a 

emancipação profissional dos estagiários, merecendo e carecendo de mais investimentos (teóricos, 

práticos e estruturais) por parte da universidade e da escola básica e se consolidando enquanto uma 

parcela significativa da formação de professores. 
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Este ensaio é um documentário poético que visa repensar práticas pedagógicas nas licenciaturas 
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em Educação Física. Ele apresenta alternativas de dialogicidade como estratégia de excelência 

universitária, promovendo práticas inter e transdisciplinares para cursos acadêmicos. Os 

motivos provocadores desta pesquisa são as falhas detectadas no currículo das diversas 

faculdades do Brasil, suas metodologias vinculadas à reprodução dos conteúdos e o acentuado 

interesse nas práticas competitivas. De natureza bibliográfica, apontamos caminhos que 

perpassam pela arte-educação. Ainda que as bases científicas sejam as mais proeminentes na 

tessitura dos cursos autorizados pelo Ministério da Educação, sua relevância deve-se ao fato de 

a formação do educador físico exigir um trabalho intenso e relacional. O discurso apresentado 

aponta o significado que as atividades dialógicas produzem para ambos: no docente e no 

discente, como alternativa às dificuldades que cada um passa ao decidir que é através das 

práticas corporais que o mundo relacional sobrevive. Mostramos que viver é conviver com as 

diferenças sociais, ainda que esta convivência signifique um aprendizado complexo. O estudo 

aponta como o diálogo torna-se um instrumento profícuo que auxilia a expansão dos trabalhos 

vinculados às práticas corporais, a partir da perspectiva transdisciplinar e artística. De dimensão 

interétnica, ele trata de elementos pertinentes ao universo educacional sob a ótica da teatralidade 

e do processo de inclusão e exclusão social inseridos em contextos que podem ter como 

referencial, a natureza. A pesquisa tem, como recorte, a linguagem da dança e da ginástica. A 

falta de uma leitura dos códigos e/ou símbolos, gráficos que traduzem a escrita do ser humano, 

talvez seja secundarizada quando pensamos o quanto somos analfabetos quando não sabemos 

interpretar a leitura corporal do outro. Nesse sentido, buscamos romper o tradicionalismo de 

perceber o corpo no contexto da Educação Física que, sabidamente, é contemplada com 

metodologias via treinamento físico que requerem a manutenção de um conjunto de 

movimentos criados por um professor-instrutor-coreógrafo sob a justificativa de que se deve 

propiciar um controle sobre o executante durante as aulas. Para manter esse controle, atividades 

que exijam um maior dispêndio da criatividade, significa perda de poder. Enquanto a análise 

empírica separa componentes fundamentais nesse discurso subliminar, partindo do princípio de 

que duas ou mais proposições são mutuamente compatíveis, e que nenhuma delas nega a outra. 

Assim, o presente estudo contribui para a formulação de algumas inquietações sobre questões 

relativas à vivência dialógica representada ou dissimulada por docentes e discentes, através das 

expressões, manifestadas por eles, constatamos que é um prazer, uma obrigação, quase 

obsessão, estar... à sombra de um cajueiro.    

Palavras-chave: 

Licenciatura em Educação Física. Diálogo. Educação Transdisciplinar. 
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Introdução 

Com o objetivo de analisarmos atividades resultantes dos estudos sobre a dialogicidade do ser no 

ensino superior de Educação Física, este artigo apresenta experiências vinculadas ao conteúdo de 

dança, revisitando práticas empregadas que despertem a sensibilidade corpórea, a partir da emoção. 

Destinada a educadores que almejem mudanças importantes na forma de trabalhar com a expressão 

humana, a pesquisa tem como fundamento um trabalho realizado no Colégio Militar de Salvador 

(CMS), um dos doze colégios militares do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), composto pelo 

ensino básico, caracterizado por uma população-alvo jovem, oriunda de diferentes pontos do país, de 

ambos os sexos e com idades variando dos nove aos dezenove anos.  

Neste espaço predominantemente militar, após dezessete anos de práticas corporais, percebemos que 

as experiências ali fomentadas, voltavam-se para o desenvolvimento de práticas competitivas. Com a 

presença feminina regulamentada em 1995, a inserção da dança no estabelecimento se tornou uma 

realidade. Assim a forma como a dança foi trabalhada no colégio foi fruto de uma visão que acabou 

por servir de modelo inspirador para o ensino da dança em um curso superior de Educação Física, 

localizado também em Salvador.  

 

A dança na educação física 

Seja na arte ou na ciência, a dança é, na verdade, desconsiderada quando tratada numa visão sistêmica 

e transdisciplinar, o que pode ter sido a justificativa da introdução da dança na educação física, ao 

percebermos a necessidade de tornar o corpo mais sensível, espontâneo e criativo.  

No Brasil, especialmente na Bahia, há um senão para a inserção da dança nos cursos de Educação 

Física, embora uma parcela de educadores já aborde a dança a partir de um contexto cujo afeto, a 

emoção, os sentimentos são trabalhados, relegando políticas educacionais e práticas pedagógicas 

provocadoras de uma incerteza de como o corpo possa ser concebido para o aluno tornar-se um atleta 

ou um artista. Desse modo, para um educador holístico essa dualidade o incomoda.  

Manuel Sérgio (1994, p. 15) registra a importância das atividades culturais para a humanidade e não 

poupa palavras para mostrar que é com o corpo que a dança se faz presente, é com ele que a 

motricidade assinala a sua transcendência e é com o corpo que o ser humano se comunica e faz a 

história.  

Assim é necessário ressaltarmos, que é por meio de um povo, que se conhece a sua cultura. É 

impossível não nos emocionarmos ao som de uma tarantela, de um fado, de uma munheira, de um 

samba, de um forró porque todas as formas possuem um pouco da cultura alheia, apresentando um quê 

de universalidade. Quando tentamos compreender os sentimentos e emoções que impeliram a criação 

de todas essas danças, passamos a fazer uma leitura desse corpo como unidade celestial e é essa a 
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visão que o sociodrama e psicodrama, considerados práticas transdisciplinares, são aqui inseridos 

como facilitadores da incursão da dança nos referidos estabelecimentos. 

 

O sociodrama como alternativa didática 

Preocuparmo-nos com relacionamentos entre brancos e pretos americanos, negros e negros africanos, 

ciganos e gadjos em qualquer lugar do mundo, e entre os estudantes de uma mesma classe, não é 

recente. Questões de gênero, de preconceito e de valoração extremada de alunos também são, de igual 

modo, propagados, intensamente, nas áreas que estudam o corpo em movimento, tais como a Dança e 

a Educação Física. Isto ocorre quando os pais se envergonham de ter um filho dançarino na família, o 

que não difere da atitude de vetar estudantes pouco habilidosos para compor um time ou quando as 

meninas menos talentosas são colocadas bem atrás das demais em apresentações de dança.  

De acordo com o Centro de Transdisciplinaridade – CETRANS, os sentimentos diversos, paradoxos, 

ambiguidades e antagonismos e, portanto, a diversidade e a multiplicidade dos aspectos dessa 

totalidade humana, produto de um saber local e universal, exigem práticas humanizadoras que, 

intencionalmente articulam saberes e fazeres de como 'aprender a aprender' – ícone da educação 

transdisciplinar em que é possibilitado aos seus construtores 'aprender a viver', conviver, agir e 

transformar a si e à sociedade em que se vive de forma plena. Nesse sentido, toda educação corporal 

deveria ser sistêmica e artística, envolvendo, frequentemente, questões culturais, de cidadania e de 

meio ambiente. 

Se a meta das instituições de ensino é, a princípio, o desenvolvimento do cidadão, é preciso analisar 

relações raciais ou culturais condutoras de manifestações artísticas, facilitadoras do entendimento 

sobre o universo corporal humano e suas limitações comunicacionais, como uma forma de 

aprendizado do ser-cidadão, assim, a espontaneidade infantil, perdida ao longo do tempo, seria 

alcançada.  

Nunca foi tão evidente o revestimento fantasioso do ser humano para glorificá-lo ou destruí-lo. As 

máscaras, não necessariamente as utilizadas no carnaval, podem ser visíveis ou invisíveis. Pradier 

(1999, p. 24) classifica esse 'revestimento de pele' como 'espetáculo' que, para ele, é “a forma de ser, 

de se comportar, de se movimentar, de agir no espaço, de se emocionar, de falar, de cantar e de se 

enfeitar”, o que limita o ser, e o não-ser, tornando o corpo humano um paradoxo.  

Segundo Weil (1967, p. 21), “a sociedade constrói ‘estereótipos’, ‘máscaras sociais’ em nome de um 

código ético e moral”. Como consequência desse ato, urge valorizar e incentivar a prática cultural que 

pode ser qualquer uma, mas, como a educação física e a dança se voltam para o corpo em movimento, 

é fundamental que essas práticas impliquem a expressão de valores da cultura regional, nacional e 

estrangeira, como a capoeira, a dança - afro, o samba de roda, o maculelê, a tarantela, a munheira de 
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forma inclusiva. Moreno (apud Massaro, 1996, p. 19), criador do psicodrama e sociodrama, assevera, 

é uma oportunidade na qual podemos experienciar as manifestações populares e as práticas corporais 

ritualizadas pela sociedade a qual se pertence.  

O sociodrama também pode facilitar essa experiência, nas áreas referenciadas como alternativa 

didática, ao especificar encontros e desencontros do ser humano, seja com seu semelhante ou com a  

natureza, fato que, infinitamente, se consolida em proporções geométricas e aritméticas. Se os projetos 

idealizados no ensino superior puderem estar em consonância com tais questões, aproximarão modos 

de ser e estar no mundo, o que torna evidente a prática de uma educação física efetiva.  

 

A inserção da transdisciplinaridade na dança como prática sociométrica na educação física 

escolar 

A interdisciplinaridade atende, em parte, o que almejamos, mas é pela transdisciplinaridade, elemento 

integrador da disciplinarização, que ações protagônicas, verdadeiros ícones que ressaltam os saberes e 

fazeres do corpo discente como autoria de desempenho, se realizam. Esse argumento de Ferreira 

(2012) surgiu na busca da maximização do projeto pedagógico e aproxima a arte da educação.  

Dividida em etapas, a transdisciplinaridade contribui para: a) interação social e expressão de 

possibilidades de movimento; b) exploração de recursos, tanto institucional quanto  provedores de 

códigos de convivência social dialógicos que envolvem “alunos-alunos, professores-alunos, 

comunidade interna e externa”, podendo as turmas serem constituídas de diferentes idades, gêneros, 

formação intelectual e social diferenciados, dando corpo às obras que vão do drama às comédias, 

elementos constituídos, no ensino básico, a partir da intervenção do educador. 

A dança educativa libera a expressividade e a torna um instrumento didático ‘ecopedagogicamente’ 

planejado. Por ser essa a sua missão, e por proporcionar uma educação integral para a formação 

cidadã, acreditamos ser o caminho para o  descobrimento de potencialidades, atentando para a 

harmonização plena com o ecossistema, desencadeando uma educação para a paz. 

Se a ética é a arte de escolher o que convém para a dignidade pública, toda obra de arte que se 

identifica com esse propósito tem, como objeto, a formação cidadã, ou seja, estar onipresente no meio 

ambiente para a apreensão do sentido das coisas, da vida e da maneira de estar no mundo com os 

outros. Desse modo entendemos que a ecopedagogia é uma forma de tornar cada ser vivente 

responsável pela vida planetária, ou seja, a obra-prima da natureza.  

Pensando assim, a proposta de integrar a transdisciplinaridade e sociodrama nas danças introduzidas 

na educação física é procedente do desejo de desenvolvermos, mais acuradamente, a espontaneidade e 

a criatividade, o autoconhecimento e a intuição, perdidas ao longo da massificação tecnicista, mas, 

acima de tudo, é aproximar o ser humano da natureza, o que amplia a qualidade de vida positiva, uma 
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vez que os trabalhos corporais transdiciplinares e sociométricos envolvem o autoconhecimento, 

facilitando roteiros coreográficos que dão forma a subjetividades /espontaneidade 

/criatividade/intuição, até mesmo nas práticas esportivas de diversas naturezas de forma socializante. 

Esta pesquisa considerou dois aspectos importantes: o CMS como um estabelecimento Federal e 

Militar de Educação Básica para ambos os gêneros e as “Faculdades Integradas da Bahia” (UNIRB) 

uma instituição particular de ensino superior que oferece o curso de licenciatura de Educação Física. 

Assim num encontro interinstitucional, foi experienciada a transdisciplinaridade, e percebemos que as 

obras dos discentes do CMS poderiam ser consideradas práticas sociométricas e psicodramáticas de 

cunho pedagógico, bloqueadoras de fatores intervenientes negativos, inibidores das relações grupais, 

da espontaneidade e criatividade. 

Tais resultados trouxeram para o entendimento dos graduandos de Educação Física que, em um 

‘recinto sagrado’, tipicamente militar, existem entraves relacionais semelhantes aos encontrados nos 

cursos superiores, principalmente em disciplinas que trabalham com o corpo. Constatamos, ainda, a 

tendência em manter as 'conservas culturais' e o 'pensar incorreto' como base das atividades corporais 

conforme expõem, respectivamente, Jacob Levy Moreno (s.d.), o criador do psicodrama e sociodrama 

e Noemi Salgado Soares (2006). 

Noemi Salgado e Aguiar (2009, p. 20) ressaltam que o psicodrama é “um método de produção de 

conhecimentos”. A ética, o político e o cultural incluem, obviamente, o artístico e o esportivo. Nessas 

categorias as “conservas” se fazem presente, de alguma forma, quer seguindo o exemplo dos 

heróis/patronos militares ou os heróis olímpicos. Esquecem tanto o Sistema dos Colégios Militares do 

Brasil (SCMB) e as faculdades de Educação Física, a importância de ressaltarmos a ascensão de novos 

heróis que, cotidianamente, vão surgindo. Portanto a construção de “... à sombra de um cajueiro” tanto 

serviu de exemplo reflexivo de como podem se aliar diferentes saberes fortalecendo as relações 

humanas entre os membros de um grupo como, de forma inteligível, apresentou um encontro e 

desencontro nas relações estabelecidas, seja na família quanto na sociedade por conta dos destinos 

diferenciados que os integrantes vivenciam.   

No SCMB, o castelo, o uniforme e as cerimônias ritualisticamente ensaiadas são exemplos de 

espetáculos cotidianos que fazem parte do fabuloso e do real. Essa percepção, realizada pelos 

estudantes, facilitou a transferência do cotidiano real para a fantasia na metáfora “... à sombra de um 

cajueiro”. Sutilmente criada, onde a transdisciplinaridade se fez presente redimensionando as relações 

humanas ao apontar verdades implicadas sobre saúde e doença e ao subjetivar essas conexões no papel 

'psicodramático' de uma senhora que se torna uma mãe extremada e com dúvidas entre o que é certo 

ou é errado. Não podemos senti-la como protagonista, mas ressaltamos que sua imagem é 

sumariamente ultrapassada pela visão transdisciplinar da filha que vai conduzindo a história para um 

final feliz, como ocorre nas práticas psicodramáticas.  
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Ao tornar o cajueiro amigo de infância e, sempre que pode se apoiar nele para obter uma visão segura 

de mundo, a filha imediatamente leva esse conhecimento à mãe como se já tivesse, de antemão, a 

certeza da ignorância dela sobre o que a natureza proporciona de bom. Dessa forma ela, e a própria 

filha, ao assimilar esses conhecimentos, vai adiando a suposta finitude de uma vida.  

Lembrando Sommerman (2010, p. 144), as instituições de ensino ainda trabalham numa perspectiva 

reducionista advinda da modernidade. O autor ressalta que até mesmo as civilizações consagradas 

como espiritualistas transitam na racionalidade e aristotelismo, e, muitas vezes, constroem muros para 

os seus castelos não deixando a imaginação transpô-los. Pensamentos desse tipo são chamados de 

condicionados e, tal como Noemi (2007, p. 389) expõe, alimentam o desconhecimento sobre nós 

mesmos. Para ela, o pensar correto na educação motora é uma prática de comunicação dialógica 

transdisciplinar, e, este sim, é um pensamento que deveria ser vivido intensamente.  

Tais conjecturas não significam propostas de ruptura com as lógicas racionalizadas da educação 

motora, mas um espaço para se refletir sobre modos de se trabalhar o corpo, estigmatizado e 

confeccionado tanto nas academias de ginástica quanto na dança ou na educação física escolar que 

impedem a percepção sobre o significado da existência humana, feita de concreto e de visões 

particulares de mundo. Consequentemente devemos apreender e considerar os diversos olhares 

projetados numa castanha-de-caju. Saber que ela é a representação de um sopro de vida, é um começo, 

é um desafio que “um dia todos devem encarar”. 

 

O desenvolvimento das oficinas de dança numa perspectiva transdisciplinar e sociodramática 

Neurologistas, como Antônio Damásio, argumentam o valor das emoções. Apostam, tal como Moreno 

(s.d., p. 139), que novas situações resultam novas respostas. Ainda que a quantidade de exercícios 

estereotipados acumulem experiências facilitadoras da criatividade, não são eficazes o bastante para o 

desenvolvimento da espontaneidade. Segundo sua teoria, a libertação dos clichês dá lugar à 

espontaneidade.  

A dança, de certa forma, representa um recurso que a transdisciplinaridade tem em mãos porque 

expressa diversos aspectos humanos ao comunicar a interioridade do ser, e ao provocar sentimentos e 

emoções, mas, por razões ideológicas ou outras, passa a ser mais explorada nos contextos técnico-

táticos, o que dificulta o seu discurso sentimental ou a sua inclusão para facilitar saberes e fazeres 

pedagógicos. (VISCOTT, 1976; THUMS, 2003) 

A transdisciplinaridade perpassa por um sistema comum de axiomas e, numa dança de cunho 

transdisciplinar, o corpo universal é o seu produto. Temas relativos à diversidade cultural, por 

exemplo, redimensionam essas práticas, principalmente quando tratadas pelo psicodrama e 

sociodrama. Para as pesquisadoras, essas alternativas passaram a ter um significado recente, quando 
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uma delas iniciou a formação em psicodramatista. Mas o que pretende o sociodrama numa teia de 

corpos esculpidos e trabalhados segundo uma unidade que se vangloriou de ter um 'slogan' pessoal - 

“o herói olímpico”? 

O corpo, em movimento, tratado somente pelas práticas esportivas, incita a formação de seres 

normóticos, portanto, insensíveis, egocentrados, medíocres e alienados, como registra Crema (2009). 

Este fato ocorre com frequência, mas até em esportes que associam música e se autodenominam 

expressivos, causando um esvaziamento da espontaneidade e criatividade, bem como dos elementos 

que a natureza forneceu ao ser humano: o poder de saltar, pular, dançar, nadar, correr, entre outros 

movimentos naturais, deixando de contribuir um pouco mais para a formação humana de cada ser.  

É preciso reconhecer que as pessoas devem ser observadas pelo que são, e nunca pelo que possam 

oferecer. A falta de um discurso relacional do ser humano com a natureza impede de se sonhar com 

outros espaços para a educação motora onde possam ser vivenciados jogos e brincadeiras, sejam com 

cajus ou melões de são caetano. Se isso não ocorre, não chegaremos a entender o sutil discurso 

discente do CMS, proclamando que uma castanha de caju faz a diferença numa quadra esportiva que 

deseje se transdisciplinarizar. 

 

O encontro de uma castanha com um caju e um cajueiro: a unicidade do ser 

Para os alunos do grupo de dança do CMS, a instituição não se conscientizou do quanto a dança estava 

presente nos cerimoniais, cenas cotidianas ali representadas/apresentadas. Se, para eles, sempre fora 

dito que é feio chorar, para isso foi criado “... à sombra de um cajueiro”, com o intuito de se poder 

chorar, à vontade, pois, em qualquer cajueiro, qualquer um pode chorar ou sorrir, pode se 

autoconhecer e vivenciar a liberdade de expressão, muitas vezes impedida  pela ginástica ou por 

professores-coreógrafos, ditadores de uma formalidade perpetuada pelas constantes competições 

esportivas.  

Na percepção dos aprendentes-educadores, a descoberta de que as coisas simples da vida devem ser 

vividas com plenitude, mostrou o quanto é possível, além da marcha e da continência, tornar a caserna 

um lugar especial, onde atores-dançarinos podem transformar a realidade, ali vivida, numa outra 

dimensão. A premissa de que a cultura envolvida no contexto militar está dissociada de uma 

ambientação cênica, levou-nos a coletar momentos do seu cotidiano que mostrassem uma performance 

diferente. Dessa forma, poderíamos, com mais facilidade, vislumbrar que, através de seus vários 

rituais, existe uma forma de produzir espetáculos, ainda que não intencionais. 

Os trajes típicos históricos, os longos treinamentos para as diversas formaturas e desfiles no transcurso 

do ano letivo, repletos de coreografias, ostentando um padrão riquíssimo de detalhes gestuais, 



3166 
 

importantes etapas a serem vencidas na sociedade castrense16, como citam Celso Castro (2004) e 

outros historiadores sobre a estrutura militar, registram o quanto é impossível passarem despercebidos, 

até mesmo para as pessoas mais insensíveis, que esses rituais, estabelecidos no referido recinto como 

“conservas culturais”, são preservados até pelos mais jovens. 

Entre as várias observações realizadas durante o processo criativo, o cajueiro referenciado parece estar 

relacionado a uma dimensão superior às experiências corporais que costumam ser concretizadas na 

educação física. Ligada essencialmente à relação dos personagens com diferentes tipos de árvores, 

trouxe um passado distante da humanidade quando uma árvore se tornava o tótem sagrado de uma 

coletividade. Talvez o desconhecimento do código pessoal dos adolescentes, bem como a falta de uma 

leitura desses códigos e/ou símbolos totêmicos, por parte dos adultos, tornou imperceptível, para os 

mesmos, pois o meio ambiente possui uma relação dialógica muito especial para esses mesmos jovens, 

dando a sensação de um ritual primitivo, caracterizando o trabalho como indutor de sensações, 

penetrando no 'como se' que as artes cênicas alimentam, reconhecendo, no corpo, um universo de 

possibilidades. 

Para compreendermos isso é preciso 'letrar' a nossa primeira cartilha expressa, naturalmente, em nós 

mesmos e que, apesar de muitas teorias se debruçarem sobre ela, ainda é incogniscível a sua 

linguagem e a daqueles que nos rodeiam. Como leitura subliminar, a inteligibilidade das expressões 

corporais foram vivenciadas na obra a partir, textualmente, da leitura de uma carta psicografada de 

uma mãe para sua filha, após perceber que a filha se culpava pela morte da mãe. O texto adaptado é de 

uma beleza incomensurável, principalmente pelo modo como os estudantes trataram o tema da morte, 

com tanta simplicidade como um especial ritual de passagem. Segundo a leitura do texto, a mãe 

explica à filha que não é uma separação física que nos torna mais ou menos felizes, mas a derrubada 

da fronteira que impede o relacionamento de ambas. Eis a razão pela qual o trabalho conduziu os 

dançarinos para um mundo que era um pouco deles e um pouco dos autores lidos por eles. Sentiam 

que falar do cajueiro era falar da vida, era falar de todos os seres terrenos que se relacionam e que 

vivem emocionalmente implicados.  

A identificação estudantes-autores com as referidas obras ocorreu pela maneira como os autores foram 

educados. Em “O meu pé de laranja lima”, por exemplo, Zezé, personagem da referida obra, teve um 

pai extremamente imperioso e tirânico. As experiências vivenciadas com o cajueiro ou com o pé de 

laranja lima que eles se agarraram e, mais tarde, com o melão de são caetano, foi um feliz retorno ao 

lúdico, repleto de falas denunciadoras de uma afetividade reprimida.  

Em razão dessa percepção, a performance mostrou as sensações e surpresas obtidas com o encontro da 

natureza, ali estabelecida, pelo espaço ao redor (árvore, folhas, terra e um largo pano vermelho que 

                                                      
16 Termo utilizado por Celso Castro e diversos autores que tratam sobre as instituições militares. 
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simbolizava a vida). Diante deste palco harmônico que qualquer força onipotente presenteou o olhar 

humano, é extremamente maravilhoso ver a resposta e o entendimento através de uma simbólica 

castanha, futuro pé de caju, representativas também das sombras, tanto dos alunos quanto da 

professora. Assim nascia o gosto pela leitura e pela dança em cada um, se é que esse gosto já não 

estava latente e nós, educadores, não havíamos percebido. 

Se o entendimento dos sentimentos alheios é tão difícil, saberão menos ainda, os ditos superiores 

hierárquicos, o que querem “Os canhões de Amaralina” e o que fazer com aqueles corpos rigidamente 

edificados por eles. Talvez os autores quisessem notificar o preconceito e a arrogância de muitos ao 

observarem a arte como um produto de pessoas que não são, de fato, ‘consideradas’ dentro de 

determinadas coletividades. E o cajueiro, pode-se perceber, foi uma alternativa para que eles 

voltassem ao estágio embrionário de cada um, tentando desbloquear determinados traumas de 

infância/adolescência e que tinham a ver com esses senões. 

 

Metodologia 

Em todas as oficinas de dança-teatro, realizadas no CMS, o letramento se fez presente. Nas outras 

instituições parceiras, tais como a Cia Antonio Walter Leone, Cia de dança de salão Fábio Augusto 

Martins e Cia. de danças espanholas, a prática da leitura, associada à dança e à música, situava-se nos 

textos elaborados para os musicais. A importância dos diálogos estava no fato de interferirem 

sensivelmente nos sentimentos de cada um, vez ou outra ou, por muitas vezes, oferecendo momentos 

de grande prazer, abrindo canal para a sensibilidade orgânica e global. 

Para desconstruir a prática intensificada da competitividade no corpo discente do CMS e nas 

proposições didáticas dos graduandos de Educação Física, a análise das obras que dessem subsídios ao 

pensamento holístico foi reforçada. Autores como Jiddu Krihnamurti (1953), Dante Galeffi (2003), 

Noemi Salgado (2007), Roberto Crema (2009) entre outros, que tratam, sobretudo, da arte de 

aprender, ampliaram a capacidade de compreensão da vida numa totalidade quântica. 

No que tange à obra dos integrantes do CMS, as obras 'Meu amigo de infância' de Humberto de 

Campos e 'O meu pé de laranja lima' de José Mauro de Vasconcelos propuseram um discurso peculiar 

panfletário sobre o amor inquestionável pela natureza, pelo meio ambiente, e a dificuldade de expor 

sua intimidade num ambiente tão avesso ao discurso do coração. Além dessas obras outras tantas 

serviram de apoio às criações coletivas que perpassaram por ensinamentos de como lidar com 

situações adversas, ao mesmo tempo em que eles trabalharam a preocupação com a existência humana 

na natureza-meio ambiente-comunidade-relações subjetivas com maestria e criatividade. Com essas 

características, provaram, de igual modo, que a responsabilidade social é um assunto também de 

jovens adolescentes e até de crianças.  
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Como o trabalho é de natureza coletiva, cada série escreveu uma parte das histórias. Propondo 

glorificar o sensível, foram empregadas práticas inter e transdiciplinares em que o diálogo foi a base 

das tarefas desenvolvidas. Diversos estilos de dança e, propositalmente, a dança de salão nunca deixou 

de estar presente. Assim as atividades foram tomando forma, por vezes dificultadas pela insuficiência 

de tempo, para o aquecimento do próprio grupo nas oficinas, o que exigia estratégias próprias. Outra 

dificuldade que se apresentou bastante contundente foi a presença de um sistema de rodízio realizado 

no 6º e 7º ano. O contato com os alunos foi prejudicado por conta de pouco tempo de aproximação 

com eles. 

A proposta temática dos projetos interdisciplinares facilita a introdução dos textos que destacam 

nomes consagrados pelo heroísmo, a eles conferidos, além da utilização de conteúdo pertinente às 

diversas categorias de aprendizado em ciências: botânica, morfologia, entre outras. Foi assim que, 

entre plantas e frutos, o melão-de-são-caetano e o cajueiro puderam se destacar, aludidos no texto de 

Humberto de Campos. 

Essa rede de informações, tecida em 1996, propagou-se até 2009. Foram muitos estudantes a se 

aventurarem nesta jornada, nas diferentes composições que deram um colorido especial ao cenário 

verde-oliva, ou branco, vermelho e azul do SCMB. Alguns ícones, indiscutivelmente, se notabilizaram 

para criações invejáveis até para quem explora o terreno das artes cênicas, o que justifica solicitar a 

continuidade desse trabalho para que não sofra mais uma ruptura como a ocorrida em 2010 e 2011. 

Por um milagre, a rede ainda não se rompeu e o cajueiro ainda está de pé. 

Enfatizamos que as circunstâncias favoráveis à execução surgiram da necessidade de o CMS 

contribuir para o desenvolvimento cultural do público-alvo, pois a arte-educação, por si só, não se 

basta se não for apoiada pelo contexto que a constrói. Através de tais trabalhos, atributos da área 

afetiva tais como, criatividade e a produção de novos saberes foram percebidos. Assim leituras tais 

como as obras de Joaquim Manoel de Macedo (A moreninha, Vítimas algozes e Memórias da Rua do 

Ouvidor) e dos educadores transdisciplinar (Jiddu Krishnamurti, Dante Galeffi, Noemi Salgado) 

tornaram efetivo o/a:  

Registro de práticas performáticas após algumas visitas na UFBA. 

Interpretação das leituras e aplicação prática das obras estudadas. 

Utilização de outros mecanismos pedagógicos de apoio (filme, DVDs) como recursos de 

construção cênica 

Construção de roteiros dramáticos e criação de sequências coreográficas. 

Transversalização e constextualização de conhecimentos 
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Conteúdos curriculares 

Anterior à criação de “... à sombra de um cajueiro”, os integrantes do grupo de dança tiveram a 

primazia de vivenciar instantâneos do ‘ser’ quando cada um se apresentou no Teatro Castro Alves 

(TCA) e tornaram-se senhores da sua própria história. Em 2012, outras obras selecionadas, entre 

algumas de Jorge Amado, estão sendo trabalhadas como temas-chaves de composições coreográficas e 

servirão de elemento integrador nas duas instituições referenciadas neste estudo com vistas a estreitar 

o laço com a cultura nordestina e carioca, uma meta para se tentar devolver, à dança, o seu lugar na 

instituição, impedindo que fatores intervenientes impeçam seu fluxo dialógico e transdisciplinar, uma 

forma de afastar o condicionamento desenvolvido nas escolas de dança onde o professor elabora uma 

coreografia e os alunos a reproduzem. 

 Na época da feitura do trabalho, utilizou-se a Técnica de Muska Mosston. Nela uma variedade de 

possibilidades de produção coreográficas, associadas às notificações de Rudolf Von Laban, 

instrumentalizavam a prática dos trabalhos afetivos, criativos, cooperativos e ampliavam a qualidade 

estética e vivencial de suas construções, bem como a percepção das qualidades de movimento, fugindo 

um pouco das normas de avaliação educacional estabelecida no (Nr 104/ Departamento de Ensino e 

Pesquisa (DEP), de 28 Dez 00).  

Pelo fato de terem associado diversos estilos de dança de forma primorosa, podemos perceber que 

houve um progresso tanto em quantidade quanto em qualidade. Os estudantes ultrapassaram o marco 

do padrão da ginástica, alcançando um estilo de dança personificada.  

Além desses dados, a visão estética que os alunos puderam obter sempre foi facilitada pelas filmagens 

e relatos exibidos e enviados para os prêmios arte-educação na escola cidadã, cuja IX edição o colégio 

foi agraciado indo para uma posição de semifinalista no concurso ecofuturo “Ler é preciso”. A 

elaboração dos roteiros, escolhas musicais e confecção dos figurinos ressaltam o inusitado e o 

incompreensível para um contingente tão pequeno, mas grande nos seus ideais de vida, e isso qualifica 

a experiência como uma forma eloquente de vivências transdiciplinares. 

 

Considerações  

Como percebemos, a cultura corporal do movimento pode ser vivenciada pela diversidade de práticas 

e manifestações culturais diversas. Em relação à dança, utilizada na Educação Física, as práticas psico 

e sociodramáticas servem de instrumento inusitado para as práticas corporais que preparam o ser para 

a vida através das diversidades de estilos enriquecendo o vocabulário cultural do aluno. Entretanto, 

ficou óbvio que não é apenas pelo fato de o professor de educação física trabalhar com esse repertório 

que a contemplação dos ideais holísticos se garantiu. Uma vez que tornar mais humana a educação 

física no ensino superior é algo bastante complexo e, ainda que as neurociências apresentem a 
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necessidade de concentrarem esforços para se trabalhar a diversidade de ações, a educação física ainda 

se traduz como um bojo convencional de normas e regulamentos que aprisionam os corpos em gaiolas 

de loucas criaturas que só almejam a subida no podium, como faziam os antigos gladiadores. 

Se, até um determinado período, a educação física escolar empregava apenas o esporte quando da 

educação corporal, investindo em diversas categorias olímpicas, torneios e festivais, promovidos por 

outros estabelecimentos, doravante, a composição de exercícios imitativos e estereotipados, que antes 

impedia o educando de utilizar satisfatoriamente sua criatividade, iniciativa e raciocínio, poderá contar 

com outros artifícios de tratamento corporal.  

Dessa forma, “... à sombra de um cajueiro” aborda, neste encontro em especial, uma iniciativa, dentre 

muitas, de aproximação com o meio ambiente ao ensinar como plantar um cajueiro e torná-lo seu 

amigo de infância. Serve de motivo para apontar outro caminho para a educação física trilhar, assim 

como registra as alternativas para percebermos o outro como uma árvore confidente e torná-lo um 

amigo especial. Apresenta, mais ainda, como o caju pode ser percebido como um fruto do mato, e 

como esse mesmo fruto pode tornar-se um poderoso melão de são caetano. Em outras palavras, 

devolve a naturalidade à educação física. 

A estratégia de os dançarinos atores levarem, para a sala de aula, experiências íntimas com melões e 

com cajus, fez seus professores e educadores, com a aquiescência da direção de ensino e comando do 

CMS, mostraram a possibilidade de ela ser utilizada, sempre que possível, como  instrumento de uma 

verdadeira educação.  

Recomendamos que a ação possa ser supervisionada pela Associação Baiana de Psicodrama 

(ASBAP). Assim passaremos a conhecer, com mais propriedade, a essência das diferentes histórias de 

vidas discentes, agregando a elas valores e garantindo um lugar do sensível numa ambiência militar e 

universitária, sensibilizando professores e familiares.  

Se a pesquisa contribuiu para a compreensão de que as angústias dos discentes de nível superior são as 

mesmas dos estudantes do ensino básico, acrescentamos ainda que tomar consciência de que é 

possível sempre dizermos o que sentimos, é uma possibilidade de evitarmos ressentimentos que se 

tornam profundas fissuras nos relacionamentos de grupo. Compreendemos que, a partir daí, o discurso 

dos alunos é como um brado que discursa o amor entre os seres, como um ícone que vez ou outra 

surge com outros nomes, cuja essência é inalterada. 

Não é uma educação física competitiva, alheia ao corpo sensível que torna fácil a missão do educador 

físico. A singularidade de cada um é fartamente aplaudida pelos brilhos que uma medalha possa gerar, 

pela força ígnea da tocha e pira olímpica, pelo suor intenso que lusco-fusca os olhos ávidos dos 

treinadores que da arquibancada pedem mais, sabemos disso. E sabemos mais ainda que muitas vezes, 

inconformados, treinadores esquecem que um dia o “seu” atleta, amorosamente recebeu um nome que 
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o representa nos momentos de glória, mas que, nas quadras, quando não estão colaborando para que o 

treinador se glorifique e proclame pavoneadamente: “as minhas meninas/meninos venceram o 

campeonato!, eles foram os melhores! as minhas alunas logo que entram no meu time apresentam uma 

performance brilhante, a gente vê logo a diferença!” e que diferença!”, passam a receber nomes de 

baixo calão: babacas, moleques, lerdos, idiotas e uns cem números de outros nomes apelativos e 

raivosos. 

Utilizando as práticas sociométricas e transdisciplinares, seguramente, teremos à disposição um 

instrumento profícuo nas questões de gênero, de relacionamento humano, de ética e estética corporal, 

de natureza humana, animal e vegetal, e, dessa forma, transporemos o mundo da caserna alastrando-

nos pelos muros de pedra. Poderemos, então, informar a todos que possam ouvir que, 'de abóbora faz 

melão, de melão faz melancia ...', produzindo em pleno inverno flores e frutos, nas cores verdes e 

amarelas. Aceitaremos, de forma mais fácil, a ideia de que ler e escrever é um compromisso de todas 

as áreas no sentido de facilitar uma educação mais livre, o que faz todos se sentirem em liberdade, 

ainda que dentro de gaiolas insanas pela normatização exagerada dos costumes peculiares sociais. 

Portanto, nos trabalhos inter e transdisciplinares, o corpo deverá, doravante, ser o grande polo de 

encontro de todas as disciplinas para que tenhamos um fruto de trabalho comum a todos que procuram 

respostas às perguntas mais elementares da vida: Quem sou eu? Por que vivo? Para onde a vida nos 

leva? 
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Resumo: 

O texto apresenta o trabalho intitulado de: O contexto do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Prática de Ensino de Geografia na EJA – NUPEJA: espaço de ensino – aprendizagem por meio 

da investigação. Objetivamos abordar contribuições  acadêmicas significativas para a inovação 

na prática docente do professor de Geografia que atua na Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

O referido núcleo está vinculado ao curso de Geografia da Universidade Estadual de Alagoas, 


