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Resumo: Esse artigo trata-se de um relato de experiência sobre tese de doutorado em 

andamento junto ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances 

Culturais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Versa sobre uma exposição narrativa 

dos pressupostos teórico-metodológicos que circunscrevem a pesquisa apresentando o 

objeto de estudo, problematização, objetos e referencias teóricas até o momento elegidas. 

Palavras Chave: Extensão Universitária; corpo/arte, interculturalidade, performances 

culturais, Educação do sensível e Educação Decolonial.   

 

O presente escrito trata-se de um relato de experiência com a pesquisa em nível 

de doutorado em andamento junto ao Programa Interdisciplinar em Performances 

Culturais da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. 

A investida acadêmica que ora abordamos é mediada pelas minhas experiências 

singulares com o campo das artes e formação humana, na condição de um 

professor/pesquisador/artista que, há três décadas, convive com o universo da música e, 

recentemente, o da literatura e da poesia. Nesses lugares e entre-lugares das artes e 

docência, inúmeras experimentações pedagógicas fizeram parte de meu trabalho docente, 

o qual, nasce na Educação Física mas novela-se com outros campos interdisciplinares de 
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saber que eclodem em problematizações, dentre as quais, as que sustentam esse trabalho 

de pesquisa.     

Temos percebido no campo das artes que os espaços universitários historicamente 

têm se constituído como referência para se pensar o corpo e as artes como eixos 

articuladores dos processos de formação superior. É diagnosticado que nas experiências 

formativas em artes, expressam-se suportes para fazer eclodir significados e sentidos para 

a formação humana, pautados em experimentações estéticas capazes de fazer da 

Universidade lócus dessa reflexão. 

A presente proposta de tese em andamento versa sobre experiências de formação 

no campo das Artes no interior de uma Universidade Pública. Trata-se de uma análise 

interdisciplinar de experimentações artístico-pedagógicas junto a um Grupo de Ginástica 

Geral, Dança e Teatro, Grupo CorpoEncena, da Universidade Federal de Catalão 

(UFCAT) em Goiás, Brasil.  

O Grupo CorpoEncena, objeto de nossa reflexão é parte constituinte de 

experiências com a arte, formação e docência em coletivos integrados por artistas 

ativistas, rappers, mídia-ativistas, artistas plásticos, poetas, dançarinos, do teatro, do 

cinema, da música, da literatura, da ginástica geral e das artes circenses, dentre outros. Os 

quais procuraram e frequentaram os espaços universitários com o desejo explícito de 

socializar e expressar as suas linguagens. Movimentos populares ambientalistas, 

feministas, LGBTQi, movimento negro, movimento estudantil e, inclusive de partidos 

políticos, instituições públicas e privadas da cidade, sindicatos/entidades de classe e 

intelectuais da Universidade operam uma cena cultural onde o Programa de Extensão 

Universitária Grupo CorpoEncena está presente. 

Essas cenas estão ora em vibrátil busca de articulação, ora em consonância com 

suas próprias linguagens e dissonâncias políticas e estéticas em busca da materialização 

de projetos de formação, capazes de explicitar propostas educativas alternativas e 
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transformadoras em seus respectivos saberes, procedimentos e estratégias educativas e 

experimentação estética. 

O CorpoEncena é um coletivo de dança, ginástica, artes circenses, teatro, práticas 

corporais orientais e de matriz africana. Intitulado Programa de Extensão Universitária 

Corpo Formação e Experiência Estética - Grupo Corpoencena, ligado ao Laboratório de 

Práticas Corporais e Artísticas e Laboratório Corpo e Sociedade, do Curso de Educação 

Física da Regional Catalão UFCAT.  

Contemplado com os editais públicos de financiamento da Política Nacional de 

Extensão Universitária das Universidades Públicas Federais (PROEXT) nos biênios 

2011-2012 e 2016-2017. Produz em seus Núcleos de Produção Cultural, demandas para 

cada uma de suas cenas: Teatro, Ginástica Geral, Dança e Cultura Circense, Música, 

Capoeira, Maculelê, Cinema e Produção áudio visual, Composições 

(produção/estudos/investigação dos roteiros e elaboração de laboratórios corporais, 

performances/espetáculos. Entre essas performances/espetáculos CARCARÁ NÃO VAI 

MORRER DE FOME (João Cabral Neto, Maria Betânia, Barbatuques); VIA CRUCIS 

DO CORPO (Clarice Lispector) e; CAPOEIRA, MACULELÊ, SAMBA DE RODA E 

MARACATU, evidenciam tais espetáculos e performances questões acerca de gênero e 

sexualidade, identidade e tradição afro-brasileira, racismo, classe e geração. 

Como problemática da pesquisa lançamos o seguinte questionamento: Quais os 

sentidos e significados atribuídos a experiência acadêmica e seu impacto social, quando 

o corpo e a arte se constituem como eixos problematizadores de uma formação crítica e 

sensível no contexto das ações da Extensão Universitária? E como objetivo central 

buscamos discutir a partir das ações extensionistas do Programa de Extensão 

Universitária Corpo, Formação e Experiência Estética - Corpoencena, o potencial 

educativo emancipador para fazer circular e colocar em sinergia conteúdos da arte, 

educação e política com vistas a formação crítica e sensível. 
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Os suportes teórico-metodológicos versam acerca da pesquisa performática como 

método e como referência teórica, bem como, as discussões acerca da Educação 

Decolonial, Performances Culturais, Interculturalidade e Educação do Sensível para ver 

eclodir uma reflexão interdisciplinar sobre o objeto. 
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No campo da Interculturalidade optamos por discutir nessa tese tolerância e 

coexistência com o outro em LOPES (2012); lugar de resistência em FLORES (2003); 

como prática cultural e social que emerge dos postulados do hemisfério sul do mundo 

DUSSEL (2016); e como uma Pedagogia Decolonial, nas reflexões de FLEURI (1999, 

2005) e outros/as autores que articulam a Decolonialidade, Interculturalidade e educação.  

Identificamos que essa seja uma prática e episteme dos saberes periféricos do 

mundo na medida que preserva como campo central de saberes aqueles oriundos do 

hemisfério Sul do Mundo, onde a possibilidade prática e teórica se sustenta num dialogo 

intercultural entre as periferias do mundo, Seria, portanto, a Interculturalidade uma 

prática e episteme balizada na troca dialógica através do exercício psíquico, corporal, 

educacional, social e político de enfrentamento dos saberes hegemônicos de orientação 

eurocêntrica e norte-americana. 

A Inteculturalidade não se restringe a dimensão moral da tolerância e do respeito 

como os estudos culturais e o multiculturalismo propõem quando buscam um esforço de 

encontrar um equilíbrio absoluto e abstrato nas relações sociais. O que exige a 

Interculturalidade é uma troca dialógica no contexto conflituoso das relações de poder 

saber presentes em qualquer sociedade, garantindo assim seu caráter em movimento, 

fronteiriço, de margens hibridas, sem cair em relativismos, mas afirmando o diálogo 

intercultural como premissa teórica e prática. 

Portanto a Interculturalidade remete à tolerância, coexistência crítica, lugar de 

resistência política a partir de práticas sociais e culturais que emergem do hemisfério sul 

do mundo que, no campo da Educação, se configuram como uma Pedagogia Decolonial 

de existência. Fixa como convicção, mas em movimento pluri- versátil é uma 

epistemologia que orienta olhares sobre a filosofia e as artes, olhares esses das periferias 

para as periferias do mundo. 
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Um outro campo de saber que sustenta nossa análise do objeto proposto versa 

sobre as performances enquanto Performances Culturais (SCHECHNER, 2003/2010; 

TURNER, 1974/2015) e Performances Incorporadas (TAYLOR, 2013) onde o corpo 

performático toma força (REZENDE, 2015; RAMOS, 2016). Exigência interdisciplinar 

busca na Antropologia do teatro e das artes possiblidades de se compreender o mundo. 

O potencial do teatro na vida social (TURNER, 2015) converge para potencializar 

símbolos e signos antropológicos para se compreender as dinâmicas da vida social. 

Símbolos e signos esses oriundos de um estudo performático de sociedades tradicionais 

como as africanas e asiáticas permitindo compreender fenômenos sociais do presente e 

das artes integradas. 

Na análise dos autores mencionados, o teatro é uma hipertrofia dos sistemas 

jurídicos e ritualísticos das sociedades tradicionais e contemporâneas e seus símbolos e 

ritos permitem observar a performance cultural como referência de análise das 

sensibilidades sociais, assim, as performances culturais são uma antropologia 

interdisciplinar da experiência. 

A experiência estética performática elabora-se nas estruturas cognitivas, nas redes 

de desejo e emoção e afloram nas experiências estéticas corporificadas como as presentes 

nas diferentes linguagens artísticas rompendo portanto com uma antropologia 

estruturalista por dar vazão às emoções e volição de rituais e dramas sociais. Símbolos 

verbais e não verbais estão presentes numa performance cultural pois se inscrevem no 

corpo em todas suas dimensões biológicas, emocionais, políticas e sociais. 

O conceito de liminariedade apresentado por TURNER (2015) onde os ritos estão 

lá e cá em lugar de transição no entre lugares e operam o velho-novo permitem uma 

análise das experiências artísticas antiestruturalista, deslocadas da centralidade do poder 

saber operam uma renúncia com o hegemônico social. 
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Uma outra vertente teórica presente nessa pesquisa nasce dos estudos acerca da 

Educação do Sensível (FONTES, 2009). Não percebemos a referência da Educação do 

Sensível descolada dos estudos sobre Performance Cultural e Interculturalidade. No 

momento de reflexão e leituras, essas sempre nos remetiam aos corpos, imaginando uma 

Educação Sensível do Corpo Intercultural e a Educação Sensível do Corpo Performático. 

Nessa perspectiva pensar a Educação Sensível remete à categorias como a 

primeira emoção, as sensibilidades e suas intersecções com a política, as padronizações 

corporais e os lugares de resistência.  

Os mecanismos de padronização e universalização do corpo são caros aos 

processos que se coadunam com a diversidade cultural e suas sensibilidades, gerando 

angustias e distorções de ordem política e psíquica àqueles que tem marcado em seu corpo 

outras referências mais dissonantes e pouco desejáveis aos modelos padronizados.  

Pensar sensivelmente o corpo remete a questionar tal padronizações pois 

convergem essas a uma invisibilidade social, cultural e política capaz de obscurecer o que 

os corpos distintos são na realidade social concreta. Impulsionar olhares outros sobre a 

Educação do Sensível é tornar prática a evocação das sensibilidades para fazer emergir 

corpos de qualquer ordem cultural e política, os quais, avassalam as padronizações 

significativamente buscadas nos processos de Educação do Corpo, sejam na esfera formal 

da Educação ou em Instituições outras como academias e o esporte de rendimento. 

Essa criação de corpos ícones representados por corpos sensíveis de um universo 

fechado e mercadorizado, potencializa percepções hegemônicas de descontentamento 

com o corpo que se tem e de obediência aos métodos de beleza e eficácia, de 

universalização, sucumbindo a diversidade cultural que corpos distintos podem afirmar 

como discurso e realidade.  

Os corpos representados de fora para dentro, com consentimento individual e por 

mecanismos opressores de construção de imagens, elaboram metodologias a priori de 
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vinculo sensível não com o corpo que se tem, mas com aquele que se deseja 

(padronizado). Isso levado ao estremo invisibiliza as contestações e resistências presentes 

numa Educação do Sensível. 

Os corpos canônicos são, portanto, a soma de uma Educação Sensível calcada no 

trabalho, na publicidade, na medicina, na beleza e na Educação que se sustentam na 

universalização do que é belo, deixando para trás os elementos sensíveis de uma educação 

para a diversidade. As mídias, a ciência, as artes, todas focando a padronização como 

resultado, ainda que na realidade concreta esses corpos sejam impossíveis de serem 

alcançados em suas estruturas fixas, ainda sim, sustentam mentalidades e práticas que 

subvertem a rica diversidade cultural que poderíamos buscar.   

O campo das artes e da Educação Sensível que, por ela é experimentada, são 

aportes de resistência aos postulados hegemônicos da padronização. Numa Educação do 

Sensível onde a arte é o eixo problematizador a criticidade é recorrente e estimula a 

reinvenção, pelo sensível, de outros corpos. Ainda que não sejam hegemônicos estão lá 

presentes nos processos de Educação do Corpo e acabam por rivalizar com as 

padronizações. Esse é o sentindo de uma Educação do Sensível pelas artes, tornar possível 

a experimentação social e política de outros corpos.   

Por fim, vislumbramos como um último referencial para análise do objeto nessa 

proposta de tese são as pedagogias decoloniais. E sustentamos nossa reflexão em Mota 

Neto (2018) e Legranmandi & Gomes (2019) para trilhar nosso caminho teórico.   

Pensamos a Pedagogia decolonial também como pedagogia Intercultural pois os 

saberes considerados subalternos remetem um reinventar a Educação como lócus de 

resistência cultural afim de enfrentar com tolerância, alteridade e de forma unificada e 

dialógica os postulados de uma formação eurocêntrica do pensamento ocidental. 

Ao pensamento originado a partir de uma Educação Decolonial/Intercultural cabe 

o recurso de uma pluriepistemologia fundada nos saberes tradicionais do hemisfério sul 
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do mundo onde corpos são representados distintamente daqueles padronizados numa 

vertente eurocêntrica de saber. Esse desafio perpassa por uma relação dialógica de 

saberes, calcada numa iniciativa de reinvenção e revolução dos postulados opressores e 

prontos da sociedade moderna.       

Nos campos da filosofia, da sociologia, da antropologia, das artes, dentre outras 

esferas de saber, há um rico terreno para se pensar as pluriepistemologias do Sul como 

práticas e paradigmas. Especificamente nas reflexões e experimentações do corpo nas 

artes, inúmeras são as possibilidades de quebra hegemônica dos saberes e da transmutação 

para saberes tradicionais que sustentam culturalmente nações, povos, coletivos e 

experiências singulares.  

Enfim, o que se configura como expectativa desse trabalho em andamento é poder 

elucidar aspectos formativos e pedagógicos inerentes à prática artística no interior de uma 

Universidade Pública. Propomos, portanto, pensar entre outras problemáticas, o campo 

da Extensão Universitária em Artes, as correlações curriculares entre Extensão, Ensino e 

Pesquisa. Os saberes de matriz intercultural, performática, decolonial e sensível na 

Universidade Pública e sua interface com saberes hegemônicos. E, as experiências 

singulares de estudantes e professores que mediam com o campo das Artes nas 

Universidades. Entendemos que essas premissas, ainda que abertos para outras que no 

decorrer da pesquisa empírica apareçam, são o aporte inicial dessa tese.          
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