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Unesp e a Escola: uma parceria com movimento 
 

Kathya Maria Ayres de Godoy 
Bailarina e coreógrafa; Graduada em Educação Física, Pós-Graduada em Ginástica e 
Dança; Mestre em Psicologia da Educação (PUC/SP); Doutora em Educação 
(PUC/SP). Leciona no Instituto de Artes da UNESP no Programa de Mestrado em Artes 
e nos Cursos de Licenciatura em Artes. É líder do Grupo de Pesquisa Dança: Estética 
e Educação. Dirige o Grupo de Dança IAdança. 

 

Olá professor, profissional da educação, da arte, da dança. Tenho neste 

momento a incumbência de apresentar a vocês quem somos nós: a instituição 

de ensino e a equipe que produziu esse material.  

Tarefa difícil e de grande responsabilidade, pois falar dos protagonistas 

construtores deste projeto significa iniciar este percurso apresentando a 

UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  que hoje é 

uma das maiores e mais importantes universidades brasileiras, com destacada 

atuação no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à comunidade. 

Mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, é uma das três 

universidades públicas de ensino gratuito, ao lado da USP – Universidade de 

São Paulo e da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. 

Há, no entanto, uma peculiaridade que a distingue das demais: é a única 

universidade pública presente em praticamente todo o território paulista. Sua 

estrutura multicâmpus está presente em 23 cidades do Estado de São Paulo, 

sendo 21 no interior; um em São Vicente – o primeiro no Litoral Paulista e um 

na Capital do Estado, Campus de São Paulo – Instituto de Artes 

http://www.ia.unesp.br – local onde se deu este projeto. 

Criada em 1976, a partir de institutos isolados de ensino superior que 

existiam em várias regiões do Estado de São Paulo, a UNESP – tem 32 

unidades que oferecem 168 opções de cursos de graduação em 64 profissões 

de nível superior, que formam por ano, 6 mil novos profissionais e é 

responsável por 115 programas de pós-graduação que oferecem 110 

mestrados acadêmicos, 4 mestrados profissionais e 91 doutorados 

acadêmicos.  

Para organizar e dar vida a toda essa estrutura existe a Reitoria que 

agrega quatro Pró-Reitorias: Ensino, Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa 

http://www.ia.unesp.br/�
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Acadêmica. O projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança vincula-se 

diretamente à Pró-Reitoria de Ensino (PROGRAD) por meio do Projeto Núcleo 

de Ensino e se articula as três demais pró-reitorias através do Grupo de 

Pesquisa Dança: Estética e Educação – GPDEE e do Projeto de Extensão 

IAdança.  

O Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação – GPDEE, é 

composto por graduandos, mestrandos, mestres, doutores e pós-doutores que 

investigam as relações entre o ensino, o aprendizado, o processo de criação e 

a estética da Dança. O GPDEE vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em 

Artes do Instituto de Artes da UNESP, na área de concentração denominada 

Arte e Educação e tem como linha de pesquisa os Processos artísticos e as 

Experiências educacionais.  Nosso estudo é multidisciplinar, ou seja, algumas 

áreas de conhecimento (Arte, Educação, Psicologia, Educação Física, Dança, 

Teatro, Música, Artes Visuais) das quais os integrantes são oriundos, dialogam 

sobre temas e abordagens advindas da Dança, processos criativos, 

experiências educacionais, movimento, cultura entre outras.  Abraçamos com 

orgulho a elaboração e implantação de vários projetos porque acreditamos ser 

este um caminho interessante e viável de comunicação com a sociedade. A 

produção do conhecimento a partir da inter-relação entre o ensino e a extensão 

universitária propicia nossa ação nas comunidades, o que se tornou uma de 

nossas frentes de atuação.    

Não posso me furtar em dizer que nossos projetos procuram transpor os 

muros da universidade no sentido de atuar junto e em parceria com os 

segmentos da sociedade em busca da transformação do ensino por meio de 

um olhar diferenciado para a Arte e Cultura.  Essa foi a premissa da qual 

partimos para elaborar o Projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança, o qual 

apresentaremos nas sessões dançantes deste DVD-ROM.   

Uma das características principais de nosso trabalho é a preocupação 

com a Formação de Professores. Desde 2006 temos atuado ativamente por 

meio do oferecimento de cursos de formação continuada em Artes, Dança e 

Música para professores da rede pública municipal e estadual. Desenvolvemos 

o Projeto Formação continuada de professores do município de Jundiaí (2006-

2007); o Projeto Teia do Saber em Araraquara, Presidente Prudente e São 
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José dos Campos (2006-2007); o Projeto Pedagogia Cidadã em 

Itaquaquecetuba (2006-2009) com produção de pesquisas científicas 

apresentadas nos principais fóruns regionais, estaduais, nacionais e 

internacionais (X Congresso Estadual Paulista de Formação de Educadores, II 

Congresso Brasileiro de Educação, 5º Congresso de Extensão Universitária, II 

Fórum Cultural de Presidente Prudente, 

Nesse sentido produzimos materiais didáticos que auxiliam o professor a 

criar novas alternativas para trabalhar na prática com seus alunos e depois 

refletir sobre sua construção e práxis pedagógica. Participamos da elaboração 

do Caderno de Formação em Artes do Projeto Pedagogia Cidadã que 

apresenta artigos sobre Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. O caderno 

inicia com textos de caráter mais geral, que trata da Arte do ponto de vista 

filosófico e prossegue com outros nos domínios mais específicos, combinando 

o estímulo à reflexão com sugestões de atividades possíveis de serem 

realizadas pelo futuro docente não especialista (KERR, 2007).   

IX Colóquio sobre Questões 

Curriculares/V Colóquio Luso-Brasileiro em Portugal e ICED 2010 em 

Barcelona). 

Também produzimos o Dança Criança na Vida Real (GODOY e 

ANTUNES, 2008) – livro digital didático ilustrado, oriundo de projeto de mesmo 

nome, composto por um DVD-ROM, no qual há o registro textual e imagético 

da proposta artística educativa, e um DVD Documentário, que retrata 

videograficamente nosso percurso. Essas mídias integram o conjunto de ações 

que empreendemos; nossa contrapartida social. Esse material foi entregue à 

escola parceira para constar em seu acervo e para exibição aos protagonistas 

(atores) do projeto.  

O livro Oficinas de Dança e Expressão Corporal para o Ensino 

Fundamental (SÁ e GODOY, 2009) feito em parceria com o professor Ivo 

Ribeiro de Sá da PUC/SP também reitera nosso compromisso com a produção 

coletiva de materiais que contribuem para a prática profissional do professor.   

Todos esses materiais encontram-se disponíveis em acervos, bibliotecas 

de escolas e de universidades de norte a sul do país para difusão do trabalho 

feito e para ser utilizado como subsídio em cursos de formação de professores. 
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Os integrantes do GPDEE são professores e artistas, portanto 

procuramos refletir sobre nossa prática no contexto escolar, tanto na Educação 

Básica como no Ensino Superior. 

Isso nos possibilita falar, fazer e pensar Dança e Arte no espaço escolar. 

Trata-se de um movimento contínuo no qual temos a ação, reflexão e volta à 

ação de uma maneira diferenciada incorporando situações adversas, atitudes e 

procedimentos de forma criativa (SCHÖN, 2000).   

Este DVD-ROM procurou justamente contar nosso caminho, desde a 

intenção em elaborar o Projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança; 

passando pela retomada das parecerias com a Diretoria de Ensino de Pirituba 

e com a Escola EMEF Professor Antonio Rodrigues de Campos; descrevendo 

ações e pressupostos que nos guiam até uma reflexão sobre o que aconteceu 

de fato junto aos participantes do projeto. Por isso os textos procuram 

preservar a maneira de apresentar os fatos com uma escrita, muitas vezes 

coloquial, que dá vida a autoria dos participantes. 

Venha participar desse processo conosco. Percorra este DVD-ROM de 

maneira atenta, invista em sua curiosidade e explore o conteúdo de cada 

possibilidade de navegação que preparamos para você, seja no meio dos 

textos, nas fotos ou vídeos.  

Lanço um desafio a você: após seguir esse caminho dançante, 

experimente em sua prática, novas alternativas e entre em contato conosco 

pelo e-mail movcult@ia.unesp.br para contar como foi sua experiência. Até 

breve! 

Bibliografia 
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KERR, Dorotea Machado (org.) Pedagogia Cidadã: caderno de formação: 

Artes. 2ª Ed. São Paulo: Páginas e Letras Editora e Gráfica, Unesp. Pró-

Reitoria de Graduação, 2007. 
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Movimento e Cultura na Escola, uma ação possível! 

Kathya Maria Ayres de Godoy 
Bailarina e coreógrafa; Graduada em Educação Física, Pós-Graduada em Ginástica e 
Dança; Mestre em Psicologia da Educação (PUC/SP); Doutora em Educação 
(PUC/SP). Leciona no Instituto de Artes da UNESP no Programa de Mestrado em Artes 
e nos Cursos de Licenciatura em Artes. É líder do Grupo de Pesquisa Dança: Estética 
e Educação. Dirige o Grupo de Dança IAdança. 

Ivo Ribeiro de Sá 
Graduado em Educação Física; Mestre e Doutorando em Educação (PUC/SP). Leciona 
na Faculdade de Educação da PUC/SP e no Curso de Educação Física da USCS. 

 

O corpo que se movimenta e se expressa por meio de ritmos e formas 

diversas.... provocativo, intencional e comunicativo.....pulsante......Este é o 

corpo da Dança que procuramos trabalhar junto às crianças no 

desenvolvimento do Projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança.   

Iniciamos nossa caminhada quando entramos em contato com a 

Secretaria Municipal de Educação (SME) e com a Diretoria Regional de Ensino 

de Pirituba (DRE) a fim de estabelecermos uma parceria entre o Instituto de 

Artes da Unesp e estas instituições para o oferecimento de um projeto de ação 

cultural que trabalhasse com as linguagens artísticas na escola. É importante 

esclarecer que o Instituto de Artes da Unesp (IA) já possuía outras parcerias e 

projetos implantados desde 20031

Após o estabelecimento desta parceria, partimos em busca de uma 

escola que “abraçasse conosco” o projeto. Fizemos um mapeamento na região 

em função dos dados que a SME e DRE nos ofereceu e assim chegamos ao 

Jardim Rodrigo e à EMEF Prof. Antonio Rodrigues de Campos. Esta escola 

está situada na periferia da zona oeste, em locais de ocupação desordenada 

de terras e possuem grande quantidade de conjuntos habitacionais como 

CDHU e COHAB. O crescimento desorganizado da população causou 

transtornos para a região, pois os serviços de educação, saúde, saneamento 

básico são insuficientes para atendê-la. Assim como lazer e cultura, pois os 

lugares como CEUs e Clubes da Cidade se encontram distantes e de difícil 

 em outras regiões da cidade de São Paulo e 

com a mudança do IA para a zona oeste da cidade, esta seria uma boa 

oportunidade de expansão destas propostas. 
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acesso para as crianças. Alto índice de violência urbana. Essa falta de 

infraestrutura urbana, social e cultural atinge os moradores deste local, com 

perfil de baixa renda e instrução, privados de ter contato com Arte, e, neste 

contexto, não possuem acesso a projetos culturais tampouco com a Dança 

como linguagem artística, pois convivem com a representação de dança 

destacada pela mídia. Portanto, apresentar uma Dança que não conhecem 

poderia ampliar o repertório cultural dessas crianças e da comunidade do 

entorno. O projeto teve como objetivos a introdução de uma visão artística e 

educacional da linguagem da dança na escola, contextualizando-a como uma 

manifestação cultural presente na sociedade. Nesse sentido nossa intervenção 

foi pensada para compor as ações da escola como um todo, estabelecendo 

redes de comunicação entre nosso projeto, o corpo escolar e a comunidade. O 

projeto também serviu como campo de estágio para os alunos do Instituto de 

Artes da Unesp, que refletiram sobre a aplicação de práticas educativas e 

artísticas no contexto escolar. O oferecimento de um projeto que abarca várias 

atividades de ampliação do universo cultural das pessoas deve ser visto como 

uma oportunidade de exercício da cidadania. Vale salientar que o início da 

parceria com a EMEF Prof. Antonio Rodrigues de Campos se deu em 2008, 

quando desenvolvemos o Projeto Dança Criança na Vida Real2 e nessa 

ocasião identificamos que não havia acesso a atividades que enfocassem a 

linguagem da dança como manifestação artística e educacional nessa escola e 

em outras da região. Então, a realização do Projeto Movimento e Cultura na 

Escola: Dança (2009/2010) foi uma oportunidade de dar continuidade ao 

projeto anterior, ampliando e fortalecendo a implantação desta linguagem 

artística no ambiente escolar, que tem se encontrado desprovido de propostas 

que contemplem essa perspectiva de trabalho pedagógico. Além disso, 

enquanto Grupo de Pesquisa Institucional (GPDEE)3 , temos o intuito de 

possibilitar o acesso a cultura nas comunidades mais carentes, e estimular o 

hábito de produzir e apreciar as linguagens artísticas, sobretudo a Dança. A 

contrapartida social que oferecemos permite dizer que os alunos/crianças e 

professores que participaram do projeto, poderão se tornar elementos 

multiplicadores do conhecimento artístico e com essa ação ampliar a formação 

de público na área artística e cultural.  
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A formação de público tem sido uma preocupação constante revelada 

nos documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) 

entre outros. Finalmente ressaltamos que a colaboração de mestrandos junto 

ao projeto possibilitou um ganho em dois sentidos. O primeiro porque nossos 

alunos graduandos estiveram em contato constante com a produção de 

pesquisa acadêmica e por outro lado um ganho didático e pedagógico, uma 

vez que existiu a participação direta na intervenção junto ao ambiente escolar. 

Em 2008, por ocasião do desenvolvimento do projeto já citado Dança 

Criança na Vida Real, não trabalhamos com um levantamento de expectativas 

da comunidade escolar em relação ao projeto. Então, no Projeto Movimento e 

Cultura na Escola: Dança, nossa primeira ação foi identificar as práticas 

culturais adotadas dentro e fora da escola (em relação ao ensino da arte e das 

linguagens artísticas) junto aos professores/coordenação e pais/responsáveis 

das crianças. A ação contou com o acompanhamento da pesquisadora Rosana 

Pimenta. Em posse da identificação (feita por entrevistas e questionários), 

elaboramos a proposta de formação continuada junto aos professores e 

coordenação. Na capacitação trabalhamos com elementos que favorecessem 

um olhar diferenciado para as linguagens artísticas, principalmente para a 

Dança de maneira que estimulasse o reconhecimento desta linguagem como 

uma manifestação cultural. Para tanto usamos algumas práticas corporais que 

trabalhamos com as crianças (no Programa Vivências Corporais – olhar para 

si, para o outro, para o meio e olhares) no sentido de sensibilizar esses 

professores para o uso do corpo e do movimento expressivo por meio de jogos 

cênicos próprios da Dança. Esse processo de formação continuada contou com 

o acompanhamento da pesquisadora Fernanda Sgarbi. 

A segunda ação consistiu na elaboração e na aplicação de 

aulas/vivências, que compuseram o Programa Vivências Corporais para os 

alunos da escola. Essas aulas tiveram como foco o processo de socialização 

entre as crianças e a integração da linguagem da dança às outras linguagens 

artísticas no sentido de contribuir para uma percepção estética da Arte. Essas 

vivências foram ministradas pelos graduandos do IA (integrantes do GPDEE) e 

pela mestranda Claudia Rosa e foram usadas como estágio de regência de 

nossos alunos. Embora a Dança tenha sido o principal argumento do corpo, 
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integramos a mesma ao ritmo, som e ao movimento expressivo por meio de 

diversas atividades vivenciadas nas aulas.  

A terceira ação consistiu na apresentação do Grupo de Dança do 

Instituto de Artes – IAdança4

A última ação foi a confecção deste DVD-ROM. Para isto resgatamos 

todo o registro feito (videográfico, entrevistas, questionários) enfim, todo o 

material coletado e partimos para uma análise preliminar feita pelas 

coordenadoras Kathya Godoy e Rita Antunes. Após a análise, partimos para 

organização dos dados e estruturação do material artístico e pedagógico. Essa 

fase foi longa, uma vez que foi necessário trabalhar em conjunto com duas 

outras equipes: a de Produção, Registro de Imagem, Sonorização e Edição de 

vídeo e a de Projeto Gráfico e Produção Digital. 

  e do Grupo de Músicos do Núcleo de Ensino do 

Instituto de Artes da Unesp. Esse momento aconteceu na comemoração do Dia 

das Crianças e permitiu o envolvimento e a participação do público presente 

(crianças, corpo escolar e grupos de dança e música do IA) constituindo a 

tônica do trabalho. O processo criativo do IAdança foi elaborado pelo 

mestrando Ítalo Rodrigues Faria. O objetivo dessa ação foi propiciar a 

integração entre as crianças e os grupos de dança e música e uma apreciação 

estética para além do senso comum, possibilitando uma reflexão 

contextualizada.   

Assim, ao mesmo tempo em que os textos eram escritos pelos 

autores/integrantes do GPDEE (e para isto havia o crivo das orientadoras e do 

conselho editorial); houve todo o acompanhamento da Edição do material 

videográfico (neste caso roteiro, narrativa, trilha sonora, etc. feita pela aluna do 

IA Laura Salvatore e o videomaker Ricardo Franco) e da criação do Projeto 

Gráfico que subsidiou a Produção Digital do DVD-ROM feito pela coordenadora 

Kathya Godoy. Paralelamente os textos foram revisados por outra equipe 

formada pelos Profs. Niulza Matthes e Ivo Ribeiro de Sá.  

Finalmente o acabamento, a rede de comunicação do material, ou seja, 

tudo que compõe o material (imagens, vídeos, textos, trilha sonora) tem que 

estar conectado, todas as informações se articulam e se integram umas às 

outras. Trabalho minucioso executado por Alexandra e Marcelo Simonka e Ivo 

Ribeiro de Sá.         
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Resta a concretização de nosso sonho traduzida no processo de 

desenvolvimento do trabalho, desde o compartilhar de uma parceria de ações 

de fato, acompanhamento e fechamento dessas ações artísticas e 

pedagógicas, até a reflexão sobre todo o projeto. Acreditamos que o projeto 

proporcionou resultados expressivos para a escola no que diz respeito à 

aquisição de uma cultura da dança e que este material pedagógico promova a 

difusão e o encantamento pela Arte. Nessa direção, esperamos que 

professores e profissionais que tenham contato com este DVD-ROM se 

animem a apresentar, criar novos projetos no espaço escolar e fora dele. Trata-

se de uma aposta ousada – possibilitar meios para uma transformação social. 
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Notas de Rodapé 

                                                     
1 A Profª. Drª. Kathya Maria Ayres de Godoy iniciou uma série de projetos voltados para a 

inserção da Dança no cotidiano escolar. Partiu da atenção ao estudante do magistério 
(Projeto Desenvolvendo a Dança no Magistério), para posteriormente focar os alunos do 
Ensino Médio e Fundamental (Projeto Dançando na Escola) e; da formação continuada de 
professores as iniciativas caminharam no sentido de ações culturais no contexto escolar 
(Projeto Teia do Saber; Pedagogia Cidadã entre outros). 

2 Dança Criança na Vida Real se constituiu como um projeto de ação cultural, cujo foco foi 
apresentar a linguagem artística da dança para crianças da periferia da zona oeste da cidade 
de São Paulo. A proposta previu o entrelaçamento extensão, pesquisa e ensino por meio do 
desenvolvimento de ações multidisciplinares ao longo de 2008. Isso foi possível porque 
reunimos a experiência e esforços relacionados a trabalhos já em andamento, como o 
“Projeto de Extensão IAdança”, o “Projeto Núcleo de Ensino Dançando na Escola”e estudos 
do Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação, coordenados pela Profª. Drª. Kathya 
Godoy e pela Profª. Drª Rita Antunes. Tais iniciativas pertencem ao Instituto de Artes da 
Unesp (IA/Unesp), do Campus de São Paulo. 
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3 O Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação, criado em 2006, reúne pesquisadores, 

alunos, mestres e doutores em distintas áreas voltados à formulação e discussão de projetos 
e ações no tema que a denominação do grupo inspira, tendo o corpo, o movimento e o 
dançar como objetos de estudo. 

4 O IAdança – Grupo de Dança do Instituto de Artes da Unesp foi criado em 2005 e desenvolve 
um trabalho de criação e de pesquisa do movimento corporal na dança contemporânea. 
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Dito e feito. E, pra Escola...Tudo ou nada?!... Tuuudo!  
E, então, como é que é?!... 

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes 
Professora de Educação Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ; 
Mestre e Doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas – 
FE/UNICAMP; em Estágio Pós-Doutoral no Instituto de Artes da Universidade Estadual 
Paulista – IA/Unesp-SP; membro do Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação 
do Programa de Pós-Graduação do IA/Unesp-SP. Professora da Rede Pública 
Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. 

 

Eles chegaram com tudo. Disseram que eram de um grupo de pesquisa 

em dança1. Foi a Profa. Dra. Kathya Maria Ayres de Godoy, líder deles, que os 

apresentou. Disse que ali havia estudantes de graduação e pós-graduação em 

nível de mestrado, e ainda alguns aspirantes ao mestrado. Que dentre seus 

colegas, havia doutores, inclusive um pesquisador realizando estágio pós-

doutoral supervisionado por ela. Contou também que, antes, ela havia 

conversado com os profissionais responsáveis pela Escola: direção, 

coordenação e de esferas superiores2

Perguntados, foi falado pelos integrantes do grupo de pesquisa – 

GPDEE, que moravam longe dali e que, para alguns, era a primeira vez que 

iam até lá. Parece que nessa hora as pessoas da Escola se espantaram; 

parecia que na cabeça pairava uma primeira questão: Mas não é gente que 

mora longe de tudo?... 

, para que fosse dada autorização para 

estarem ali naquele momento. 

Muitos integrantes do GPDEE sabiam, por trabalhos anteriores, que 

essa era uma questão crucial a ser considerada. Por isso foram para lá da 

mesma maneira como sempre foram para as escolas e aos lugares que 

normalmente gostam de frequentar de acordo com suas realidades. Nada de 

fingir criar um ar ‘de quem é de onde não é’. Ser autêntico é um ponto de 

partida perfeito para uma bela chegança.  
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Entrada da escola 

 
 

Claro que as condições de transporte coletivo eram ruins, mas eles se 

organizaram para transportar equipamento de som e outros aparatos de que 

dispunham na Universidade, e também os materiais que foram comprados 

especialmente para o projeto. Ah! Isso tudo estava acontecendo por causa de 

um projeto que se chamava ‘Movimento e cultura na Escola: Dança’. Bonito e 

sugestivo, não é?! 

Dava para sentir emoção do grupo. A impressão que se tinha era de que 

o impulso gerador da vontade de ir ao encontro das pessoas daquele lugar era 

o desejo de saber sobre elas; o jeito que elas são, do que elas gostam e o que 

esperam em relação à cultura do lugar e a que está posta no mundão. E, 

também, um querer grande de que os recebessem e os aceitassem do modo 

como são e, assim... ‘Entrarem na dança’ com eles. Tanto os olhos das 

crianças, quanto os dos integrantes do grupo brilhavam... Podia se sentir o ar 

fresco de uma esperança enorrrrrrme, carregada de expectativas boas. Os 

rostos se abriram também em sorrisos, que junto com aqueles lindos olhos 

brilhantes compuseram a primeira obra daquele primeiro de uma série de 

encontros: um quadro realista da felicidade.  

Mas esse quadro foi diferente do que se pintou com o resultado das 

entrevistas que os integrantes do grupo fizeram com os alunos, seus pais e 

professores da escola. Descobriram que a expectativa daquela comunidade em 

relação ao acesso à Dança e a outros bens culturais era, no mínimo, 
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controversa. Detectaram desnível acentuado de conhecimento, compreensão e 

contato com esse universo. Mas viram, também, que o que acontecia naquela 

comunidade escolar era, infelizmente, comum ao encontrado nas comunidades 

da periferia da Zona Oeste do Município de São Paulo.  

O estudioso em assuntos sociais, Haroldo da Gama Torres3

Dá para sentir a importância disso?!... Vejam só...  

, considera 

isso como aspectos de uma sociedade cada vez mais segregada socialmente. 

Ele enfatiza que os estudos da realidade vivida e observável realizados a esse 

respeito em países latino-americanos, como Chile e México. Para ele, as 

autoridades responsáveis estão tratando desse assunto da segregação social, 

ao que se refere como um fenômeno, de um modo não característico ao que 

realmente ocorre nesses lugares. Ele acredita que pode estar havendo 

influência demasiada dos métodos de pesquisa e medida desse fenômeno, 

segundo a tradição norte-americana que faz isso com base na questão racial e, 

no Brasil, por exemplo, vem prevalecendo o foco sobre os aspectos 

habitacionais e socioeconômicos mais gerais. No entanto, no estudo que ele 

faz, voltado para a região metropolitana de São Paulo, ele encontrou grande 

parte da literatura sociológica e urbanística brasileira, que toma a segregação 

residencial como fato incontestável, e discute sobre a importância dessa 

segregação para as políticas sociais.  

Peter Marcuse (2001), (...) defende uma definição mais rigorosa do fenômeno, 

considerando-o o processo por meio do qual uma determinada população é 

forçada de modo involuntário a se agrupar em uma dada área. Entre os 

componentes que induziriam essa aglomeração forçada estariam tanto 

mecanismos de mercado – que induzem à valorização ou à desvalorização 

imobiliária de determinadas áreas – como instrumentos institucionais (taxação, 

investimentos públicos, remoção de favelas etc.) e práticas efetivas de 

discriminação (por exemplo, por parte de agentes imobiliários). Essa definição 

também ressalta o aspecto, algumas vezes menosprezado, de que a 

segregação é – sobretudo – um fenômeno relacional: só existe segregação de 

um grupo quando outro grupo se segrega ou é segregado (Torres, 2004, p.42). 
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Efeitos de vizinhança é um dentre os seis elementos que Torres apresenta 

como evidência dessa importância e assim o define: 

Diversos estudos evidenciam que crescer em bairros com alta concentração de 

pobreza tem efeitos negativos relevantes em termos de avanço educacional, 

emprego, gravidez na adolescência e atividade criminal (Duralauf, 2001; 

Briggs, 2001; Cardia 2000). Embora os mecanismos que explicam a relação 

entre pior desempenho educacional e residência em locais de elevada 

concentração de pobres, por exemplo, não sejam bem conhecidos, é evidente 

que o pior desempenho educacional nessas áreas contribui para perpetuar e 

reproduzir a pobreza a longo prazo. Por outro lado, na medida em que a rede 

de relações sociais de um indivíduo ou família contribui para seu acesso a 

empregos e a serviços públicos, o isolamento social presente nas áreas 

segregadas tende a contribuir significativamente para a redução das 

oportunidades das famílias residentes nesses locais (p.43). 

Isso implica considerar o local e condições de moradia em relação ao 

deslocamento e acesso em grandes centros, justamente como ocorre com a 

população aqui enfocada, em relação ao centro cultural do Município de São 

Paulo, em que está geograficamente incluída.  

Por isso, o fato dos integrantes do GPDEE terem se deslocado até a 

escola e o modo que se colocaram frente aos valores daquela localidade sem 

abrir mão dos seus, pode ser visto como uma maneira de diminuir defasagens 

encontradas nesse quadro de exclusão em relação à cultura global. 

Em frente a esses quadros todos pintados, os integrantes do GPDEE 

‘puseram mesmo a mão na massa’. Resolveram se organizar em subgrupos 

encarregados de programar e aplicar as vivências ajustadas ao objetivo do 

projeto. Elaboraram os planos de aula e os aplicaram ao próprio grupo antes da 

ida à escola. Após essa experimentação, viram que as vivências poderiam 

construir uma sequência para provocar o “olhar para si”, o “olhar para o outro” e 

o “olhar para o meio”, para que em “olhares” todos os conteúdos anteriores se 

integrassem e as crianças se dispusessem a apreciar uma apresentação de 

dança. Por isso, o grupo de dança IAdança4 apresentou um espetáculo 

interativo direcionado àquela comunidade, ao final das vivências, coincidindo 

com as comemorações do Dia da Criança.  
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 Bem verdade é que os integrantes 

do GPDEE não gostam dessa história de 

só ter dança na escola para comemorar 

‘dia disso, dia daquilo’; mas entendem 

que é preciso partir do que se tem, da 

positividade5

  Foi também por pensar assim, que partiram para o trabalho de 

sensibilizar Professores, Coordenadores e a Direção para revisão e adoção de 

novas práticas dentro da escola em relação ao ensino da arte e das linguagens 

artísticas e em relação a eles próprios. O curso preparado para eles foi similar 

ao que as crianças vivenciaram, guardadas a mesma temática e as óbvias 

diferenças. 

, para se alcançar algo 

mais, um lugar condizente ao que a 

Dança e outros distintivos culturais têm 

de específico e altamente pertinente ao campo da educação e, 

consequentemente, da Escola. De fato há muitas faltas; mas por pior que 

sejam as condições materiais, nada supera a falta de valores humanos; da 

mesma forma, nada resiste ao amor. 

Como em todo mundo, as crenças, 

amores, sentimentos, humor, dos integrantes 

do GPDEE oscilaram de acordo com as tantas 

situações vividas neste Projeto Movimento e 

Cultura na Escola: Dança. Mas souberam se 

manter firmes aos propósitos assumidos, 

principalmente, perante a comunidade da EMEF Prof. Antonio Rodrigues de 

Campos; situada na Rua Príncipe no. 38; Jd. Rodrigo. 

Conforme o objetivo que traçaram, 

apresentaram, então, uma visão artística e 

educacional da dança na escola, 

contextualizando-a como manifestação 

cultural presente na sociedade. Da sequência 

das vivências corporais emergiu a integração 

da linguagem da dança a outras linguagens 

Vivência 

 

Professor 

 

Crianças com instrumentos 
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artísticas, contribuindo para uma percepção estética da arte e do corpo no 

ambiente escolar, tendo a Dança como principal argumento para o movimento 

expressivo.  

Do ponto de vista técnico, o local é 

de carência acentuada de recursos 

básicos de saúde, lazer e acesso aos 

bens culturais presentes no Município de 

São Paulo. A falta de infraestrutura 

urbana, social e cultural restringe o 

contato com a Arte, e, em particular, com 

a Dança, foco deste projeto, à 

representação de dança destacada pela mídia. Mas desafiando tais 

circunstâncias, e até com recursos simples – um aparelho de som portátil, 

caixas de som e cd’s – a aplicação do melhor de que cada tinha conhecimento, 

organizado estrategicamente para que suscitasse situações propícias ao 

levantamento, identificação e experimentação de habilidades, limites, 

possibilidades, necessidades e expectativas dos participantes fez acontecer 

uma fabulosa vivência no dia a dia daquela Escola, o que os fez parar para 

refletir sobre tantos desafios à atuação profissional na Escola.  

Os alunos das classes de 3º ano do Ensino Fundamental daquela 

Escola, seus professores, seus familiares revelaram que os resultados foram 

compensadores. Confirmaram que apresentar uma proposta e uma Dança que 

não conheciam, ampliou o repertório cultural dos alunos e da comunidade 

escolar. Sem dúvida, há muito mais a fazer.  

Vamos torcer para que a comunidade escolar da Rodrigues e do seu 

entorno avaliem sua própria realidade cultural conhecendo o que acontece no 

âmbito do município que também lhes é próprio e tomem suas decisões sobre 

a quais bens culturais, a que distância e em 

que nível desejam ter acesso. Porque é 

possível sonhar que o oferecimento de 

projeto como este, que abarca atividades de 

ampliação do universo cultural das pessoas 

pode materializar uma oportunidade de 

Vivência corporal 

 

Menino dançando 
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exercício da cidadania. 

Essa população disse muitas coisas para os integrantes do projeto, tanto 

verbal como não verbalmente, que eles captaram dos registros das filmagens e 

fotos feitas. E, por fim, se sentiram todos muito realizados. Talvez pudéssemos 

encerrar esta história por aqui: gente estudiosa, pesquisadora, que entendeu 

que tinha que ‘fincar o pé’ em alguns pontos, para eles fundamentais, e 

também agradecer. Com tanta compreensão da parte deles, vale à pena ouvir 

mais um pouco... Eles querem deixar registradas algumas afirmações para 

reflexão coletiva: 

A realização deste projeto vinculado ao convite Núcleo de Ensino 

2009/2010 foi uma oportunidade para se constatar que quando existe a firme 

disposição e o coração aberto para o “outro” o que é falta passa a ser o motivo 

de encontro, em que lacunas foram preenchidas, justificando a atuação 

integrada de pessoas que ensinam e aprendem, materializando essa 

perspectiva do trabalho pedagógico; 

Ir a campo, realizar entrevistas e análises fez com que nos 

confrontássemos com o valor e o rigor do processo de pesquisa, independente 

do nível em que ela acontece; 

A apresentação do IAdança e do grupo de músicos integrou-se ao que 

vinha sendo ensinado às crianças e abrindo espaço no palco para 

demonstração da espantosamente gratificante participação das crianças, de 

onde emergiu  significativo volume de dados empíricos; 

A ação cultural, nos moldes em que foi empreendida, abriu espaço para 

a disseminação e multiplicação do conhecimento artístico e contribuiu, mesmo 

que indiretamente, para ampliação da formação de público na área artística; 

conforme sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), entre 

outros referenciais; 

Os universitários se viram diante de uma realidade, mais que 

desconhecida, inesperada; o que lhes suscitou atenção a demandas concretas 

da profissão a que aspiram e maior interesse e dedicação ao projeto, inclusive 

para alguns, em participar da sua continuidade. 

Por fim, afirmam: Entendemos que foi uma realização que superou o 

simples cumprimento de um cronograma, para se constituir e proporcionar às 
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pessoas um processo de ação-reflexão-ação que exige o esforço e a vontade 

política do coletivo escolar (Veiga, 2001, p.56) e a Escola se rendeu ao convite 

para construção de uma cultura da dança, embora todos tenham ficado 

sabendo que ainda há espaço para aproximação entre os segmentos escolares 

e estabelecimento de trocas de informações sobre o tema do projeto, em maior 

amplitude, frequência e continuidade.  

Conseguimos abraçar fortemente uma oportunidade como se fosse a 

última em nossas vidas. Em geral, quando se alcança algo, já se quer outra 

conquista; estamos à procura das coisas como se nos faltasse tudo. Um vazio 

que jamais se preenche. Mas, se prestarmos atenção, veremos que vivemos 

como um copo transbordando embaixo de uma torneira em que a água jorra 

constantemente. Vir a este mundo como humanos já é estar tão preenchidos, 

que criamos o que nos é extraordinário, não faz parte da nossa essência; 

apenas os agregamos a ela e por isso podem ser desapegados. São 

sentimentos que acabam transferidos a tudo que nos cerca e, assim, invadem 

também o espaço da Escola. 

No fluxo e refluxo dos acontecimentos foi mantida acesa a chama do 

trabalho coletivo, da entrega a horas de estudo e trabalho em prol da Dança, 

da Arte, da Educação, da Cultura, das Pessoas. A busca constante fez emergir 

muito mais perguntas do que respostas e assim, novos projetos já se 

delinearam; tanto o confronto quanto a convergência em relação às análises de 

dados e procedimentos fizeram emergir novas ideias e, nessa dinâmica, tudo 

ganhou mais cores, passos e sons; dançamos, sofremos e sentimos o prazer 

da realização. Felicidade! 
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É pic, é pic, é pic! 

É hora, é hora, é hora! 
Ra! Tim! Bum! 

Viva à Escola!!!... Viva! 
Viva à Dança!!!... Viva! 

Viva às Pessoas!!!... Vivas!!! 
EEEEEEEhhhhhhhhhhhh!!! 
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Notas de Rodapé 

                                                     
1 Grupo de Pesquisa em Dança Estética Educação – GPDEE, do Instituto de Artes da 

Universidade Estadual Paulista – IA/Unesp-SP. 
2 Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME, via Diretoria Regional de Ensino – 

DRE de Pirituba. 
3 TORRES, Haroldo da Gama. Segregação residencial e políticas públicas: São Paulo na 

década de 1990. REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS – VOL. 19 Nº. 54, 
fevereiro, 2004. 

4 Grupo de Dança do Instituto de Artes da Unesp-SP, patrocinado pela Pró-Reitoria de 
Extensão da Unesp – PROEX/Unesp, como projeto de extensão. 

5 Segundo Ezpeleta & Rockwell (1989) a positividade é o início de qualquer movimento 
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Saber, fazer acadêmico!  

                       Ana Maria Simões de Araújo 
Atriz, Arte Educadora e Educadora Física, especializada em Arte Integrativa. Membro 
do Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação do Programa de Pós-Graduação do 
IA/Unesp-SP. Membro do grupo IAdança (2009). 

 

Nosso corpo, aparelho locomotor, possui identidade própria, porém no 

mundo contemporâneo em que vivemos, subestima-se essa qualidade. 

Acreditamos no trabalho com a Dança, para o autoconhecimento do corpo, 

otimizando sua utilização, não apenas para benefícios para o organismo sob 

diferentes aspectos, mas como fonte de prazer e realização, pela qual teremos 

um ganho na formação integral das crianças.    

Procuramos encontrar um caminho para despertar o interesse, gosto e 

uma aproximação com a linguagem da dança para essas crianças, que 

apresentam dificuldades não só para o trabalho corporal, mas também para 

uma proposta de trabalho coletivo: o relacionar-se com o outro e mais, 

relacionar-se com o próprio corpo e com o corpo do outro. Portanto, o 

significado para o ato de trabalhar com Dança, deverá ser, antes de qualquer 

coisa, um conhecer-se em sua estrutura locomotora: músculos, ossos e pele; 

partindo daí, um relacionar-se com o outro, com o espaço e com o tempo, ou 

seja, a organização do nosso movimento. Essa percepção só poderia resultar 

em satisfação e prazer, tanto nos pequenos movimentos cotidianos quanto no 

dançar.  

Para enfrentarmos esse desafio, nossas pesquisas, aulas e 

questionários baseiam-se em grandes teóricos da área, dos quais destacamos, 

neste projeto, dois grandes mestres: Henri Wallon e Rudolf Von Laban, que 

serão apresentados no decorrer deste texto por meio dos estudos de seus 

interlocutores. São eles Dantas (1990), Mahoney (2000), Marques (2003) e 

Godoy (1995, 2003), docente proponente desse projeto e líder do Grupo de 

Pesquisa Dança, Estética e Educação da UNESP.   

Começaremos por um militante apaixonado, médico, psicólogo e filósofo 

francês, que mostrou que as crianças têm integrados, mentes intelectuais, 

corpo e emoções. Estamos falando do teórico parisiense Henri Wallon1 (1872 –
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1962). Em seus estudos encontramos a possibilidade da descoberta de 

dimensões da realidade que permitem uma multiplicidade de olhares, pois 

Wallon analisa o fenômeno em suas várias determinações orgânicas, 

neurofisiológicas, sociais, e as relações entre esses fatores. Sua teoria 

psicogenética, que diz que o desenvolvimento intelectual envolve muito mais 

do que o cérebro, o que hoje em dia já se acredita, abalou as convicções 

naquela época, em que memória e erudição eram o máximo em termos de 

construção do conhecimento. Wallon foi o primeiro a levar não só o corpo da 

criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula. Sua teoria 

pressupõe uma íntima relação entre emoção e razão; para tanto, o professor 

atua como mediador entre o aluno e o conhecimento. A mediação do professor 

poderá se utilizar de todas as linguagens artísticas, pois ao canalizar as 

emoções em favor do pensar, é possível ampliar o repertório cultural do aluno. 

Para Wallon, a emoção é uma linguagem antes da linguagem, ela é orgânica e 

se expressa por meio das atitudes e posturas que o corpo revela. 

O teórico fundamentou suas ideias em quatro elementos básicos 

chamados de conjuntos funcionais, que se comunicam o tempo todo: a 

afetividade, o ato motor, o conhecimento e a formação do eu como pessoa. 

A integração entre as dimensões motora, afetiva e cognitiva, conceito 

central da teoria de Wallon, é claramente descrita no trecho a seguir: 
O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora cada um desses aspectos 

tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, estão tão integrados que 

cada um é parte constitutiva dos outros. Sua separação se faz necessária 

apenas para a descrição do processo. Uma das consequências dessa 

interpretação é de que qualquer atividade humana sempre interfere em todos 

eles. Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas; toda 

disposição afetiva tem ressonâncias motoras e cognitivas; toda operação 

mental tem ressonâncias afetivas e motoras. E todas essas ressonâncias têm 

um impacto no quarto conjunto: a pessoa. (MAHONEY, 2000, p. 15) 

Segundo Mahoney (2000), esses conjuntos funcionais são conceitos de 

que a teoria se vale para suas descrições e explicações, são recursos 

abstratos para identificar, para separar didaticamente o que na realidade 

concreta é inseparável: a pessoa.  

O ato motor é um recurso usado pelo ser humano para atuar no 

ambiente garantindo que a pessoa esteja visível e inserida na situação 
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concreta; o movimento garante o contato com o outro, é o primeiro recurso de 

sociabilidade.  

Junto ao ato motor, atua na constituição da pessoa a afetividade, que 

sinaliza como o ser humano é afetado pelo mundo interno e externo a ele, 

oferecendo também os recursos de sociabilidade e de comunicação.  

Godoy (2007) ao falar sobre as emoções, diz que, para Wallon, a 

exteriorização da afetividade provoca transformações e que as relações que 

tornam possíveis, afinam os seus meios de expressão, e fazem deles 

instrumentos de sociabilidade cada vez mais especializados. 

A afetividade abrange as emoções, os sentimentos e as paixões. A 

emoção se faz visível pelo tônus, mas é identificada pelo seu lado orgânico de 

curta duração. Ainda para a constituição da pessoa é necessária a contribuição 

do conhecimento, que é o responsável pela aquisição, transformação e 

manutenção de conceitos por meio de imagens, noções, ideias e 

representações que constroem a experiência concreta e mental; essa 

experiência é a mola para o desenvolvimento.  

Com a manutenção e a expressão da integração desses três conjuntos 

funcionais nas suas inúmeras possibilidades, a resultante desse processo: a 

pessoa, cada uma com sua forma própria e única, caracteriza a personalidade.  

Mahoney (2000), diz que na perspectiva walloniana, a constituição da 

pessoa só é possível porque existe a integração entre esses quatro conjuntos 

ao longo do desenvolvimento, não podendo esquecer que esses conjuntos 

agem sobre o meio e sofrem a ação do meio em um movimento dialético. Em 

sua teoria, meio e grupo são conceitos distintos, diferem entre si, mas são 

conexos. O meio contém o grupo e o grupo está inserido no meio. O grupo é o 

espaço das relações, um espaço no qual acontece a construção do individual e 

do coletivo. Aí se constroem a identidade e a personalidade.  

Essa linha pedagógica humanista é que sustenta os trabalhos, as 

pesquisas do GPDEE e a aplicação desse projeto com as crianças. 

 Então, é hora de movimentar-se..., vamos correr, pular, flutuar, saltitar, 

vamos dançar!   
O corpo é nosso instrumento de expressão por via do movimento. O corpo age 

como uma orquestra, na qual cada seção está relacionada com qualquer das 

outras e é uma parte do todo. As várias partes podem se combinar para uma 
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ação em concerto ou uma delas poderá executar sozinha um certo movimento 

como solista, enquanto as outras descansam. (LABAN, 1978, p. 67) 

Vamos compreender um pouco sobre esse corpo em movimento. Que 

movimento é esse? É para dançarinos? Bailarinos? Vamos conhecer um pouco 

de Rudolf von Laban2

Laban era grande pesquisador sobre o ser humano. Assim como outros 

pesquisadores de seu tempo, buscava solução para o conflito cartesiano entre 

o corpo e a mente. Foi arquiteto, artista plástico, bailarino e coreógrafo. 

Acreditava que o movimento humano é sempre constituído dos mesmos 

elementos, seja na Arte, no trabalho ou na vida cotidiana. Criou vários centros 

de pesquisa buscando o retorno desses movimentos naturais na sua 

espontaneidade e riqueza, na vivência consciente de cada um deles, havendo 

um desenvolvimento amplo e profundo em quem o pratica. 

, Alemanha (1879–1958). Ele é considerado um dos 

grandes pensadores da Dança e do movimento humano e suas expressões. 

Busca no movimento e na Dança uma outra relação do indivíduo com o corpo, 

mais expressivo e prazeroso. Este iluminista do século XIX participou da 

efervescência da vanguarda na virada do século e construiu um novo caminho 

para a Dança, trouxe de volta a atenção para os movimentos cotidianos, o 

homem comum, o ser humano e suas singularidades, deixando o formalismo 

idealizado do balé para a expressividade de cada um.  

O autor desenvolveu uma notação de movimentos conhecidos como 

Labanotation, baseando-se nos Princípios Básicos Universais do Movimento 

Humano e não apenas em estilos específicos. Seu método e terminologia para 

análise do movimento humano são aplicáveis a muitas áreas: Medicina, 

Educação, Pedagogia, Terapia, Antropologia, Arquitetura, Teatro e Dança; o 

significado desse método vem da percepção de que todo movimento é, ao 

mesmo tempo, funcional e expressivo.    
O Método Laban é um sistema que descreve e compreende o movimento 

através de seus quatro fatores componentes – força, tempo, espaço e fluência 

– e relaciona as influências recíprocas entre as ações corporais e os processos 

mentais emocionais. Apenas sua combinação é que os torna significativos,  

pois todos os fatores do movimento ocorrem simultaneamente (GODOY, 1995, 

p. 9). 
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Há em sua teoria um estímulo à integração entre mente e corpo, 

possibilitando uma compreensão ampla do homem. O movimento é a 

combinação de força, tempo, espaço e fluência; em todo movimento, o peso do 

corpo ou de uma de suas partes, é suspenso e carregado em uma direção do 

espaço, numa determinada duração de tempo e regulado pela fluência desse 

movimento – temos assim, os quatro fatores do movimento. 

Laban propõe a busca pessoal de expressão no movimento, 

executando-o com economia de esforço e com a combinação desses quatro 

elementos, uma qualidade de movimento.  

Espaço – direto ou flexível 

Direções 

Frente 

Esquerda frente Direita frente 

Esquerda Direita 

Esquerda trás Direita trás 

Trás 

Níveis 

Alto 

Médio 

Baixo 

Extensões 
Perto Normal Longe 

Pequena Normal Grande 

Caminho Direto               Angular              Curvo 

Tabela II – Espaço (LABAN, 1978, p. 73) 

 

Podemos imaginar o espaço como a arquitetura da coreografia. Ao 

deslocar o corpo traçam-se direções definidas no espaço, os desenhos no solo 

são produzidos pelas formas de locomoção pela progressão no espaço. Para 

tanto, é necessária a compreensão da presença corporal no espaço. Todo 

movimento sai de uma posição a outra no espaço, mas temos a “cinesfera”, 

uma imagem de esfera do movimento, cuja circunferência pode-se alcançar 

com as extremidades do corpo estendidas normalmente, sem mudar a postura. 

Fora desta esfera, está o espaço mais amplo, no qual é preciso distanciar-se 

da postura inicial. Esse movimento poderá ser individual ou grupal.  
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Ao pensarmos em movimentos quanto ao espaço direto: podemos 

imaginar o tiro de um canhão, um soco bem dado... Já pensando em 

movimentos quanto ao espaço flexível: podemos imaginar o caminhar de um 

bêbado, trajetória de voo de uma mosca...  

Para Laban, o espaço possui vários graus de amplitude: Espaço Interno 

– está dentro do nosso corpo e o limite é a pele; Espaço Pessoal – é o espaço 

que nos cerca e que alcançamos através da extensão dos membros do nosso 

corpo sem sair do ponto de apoio; Espaço Geral – é o ambiente onde nos 

movimentamos e Espaço Social – é a relação espacial quando nos 

movimentamos em grupo.  

Peso – forte ou fraco 

Energia ou força muscular usada na 
resistência ao peso Forte Normal Fraca 

Acentos 
Grau de Tensão 

Ênfase ou Neutro 
Tensão a Relaxado 

Tabela IV – Peso (LABAN, 1978, p. 79) 

 

Temos aqui o fator da força da gravidade, que atrai tudo para o centro 

da Terra. Para nos movimentar, usamos uma força contrária à força da 

gravidade. Ao pensarmos em movimentos de peso forte: podemos imaginar os 

passos de um elefante, o bater estacas de um prédio... Já pensando em 

movimentos de peso fraco: podemos imaginar o caminhar de uma garça, uma 

folha sendo levada pelo vento...  

Tempo – rápido ou lento 

Velocidade Rápida Normal Lenta 

Unidade de tempo 
(duração) 1         11/2          2 3             4          6 8         12        16 

Tempo (relativo às 
seqüências do 

movimento) 
Presto Moderato Lento 

Tabela III – Tempo (LABAN, 1978, p. 76) 
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Ao pensarmos em movimentos de tempo rápido: podemos imaginar o 

correr de um cachorro... Já pensando em movimentos de tempo lento: 

podemos imaginar o caminhar levando uma bandeja cheia de copos, abrir a 

porta de mansinho...  

Um movimento pode acontecer com ou sem um acompanhamento 

rítmico. Se não houver, o corpo pode se mover segundo seu ritmo pessoal; já 

quando houver uma música ou ritmo externo desenvolve-se o trabalho com a 

qualidade intrínseca do ritmo, sua repetição periódica.  
No estímulo exterior com o uso da música, existe a solicitação de uma 

coordenação sensório-motriz, a qual, pelos movimentos rítmicos proporciona o 

desenvolvimento efetivo do aspecto psicomotor ... A identificação do acento 

rítmico nas ondas sonoras torna-se fundamental para o treino dos movimentos, 

ao se seguir uma composição na linguagem da dança. Estimula-se no aluno o 

gosto pela melodia e pelo deslocamento no espaço, e também se desperta seu 

impulso interior para o movimento, sobre o qual existe a maior possibilidade de 

domínio, gerando uma expressão plena e estruturada. (GODOY, 1995, p. 13) 

Mediante diferentes ritmos, estimula-se a consciência do movimento. A 

mudança poderá levar ao ápice da excitação ou à maior calma e imobilidade, 

incluindo os diversos estados de espírito que se expressam na combinação de 

ambos.   

Fluência – livre ou controlada  

Dependendo da ordem em que são acionadas as diferentes partes do 

corpo, a Fluência poderá ser livre ou controlada. Os movimentos ondulatórios, 

gerados a partir do tronco, permitem a vivência da expansão e retração ou 

vice-versa, com ou sem deslocamento do corpo, realizando assim uma fluência 

controlada, pois o movimento pode ser interrompido facilmente a qualquer 

momento. Já se esse movimento se desencadeia em ações sucessivas 

partindo do tronco em ondas envolvendo os braços, este fluxo seguirá para as 

extremidades, gerando um movimento ondulatório e sucessivo dos braços, 

realizando uma fluência livre, pois é difícil interromper subitamente o 

movimento.  
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Ao pensarmos em movimentos de fluência livre: podemos imaginar uma 

patinação no gelo, soltar um rojão... Já pensando em movimentos de fluência 

controlada: podemos imaginar o puxar um carro, ninar um bebê...  

Então o uso destes elementos (fluência, tempo, peso e espaço) pode 

proporcionar a experimentação da Dança Criativa. 

A intenção deste texto foi apresentar alguns pressupostos de nosso 

saber fazer acadêmico que norteou nossas ações na escola. 

O espaço alcançado pelo Projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança 

foi real e necessário. Durante o projeto nos deparamos com olhares tomados 

de encantamento, corpos que expressavam alegria e necessidade de vivenciar 

cada momento.   

Esperamos que esses saberes auxiliem os professores a pensar 

estratégias dançantes!!!! 
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Notas de Rodapé 

                                                     
1 Henri Wallon nasceu em Paris, França, em 1879. Graduou-se em medicina e psicologia. Fez 

também filosofia. Atuou como médico na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), ajudando a 
cuidar de pessoas com distúrbios psiquiátricos. Em 1925, criou um laboratório de psicologia 
biológica da criança. Quatro anos mais tarde, tornou-se professor da Universidade Sorbonne 
e vice-presidente do Grupo Francês de Educação Nova – instituição que ajudou a 
revolucionar o sistema de ensino daquele país e da qual foi presidente de 1946 até morrer, 
também em Paris, em 1962. Ao longo de toda a vida, dedicou-se a conhecer a infância e os 
caminhos da inteligência nas crianças. Militante de esquerda, participou das forças de 
resistência contra Adolf Hitler e foi perseguido pela Gestapo (a polícia política nazista) 
durante a Segunda Guerra (1939-1945). Em 1947, propôs mudanças estruturais no sistema 
educacional francês. Coordenou o projeto Reforma do Ensino, conhecido como Langevin-
Wallon – conjunto de propostas equivalente à nossa Lei de Diretrizes e Bases. Nele, por 
exemplo, está escrito que nenhum aluno deve ser reprovado numa avaliação escolar. Em 
1948, lançou a revista Enfance, que serviria de plataforma de novas ideias no mundo da 
educação – e que rapidamente se transformou numa espécie de bíblia para pesquisadores e 
professores. 

2 Inicialmente estudou Arquitetura na "Escola de Belas Artes de Paris", interessando-se pela 
relação entre o movimento humano e o espaço que o circunda. Aos 30 anos mudou-se para 
Munique e passou a se dedicar à arte do movimento.  

 Em 1915 Laban criou o Instituto Coreográfico de Zurique, que teve ramificações na Itália, na 
França, e na Europa central. 

 Em 1928 publicou "Kinetographie Laban", uma de suas grandes contribuições para o mundo 
da dança e da compreensão do movimento. Neste livro articulou os princípios da 
"Labanotation" um dos principais sistemas de notação de movimento utilizados atualmente. 

 De 1930 a1934 foi diretor da "Allied State Theatres" em Berlin. Em 1937 foge do Nazismo 
indo para Manchester. 

 Na Inglaterra redirecionou o foco de seu trabalho para a indústria, estudando o tempo e a 
energia despendida para realizar as tarefas no ambiente de trabalho. Tentou desenvolver 
métodos que auxiliassem os operários a se concentrar nos movimentos construtivos 
necessários para a realização de seu trabalho. Após a Segunda Guerra Mundial publicou os 
resultados de sua pesquisa no livro "Effort" (1947). Continuou a ensinar e a realizar 
pesquisas no país até a sua morte. 
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“A Dança como forma de conhecimento propõe experiências estéticas e 

expressivas do indivíduo, pois “dançando o sujeito também compreende e 

percebe o mundo, a si próprio e às pessoas ao seu redor, através da 

experiência do fazer artístico.” (ROBATO, 1994, p. 22) 

 

Ao percorrermos a trajetória histórica da Dança, percebemos que ela 

está presente na cultura de inúmeros povos em diferentes momentos e locais, 

manifestando-se sob distintas formas a fim de saciar a necessidade de 

expressão e comunicação do homem.  

Dessa maneira, antes mesmo de procurar expressar-se ou comunicar-se 

por meio da palavra articulada, o homem criou com o próprio corpo padrões 

rítmicos de movimentos, ao mesmo tempo em que desenvolvia um sentido 

plástico do espaço. 

Crianças e adolescentes exploram o ambiente em que vivem e se 

comunicam através de seus corpos. Estimular o movimento e suas 

possibilidades pode levá-los a descobrirem e potencializarem seus aspectos 
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físico, cognitivo e motor através de atividades coerentes com a faixa etária 

trabalhada e contexto em que os alunos estão inseridos. 

Robato (1994) acredita que a dança é uma linguagem por meio da qual 

o indivíduo pode sentir-se, conhecer-se, manifestar-se e que mostra 

possibilidades de transformação e aproveitamento de sua espontaneidade e 

criatividade com o objetivo de chegar a um aprofundamento e enriquecimento 

de sua atividade natural.   

A Dança, tendo como instrumento o próprio corpo, pode proporcionar o 

aumento da comunicação pelas sensações, emoções e expressões que 

somente podem ser explicadas quando são vivenciadas, por meio de 

atividades que busquem a descoberta do corpo e de sua relação com o outro e 

com o meio.  

A Dança é um maravilhoso meio de integração, capaz de proporcionar 

momentos de prazer e descobertas, resultando no autoconhecimento e, 

consequentemente, no desenvolvimento físico, cognitivo e motor das pessoas. 

Nesse sentido, encontramos na Dança aspectos educacionais, finalidades 

e propostas que podem atravessar os muros das escolas, saindo dos 

salões/salas de academias e de projetos sociais, para invadir salas de aula. 

Para Godoy (2003), ao se considerar a Dança como uma experiência de 

arte criativa e educacional, garantir-se-ia aos alunos uma maneira de vivenciar 

valores estéticos descobertos na realidade, usando experiências motoras 

criativas baseadas na instrução. 

Embora a Dança seja reconhecida pelo Ministério da Educação como 

área do conhecimento, integrada nos PCNs desde 1997, com a diretrizes que 

situam a Dança como umas das linguagens do ensino da Arte nas escolas e 

com Cursos de Graduação com diretrizes próprias desde a década de 1970, 

ela ainda não conquistou o seu lugar na escola. 

O espaço escolar devia reconhecer-se como um espaço aberto a 

inúmeras possibilidades de conhecimento das mais diversas áreas, dentre elas 

a Arte, em busca de uma compreensão do mundo de forma mais sensível, 

poética, flexível e significativa. 

Está destacado nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte (1997) 

que a escola é encarregada não de reproduzir, mas de instrumentalizar e de 
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construir conhecimento em dança e por meio da dança com seus alunos, 

abrindo possibilidades de apropriação crítica, consciente e transformadora dos 

seus conteúdos específicos.  

O ensino de dança na escola pode dar subsídios ao aluno para melhor 

compreender, desvelar, desconstruir, revelar e transformar as relações que se 

estabelecem entre corpo, arte e sociedade, de forma a contribuir para que os 

alunos tomem consciência de suas potencialidades, aumentando sua capacidade 

de resposta e sua habilidade de comunicação. Seu objetivo englobaria a 

sensibilização e a conscientização tanto nas posturas, nas atitudes, nos gestos e 

nas ações cotidianas, quanto em suas necessidades de se expressar, comunicar, 

criar, compartilhar, interagir na sociedade em que vivemos.  

Assim, a dança na escola pode desenvolver na criança a compreensão 

de sua capacidade de movimento, de suas possibilidades e limites corporais, 

levando-a a perceber melhor o seu corpo, a fim de poder usá-lo 

expressivamente com inteligência, autonomia, responsabilidade e sensibilidade 

(GODOY, 2007). 

A Dança também possibilita o trabalho coletivo, incorporando qualidades 

individuais em benefício do grupo, como forma de integração e expressão, em 

que o aluno exercita a atenção, a percepção, a colaboração e a solidariedade.  

Além disso, permite-se com a Dança a sensibilização dos alunos, a 

experimentação da plasticidade de seus corpos, além do desenvolvimento da 

criatividade e da espontaneidade, o que deve contribuir para o 

desenvolvimento integral do aluno. 

A linguagem da dança, como um processo de autoconhecimento (do 

corpo, de seus limites e de suas possibilidades) e instrumento de efetivação 

das relações sociais, leva o aluno a experimentar novas possibilidades no 

plano do exercício da criação e de integração de um grupo (BRASIL, 1997).    

A dança na educação não existe somente para o prazer de dançar, mas, 

por meio do esforço criativo em dar forma estética à experiência significativa, 

espera-se que os alunos desenvolvam sua força criativa e, assim, melhorem 

como pessoas (MARQUES, 2003). 

Podemos dizer que a dança na escola se faz necessária, pois é por 

meio de nossos corpos, dançando, que os sentimentos se integram aos 
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processos mentais e que podemos compreender o mundo de forma 

diferenciada, ou seja, artística e esteticamente. 

As reflexões quanto à pertinência e adequação da intervenção 

pretendida no meio escolar pelo Projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança 

tem ressonância na discussão realizada por Pimenta (2008) sobre a natureza 

dos projetos sociais voltados para a Arte, Dança e Educação na cidade de São 

Paulo. Dentre os conceitos articulados pela pesquisadora, destacam-se a 

“dimensão estética da arte” de Herbert Marcuse, e “Campo”, “Habitus” e 

“Capital”, de Pierre Bourdieu.  

Por esse motivo, é importante que se saiba que a realização do projeto 

Movimento e Cultura na Escola: Dança está pautada no pressuposto de que a 

Arte é uma necessidade humana que compõe parte vital do conhecimento 

humano, sendo que a dança é a linguagem artística capaz de propiciar a 

experimentação, no corpo de quem dança, das possibilidades imaginativas de 

o indivíduo ser e estar no mundo. 

Dessa forma, valorizar o espaço da dança na escola implica valorizar a 

pluralidade das danças assim como as múltiplas formas de viver fomentando 

as diferenças individuais: corpo, raça e sexo, proposta pelas diversas danças e 

de suas expressões singulares nas diferentes sociedades. O que possibilita, 

inclusive, o exercício da tolerância e do diálogo de diferentes pontos de vista, 

criando um clima de compreensão e solidariedade que intencionamos que seja 

incorporado na vida das crianças e dos participantes do projeto (corpo escolar, 

integrantes do GPDEE).  

Mas, que Dança é essa que realizamos na escola, afinal? Primeiro, 

ressaltamos que do ponto de vista deste projeto a linguagem da dança é 

compreendida a partir de sua plenitude estética e educacional. 

Dentre os teóricos da área de Dança e de Educação, apresentamos 

aqui, dois teóricos específicos: Rudolf Laban e Henri Wallon, os quais 

apresentados e interpretados por Godoy (2007), permeiam o ensino da dança 

não apenas ao que se refere à execução de movimentos relacionados a um 

estilo de dança específico ou tão somente à questão da estética, mas também 

aborda a visão de um corpo que pensa, comunica, sente e que se expressa.  
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As pesquisas desenvolvidas por Henri Wallon e Rudolf Laban transitam 

pelo viés da percepção das sensações musculares através do sistema nervoso 

no qual Henri Wallon nomeia como percepção tônico emocional e Laban 

chama de sentido cinestésico. E é sobre este aspecto que a Dança trabalha. 

Laban dedicou sua vida ao estudo do movimento humano em seus 

significados e relações com o meio, resgatando os atos espontâneos pela 

dança e considerando a rotina de movimentos como restrição à expressividade 

do homem. Sua proposta de Dança não considera apenas a questão da 

estética ou de um estilo belo de dança, mas a liberdade que possibilita ao 

homem criar e descobrir movimentações e encontrar a autossuficiência no 

próprio corpo. 

Quando dançamos, interpretamos ritmos e formas no espaço. A Dança 

representa a cultura, a sociabilidade. Ela é o retrato dos acontecimentos do 

mundo, é o círculo, dentro do qual vibra o corpo humano (LABAN, 1978). Ou 

seja, a Dança é movimento, ritmo, forma, expressão, comunicação, 

representação de uma cultura e estudar esses elementos é pesquisar o ser 

humano – o corpo – e todos seus limites e possibilidades.  

Qualquer movimento executado tem envolvimento com o sistema 

nervoso. Ele é resultado de impulsos nervosos situados nas fibras musculares 

em todo o corpo através do qual podemos perceber os esforços musculares, o 

movimento e a posição no espaço. 

O sentido cinestésico é importante no caminho para a consciência 

corporal e, quando o associamos ao dançar, estamos tratando da percepção 

do sentido de movimento. 

Para Laban (1978), todo movimento deriva de uma intenção do homem 

a atingir algo que lhe é valioso. Para isso, ele se utiliza de ações corporais 

intencionais, muitas delas expressivas, ou seja, dá-se significado para o 

movimento.  

Essa expressividade está no tônus, na forma que o corpo assume ao 

longo dos anos e em situações diversas do dia a dia. Mas para isto acontecer, 

a pessoa constrói uma imagem do corpo que é composta por elementos como: 

o reconhecimento do estado e a localização das ações corporais (espaço-

temporal); o ajustamento do corpo ou de suas partes às solicitações das 

situações, possibilitando à pessoa a realização de ações motoras adequadas e 
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imediatas; e a representação simbólica dessas ações corporais (GODOY, 

2007). 

A compreensão de toda a estrutura e o funcionamento da máquina 

humana é fundamental para a expressividade. Ou seja, a escolha ideal de 

ações corporais, no momento adequado pode transmitir e comunicar uma ideia, 

mensagem ou algo às pessoas.  

No trabalho corporal, quando se traçam objetivos que são externos a 

nós, prioriza-se este determinado fim e os corpos acabam sendo transformados 

em instrumentos para atingir algo em algum lugar. No entanto, ao estimularmos 

a Dança como possibilidade educativa, estamos motivando o ensino da arte 

por um viés multicultural pelo qual os alunos podem experienciar o movimento 

e a ação intencional e representativa que ele pode ter. Mais do que isso, se 

comunicar por meio do movimento e da Dança. 

Wallon pensava a escola como o meio onde convivem diferentes grupos 

e onde a criança exerce suas potencialidades, transformando ou confirmando a 

imagem que traz de si, da convivência com a família e dos outros meios 

(MAHONEY, 2000).  

Neste processo de descobertas e de experienciações é que a criança se 

constrói como ser humano. E é nesse sentido que pensamos o papel do 

professor. Como proporcionar às crianças desafios para esta construção? 

O professor não é somente um mediador entre o aluno e a cultura, ele é 

o próprio representante da cultura para o aluno. Quando transmite uma 

informação ele está contribuindo para a edificação do intelecto, e, juntamente 

com a família, para a construção da personalidade da criança. Por isso, é 

importante o estímulo ao trabalho na escola com as linguagens artísticas. 

Apesar da abordagem diferenciada, Laban e Wallon vislumbram o 

movimento como constituinte da pessoa, possibilitando a ela uma intervenção 

no meio sociocultural pela expressividade, gerando, entre outras coisas, a 

linguagem comunicativa do corpo.   

Refletir sobre o movimento, o funcionamento do corpo e a 

autopercepção abre espaço para se pensar na arte do movimento como uma 

possibilidade de ensino transformador. Assim, esta é nossa premissa de 

atuação no ensino escolar com a Dança. 
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A experiência iniciada no projeto “Dança Criança na Vida Real1

Os membros da comunidade dos quais julgamos necessário nos 

aproximar foram os responsáveis pelas crianças participantes nesse projeto. O 

que fizemos no intuito de averiguarmos a ideia que os indivíduos têm de si e de 

sua ocupação no espaço social.  

”, em 

2008, motivou nossa equipe a pensar em maneiras de aprofundar a ação 

naquela escola. Por esse motivo, ao planejarmos o projeto “Movimento e 

Cultura na Escola: Dança” quisemos observar de que forma a comunidade, na 

qual se insere a escola, compreende e se apropria dos bens culturais. 

Para tanto, decidimos conversar com os familiares das crianças e para 

isso foi necessário elaborarmos um roteiro de entrevista que contemplasse 

itens que consideramos importantes obter como informação. Assim, 

organizamos duas entrevistas que seriam realizadas antes do desenvolvimento 

das atividades com as crianças e professores na escola.  

A primeira entrevista realizada permitia sondar os seguintes aspectos: A) 

A ideia que se tem de estrutura familiar; B) A relação pai e filho – adulto e 

criança; C) A relação familiar; D) O capital econômico2 e simbólico3

Nas reuniões do Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação 

(GPDEE) houve a preocupação de incluir, além dos questionamentos 

apontados aqui, perguntas que dessem espaço para diagnosticar o contato 

com Arte e Dança pelos participantes. 

 de maneira 

geral; E) A relação familiar focando o entendimento de arte e cultura por parte 

dos familiares entrevistados. F) Acesso a informação; G) Instrução formal; H) 

Perceber a relação entre as famílias e a Dança. 

O principal objetivo da entrevista inicial foi verificar o capital simbólico e 

cultural4, bem como sua a apropriação pelas famílias dos participantes. A 

entrevista inicial foi realizada em Julho de 2009, antes de darmos início às 
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atividades junto às crianças na escola. Após o término das atividades 

desenvolvidas na escola houve uma segunda conversa junto aos familiares 

voluntários.  

A entrevista final foi realizada em Novembro de 2009. O total de 

entrevistas realizadas no início foi de vinte e um familiares entrevistados, e ao 

final, onze entrevistas realizadas.  

Na segunda conversa realizada com os familiares, nos detivemos em 

observar outro aspecto, se o projeto trabalhado, somente com as crianças, 

refletia de alguma forma, na comunidade. Assim, quisemos observar, de 

maneira ampla, se a família percebera, sem nossa prévia interferência, o 

desenvolvimento do projeto na escola junto às crianças. 

Contamos com o apoio da Coordenação Pedagógica da escola para a 

realização do projeto que foi inserido no planejamento escolar do ano letivo de 

2009.  

A Coordenação Pedagógica da unidade escolar promoveu a 

aproximação da equipe propositora para a realização da conversa com os pais, 

convocando-os por meio de um comunicado oficial. A adesão à convocação foi 

expressiva, porém não foi total.  

Vale ressaltar que não houve contato da equipe propositora com os pais 

e familiares das crianças durante a realização do projeto na escola. Todo o 

projeto foi desenvolvido junto aos professores e alunos. 

No mesmo momento o GPDEE vinha se preparando (planejando, 

discutindo e experimentando) para a sua atuação na escola, discutia e 

organizava entrevistas que seriam realizadas com cada um dos grupos 

participantes do projeto: crianças, professores e familiares. Todos os 

integrantes da equipe propositora participaram e opinaram nessa construção. 

Depois disso, os integrantes divididos em grupo dedicaram-se a 

aspectos distintos do projeto, e aqui, o empenho de pensar a relação do projeto 

“Movimento e Cultura na Escola: Dança” e a comunidade. O que implica seu 

desdobramento numa atividade de pesquisa a qual se encontra em andamento.  
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Para pensar a relação Universidade e Comunidade... 

Vale ressaltar que a preocupação com o sentido e o significado de se 

empreender um Projeto Social no meio escolar é determinante na realização de 

projetos de ação cultural5

Por isso, não poderíamos perder de vista o ambiente sociocultural: uma 

escola localizada numa região quase que desprovida de infraestrutura urbana, 

social e cultural, na periferia da zona oeste da cidade de São Paulo. 

 pelo Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação 

(GPDEE). 

O panorama de desigualdade social e da dificuldade de acesso aos 

bens culturais e econômicos impulsionava o grupo a refletir sobre o sentido do 

projeto desenvolvido para os participantes.  

Assim, seria importante para a equipe propositora o estudo de conceitos 

que permitissem localizar o significado de sua atuação.  

Por esse motivo, iniciamos o ano de 2009, com a apresentação aos 

integrantes do GPDEE, e graduandos bolsistas do Núcleo de Ensino, de teorias 

e conceitos que contribuíssem para a reflexão sobre a Arte, a Dança e a 

Educação para a transformação social. Dentre as quais, destacaram-se a teoria 

sobre a dimensão estética da arte do filósofo frankfurtiano Herbert Marcuse6, 

ao lado dos conceitos de Campo7, Habitus8 e Capital, do teórico francês Pierre 

Bourdieu9

Esses conceitos articulados por Pimenta (2008) no intuito de discutir a 

natureza dos projetos sociais voltados para a Arte, Dança e Educação na 

cidade de São Paulo, destinavam-se a instigar à equipe propositora a se situar 

quanto à pertinência e adequação da intervenção pretendida no meio escolar. 

Além disso, com a finalidade de pontuar a ação da equipe, consultou-se um 

dicionário de política cultural elaborado por Teixeira Coelho (1999).  

.  

A partir de então, foi reforçado, na equipe propositora, o desejo de 

contribuir para a ampliação do repertório cultural dos participantes do projeto 

por meio da apresentação da linguagem da dança.  

Um dos pressupostos que guiaria o projeto é de que Arte é um poderoso 

instrumento para a transformação social. A linguagem da dança num projeto de 

ação cultural e educativa10 apresenta como característica especial “o fato do 
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fazer artístico acontecer no corpo, afetando, intimamente, o indivíduo que 

(efetivamente) participa de sua realização”. (PIMENTA, 2008, p. 34) 

Reiteramos que os conceitos de Campo, Habitus e Capital de Pierre 

Bourdieu (2003, 2005, 2007) nos auxiliaria na construção e reflexão sobre as 

ações propostas pelo projeto. Esses conceitos revelam a ocupação social dos 

espaços pelos indivíduos e seu posicionamento social permitindo observar a 

realidade na qual estão inseridos.  

Para Bourdieu (2007) as relações de hierarquia dependem diretamente 

da posição que o indivíduo “produtor” ocupa no gradiente social. O que quer 

dizer que é possível identificar no discurso do indivíduo, sujeito desse estudo, 

as hierarquias de legitimidades, as situações de reprodução, perpetuação, ou 

até mesmo de confrontação da realidade.  

Outro aspecto que os conceitos permitem verificar é o próprio sistema 

de ensino enquanto instância de reprodução e consagração dos bens 

simbólicos.   

Impressões 

Apresentamos algumas impressões sobre a relação do projeto junto à 

comunidade, mas não chegamos a conclusões visto que o material coletado é 

bastante rico e complexo. Por isso, estamos explorando o que extraímos das 

conversas junto aos familiares com o objetivo de pensarmos a respeito de 

nossa postura como pesquisadores e educadores mediante aquela, e de outras 

comunidades, por meio de nossa ação.  

 Abaixo seguem algumas das impressões a partir da leitura das 

conversas transcritas e de debates com os pesquisadores do GPDEE. 

Como primeira impressão, destacamos que de modo geral, os familiares 

dos alunos participantes apresentam-se alheios a sua vida escolar, fato 

justificado por eles de diversas maneiras. Alguns mencionam que não dispõem 

de tempo porque trabalham fora ou cuidam da casa, ou ainda porque têm 

outros filhos para acompanhar.  

Outros parecem apresentar certa falta de intimidade com o conteúdo 

escolar em si.  
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Percebemos ainda, certa confusão entre atividades artísticas e aulas de 

Educação Física por parte dos familiares. Em resposta a perguntas relativas ao 

interesse, de sua parte, de que seus filhos participassem de alguma atividade 

artística e cultural, alguns respondiam que seus filhos faziam a aula de 

Educação Física e houve quem dissesse que gostaria de matriculá-los numa 

escolinha de futebol.  

Para a maioria dos pais as atividades artísticas naquela escola estão 

diretamente relacionadas às aulas de Educação Física. O que acontece porque 

a professora dessa disciplina é uma profissional que promove atividades 

culturais junto aos alunos na escola. 

Entre outros aspectos, observou-se uma espécie de resistência 

“confusa” ou “indecisa” em relação a atividades artísticas bem como de sua 

importância para o desenvolvimento das crianças.  

Houve um pai que dizia estar muito preocupado porque o filho é criativo 

e gosta de desenhar o dia todo e que julgava necessário matriculá-lo numa 

escolinha de futebol para afastá-lo do desenho. Este mesmo senhor afirmou, 

categoricamente, que para ele a Dança não é cabível em sua vida. Isso, no 

sentido de ser uma espécie de atividade imoral, visto que para ele a Dança 

está associada principalmente ao funk carioca. 

Por outro lado, houve quem demonstrasse interesse em atividades 

artísticas e culturais. Uma das senhoras entrevistadas revelou seu esforço para 

propiciar as suas filhas momentos de descoberta. Para isso inventa os meios 

para fazê-lo, assim, se gosta de dançar, dança em casa com as filhas e se 

gosta de música liga o karaokê... Essa senhora, em particular, manifestou 

interesse, principalmente, em relação à educação escolar. Porém, a TV é sua 

principal fonte de informação, mas acessa a internet também. A entrevistada 

parecia ser uma pessoa simples, mas que reconhece os objetos e valores 

culturais e objetiva oferecê-los às filhas porque imagina que por meio do 

conhecimento se pode “crescer” como indivíduo.  

Outra mãe entrevistada afirmou que permite que o filho participe de 

atividades culturais apenas na escola e não tem interesse de que o filho, ou a 

família, tenha contato com tais atividades fora do ambiente escolar. Afirmou 

ainda não gostar de danças pagãs e que não permite que o filho participe 
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desse tipo de dança. Além disso, acredita que a responsabilidade de 

desenvolver cultura é da escola. 

A expectativa de que a escola seja responsável pela promoção e difusão 

da cultura é um aspecto recorrente na fala dos pais, o que ocorre muito 

provavelmente pela ausência de casas de cultura, centros culturais, cinemas 

ou qualquer outro espaço cultural no bairro. Isso, somado ao reconhecimento 

por parte da comunidade da escola como a instituição detentora e promotora 

do saber e do conhecimento. Ou, do capital simbólico que a instituição escolar 

confere.  

Ademais, no que diz respeito à estrutura física: a escola, as creches e as 

igrejas são os únicos espaços que podem abrigar as manifestações culturais 

naquele bairro. 

Há também famílias que buscam, fora do bairro, cursos e atividades 

culturais. Uma das mães entrevistadas contou que leva a filha ao SESC 

Pompéia para que ela participe das aulas de teatro. 

Mas a maioria não consegue sair do bairro para levar seus filhos a 

participarem de uma atividade regular. Alguns porque desconhecem a 

existência dessas atividades, outros porque precisam dar atenção aos filhos e 

à casa. Para as mães, de modo geral, a própria organização da casa, no que 

diz respeito a cozinhar, lavar, passar e limpar é um impedimento, pois essas 

atividades tomam a maior parte de seu tempo.  

Para outros há a questão do orçamento familiar e da dificuldade de 

transporte público na região. Outro aspecto mencionado pelas famílias foi a 

questão da segurança.  

As impressões apresentadas até aqui dizem respeito à sondagem que 

fizemos antes do início do projeto na escola. Ao final do projeto, realizamos 

uma segunda conversa. 

Nesse segundo momento de entrevista verificamos que, de modo geral, 

os pais não se deram conta da participação dos filhos em uma atividade 

diferente das aulas convencionais no período de permanência de nosso 

projeto.  

Ao perguntarmos a respeito da participação das crianças no “Movimento 

e Cultura na Escola: Dança”, uma senhora comentou que sua filha fala muito 
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sobre as coisas da escola, mas que ela não guarda o que a filha diz na cabeça. 

Se estava bom para a filha estava bom para ela também.  

Com isso, nos questionamos a respeito da comunicação no meio familiar 

a qual nos parecia um tanto “truncada”. Isso, por vários motivos, muitos pais 

ocupados de seus afazeres, ou ainda, tomados pelo cansaço após um dia de 

trabalho não prestam atenção à fala dos filhos. Outros nem sequer 

compreendem o que os filhos estão dizendo.  

Porém, vale destacar o comentário feito pela senhora, citada acima, que 

revela a confiança que muitos depositam na escola. Para grande parte dos 

pais, se o filho está na escola ele está sendo educado. Se pensarmos no valor 

atribuído à instituição escolar, de sua capacidade de promover educação e 

cultura, há que se valorizar essa confiança que lhe é depositada. 

A importância de apresentarmos as impressões acima é que por meio 

delas ainda, que panoramicamente, temos um contexto de realidade na qual 

está inserida a comunidade escolar. Sendo que, este contexto é provavelmente 

muito parecido com o da maioria das escolas.  

No projeto “Movimento e Cultura na Escola: Dança”, difundir a Dança 

como um bem cultural foi incentivar sua apropriação por parte dos participantes 

do projeto: alunos e professores. O que aconteceu a partir do contato 

propiciado pelos encontros. Para aprofundarmos a ação junto à comunidade 

seria necessário desenvolvermos atividades voltadas aos familiares.  

Nesse caso, é preciso pensar em ações pontuais, que não tomem 

grande parte do tempo dessas famílias. Muitos dos familiares entrevistados 

demonstraram interesse em participarem de alguma atividade artística e 

cultural. Mas, ali o primeiro desafio é fazer com que as pessoas tenham acesso 

aos bens culturais. Há uma distância econômica, geográfica e, sobretudo, 

simbólica entre os indivíduos e a Arte, a Dança e a Cultura. 

Quando perguntados em relação às atividades desenvolvidas junto aos 

filhos, alguns dos pais contaram que os levam para passear numa lanchonete 

de uma grande e conhecida rede de fast food. Vale mencionar que não há uma 

lanchonete dessa rede naquele bairro. O que demonstra o valor simbólico 

conquistado pela referida empresa junto às pessoas, o valor do consumismo.  



Movimento e Cultura na Escola: DANÇA 

 51 

A grande rede de fast food vale-se de mecanismos da cultura de massa 

para se impor enquanto bem simbólico. Mas, o papel da educação é outro, não 

é o de impor, mas o de transformar as imposições. Portanto, se quisermos nos 

aproximar das famílias, nem a escola, nem a universidade pode permitir uma 

postura arrogante diante da comunidade.  

A ideia estandartizada de que a comunidade leiga não valoriza o 

conhecimento e a cultura, sustenta uma pequena parcela de verdade apenas 

quanto ao fator alienação, cuja raiz é histórica e culturalmente alimentada. 

Trata-se de um processo complexo, um paradigma com o qual devemos 

romper, ainda que gradualmente, por meio de ações culturais. 

Valermo-nos de uma reunião de pais para oferecer-lhes alguma 

atividade de formação de plateia pode ser uma alternativa para nos 

aproximarmos da comunidade. Muitos professores dirão que os pais não 

comparecem às reuniões escolares. Sim, é verdade, muitos pais não 

comparecem quando convocados, mas, tantos outros estão sempre presentes.  

Para a maioria dos professores não há qualquer novidade no quadro 

apresentado anteriormente, mas, há o permanente desafio de lidar com as 

dificuldades que a escola tem de se relacionar e compreender a comunidade e 

vice-versa. Por parte da escola, observar na comunidade seus valores, 

expectativas e compreensão do papel da escola para que seja possível pensar 

nela, no professor, na universidade e no pesquisador como parte dessa 

comunidade. Para, a partir de então, empreendermos uma ação concreta junto 

a ela.  

Foi com os pais presentes que conversamos neste projeto, e foi por 

meio de sua fala que conhecemos um pouco de suas expectativas. É para eles 

que temos que pensar, naquela ou em outras comunidades. 

Por último, em nossa avaliação, a principal interferência do projeto 

“Movimento e Cultura na Escola: Dança” junto às famílias foi a provocação que 

fizemos com nossas perguntas. Era nítida a inquietação no rosto dos pais, 

quando perguntados sobre sua postura em relação ao acompanhamento 

escolar que fazem junto a seus filhos. Ou quando indagados em relação a 

dedicarem algum tempo para os filhos. Por estas respostas é que não 

podemos deixar de assumir nosso papel como produtores, formadores, 

difusores, transformadores.....de uma sociedade em constante mudança.  



Instituto de Artes da UNESP  

 

 52 

Bibliografia 

BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Editora Bertrand 

Brasil, 2003. 

__________, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2005. 

__________, Pierre. A Miséria do Mundo. Petrópolis: Vozes, 2003. 

__________, Pierre. O Poder Simbólico. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil,  2007. 

COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural: cultura e imaginário. 

São Paulo: Iluminuras, 1999. 

________, Teixeira. O que é Ação Cultural? São Paulo: Brasiliense, 1989. 

MARCUSE, Herbert. A dimensão estética. São Paulo: Martins Fontes, 1977. 

PIMENTA, Rosana Aparecida. Dança: Difusão e Discussão – Um Projeto 

Social na cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado. São Paulo: 

Programa de Pós Graduação em Artes do Instituto de Artes da UNESP, 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movimento e Cultura na Escola: DANÇA 

 53 

Notas de Rodapé 

                                                     
1 Projeto de ação cultural desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Dança, Estética e Educação do 

Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da Unesp, vinculado à Pró-
Reitoria de Extensão da Universidade Estadual Paulista (PROEX/UNESP) em parceria com o 
Banco Real S.A. Desenvolvido ao longo do ano de 2008 o projeto teve como foco apresentar 
a linguagem artística da dança para crianças da periferia da zona oeste da cidade de São 
Paulo.   

2 Tradicionalmente, o conceito de Capital designa o potencial de produção, ou seja, a 
capacidade de transformação de algo em um bem ou serviço. Sendo que, neste projeto, 
empregamos o conceito de Capital de um ponto de vista específico, o do sociólogo francês 
Pierre Bourdieu, que distingue tipos específicos de capital: o social, o econômico, o cultural e 
o simbólico. Capital é um conceito que mensura o acúmulo de forças dos indivíduos no 
campo social. O indivíduo dispõe de um determinado valor que pode ser simbólico, cultural, 
social ou econômico e que “pode barganhar” como moeda de troca.  

 Ao nos referirmos a capital econômico damos atenção ao poder econômico que as famílias 
detêm no intuito de averiguar a relação entre seu poder aquisitivo e sua concepção de arte, 
cultura e conhecimento de modo geral. 

3 Trata-se de um tipo de capital velado que está relacionado ao reconhecimento social que o 
indivíduo obtém dada a importância que se atribui a uma determinada posição social 
ocupada:  

 O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra coisa senão o capital, qualquer 
que seja a sua espécie, quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção 
resultantes da incorporação da estrutura da sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e 
reconhecido como algo de óbvio. (BOURDIEU, 2003, p. 145)  

4 Capital cultural caracteriza-se como um recurso de poder constituído pelo acúmulo de bens 
culturais, as diferentes formas de saber dignas ou não de crédito, que conferem valor social 
ao agente detentor desse tipo de capital. A gênese do conceito de revela a distinção que se 
faz entre os indivíduos na sociedade desde seu ingresso na escola, quando é possível 
identificar a classe social dos indivíduos. Bem como sua aproximação da cultura erudita tida 
como referencial na sociedade burguesa. Mas, nem sempre o possuidor de capital 
econômico detém capital cultural e vice-versa. Para que um determinado saber seja 
qualificado como capital cultural é necessário que seja socialmente legitimado por meio das 
instâncias de legitimação do conhecimento, da arte e da cultura, tais como o sistema de 
ensino, os museus ou a crítica de arte. 

5 Consta no “Dicionário crítico de política cultural: cultura e imaginário”, de Teixeira Coelho 
(1999), que ação cultural é o conjunto de procedimentos empregados na prática de uma 
política cultural específica. Para o autor, há dois tipos de ação cultural, o primeiro, ação 
cultural de serviços ligada às relações públicas ou à propaganda, com o objetivo de 
comercializar um determinado produto “cultural”; o segundo termo refere-se à ação cultural 
de criação, que é a ação cultural propriamente dita, e tem por objetivo dissipar a 
incomunicabilidade social que se ergue entre as obras de arte e as pessoas por motivos de 
natureza econômica, política ou outra.  

6 O filósofo alemão Herbert Marcuse nasceu em Berlim em 19/07/1898 e faleceu em Starnberg 
em 29/07/1979. Pertenceu a escola de Frankfurt. 

7 O conceito de Campo delimita o espaço simbólico, no qual se estabelecem as relações entre 
os agentes sociais. Nesse espaço, os indivíduos determinam, validam e legitimam seu 
estatuto social. É possível identificar no campo social a classificação dos signos, de sua 
adequação social e dos códigos de valores.   
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8 Em linhas gerais, o conceito de Habitus representa a interiorização, por parte dos indivíduos 

da ideia que se tem de suas condições de classe, de grupo social e de sua localização no 
Campo Social. Assim, o conceito de Habitus compreende a incorporação de conceitos pelos 
indivíduos, em pequenas doses, ao longo do tempo. 

9 O sociólogo francês Pierre Bourdieu nasceu em Denguin, 01/08/1930  e faleceu em Paris, 
23/01/2002. Dedicou-se a desvendar os mecanismos da reprodução social que legitimam as 
diversas formas de dominação. Os principais conceitos de sua teoria são: Campo, Habitus e 
Capital.  

10 Ação Educativa  
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Movimento de formação com os professores 

        Fernanda Sgarbi 
Mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista. Possui graduação em 
Licenciatura em Educação Física e em Pedagogia. Atua como professora da Rede 
Municipal de Ensino da Prefeitura de São Paulo e do ensino superior. Membro do 
Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação do Programa de Pós-Graduação do 
IA/Unesp-SP. 

 

A formação de professores está relacionada à aprendizagem 

permanente, que considera os saberes e as competências docentes como 

resultados não só da formação profissional e do exercício da docência, mas 

também de aprendizagens realizadas ao longo da vida, dentro e fora da escola. 

(MIZUKAMI et al, 2002). 

Nessa perspectiva, a formação continuada tem sido tema de debates 

acadêmicos como meio de intervenção na qualidade da educação por buscar 

novos caminhos, deixando de ser “reciclagem” para tratar de problemas 

educacionais por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas 

pedagógicas e de uma permanente (re)construção da identidade docente.  

Para enveredar por tais caminhos, a formação precisa estar centrada na 

escola e ser parte da jornada de trabalho do professor, portanto precisa ser 

deslocada da universidade para a instituição escolar, priorizando as 

características e as interferências do próprio local de trabalho do professor 

nessa formação (MIZUKAMI ET AL, 2002). É necessário também valorizar a 

prática como eixo central da formação como um processo de investigação do 

próprio professor sobre o seu processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Schön (2000) esta dinâmica permite ao professor questionar 

as suas próprias crenças e explicações, propor e experimentar alternativas e 

abrir um novo espaço ao conhecimento, à experiência e à reflexão. Mas, para 

isso, a prática deve ser encarada mais como um processo de investigação do 

que como um contexto de aplicação.  

Diante disso, é essencial que se fale em formação continuada em 

contexto, necessária não somente ao professor, mas à escola, na medida em 

que proporciona a reflexão a partir dos projetos desenvolvidos na mesma, 

considerando que as mudanças não ocorrem de forma linear, mas de maneira, 
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a que todos – gestores, professores, pais e alunos – envolvam-se nesse 

processo gradativamente. 

Por relevar tais questões, entendemos que a formação continuada em 

contexto devesse integrar as ações do Projeto Movimento e Cultura: Dança. 

Sendo assim, organizamos uma proposta para ser desenvolvida com os 

professores participantes do projeto na EMEF Prof. Antonio Rodrigues de 

Campos. 

 Esta proposta abrangeu a implementação de encontros de formação 

continuada em contexto, com o intuito de envolver os professores no projeto 

para que pudessem conhecer e entender como os alunos e eles próprios 

constroem um conhecimento em Dança. Nossa proposta envolveu elementos 

que favorecessem um olhar diferenciado para as linguagens artísticas, 

principalmente para a Dança, de maneira que a reconhecessem como uma 

manifestação cultural.  

O desenrolar da proposta 

Inicialmente levamos à escola a proposta de desenvolver a formação 

continuada com os professores das classes envolvidas diretamente no projeto, 

os 3os. anos do ensino fundamental. Os encontros seriam organizados nas 

horas-atividades1 ou no horário coletivo2

Ao apresentarmos a proposta para a Unidade Escolar, fomos 

surpreendidos por uma contraproposta feita pela coordenação pedagógica: 

realizar uma formação continuada para o grupo de professores participantes do 

horário coletivo do Projeto Especial de Ação (PEA)

 desses docentes.  

3

Considerando o interesse da escola e o nosso em atender o maior 

número de professores, bem como a necessidade deles em discutir outras 

linguagens, adaptamos o programa da formação continuada. Este fato nos 

remete ao que Teodoro (1991) citado por Candau (1997) ressalta quando diz 

que as universidades devem ser consideradas não como as instituições que 

asseguram a formação continuada predominantemente, mas, antes, como um 

sistema de recursos a serviço dos projetos e das necessidades da escola.  

 do período noturno, 

intitulado “Alfabetização e Letramento na via das múltiplas linguagens”, o qual 

está diretamente ligado ao Projeto Político Pedagógico da escola. 
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Nossa proposta foi composta por quatro encontros, realizados nos 

horários coletivos do PEA, com noventa minutos de duração cada, dos quais 

participavam a coordenadora pedagógica e seis professores, sendo dois deles, 

professores das classes envolvidas no projeto.  

Antes do início dos encontros de formação, fizemos uma consulta aos 

professores por meio de um questionário (anexo 1) com perguntas abertas e 

fechadas, com o objetivo de conhecer a realidade deles, no que se refere ao 

contato e observações de seus alunos, bem como ao contato com as 

linguagens artísticas.  

A organização e o andamento do programa 

A elaboração do curso de formação continuada partiu dos seguintes 

questionamentos: De que modo podemos compartilhar o “Projeto Movimento e 

Cultura na Escola: Dança” nos encontros de formação continuada? Como 

organizar o programa para os professores, em quatro encontros, de maneira 

que esteja relacionado com as vivências proporcionadas aos alunos?  

De acordo com Ivor Goodson (1991) citado por Nóvoa (1995) os 

programas de formação necessitam investir na práxis como lugar de produção 

do saber e de conceder uma atenção especial às vidas dos professores. O 

autor destaca que a teoria nos fornece indicadores e grelhas de leituras, mas o 

que o adulto retém como saber de referência está ligado à sua experiência. 

Sendo assim, a formação passa pela experimentação, pela investigação e pela 

construção de conhecimento do professor por ele próprio (SGARBI, 2009). 

Considerando os destaques feitos pelos autores, a experiência do 

projeto desenvolvido no ano anterior; as informações advindas do questionário 

aplicado aos professores; a dinâmica da escola; e, os conteúdos e a forma 

trabalhada com os alunos no projeto “Movimento e Cultura na Escola: Dança”, 

organizamos o programa da formação continuada tendo a prática como eixo, 

com a intenção de proporcionar aos professores a consciência da sua própria 

aprendizagem. 

Perante isso, o programa da formação continuada foi elaborado de 

acordo com os conteúdos e a metodologia utilizados no programa desenvolvido 

com os alunos, de modo que os temas das oito vivências realizadas com os 
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alunos: “Olhar para si”, “Olhar para o meio”, “Olhar para o outro”, “Olhares”, 

seriam os temas dos quatro encontros com os professores. 

Esses quatro encontros de formação foram elaborados pelos integrantes 

do Grupo de Pesquisa “Dança: Estética e Educação” – GPDEE. Porém, no 

momento da práxis de cada encontro, somente alguns pesquisadores estavam 

presentes. Fizemos um revezamento de modo que, cada encontro tivesse um 

pesquisador responsável, aquele que realizava intervenções e 

problematizações no decorrer da aula. 

Tal fato foi positivo, pois levou o grupo a discutir estratégias, 

metodologias, atividades, jogos, procedimentos e teorias para construir o 

programa como um todo, o qual foi composto por algumas práticas corporais 

no sentido de sensibilizar os professores para o uso do corpo e do movimento 

expressivo por meio de jogos cênicos próprios da Dança. Assim, os quatro 

encontros foram construídos da seguinte maneira: 

1º. Encontro (Olhar para o outro) (anexo 2) 

 Neste primeiro encontro apresentamos o grupo de pesquisa “Dança: 

Estética e Educação” – GPDEE, as ações desenvolvidas em 2008 por meio do 

projeto “Dança Criança na Vida Real”, o projeto de 2009 – “Movimento e 

Cultura na Escola: Dança” e as ações desenvolvidas junto às crianças, aos 

pais e aos professores. 

Logo após a apresentação, iniciamos as vivências intituladas “Olhar para 

o outro” por meio de alguns jogos teatrais, com o objetivo de proporcionar aos 

professores reflexões sobre a diversidade de olhares nas relações vivenciadas 

por eles no cotidiano. 

 Neste primeiro contato com os professores, pudemos observar que a 

simples mudança de ambiente, de uma sala de reuniões, local onde fizemos as 

apresentações para o pátio da escola, onde realizamos os jogos teatrais, 

causou um certo desconforto no início, afinal este é um ambiente no qual a 

expressão, a sensação, enfim o corpo entraria em ação. 

Mizukami et al (2002) diz que os cursos de formação enfatizam o saber 

escolar e o saber docente, que são componentes da cultura escolar, mas 

trabalham pouco com a cultura da escola, isto é, outros elementos que não 
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somente cognitivos, que fazem parte do cotidiano escolar, presentes também 

na profissão docente. Isso demonstra a não preocupação com a dimensão 

cultural da prática pedagógica e faz com que os professores se afastem de 

atividades que envolvam o sentir, o perceber e o expressar-se. 

Por considerar a relevância do que a autora destaca, priorizamos 

conduzir os professores para este ambiente, no qual a expressão, as 

sensações e a percepção tomam conta do corpo, permitindo a eles 

experimentarem outras formas de comunicação.  Este percurso foi construído 

aos poucos ao longo das vivências. 

As atividades realizadas enfatizaram a expressão, a improvisação e a 

busca do movimento livre e, por esse caminho, os professores foram, em 

grupo, construindo uma maneira de se comunicarem, por meio da Dança. 

Godoy (2007) diz que é preciso considerar a “possibilidade criada pela Dança, 

de se trabalhar coletivamente, incorporando qualidades individuais em 

benefício do grupo.” (p. 58)  

Dessa maneira, ao propor tais atividades com pesquisa de movimentos, 

tentamos estimular o olhar dos professores para o outro, proporcionando 

intervenções para que eles combinassem e organizassem seus movimentos 

para compor junto ao grupo. 

Fechamos o encontro com a leitura do texto “Os cinco saberes do 

pensamento complexo” de Humberto Mariotti, seguida por uma discussão 

sobre as vivências realizadas. Este momento proporcionou aos professores 

refletirem sobre as relações estabelecidas dentro da escola, a projeção deles 

como alunos e as dificuldades enfrentadas no cotidiano da escola e da 

profissão docente.   

2º. Encontro (Olhar para o meio) (anexo 3) 

Este encontro teve como objetivo sensibilizar o olhar do professor para 

as formas de vivenciar o espaço escolar. Assim, durante toda a vivência, 

trouxemos imagens dos diferentes locais e objetos da escola para que, em 

grupo, eles construíssem esses espaços no corpo, considerando sensações, 

percepções e significados que eles próprios atribuíam a cada espaço estudado. 



Instituto de Artes da UNESP  

 

 60 

Partindo da observação de si e do outro, problematizamos essas 

construções de espaço com o corpo e com os corpos dos integrantes de cada 

grupo de professores para expressar seus olhares para o meio. 

Nas entrelinhas discutimos o espaço no corpo e o corpo no espaço, 

desenhando e redesenhando formas carregadas da expressividade que cada 

professor pode revelar sozinho e em conjunto com o grupo. E, a partir daí, 

recriar os espaços e as diferentes formas e possibilidades de viver suas 

relações no/com e pelo espaço. 

Nesta perspectiva, Laban (1990) salienta que trabalhar com o corpo é, 

antes de tudo, uma atitude de respeito às individualidades e colocar em 

comunicação o mundo interno com o externo e vice-versa. É a relação do 

indivíduo com o espaço e do espaço com o indivíduo. 

3º. Encontro (Olhar para si) (anexo 4) 

O objetivo desse encontro foi despertar o professor para a sensação do 

movimento no seu corpo e conscientizá-lo das relações existentes entre as 

suas diferentes partes, para que o corpo, como uma só unidade, possa 

produzir movimentos harmoniosos. Além disso, desenvolver maior consciência 

das tensões e das alavancas que o corpo utiliza para se deslocar; e refletir 

sobre as dicotomias decorrentes da visão cartesiana do corpo. 

 Para tanto, partimos de atividades individuais, voltadas à atenção ao 

corpo para atividades interativas entre os professores participantes. Esse 

processo está relacionado com a consciência corporal, a qual explora as 

sensações, postura e estrutura do corpo, além de envolver o experimentar, 

reconhecer, compreender e respeitar as possibilidades e limitações de 

movimento do próprio corpo. Essa linha de trabalho é desenvolvida pela 

Educação Somática, que é entendida como atividades nas quais o corpo é 

trabalhado com a preocupação de integrar todos os aspectos que o compõem: 

social, psíquico, físico entre outros (SGARBI, 2009). 

Essa dinâmica é importante para os professores adquirirem aos poucos, 

confiança, consciência do corpo em movimento, descontração e, com isso, 

perderem a timidez para se lançarem em um processo de criação de 

movimentos, ritmos e formas. 
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4º. Encontro (Olhares) (anexo 5) 

A discussão que fechou o encontro agrupou relatos dos professores 

sobre o seu corpo, sobre suas dificuldades em participar de atividades que 

envolvam o corpo em movimento, como Dança, por exemplo, e, sobre suas 

vivências em sala de aula de modo que trouxeram possibilidades para repensar 

o corpo e o movimento em suas atividades cotidianas com os alunos.  

Este último encontro teve como objetivo refletir a função de um projeto 

de ação cultural dentro do contexto escolar e a participação de todos os 

envolvidos (professores, direção, coordenação, funcionários e crianças). 

A partir da apresentação do DVD documentário “Dança Criança na Vida 

Real”, retomamos o significado do projeto desenvolvido em 2008 nesta mesma 

unidade escolar para estabelecermos relações com as ações desenvolvidas 

em 2009, junto às crianças, aos pais e aos professores por meio do projeto 

“Movimento e Cultura na Escola: Dança”. 

Para aguçar a reflexão sobre projeto de ação cultural, apresentamos 

como outro exemplo, o DVD Samwaad – Rua do Encontro, o qual é produto de 

um projeto desenvolvido por Ivaldo Bertazzo4

Nessa trama, os professores puderam apreciar, por meio dos vídeos, 

outras danças em outro projeto, além de entrarem em contato com mais um 

conteúdo da Dança na escola, a apreciação estética. Apreciar neste contexto 

significa investigar, ver, enxergar e relacionar o que está sendo observado com 

o mundo a sua volta. Essa ação, em conjunto com as vivências dos três 

encontros anteriores proporcionaram diversos olhares para a Dança. 

 com adolescentes. Tal projeto 

serviu de inspiração para o desenvolvimento do “Movimento e Cultura na 

Escola: Dança”.  

Nossos pressupostos 

Para a construção deste curso de formação continuada em contexto, 

procuramos enfatizar alguns pressupostos que permeiam o trabalho do Grupo 

de Pesquisa “Dança: Estética e Educação” já há algum tempo.  

Tais pressupostos estão atrelados ao que Kramer (1991) citada por 

Candau (1997) destaca quando diz que: 
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 “os mecanismos e formação de professores em serviço devem ser percebidos 

como prática social inevitavelmente coerente com a prática que se pretende 

implantar em sala de aula entre professores e alunos” (p. 97). 

Dessa forma, nossa maneira de trabalhar com os professores revela o 

modo como trabalhamos com as crianças e como acreditamos que a Dança 

deve ser construída e discutida com elas. Sendo assim, para que o professor 

vivencie esse processo de ensino e aprendizagem assim como os alunos 

vivenciam, destacamos alguns pressupostos presentes em nossos trabalhos de 

formação continuada. São eles:  

•  valorizar o saber docente; 

•  partir da prática e estabelecer uma relação de unidade com a 

teoria; 

•  adotar procedimentos participativos e de diálogo; 

•  submeter os professores às mesmas atividades e jogos e aos 

mesmos procedimentos que utilizamos com os alunos;  

•  explorar o potencial criativo e expressivo do professor; 

•  tratar do tema central situado em um contexto mais amplo da 

Educação, da realidade local e da sociedade; 

•  explorar as linguagens artísticas durante os encontros. 

 Considerando esses pressupostos, a dinâmica de nossas ações, como 

grupo de formadores, se relacionou com as idéias de Donald Schön5

A reflexão anterior à ação aconteceu no momento do planejamento do 

encontro e também na preparação da demanda desse próprio encontro 

(materiais, local, equipamento, etc.). O planejamento de cada encontro foi 

realizado por um pesquisador e discutido com todo o grupo que atuou na 

formação. Já para a preparação e o acompanhamento do encontro estávamos 

sempre em duplas, trios ou quartetos. 

 (2000) 

sobre a prática reflexiva. Dessa maneira, refletimos antes, durante e após as 

ações. 

A reflexão durante a ação, ou como denominada por Schön (2000), 

reflexão-na-ação, a qual nos permite refletir em meio à ação sem interrompê-la, 

ocorreu durante o encontro ao nos depararmos com uma situação inusitada, 
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nova, diante da qual precisávamos dar uma resposta imediata. Esse momento 

foi específico para o pesquisador que ministrava o encontro, o qual contou com 

a parceria de outros pesquisadores do GPDEE, porém as tomadas de decisões 

e alterações de rumo foram iniciativas daquele que era responsável pela aula. 

Como exemplo dessas situações, podemos citar: mudança repentina de lugar 

para a atividade; feedback dos professores durante a aula; estado emocional 

deles no dia da formação; cansaço dos professores depois de 11horas de 

trabalho. 

Além disso, ressaltamos a reflexão sobre a ação, realizada individual e 

coletivamente após o término da atividade. Essa etapa aconteceu após cada 

encontro, com discussões coletivas sobre a dinâmica da aula, os 

procedimentos utilizados, o envolvimento dos professores; para que 

pudéssemos no próximo encontro rever algumas práticas e tornar o trabalho 

mais eficaz. O fato de o grupo de pesquisadores desenvolverem o trabalho 

coletivamente facilitou e enriqueceu as discussões, pois permitiu que as 

observações individuais fossem submetidas ao grupo, possibilitando a todos 

perceberem seus encaminhamentos e aprenderem uns com os outros.  

Essa dinâmica de trabalho permite transformar nossa ação, como grupo 

de formadores, a partir da nossa prática, refletida, analisada e pensada. Dessa 

maneira, usamos a ação-reflexão-ação como procedimento, na qual uma 

prática é analisada, refletida, pensada e gera uma nova prática (CANDAU, 

1997). Isso permite a construção de novos conhecimentos, tornando o trabalho 

mais eficaz e contribuindo para uma maior compreensão da nossa própria 

prática. 

Além disso, o fato do GPDEE ser formado por pós-doutorandos, 

doutores, mestres, mestrandos, graduados e graduandos faz com que nossas 

ações sejam refletidas e realizadas por diversas maneiras e com diferentes 

contribuições. Isso enriquece o trabalho, a formação do grupo de pesquisa e a 

formação individual de cada participante. Para tanto, nossas ações são 

rigorosamente planejadas, discutidas, reformuladas e avaliadas. 

Mesmo com toda essa dinâmica, enfrentamos vários contratempos para 

a realização dos encontros de formação, os quais exigiram adaptações ao 

programa inicialmente estruturado, característica própria da formação 

continuada em contexto. Segundo Rockwell e Mercado (1989) citados por 
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Candau (1997), poucos espaços de reunião ou de formação de professores 

podem competir com a escola por ser este o lugar de convivência e 

comunicação entre os professores. É, portanto, neste espaço, contexto do 

trabalho docente, que se torna possível a reflexão sobre a prática, a troca e a 

realização de projetos que venham interferir no cotidiano de alunos e 

professores. Essa construção é lenta e trabalhosa, pois envolve o modo como 

os professores aprendem, outras formas de pensar o ensino, os diferentes 

tipos de conteúdos necessários ao exercício profissional e as condições que 

facilitam a sua própria aprendizagem.    

Dessa maneira, nosso trabalho com a formação continuada de 

professores apresenta uma crescente por meio da própria prática, assim como 

ocorreu nesta instituição escolar. Percebemos que a formação está sendo 

construída aos poucos, primeiro com a participação dos professores nas aulas 

ministradas aos alunos no Projeto “Dança Criança na Vida Real” desenvolvido 

em 2008, depois com a produção do DVD-ROM deste projeto com um material 

didático no início de 2009 e, por último pelos encontros específicos de 

formação continuada em contexto para os professores participantes do horário 

coletivo de estudos.  

Essa ideia de processo e, portanto de continuum, obriga a necessidade 

de estabelecer um fio condutor que vá produzindo os sentidos e explicitando os 

significados do compromisso da Universidade com a instituição escolar na 

melhoria da qualidade da educação. 

Assim, é com base nestas ideias que trilhamos o caminho da formação 

continuada na parceria Universidade e instituição escolar. Os processos vividos 

foram lentos e envolventes para todos os participantes. As pequenas 

mudanças são sementes para outras mais significativas e o desenvolvimento 

do projeto ofereceu indícios tanto para os formadores como para os 

professores. Os progressos e os sucessos não são lineares para todos os 

envolvidos. Tem, no entanto, aspecto comum entendido por eles que a 

formação continuada em contexto e a presença da Universidade in loco 

colaboram para refletir sobre a Educação.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Questionário: 

DADOS PESSOAIS 

NOME:_________________________________________________________ 

SÉRIE EM QUE LECIONA: _________ DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___ 

FORMAÇÃO:____________________________________________________ 

Solicitamos que responda às questões abaixo: 

1- Você pratica ou já praticou alguma atividade corporal? Qual? 

2- A arte está presente em sua vida? De que maneira? Fale sobre sua 

vivência com arte. 

3- Você participa ou já participou de alguma atividade artística ou cultural? 

Fale sobre isso. 

4- A música está presente em sua vida? Em caso afirmativo, como? 

5- Quando você pensa em Dança o que lhe vem à cabeça? 

6- Você tem contato com a linguagem teatral? Se afirmativo, qual(is)? 

7- O que você compreende por Artes Visuais? 

8- Fale sobre seus alunos.  

9- Como você descreve o comportamento entre os alunos? 

10- Como você descreve o comportamento dos alunos no que diz respeito 

ambiente escolar? 

11- Como é a relação que você tem com seus alunos?  
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Anexo 2 –  1º. Encontro (Olhar para o outro)  

Programa 

Tema:  

Apresentação do Projeto “Movimento e Cultura na Escola: Dança” e Vivências 

do “Olhar para o outro”. 

Objetivo:  

Refletir por meio de jogos teatrais a diversidade de olhares nas relações 

vivenciadas pelos professores. 
Vivências:  

1. Todos iniciam parados e um de cada vez deve começar a se movimentar, 

dois ou mais professores não podem andar ao mesmo tempo (caso isso 

aconteça todos devem voltar ao início).Quando todos já estiverem andando, 

eles deverão parar a movimentação – um de cada vez. 

2. Todos começam parados e o grupo todo decide quando devem andar e 

parar (todos ao mesmo tempo). Eles devem estar atentos uns aos outros 

para que a movimentação seja sincronizada. 

3. Foto com vida: cada grupo terá que escolher uma imagem e terão um tempo 

para elaborarem uma representação estática em forma de foto desta 

imagem e depois darão vida a esta foto. O outro grupo tentará adivinhar a 

representação. 

4.  Dançando movimentos: divide-se a sala em grupos e sugere-se um tema ou 

palavra, como por exemplo, família, brincadeira, escola. Essa palavra será 

representada e ilustrada pelo corpo. O primeiro grupo iniciará a Dança com 

um dos jogadores realizando um movimento. Os outros vão um a um 

realizando seus movimentos, mas antes são estimulados a observarem os 

movimentos que já são realizados pelos outros jogadores. A sequência se 

repete com os outros grupos.  

 

Leitura e discussão:  

Leitura de texto “MARIOTTI, Humberto. Os cinco saberes do pensamento 

complexo”. 

Discussão sobre as vivências do dia. 
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Anexo 3 – 2º. Encontro (Olhar para o meio)  

Programa 

Tema:  

Olhar para o meio 

Objetivo:  

sensibilizar o olhar do professor para as formas de vivenciar o espaço escolar. 

Atividades: 

1. Começamos com uma conversa com os professores para relembrarmos e 

retomarmos as vivências e discussões feitas no encontro anterior. 

2. Em roda fizemos um “espreguiçar” do corpo para nos alongar, em seguida 

uma automassagem usando as mãos para pressionar as partes do corpo 

com o propósito de despertar e preparar a atenção deste corpo para as 

atividades posteriores. 

3. Com o intuito de buscar, por parte do professor, uma percepção presencial 

de corpo, começamos a caminhar sentindo como estava a respiração, 

identificando qual parte do corpo que era usada durante a respiração, se 

era feita de forma profunda ou superficial, rápida ou lenta.  

4. Seguimos com a atenção também direcionada para a forma do caminhar 

(rápido/lento, partes do pé que entrava em contato com o chão, postura de 

todo o corpo no momento de andar). 

5. Em seguida era dada a orientação de pararmos o caminhar e descer até a 

posição de agachar em oito tempos e subir em oito tempos, e retornamos 

novamente para o caminhar. Este momento buscou aquecer as 

articulações e despertar do corpo para o movimento.   

6. Na vivência das fotos os professores receberam algumas imagens dos 

espaços que eles frequentam na escola e representaram este espaço por 

meio de formas no corpo, essa representação foi pensada com a 

participação de um professor por vez até todos entrarem e comporem o 

espaço visto na foto. Esta vivência foi pensada com o objetivo de pensar e 

discutir questões que envolvem a relação dos professores nestes espaços 

por meio do corpo.  

7. Em seguida passamos para a vivência com o barbante, na qual os 

professores receberam rolos de barbantes coloridos para prenderem por 
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toda sala de aula, formando uma espécie de “cama de gato” com os 

barbantes. Depois circularam por este espaço reconstruído, executando 

alguns movimentos como agachar, saltar e girar, e por último passearam 

pelo espaço dançando ao som de ritmos musicais variados. A proposta 

desta experiência é a recriação deste espaço e das diferentes formas e 

possibilidades de viver suas relações no/com e pelo espaço. 

8. Finalizamos com uma conversa a respeito de como foi experienciar estas 

vivências.  

 

Anexo 4 – 3º. Encontro (Olhar para si)  

Programa 

Tema:  

Sensibilização – Consciência de si. O Corpo. 

Objetivos:  

Consciência corporal – despertar o indivíduo para a sensação do movimento no 

seu corpo e conscientizá-lo das relações existentes entre as suas diferentes 

partes, para que o corpo, como uma unidade, possa produzir movimentos 

harmoniosos. Desenvolver maior consciência das tensões e das alavancas que 

o corpo utiliza para se deslocar. Refletir sobre as dicotomias decorrentes da 

visão cartesiana do corpo. 

Pergunta Inicial: Como está meu copo hoje? 

Preparação (07 a 10 min.)  

CD Naná Vasconcelos – músicas: Raça e Lágrimas do Sul 

 

1. Apertar, bater e esfregar partes do corpo.  

2. Automassagem (até onde vai o olhar?) 

Sentados em círculo, com as pernas flexionadas e cruzadas. A pesquisadora 

solicita que aos participantes que virem a cabeça para o lado direito até onde 

conseguirem e guardem a última imagem que possam ver. O mesmo, do lado 

esquerdo. Em seguida, a mediadora começa a apresentar estímulos para que 

os participantes iniciem a massagem com uma das mãos na outra mão, depois 
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no antebraço, braço e nuca. Iniciamos ensaboando, apertando, batendo com a 

ponta dos dedos até chegar na nuca e voltar. Fazer o mesmo no outro membro 

superior. Ao terminar a automassagem nos dois lados, a mediadora pede que 

os participantes virem novamente a cabeça para o lado direito e para o lado 

esquerdo e verifiquem o que ocorreu com a imagem gravada no início.  

 

Arrumação (05 a 06 min.)  

CD idem – música: Arrumação (3.4.5.) 

 

3. Em pé, pensar na relação pés, quadril e cabeça. Deslocar o peso do corpo 

para frente, para cada um dos lados e para trás, sem tirar os pés do lugar. 

Observar o eixo do corpo. 

4. Alinhamento pés, quadril, cabeça. Descer e subir em 8 tempos, enrolando o 

corpo pela frente, pelos lados. Desce direita, sobre centro. Desce esquerda, 

sobe centro. 

5. Observação do corpo e registro mental das sensações mais marcantes. 

 

Movimentação (30 min.) 

CD idem –músicas: Chegada e Dida (6.7.8.) 

 

6. Deslocamento frente, trás; ora lado direito, ora lado esquerdo. 

 Deslocamento sombra (frente/trás). 

 Deslocamento lado a lado. 

7. Alavancas: Andar pela sala, subindo e descendo até o chão em 8 tempos, 

depois em 4 e depois em 2. 

8. Deslocamento inicialmente livre e, na sequência, conduzido, com intervalos 

marcados pelo comando “congela”. No último “congela” falar sobre os níveis de 

movimento. 
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Música: Sou do Bem (9.10.) 

 

9. Deslocamento livre até o comando “congela” em algum nível, onde se 

movimenta sem se deslocar. 

10. Variação – deslocar-se em um nível e congelar em outro nível. 

 

Músicas: Alvorada e Vôo 2364 (11.12.) 

 

11. Deslocamento livre seguido de giros de 180°.  

12. Deslocamento livre com variações explorando o subir e o descer até o 

sinal de congelar. Ao ficar parado, observar qual é o apoio, a alavanca que o 

corpo está utilizando para permanecer naquela posição, qual é o esforço 

muscular envolvido e qual parte do corpo está sendo exigida. 

13. Deslocamento até o sinal para interagir com alguém com quem replicará 

movimentos já realizados e/ou criará novos, formando inicialmente duplas, 

depois novas duplas, em seguida trios, duplas e/ou sozinho e, por fim, formam 

um único círculo que fará evoluções com alternância da liderança.  

14. Caminhar pela sala até escolher um lugar em que irá parar. 

15. Observação do corpo e registro mental das sensações mais marcantes. 

 

Relaxamento (10 min.) 

CD I Ching – músicas: Terra; Montanha; Fogo) 

 

16. Deitar do modo mais confortável para cada um e realizar relaxamento 

ativo sob a orientação da pesquisadora. 

17. Marionete – proposições de movimentação a partir da posição deitada, 

com a imagem de que quem a conduz possui os fios invisíveis nas articulações 

de quem a realiza. 
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Discussão/Reflexão em grupo (30 min.) 

 
Questão Final: 

O que aprendi com meu corpo e sobre o meu corpo hoje? 
Proceder ao levantamento dos registros realizados de acordo com o item 9 e 

destacados pelas professoras e estabelecer uma troca de experiências 

mediada pela fundamentação teórica trazida pelos pesquisadores. 

 

Bibliografia 

LABAN, Rudolf. Dança Educativa Moderna. São Paulo: Ícone, 1990. 

____________. Domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1978. 
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Anexo 5 – 4º. Encontro (Olhares)  

Programa 

Tema:  

Fechamento do Projeto “Movimento e Cultura na Escola: Dança”. Apreciação 

estética da Dança. 

Objetivo:  

Refletir a função de um projeto de ação cultural dentro do contexto escolar e a 

participação de todos os envolvidos (professores, direção, coordenação, 

funcionários e crianças). 

Vivências: 

Exibição do DVD documentário Dança Criança na Vida Real. 

Exibição de algumas cenas do DVD Samwaad – Rua do Encontro para 

evidenciar um outro projeto de ação cultural e seus resultados como fonte 

inspiradora para o desenvolvimento deste. 
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Procurar por meio dessas exibições favorecer a apreciação estética dos 

professores em relação À Dança. 

Bibliografia 

CANDAU, V. M. (org). Magistério: construção cotidiana. Rio de Janeiro: Vozes, 

1997.  
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GODOY, K. M. A. O espaço da dança na escola. In: KERR, D. M. (org). 

Pedagogia cidadã: caderno de formação: Artes. 2ed. São Paulo: 

Páginas & Letras Editora e Gráfica, Unesp. Pró-Reitoria de Graduação, 

2007, p. 57-70. 
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MARTINS, J.; BICUDO, M. A V. A pesquisa qualitativa em Psicologia. São 

Paulo: Ed. Moraes, 1989. 
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31, 2000. 
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Mestrado. Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista – 

UNESP. São Paulo, 2009 -199p.  

Notas de Rodapé 

                                                     
1 Horas atividades são as horas aulas, dentro da jornada de trabalho do professor, disponíveis 

para planejamento e pesquisa. 
2 Horário Coletivo é uma carga horária, dentro da jornada de trabalho do professor, disponível 

para estudos  realizados em grupo. 
3 Esse projeto faz parte do horário de trabalho coletivo dos professores, podendo estar 

acoplado à Jornada de trabalho ou ter participação opcional deles. O tempo destinado a este 
projeto está associado a estudos de ações pedagógicas para serem desenvolvidas com a 
comunidade escolar, principalmente com os alunos. Por isso denomina-se como Projeto 
Especial de Ação.  

4 Educador corporal, criador do Método de Reeducação do Movimento,  diretor teatral, 
coreógrafo e idealizador do projeto Dança Comunidade.  

5 Estudioso da prática reflexiva. Seus estudos têm contribuído para popularizar e estender ao 
campo da formação de professores as teorias sobre a epistemologia da prática, a qual 
destaca a necessidade de formar professores que reflitam sobre sua própria prática, na 
expectativa de que a reflexão será um instrumento de desenvolvimento do pensamento e da 
ação. 
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 Olhar para si: reconhecendo o próprio corpo, 
imaginação e movimento 

Rafaella de Castro Fusaro 
Atriz e Bailarina. Membro colaborador do Grupo de Pesquisa Dança: Estética e 
Educação do Programa de Pós-Graduação do IA/Unesp-SP. 

 
Olhar para si foi a primeira das quatro vivências que compuseram o ciclo 

de quatro experiências corporais do projeto Movimento e Cultura na Escola: 

Dança. Seu principal objetivo foi proporcionar aos alunos o contato, a 

percepção e a consciência do próprio corpo. As atividades realizaram-se no 

pátio da escola, em duas aulas de aproximadamente 50 minutos, distribuídas 

em dias diferentes, para crianças da terceira série do ensino fundamental. A 

proposta foi elaborada com fundamentação no método de Laban1

Quando se reflete sobre a dança na escola, há de se pensar-corpo ou 

corpo-pensar. Esta junção das palavras remete a um dos principais intuitos da 

dança na escola: diminuir a barreira existente entre o aprendizado intelectual e 

físico. O educador tem o papel importante de vivenciar e proporcionar 

condições aos alunos de explorarem as possibilidades infinitas do corpo e do 

movimento (e por que não identificar suas impossibilidades também), ressaltar 

as descobertas sensoriais, físicas, intelectuais, emocionais e intuitivas que 

esse movimento implica, assim como possibilitar o acesso à diversidade do 

vocabulário de movimento para estimular a criatividade dos alunos.  

, de dança 

educacional. 

Muitas vezes professores e alunos intimidam-se com a especialização 

requerida para a Dança, seja por meio da ideia de alunos bem treinados, ou da 

exímia execução de passos de determinada técnica (como balé ou dança de 

rua, por exemplo), confundindo assim o papel da dança na escola, o qual é 

diferente do papel do profissional especializado na área. É importante que 

educador e alunos vivenciem diversas modalidades, técnicas e habilidades 

corporais, porém o principal na escola é mostrar que o aprendizado se faz 

através do corpo. Perceber e estudar a si, observar e aceitar o próprio corpo e 

os corpos dos colegas com suas diferenças e semelhanças, assim como 

perceber o espaço e a inter-relação corpo/movimento/espaço. Se o aluno 
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desenvolve o seu vocabulário de percepção e movimentos, estará recíproca e 

simultaneamente, desenvolvendo seu vocabulário intelectual.  

Assim, a partir dessa concepção, todas as danças são possíveis de 

serem praticadas na escola, desde que aliadas a uma visão crítica e que 

ressaltem a complexidade, as possibilidades e as impossibilidades do corpo. 

Essa prática reflexiva implica o reconhecimento, pelo professor, da 

complexidade que é seu próprio corpo (RENGEL, 2008).  

 

A linguagem metafórica do olhar para si:  

reconhecendo o próprio corpo 

Por ser o primeiro olhar dentre os diversos olhares integrantes do 

projeto, esta etapa foi também o momento inicial de contato e reconhecimento 

entre os integrantes do Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação – 

GPDEE e os alunos envolvidos. Começamos em roda nos conhecendo pelos 

nomes-corpos. As crianças estavam abertas e curiosas, assim como nós 

educadores (talvez menos tensas do que nós, pela grande responsabilidade 

como mediadores).  

Após a apresentação, iniciamos com um breve reconhecimento e 

contato com a pele-corpo. Partindo da linguagem metafórica, pedimos para 

eles “tirarem a poeira do corpo” com grandes movimentos das mãos que iam 

da cabeça aos pés. Nosso objetivo foi o toque, o contato por meio do tato e o 

reconhecimento do corpo como um todo, não pelas partes, ainda.  

Em seguida, passamos para a metáfora do corpo como uma “argila 

moldável”. Pelas mãos, deu-se a automoldagem do corpo, enfatizando as 

partes do corpo, sentindo ossos, pele e fazendo o reconhecimento das partes e 

do todo, que é o corpo.     
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Conversando com o professor: 

                           

Uma outra sugestão aqui é levar, em um momento posterior, o mapa do 
esqueleto humano para que os alunos relacionem os ossos do desenho à 
estrutura de seus corpos. Em geral as crianças associam o esqueleto a “corpo 
morto”. Podemos fazer a associação do esqueleto ao “corpo vivo que nos 
sustenta”. Sem o esqueleto vivo nosso corpo “não pararia em pé” (RENGEL, 
2008). 

Para este corpo de argila “moldado/duro” procuraram-se maneiras de 

locomoção: as mãos impulsionavam os movimentos, levando partes do corpo, 

explorando todos os níveis espaciais2

Partindo da concepção de que o reconhecimento de si passa 

principalmente pela consciência da respiração, foi proposta a percepção dos 

movimentos ventilatórios, enchendo o corpo de ar (inspiração) e esvaziando-o 

(expiração), explorando, assim, a movimentação por meio destes atos. Para a 

visualização do ar, utilizamos bexigas as quais cada criança soprou e encheu 

com apenas um movimento ventilatório completo. A partir daí, foi proposta a 

locomoção/movimentação através do contato com a bexiga cheia de ar, nos 

diversos níveis espaciais e com diversas partes do corpo. Após o 

reconhecimento do corpo pelo tato, do movimento das partes e do todo que é o 

corpo e da consciência da respiração, achamos necessário trabalhar outros 

sentidos além do tato e da visão, para um reconhecimento sensorial global.  

 e articulações, conexões imprescindíveis 

ao movimento. Como o exercício trabalhou o deslocamento pelo espaço, foi 

ressaltada a percepção dos demais corpos, utilizando o espaço sem colidir com 

o outro.  

Voltamos para a roda e pedimos que as crianças se sentassem e 

fechassem os olhos para fazer uma degustação. Entregamos granola com 

frutas e mel e sementes de abóbora torrada (sabores doce e salgado 

respectivamente) orientando que, antes de experimentar, elas cheirassem e 

tentassem reconhecer os alimentos pelo olfato. Orientamos também que, 

quando experimentassem, observassem, ao mesmo tempo, como a boca se 

movimenta, que som ela faz, se existem diferenças (de sabor, cheiro, som, 
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sensação) entre os alimentos. Como as crianças permaneceram de olhos 

fechados, pudemos, assim, explorar outros sentidos: olfato, paladar e audição 

– buscando sensações ignoradas no cotidiano e sentindo como o corpo reage 

à degustação de alimentos. 

Em seguida foi colocada uma folha de papel, no meio da roda, e 

pedimos que cada um fizesse uma impressão livre (nome, desenho, palavra, 

frase, etc.) que representasse o momento presente.  O objetivo foi avaliar, pela 

expressão simbólica, o olhar individual da criança em relação ao seu corpo, 

naquela atividade.  

Novamente em roda, de mãos dadas e em pé, propusemos que 

apertassem as mãos no ritmo do pulsar do coração e, com o olhar, 

agradecessem a participação de cada integrante, percebendo como o corpo 

individual age no coletivo, como  é buscar o olhar e ser observado pelas 

pessoas com quem se convive. Finalizamos, assim, com este aquecimento 

afetivo de agradecimento entre os participantes-corpos.  

 

2. A linguagem metafórica do olhar para si:  

imaginação e movimento 

No segundo dia em roda fizemos uma breve apresentação, relembrando 

o objetivo da aula que é observar/brincar com o próprio corpo através da Dança 

e do movimento. O desafio foi dado pela pergunta: “Quem aqui já acordou o 

corpo hoje?” e, a partir de uma brincadeira sonora e tátil “Cadê ?Cadê ? 

Cadê ?Cadê meu corpo?, foi proposto o reconhecimento das partes do corpo 

por meio de abordagens diferentes da primeira vivência. Perguntamos se 

cabeça é corpo, provocando a reflexão a respeito da fragmentação entre mente 

e corpo3

Após a brincadeira de reconhecimento do corpo, continuamos com 

alongamentos de espreguiçar, estendendo para cima no nível alto (relação do 

corpo todo com o pátio), enfatizando a expansão do centro do corpo para as 

extremidades e encolhendo, flexionando para o plano baixo, pensando na 

contração das extremidades para o centro do corpo. 

 em meio ao jogo.  

Prosseguimos com a movimentação de partes do corpo e de 

articulações específicas a partir de estímulos simbólicos que envolviam a 
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imaginação. Utilizamos o elemento água, fazendo com que os participantes 

imaginassem que seus corpos estivessem imersos em água e, em seguida, 

que, através do mesmo recurso, chacoalhassem os corpos para secá-los. Além 

desta metáfora, utilizamos perguntas simples como: “Vamos acordar as partes 

do nosso corpo?” – “Será que conseguimos encostar a orelha no ombro?” 

(recurso para aquecimento específico de articulações cervicais).  

 

Conversando com o professor: 

Com uma atividade processual que envolva tempo e familiaridade com a 
turma, é possível fazer uso de termos mais técnicos, como apresentar o nome 
de ossos, ou partes do corpo importantes e sua localização. Por exemplo: 
“Vamos sentar no chão, com as pernas cruzadas e balançar de um lado para o 
outro. Conseguem sentir dois ossos que encostam no chão?” – “Quem sabe o 
nome deles?... São os ísquios...”.   

 

Tais termos são específicos, porém cotidianos, pois são parte da constituição 
de nossos corpos. Tão importante quanto saber as cidades de nosso país, é 
saber também as partes que constituem nosso organismo. Existem várias 
maneiras de introduzir os nomes de ossos de forma lúdica, a partir: do 
autotoque, contato com chão ou objetos, brincadeiras sonoro/corpóreas, etc. 
No caso citado acima, podemos fazer uma metáfora associando o movimento 
lateral em cima dos ísquios ao movimento de um barco navegando no mar. E 
talvez criar uma brincadeira sonora com o nome “ísquios”.   

Prosseguimos com um questionamento sobre se alguém conseguia ver 

o ar ou como é possível comprovar sua existência. Propusemos observar o 

movimento ventilatório: a contração e a expansão da caixa torácica para saída 

e entrada do ar.  Usando a imagem de que o corpo é uma bexiga que enche 

quando o ar entra e esvazia quando o ar sai, as crianças exploraram 

corporalmente essa simbologia em deslocamento pelo espaço. Pedimos que 

enfatizassem a expiração chegando ao “esvaziamento máximo” em direção ao 

nível baixo.  
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 Retomar o fator respiração no segundo dia de vivência do “Olhar para 

Si” ressaltou a importância deste ato que é essencial à vida, mas que é pouco 

enfatizado cotidianamente na escola. 

 

Conversando com o professor: 

Com o tempo e intimidade com a turma, é possível propor exercícios mais 
aprofundados de respiração peitoral, torácica, abdominal e técnicas 
respiratórias de diversas vertentes. Pelo movimento ventilatório, partes do 
corpo, assim como sistemas, são ressaltados, tanto no ato de se movimentar, 
quanto de dançar. Pode ser imaginada, por exemplo, uma “dança do respirar”, 
que dê ênfase a ações corporais como: expandir, contrair, esvaziar e fluir com 
evidência para nível baixo. 

 

Dançar e proporcionar a Dança através das ações corporais é uma boa 
maneira de iniciação, pois não há quem não as saiba fazer, elas são 
cotidianas: rodopiar, tremer, abaixar, derreter, fluir. Uma sugestão é propor 
composições coreográficas através de ações corporais. Por exemplo, quando 
o objetivo for criação e dançar em conjunto, proponha uma composição com 
quatro ações corporais. O importante aqui é que as ações estejam interligadas 
para que se caracterizem como movimento dançado (RENGEL, 2008). 

Após os aquecimentos iniciais das articulações, partes do corpo e 

ênfase no movimento ventilatório, o próximo passo foi possibilitar repertório de 

movimentos simples e mais complexos por meio das metáforas.  Utilizamo-nos 

de uma história com diversos “acontecimentos-movimentos”. Nessa história as 

crianças estão de férias passando por aventuras com bicicletas: trabalhando os 

conceitos de anatomia (contato da coluna no chão), trabalho muscular, ações 

mecânicas básicas – dobrar, esticar e torcer4. No final da vivência trabalhamos 

ações corporais5

 

, a partir da metáfora da dança das “crianças estrelas”. 
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Conversando com o professor: 

É importante ressaltar que o processo de criação e improvisação tem de vir 
embasado no repertório de movimento. Pode acontecer, por exemplo, de 
haver um aluno na turma que saiba dançar passos do breaking ou dança de 
rua. Essa é uma possibilidade de a criança e o educador formularem passos e 
composições juntos. 

3. Pensando o corpo  

Corpo-pensar na escola é corpo-pensar na vida. Com a vivência 

experimentada nos encontros semanais nas atividades do “Olhar para Si” 

pudemos trabalhar com a criança sua percepção corporal, tendo como canal o 

seu corpo. Todo o trabalho desenvolveu-se sob uma perspectiva integrada e 

contemporânea, trazendo ao grupo a oportunidade de vivenciar o diálogo 

corpo/mente, inseparáveis, sem fragmentações e consumando, na observação 

dos resultados, a reflexão do corpo, hoje. Quebrando o paradigma: “é assim 

que se faz”, vivenciamos momentos ricos de uma obra colaborativa que só 

acontece na prática e com as experiências e criatividades dos envolvidos: 

educadores e educandos.  

A possibilidade de vivenciar essa riqueza na EMEF Prof. Antônio 

Rodrigues de Campos

A experiência vivenciada mostrou-nos resultados significativos, o que 

pôde ser constatado pela avidez, por parte das crianças, em participar de 

atividades envolvendo o corpo. É importante ressaltar que a intensidade dessa 

participação reflete, além da necessidade, a ausência dessa prática no espaço 

escolar, o que reforça, consequentemente, a presença, na educação brasileira, 

de um paradigma dicotômico em que o conhecimento científico/racional é 

separado do corpo, no processo ensino e aprendizagem. 

 já se fez presente na receptividade com que toda a 

equipe da escola que acolheu o GPDEE e no aproveitamento demonstrado 

pelos alunos e educadores envolvidos.  

O que diferencia uma atividade lúdica de uma atividade educativa? As 

duas são necessárias no processo de formação do cidadão e podem ser 

complementares. Como aplicar conceitos educativos em uma sociedade 
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imediatista? Qual o papel do educador nesse sentido? Como proporcionar aos 

estudantes valores como a paciência, a concentração, a necessidade de tempo 

investido para a transformação? 

Essas questões fizeram-se presentes com o desfecho do projeto em 

nossa análise reflexiva e, nessa perspectiva, a falta de tempo investido acabou 

por se evidenciar e fez falta. A significativa experiência vivenciada por nós, 

educadores e educandos, precisava se alongar para que certos conteúdos 

pudessem ser aprimorados e retomados, pois sentimos que elementos da 

dança poderiam ser absorvidos de maneira mais consciente. Esta observação 

não desmerece o projeto nem as partes envolvidas, mas reflete uma tendência 

e uma falha de nosso sistema político/social/educacional. 

Uma solução, dadas as condições, seria ampliar o projeto para que ele 

tenha, no mínimo, um ano de duração no que diz respeito às práticas com os 

educandos.  

Não há garantia de que os resultados sejam mais significativos desta 

maneira, mas há certeza de que a Educação precisa de competência, boa 

vontade, disponibilidade de todos os envolvidos, espaço (físico e psicológico) 

adequado e de tempo para o desenrolar do processo, rumo ao crescimento.  
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 Notas de Rodapé 

                                                     
1 Rudolf LABAN (1879-1958) (FOTO) nasceu na Bratislava (região do antigo império formado 

por Áustria e Hungria) em 15 de dezembro de 1879. Filho de um oficial militar a serviço do 
império e de mãe com tendências socialistas, sempre foi grande observador do movimento. 
Desde sua infância observava a dança dos camponeses, seus movimentos de trabalho e o 
movimento dos planetas, das plantas e dos animais. 

Laban foi para uma escola de cadetes, porém não terminou o curso e decidiu estudar na escola 
de Belas Artes de Paris, onde aprendeu pintura, desenho (foi um excelente caricaturista) e 
arquitetura. Estudou balé clássico e frequentava os cabarés de Paris (descobre assim sua 
vocação para espetáculos, sobretudo o espetáculo dançado). 

Laban viveu toda a transformação do início do século XX. Conheceu intelectuais e artistas de 
seu tempo. Assim como outros em seu tempo, buscava uma solução para o conflito 
cartesiano entre o corpo e a mente.  

Trouxe de volta a atenção sobre o movimento cotidiano, o homem comum, suas contradições e 
singularidades, dando um salto sobre o formalismo idealizado do balé, das cortes e contos de 
fadas, para a expressividade de cada um: o estudo do corpo particularizado pela noção de 
indivíduo. Criou coreografias que instauraram o expressionismo na dança. É considerado, 
junto a Mary Wigman e Martha Graham, um dos fundadores da dança moderna. Teve alunos 
ilustres como os dançarinos Mary Wigman, que foi também sua assistente, e Kurt Joss, seu 
colaborador, coreógrafo e professor de Pinna Bausch.  

Durante a primeira guerra mundial abriu uma escola de arte do movimento na Suíça ao mesmo 
tempo em que começou a desenvolver um método de  notação para a escrita da dança, 
assim como um método de dança educacional que se tornou verdadeira cartilha básica para 
professores em diversos países. Foi bastante criticado por trabalhar na “Ópera de Berlim” 
(seu primeiro emprego fixo) na época da ascensão do nazismo. Na Inglaterra, onde viveu 
seus últimos dias, sistematizou seu método, obra que vinha elaborando desde 1910, com a 
ajuda de fieis colaboradores como Lisa Ullmann. Os conceitos do método Laban de dança 
educacional foram introduzidos no Brasil através de sua aluna Maria Duschenes, a partir de 
1939. 

2 Níveis espaciais: “Nível é a relação de posição espacial que ocorre em duas instâncias: 

-de uma parte do corpo em relação à articulação na qual ocorre o movimento. Por exemplo, um 
braço pode estar alto, médio ou baixo em relação à articulação do ombro; 



Movimento e Cultura na Escola: DANÇA 

 83 

                                                                                                                                                         
-do corpo como todo em relação a um objeto, outro(s) corpo(s) ou ao espaço geral. Por 

exemplo, o corpo do agente está baixo em relação a uma cadeira ou a outro agente”. 
(RENGEL,2003, p.88) 

3 A dança não é só feita com o corpo. Há o espaço, o som e o movimento, juntos. Todavia, 
precisamos, como educadores, refletir como entendemos o corpo, pois nosso aluno é um 
corpo que vai dançar. Muitos estudos, resultados processuais de amplas e minuciosas 
pesquisas de experiências in loco, têm nos demonstrado que o corpo é um estado de trânsito 
entre o que se chama abstrato, intelectual, metafísico (“teoria”) e o que se chama de físico, 
sensório, concreto, motor, emocional (“prática”). Os estudos apontam também para a 
necessidade de rompermos o paradigma dualista que separa corpo e mente”. (Rengel Lenira. 
In: Ler a Dança com Todos os Sentidos, 2008).  

4 Dobrar, esticar e Torcer: “O corpo dobra, estica e torce, são o as funções mecânicas deste 
corpo humano (há corpos que não que não dobram ou não torcem). Sim, são apenas três 
funções e a partir delas o mundo do movimento acontece. Em um só gesto podemos fazer as 
três ao mesmo tempo. Por incrível que pareça a maioria das experimentações corporais, 
pouco valoriza o torcer, ficamos muito com o dobrar e o esticar deixando de lado grupos 
musculares muito importantes. Nada contra dobrar e esticar, mas é preciso torcer. Torcer na 
maioria das vezes coloca nosso corpo nas três dimensões ao mesmo tempo. Imagine a 
capacidade de ampliação do espaço do corpo e da mente já que, como Laban, pensamos em 
“corpomente”, ou seja, em corponectivo!”.(RENGEL, 2008, p.19) 

5 Para Laban, ação corporal é uma ação não apenas física; ela comporta um envolvimento em 
rede, isto é uma coexistência de aspectos emocionais, intelectuais e físicos do corpo. Com 
crianças bem pequenas, de dois a cinco anos, as ações corporais devem acontecer perto do 
chão: rolar, sentar, engatinhar. Nessa idade, as crianças são recém-saídas da predominância 
do eixo horizontal, ou do engatinhar, por isso a vivência será mais adequada. Correr e andar 
para trás são movimentos inapropriados para os pequenos. Para crianças maiores podem ser 
utilizadas ações contrastantes como: dobrar, esticar e torcer: O corpo dobra, estica e torce. 
São as funções básicas do corpo humano (porém, há corpos que não dobram ou não torcem 
partes). São apenas três funções e a partir delas um mundo de movimentos acontece. 
(RENGEL, 2008). 
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Olhar para o outro 
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As vivências Olhar para si, Olhar para o outro, Olhar para o meio e 

Olhares constituíram parte do projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança 

que orientou, no ano de 2009, algumas das ações do Grupo de Pesquisa: 

Dança, Estética e Educação (GPDEE) do Instituto de Artes da UNESP 

coordenado pela Profª. Drª. Kathya Maria Ayres de Godoy. As vivências se 

realizaram na escola de ensino fundamental E.M.E.F. Prof. Antônio Rodrigues 

de Campos e foram desenvolvidas com todos os estudantes da terceira série 

do ensino fundamental dessa escola. 

O principal objetivo das vivências foi despertar o olhar das crianças para 

as possíveis interações existentes com e no seu corpo. Compreendendo esse 

olhar como o “(...) movimento interno do ser que se opõe em busca de 

informações e significações.” (BOSI, 1988, p. 66) 

 

 



Movimento e Cultura na Escola: DANÇA 

 85 

O olhar 

O olhar humano é uma ação. Podemos abrir ou fechar nossos olhos, ver 

ou deixar de ver. Olhar é uma ação voluntária. Nosso olhar pode ser 

sequestrado por algo, no entanto podemos logo em seguida cerrar os olhos. 

Podemos fingir que não vemos, que não olhamos, podemos olhar de canto de 

olhos.  

É comum em nosso dia a dia olharmos para os outros e não vê-los 

realmente. Assim como é comum não nos relacionarmos com as pessoas 

próximas de nós, no trabalho, na escola, na rua.  Esse comportamento pode 

ser verificado em adultos e também entre as crianças. Consideramos que o 

olhar para o outro é o primeiro passo para se estabelecer uma relação entre 

dois ou mais seres humanos. E que a escola é um lugar adequado para 

trabalhar esse olhar que possibilita comunicarmo-nos com os outros. 

A elaboração da vivência Olhar para o outro foi pautada na ideia do 

olhar, não apenas como ato de enxergar, mas também pensamos num olhar 

ativo e reflexivo. Entendemos que todo o nosso corpo trabalha para executar 

essa ação aparentemente simples. Olhamos para o outro e já estamos nos 

relacionando com ele. 

Sendo assim, o objetivo principal da vivência foi trabalhar o olhar para o 

outro como modo de estabelecer uma comunicação efetiva entre os estudantes 

de forma lúdica. Esse objetivo nos levou a pensar em procedimentos do jogo 

teatral para trabalhar o olhar para o outro. 

Logo, acreditamos que estar em jogo pressupõe o olhar atento a si, aos 

outros e ao espaço e que este é um elemento de comunicação e expressão 

que nos permite experienciar, num momento significativo de troca de relações, 

nossa imaginação e subjetividade na esfera individual e coletiva, sendo ele um 

elemento com o qual nos relacionamos desde a infância. 

 Aprendendo a jogar 

Colaboraram na elaboração da vivência Olhar o outro Ana Maria Araújo, 

Fábio Junior Batista, Natasha Curuci e Flávia Coelho. Para a elaboração nos 

inspiramos no jogo teatral como meio para estimular o olhar para o outro. O 

jogo teatral é essencialmente coletivo e exige que os participantes, ou 
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jogadores, estejam constantemente atentos aos outros jogadores. Nos jogos 

propostos na vivência privilegiamos o olhar para o outro numa perspectiva do 

corpo em movimento no espaço, o que nos aproximou da linguagem da dança. 

Se o jogo teatral foi a inspiração para a elaboração da vivência, por outro lado, 

não nos preocupamos com os objetivos e procedimentos desse jogo. A seguir 

realizamos um esforço de refazer o caminho percorrido para a construção 

deste olhar, a partir do corpo em jogo com os outros. 

É comum entre os arte-educadores do teatro confusões entre jogo 

teatral e jogo dramático. Segundo Maria Lúcia de Souza Barros Pupo1, o jogo 

teatral é aquele sistematizado por Viola Spolin2. Já o uso do termo “jogo 

dramático” no Brasil, se refere ao jogo dramático de origem inglesa (dramatic 

play) representado por Peter Slade3

O objetivo principal da vivência não foi trabalhar todos os elementos da 

linguagem teatral, mas estimular o olhar para o outro a partir do movimento 

corporal. E, sob esse aspecto, nos aproximamos do jogo teatral. Se o jogo 

teatral trabalha elementos da criação teatral, obviamente trabalha o corpo em 

movimento no espaço e a capacidade de olhar o outro para jogar com ele, 

ainda que não se restrinja a esses elementos.  

. Para a elaboração da vivência, nos 

utilizamos principalmente do conceito de jogo e procedimentos do jogo teatral 

de Spolin. 

O jogo teatral é uma modalidade lúdica caracterizada pela existência de 

regras. Segundo Spolin, as regras ajudam na espontaneidade, pois quando o 

jogador se concentra nas regras sua criatividade se libera para a improvisação 

e a comunicação. As regras também colaboram para a liberdade do próprio 

grupo, uma vez dadas as regras os jogadores estão livres para alcançar o 

objetivo do jogo.  

Os jogos propostos na vivência estavam de acordo com esses 

princípios, coube aos educadores que orientaram a vivência apresentar as 

regras dos jogos e garantir que elas não fossem esquecidas ao longo dos 

exercícios. A concentração nas regras possibilitou trabalhar o olhar para o 

outro com o grupo de forma espontânea. Enquanto os jogadores se 

concentram no objetivo do jogo trabalham o olhar para o outro naturalmente, 

pois disso depende o sucesso do jogo. 
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Para o jogo teatral de Spolin, é importante a presença de plateia, uma 

vez que ambos trabalham os elementos da linguagem teatral. Para Slade, a 

presença da plateia pode alimentar o exibicionismo e inviabilizar a 

espontaneidade proporcionada pelo jogo coletivo. Slade propõe que nas fases 

iniciais do processo de aprendizado todos joguem juntos, sem a presença de 

espectadores.  

Longe de considerar a presença da plateia um fator prejudicial, 

pensando apenas no nível de dificuldade dos jogos, privilegiamos jogos 

coletivos nos quais todo o grupo de estudantes jogavam ao mesmo tempo. 

Entendemos que a plateia é um elemento a mais no jogo e, portanto, um fator 

complicador. Apenas o último jogo proposto trabalhava com plateia, pois 

consideramos que após a prática dos primeiros jogos os estudantes estariam 

mais preparados para lidar com esse novo elemento. 

Destacamos que um fator importante para a elaboração foi levar em 

consideração a experiência dos estudantes nesse tipo de jogo. A partir das 

entrevistas com os estudantes, realizadas antes da elaboração das vivências, 

percebemos que tinham pouca experiência com a criação cênica 

sistematizada. Ainda que os estudantes brinquem ou pratiquem jogos que se 

aproximam do jogo teatral, essas brincadeiras são espontâneas e não estão 

direcionadas para uma experiência previamente definida. 

A vivência “Olhar para o outro” contou com dois encontros que variavam 

entre 30, 40 ou 50 minutos, de acordo com as possibilidades oferecidas pela 

escola. Considerando esses fatores e o objetivo da vivência, propusemos dois 

encontros articulados da seguinte forma: no primeiro dia ficaram concentrados 

os jogos que focavam o olhar para o outro e a movimentação no espaço; no 

segundo dia trabalhamos jogos que incluíam o olhar e a movimentação, no 

entanto, propunham a criação de um movimento ou de uma cena. 

Os jogos aplicados no primeiro dia foram chamados de A) Andar juntos 

e andar um por vez, B) Atento ao desejo, C) Movimentando o corpo do outro e 

D) Fotografando o movimento. No segundo dia repetimos o jogo Andar juntos e 

andar um por vez, e propusemos os jogos E) Imitar o movimento do outro e  

F) Dançando movimentos.  
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O jogo dos mediadores 

Levando em consideração que quem orienta o jogo também participa 

dele, propomos agora uma avaliação do jogo no nosso ponto de vista, ou seja, 

nos olhares dos mediadores. No primeiro dia dessa vivência, logo no 

aquecimento, apresentamos um jogo que exigia das crianças grande 

concentração em si e no outro. O desafio era grande, pois precisava existir a 

percepção do coletivo, o jogar verdadeiramente em grupo. Percebemos a 

agitação inicial e o não conseguir realizar o desafio, mas logo se estabeleceu o 

grupo, dava-se a impressão que as crianças “respiravam juntas” para sentirem 

o primeiro impulso do grupo sem antes mesmo que ele acontecesse, houve 

uma concentração, e a partir desse momento as variações foram sendo ditas 

pelo mediador como desafios: mudar o nível, o ritmo e o desafio de saírem 

todos juntos para sair um a um, nesse momento houve mais uma excitação, 

pois era possível perceber em cada colega "o acerto e o erro", então houve 

cobrança porque o grupo queria realizar o desafio com sucesso. 

Um outro momento que nos inquietou foi na realização do jogo 

fotografando cenas, no qual metade dos alunos participavam assistindo e os 

outros dançando e “congelando imagens”. Notamos que a Dança não 

aconteceu como esperávamos, via-se uma agitação de movimentos 

antecedendo o momento da pausa e, neste, não se concentravam na 

construção de uma cena coletiva. Em discussão com o grupo de orientadores, 

acreditamos que não fomos muito felizes na escolha das músicas, atentamo-

nos em fazer uma seleção variada de ritmos, despertando assim, diferentes 

estímulos. Num olhar geral ao primeiro dia dessa vivência, concluímos que 

propiciamos a percepção do olhar para o outro de forma positiva.           

Já no segundo dia, apesar dos cuidados tomados na ocasião da 

primeira aplicação da vivência, observamos uma maior dispersão dos alunos. 

No jogo Imitar o movimento do outro, tivemos que mudar as estratégias de 

condução, pois os jogadores não estavam atentos às regras estabelecidas, por 

exemplo: não podiam encostar uns nos outros, deviam criar um movimento e 

repeti-lo. Essas regras foram quebradas e os jogadores, ainda que estivessem 

se divertindo, não conseguiam cumprir o objetivo do jogo, ou seja, copiar o 

movimento dos outros. 
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Em um caso como esse, cabe ao mediador encontrar uma forma de 

voltar às regras para que o jogo se realize. O que fizemos foi parar o andar dos 

estudantes, reuni-los em volta do mediador para esclarecer as regras, após 

esse momento propusemos voltar à ação de andar em ritmo mais lento. Outra 

mudança foi que demos mais tempo para criar um movimento, antes de 

começar a copiar o dos outros. 

No jogo chamado Dançando movimentos, observamos que os 

estudantes tiveram algumas dificuldades também. Esse jogo propõe que entre 

um jogador por vez em cena, cada novo jogador deve compor um movimento 

em relação com o tema e com quem já está em cena, há ainda a participação 

de plateia. Cada orientador acompanhou um grupo de jogadores e demos 

“dicas” para que criassem seus movimentos. Por exemplo, a partir do tema 

escola, perguntamos: o que vocês fazem na escola? Respostas: Brincadeiras. 

Escrever. Conversar. Encontrar os amigos. A cada resposta pedíamos que 

fizessem as ações (movimentos) correspondentes. 

Os jogadores tiveram dificuldades para entrar na cena e o papel dos 

mediadores nesse caso foi estimular a entrada e a execução dos movimentos. 

A presença da plateia pode ter constrangido os jogadores, no entanto, apesar 

da dificuldade inicial os jogadores cumpriram os objetivos do jogo. 

Numa avaliação posterior à vivência consideramos que os jogos do 

segundo dia tinham mais regras que os primeiros jogos. Esse pode ter sido um 

fator dificultador que causou a dispersão dos grupos. 

Quando se pensa em jogo, logo imaginamos inúmeras regras e uma 

competição em que existe um vencedor. Na elaboração desta vivência 

procuramos por jogos que possibilitassem um ganho para todos os jogadores, 

aliás, tratava-se do olhar para o outro. Nesse caso, os jogadores, ganharam 

novas possibilidades de se relacionarem, a partir do movimento. Os jogos 

foram escolhidos por serem importantes para esta etapa do projeto, pois aliam 

o movimento corporal, a expressividade e sua capacidade intrínseca de relação 

e conhecimento sobre si mesmo e a realidade que nos envolve.  

Quem ganhou? 
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A elaboração, proposição e orientação das vivências foi feita por um 

grupo de pessoas, evidenciando desde o início uma multiplicidade de olhares 

sobre um mesmo tema. Optamos, com isso, valorizar a proponência de cada 

integrante, o que suscitou em nós uma atitude de escuta para que pudéssemos 

olhar e ouvir o outro.  

O acontecimento da vivência somente se completa com a presença do 

outro e o jogo somente se realiza a partir do desejo dos jogadores de estarem 

juntos num mesmo espaço e tempo. Para nós, que mediamos essa 

experiência, foi um desafio manter a calma quando os jogadores extrapolavam 

os limites que considerávamos ideais. Muitas vezes parecia que tínhamos 

perdido o interesse da turma pelo jogo, que faltava o desejo do jogar. No 

entanto, numa análise posterior da nossa experiência de elaboração e 

mediação percebemos que os estudantes estavam interessados e 

aproveitaram o jogo de maneira muito intensa, mas o desafio da realização de 

algo que precisava do outro, que precisava ser com o outro, causava um 

estranhamento, mas que logo era superado e o jogo acontecia, e o que era 

mais valioso, o prazer de estar jogando com o outro se estabelecia.  

Na orientação da vivência ficou claro para os mediadores que nosso 

olhar também estava sendo trabalhado. Ainda que o tempo tenha sido curto 

para nossa necessidade de reflexão e reelaboração constantes do fazer 

pedagógico, percebemos que a proposta de vivência Olhar para o outro nos 

obrigava a entrar no jogo. A posição de mediadores foi mantida, no entanto se 

pudéssemos jogar novamente esse jogo com os estudantes, certamente 

estaríamos mais disponíveis ao olhar das crianças e às suas necessidades 

expressas no ato de jogar.  

Considerando os objetivos e a experiência da vivência em si, 

percebemos que o trabalho que pretendíamos desde o início foi contemplado. 

Os estudantes tiveram um espaço dentro da escola para atentar aos colegas, 

numa relação criativa e lúdica. Ainda que a criatividade e a ludicidade sejam 

inerentes às relações humanas e que os estudantes vivam ambas, criamos 

uma experiência sistematizada direcionada para olhar ao outro. 
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Assim, para os mediadores proponentes da vivência o aprendizado 

também aconteceu no mesmo sentido, expandindo o nosso olhar para esses 

estudantes e alimentando a reflexão sobre nossa prática pedagógica. 

 

 

Jogo: Andar juntos e andar um por vez 

Objetivos 

O grupo deve começar a andar junto, depois que se estabelece o movimento 

de andar devem parar todos juntos. Outra etapa desse jogo é começar a andar 

um de cada vez e, depois, parar um de cada vez. 

Orientação 

O mediador deve esclarecer desde o início do jogo que não vale combinar, 

nem falar nada, devem apenas observar uns aos outros para cumprir o 

objetivo. 

Todo o grupo deve estar parado no espaço, espalhado de modo a ocupar toda 

a área de jogo. Quando um jogador começar a andar todos devem começar 

juntos. Os jogadores têm que estar atentos ao movimento dos outros. Devem 

começar a andar juntos, se não começarem juntos o jogo recomeça. Quando o 

grupo conseguir cumprir a primeira etapa e começar a andar junto, o mediador 

avisa que em algum momento, que será definido pelos jogadores, devem 

parar de andar juntos.  

Depois que os jogadores conseguirem cumprir o objetivo anterior, o mediador 

propõe que fiquem parados no espaço da mesma forma. O desafio agora é 

começar a andar um de cada vez, até que todos estejam andando pelo 

espaço. Se dois ou mais jogadores começarem juntos, o jogo para e 

recomeça. Mantendo a mesma dinâmica, o mediador avisa que devem parar 

um de cada vez. 

Variações 

Se o grupo estiver cumprindo facilmente o objetivo, o mediador pode propor 

variações. Sugerimos: Quando alguém mudar de ritmo, todos mudam, quando 

alguém mudar de nível (baixo, médio e alto), todos mudam. 
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Jogo: Atento ao desejo 

Objetivos 

Observar as formas contidas no papel e formar as imagens com o próprio 

corpo e com o corpo do outro. Perceber e observar os corpos dos outros 

jogadores para decidir onde posicionar seu próprio corpo. 

Orientação 

O mediador deve apresentar aos jogadores desenhos de círculos coloridos, 

estes círculos representam os próprios jogadores. Os círculos são desenhados 

em folhas de papel, de diversas formas, ou seja, em uma folha os círculos 

formam duas colunas; em outra, formam um quadrado; em outra um triângulo, 

e assim por diante.  

O mediador avisa que vai colocar uma música, quando a música começar 

todos podem dançar livremente. Quando a música parar, o mediador 

apresenta uma das folhas e os jogadores devem formar com seus corpos o 

que está ali desenhado, pode ser: um grande círculo, três colunas, um 

quadrado, etc... Repete-se o procedimento alterando os desenhos. 

Variações 

A variação desse jogo será feita conforme o movimento que o mediador 

realiza com a folha de papel. Mantendo o desenho no espaço, o grupo deverá 

seguir o movimento proposto, por exemplo: ir para a direita e para a esquerda, 

ir do nível alto para o médio, o baixo, voltar para o alto, etc. 
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Jogo: Movimentando o corpo do outro 

Objetivos 

Um jogador conduz e outro é conduzido, quem é conduzido deve seguir o 

movimento das mãos do condutor. 

Orientação 

Divide-se o grupo em duplas. Em cada dupla, um será o condutor dos 

movimentos e o outro deverá segui-lo. O condutor usa as mãos para propor 

uma movimentação, inicia-se com a mão à frente do rosto de quem será 

conduzido sem encostar. Pode haver deslocamento pelo espaço, mudança de 

níveis (alto, médio, baixo), mudança de velocidade (rápido, lento, muito lento), 

etc. Depois a dupla troca de funções, quem foi conduzido passa a conduzir. 

Variações 

Uma variação para esse exercício é propor que um seja o espelho do outro, ou 

seja, o condutor propõe o movimento e o conduzido faz o mesmo movimento 

junto, age como se fosse seu espelho. O mediador pode usar músicas para o 

exercício ser ainda mais gostoso. 
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Jogo: Fotografando movimentos 

Objetivos 

Divididos em grupos de 4 a 6 pessoas, devem formar imagens com o corpo. 

Perceber e observar os corpos e movimentos dos outros jogadores para 

compor uma cena juntos. 

Orientação 

O mediador deve dividir o grupo em grupos menores, de 4 a 6 pessoas. 

Enquanto um desses grupos menores se apresenta, os outros observam. Sem 

combinar nada antes, os jogadores na área de jogo vão dançar ao som de 

uma música, quando a música parar devem congelar formando uma cena 

coletiva. O mediador deve salientar que os jogadores têm que estar atentos 

aos movimentos dos outros para conseguir compor uma fotografia que forme 

uma cena. 

 Os grupos que assistem, formando a plateia comentam a cena que foi 

apresentada. O mediador conduz os comentários perguntando: o que vocês 

viram? O que eles estavam fazendo? Todos os grupos se apresentam e 

comentam. 

Variações 

Como variação propomos a escolha de temas. Os temas podem ser sugeridos 

pelo mediador ou podem ser definidos pelos grupos. Quando se usam temas é 

possível tentar adivinhar qual era o tema do grupo que se apresentou. 
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Jogo: Imitando o movimento do outro 

Objetivos 

Colocar o corpo em relação com outros. Ao mesmo tempo em que faz e 

experimenta seu movimento, o jogador deve perceber os outros e imitá-los. 

Experimentar o seu movimento e os movimentos de outros no seu corpo 

Orientação 

Iniciar exercício com uma caminhada, sem encostar uns nos outros e 

ocupando todo o espaço. O mediador pergunta: o que é movimento? E pede 

que façam movimentos. Sempre andando. O mediador pode estimular 

mudanças de nível e movimentar o corpo todo. Depois de um momento de 

experimentação, o mediador pede que os jogadores escolham um movimento 

simples entre os que fizeram. Cada um deve escolher um movimento e ficar 

repetindo.  

O mediador propõe que observem os outros, sem parar seu movimento. 

Quando todos tiverem escolhido um movimento ele pede que comecem a 

copiar o movimento do outro. Devem copiar todos os movimentos que 

conseguirem sem perder o seu. Tempo para experimentar. É possível que se 

formem diversos movimentos se os jogadores estiverem bastante 

concentrados. 

Variações 

Se o grupo conseguir alcançar os objetivos do jogo com facilidade, o mediador 

pode propor mudanças de ritmo, pedir que se movimentem mais rápido, ou 

muito lentamente. Pode também colocar músicas para propor ritmos 

diferentes. 
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Jogo: Dançando movimentos 

Objetivos 

Observar movimentos dos jogadores de seu grupo. Compor com e, a partir do 

outro, uma dança de movimentos a partir de um tema. 

Orientação 

O mediador divide a sala em grupos de 4 a 6 pessoas e sugere um tema ou 

palavra, como por exemplo família, brincadeira, escola, etc. Essa palavra ou 

tema será representada e ilustrada pelo corpo. O primeiro grupo iniciará a 

dança com um dos jogadores realizando um movimento. Os outros vão um a 

um entrando em cena e realizando seus movimentos, mas antes são 

estimulados a observarem os movimentos que já são realizados pelos outros 

jogadores, pois a cena será construída coletivamente. A sequência se repete 

com os outros grupos.  

No final os grupos comentam as cenas uns dos outros e tentam adivinhar os 

temas. 

Variações 

Se o grupo conseguir alcançar os objetivos do jogo com facilidade, o mediador 

pode propor mudanças de ritmo, pedir que se movimentem mais rápido, ou 

muito lentamente. Pode também colocar músicas para propor ritmos 

diferentes. 
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Notas de Rodapé 

                                                     
1 PUPO, Maria L. S. B. Para desembaraçar os fios. Educação e Realidade, v. 30, p. 217-228, 

2006 
2 Os jogos teatrais são a versão em língua portuguesa dos theater games, nomenclatura 

atribuída por Viola Spolin ao seu sistema de improvisações teatrais que visa a atuação 
espontânea e orgânica. Spolin considera o fenômeno teatral como uma arte cheia de 
possibilidades de aprendizagem para quem o experimenta, desde que a relação lúdica 
oriente sua prática. O jogo é um instrumento de caráter humanista para a educação dos 
jovens. As regras são fundamentais para o jogo teatral, pois asseguram a equidade na 
participação dos jogadores. Além das regras, estabelecidas em acordo com o grupo, é 
importante a noção de foco. O foco é atribuído pelo orientador e designa um objeto específico 
no qual os jogadores devem fixar a atenção. A instrução é outro ponto importante, é a 
retomada do foco pelo orientador sempre que isso se faz necessário. Por fim, a avaliação 
feita pela platéia, composta por uma parcela do próprio grupo, que segue critérios objetivos: o 
objetivo (ou foco) do jogo foi atingido? Para Spolin, a fábula é tão somente decorrência da 
improvisação, seu sistema privilegia, assim, o funcionamento da própria linguagem teatral. 
Para conhecer melhor o jogo teatral de Viola Spolin sugerimos a leitura das suas obras 
publicadas no Brasil: “Improvisação para o teatro”, “O jogo teatral no livro do diretor” e “Jogos 
teatrais. O fichário de Viola Spolin”. Neste projeto chamamos o orientador de mediador. 

3 O jogo dramático de origem inglesa, segundo Slade, preconiza uma aproximação cuidadosa 
da dramatização e não do teatro propriamente dito. O autor tem uma visão segundo a qual o 
teatro é fundado na artificialidade e pouco pode contribuir para a educação de crianças e 
jovens. Segundo Slade, a distinção entre jogadores e espectadores apenas alimenta o 
exibicionismo e inviabiliza a espontaneidade assegurada pelo jogo coletivo. Para o autor, a 
dramatização compreende o "agir como se", sem compromisso estrito com a depuração da 
comunicação. Nas fases iniciais todos jogam simultaneamente e, só mais tarde e pouco a 
pouco o olhar externo (platéia) vai sendo introduzido. A proposta de Slade aponta para a 
passagem gradual do faz-de-conta infantil para as dramatizações improvisadas. Cabe ao 
orientador ser o guia, suscitar a manifestação lúdica, fazer perguntas relativas ao jogo, contar 
histórias a serem dramatizadas, atribuir papéis, propor situações fictícias, chamar a atenção 
dos jogadores para detalhes da improvisação. Sendo assim, o orientador é o fio condutor da 
experiência. Nessa concepção de jogo dramático, não há a diferenciação entre as 
dramatizações espontâneas (faz-de-conta) da criança e a dramatização conduzida por um 
adulto com intenções pedagógicas. Para conhecer a concepção de jogo de Slade: "O jogo 
dramático infantil". Neste projeto chamamos o orientador de mediador. 
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Olhar para o meio 
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O “Olhar para o Meio” foi a terceira vivência que compôs o ciclo de 

quatro experiências corporais, que teve como objetivo despertar na criança sua  

expressividade  individual, tendo como canal o seu corpo. Levando-se em 

conta a especificidade da vivência o “Olhar para o Meio”, elaboramos a 

proposta com o intuito de estimular a autonomia de criação corporal na criança 

que estivesse diretamente relacionada com o meio escolar.  

Na fase de elaboração, foi pensado em como o ambiente da escola é 

construído e no que ele interfere no relacionamento dos estudantes, entre eles, 

com os professores e outros grupos como por exemplo, os funcionários. 

 
refeitório da escola sala de aula 

  

 

Partimos do pressuposto que o meio escolar não se reduz a sua 

infraestrutura, pois é composto por uma atmosfera abstrata constituída por uma 

teia de relações pessoais e sociais que, de acordo com estudos de Vygotsky 

(1987), psicólogo russo, influencia o homem e este, por sua vez, forma e 

transforma o Meio. Assim, considerando a escola um local onde se 



Movimento e Cultura na Escola: DANÇA 

 99 

desenvolvem constantes interações do indivíduo com o meio físico e social, 

inclusive das crianças, podemos dizer que esse espaço é um dos principais 

meios pelo qual se aprende, se ensina e se relaciona. 

Com isso, acreditamos ser possível, com a proposta da vivência “Olhar 

para o Meio”, estabelecer um encontro entre os estudantes e a estrutura física 

da escola, visto que esse espaço é compartilhado por estudantes com fatores 

diversos como, por exemplo, faixas etárias, gêneros e valores morais. Tal 

proposta de aproximação busca possibilitar um diálogo constante entre o 

espaço físico (aqui, no caso, da arquitetura escolar) e espaço social (relações 

sociais, pessoais, conjunto de normas, etc. da escola).  

Essas considerações incitam-nos a pensar que a experiência proposta a 

seguir tem uma função dual: descortinar a realidade da escola de maneira 

explícita e implícita tanto para os estudantes, quanto para os propositores da 

vivência. Explícita, pois procurou despertar um olhar analítico dos estudantes 

pela edificação e, implícita, pois permitiu um olhar mais intimista dos 

estudantes ao espaço em questão, a escola. 

Para tanto, a vivência procurou investigar os aspectos acima e, desta 

forma pensamos em quais procedimentos poderiam nos auxiliar a despertar 

nos estudantes o diálogo deles com o espaço físico. 

A preocupação inicial foi com a escolha dos espaços que usamos para 

as vivências e decidimos por aqueles com os quais os estudantes passassem a 

maior parte do tempo. Partimos da hipótese de que este vínculo poderia ser o 

elemento facilitador de situações que suscitassem, nos estudantes, a reflexão 

sobre suas relações com tal espaço.  

O local utilizado para o primeiro dia de vivência foi uma sala de aula sem 

cadeiras e mesas para que tivéssemos mais espaço e mobilidade no local. 

Vale ressaltar que a utilização de uma sala de aula ou de outro ambiente a ser 

escolhido, pressupõe um espaço proporcional ao número de alunos. 

Começamos a vivência recordando e imaginando ambientes 

supostamente comuns ou vividos pelo menos uma vez pelos estudantes para 

que eles despertassem o canal da Memória cinestésica1.  Para tanto, 

estimulamos os estudantes a recordarem ou criarem algumas sensações táteis 

decorrentes de contatos com determinados espaços, tendo como ponto de 
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partida algumas paisagens tais como: o mar; areia do mar; solo lunar; estação 

de metrô lotada; outras paisagens a critério do mediador. 

Os estudantes não mostraram dificuldade em responder à atividade 

proposta se colocando disponíveis e empolgados, explorando a movimentação 

corporal, na qual todos interagiram entre si. 

Este aquecimento teve como proposta preparar as crianças para a 

atividade seguinte que incitou a imaginação e a (re)significação do ambiente da 

sala de aula como uma Instalação artística2

Na elaboração da atividade, pensamos quais os processos envolvidos 

na construção de uma instalação artística e como poderíamos envolver os 

estudantes nesse processo criativo. 

 

O procedimento de mudar o arranjo do espaço da sala de aula e 

reorganizá-lo, a fim de explorar as formas de se relacionar com ele, usando a 

Dança e a música sugeridas nessa atividade, foi permeado pelo seguinte 

questionamento: Que tipo de comportamento, de postura é causado nos 

estudantes,  em uma interferência como essa no espaço escolar? 

Para tanto, a proposta foi inspirada em uma atividade do livro Pega-

Teatro (1989) de Joana Lopes. A autora desenvolveu esse exercício com a 

seguinte ideia: o participante demarca um lugar no espaço com um fio de 

barbante. Em seguida, outro participante demarca outro lugar no espaço, 

usando o mesmo rolo de barbante e assim sucessivamente. Ao final, surge um 

emaranhado de fios, o qual sugere aos participantes vários temas, por 

exemplo, uma grande teia de aranha. E dentro desta temática, interagem com 

o espaço construído. 

Nesta vivência propusemos que a instalação fosse uma construção 

elaborada pelos estudantes, assim, pedimos a eles que escolhessem uma cor 

de barbante e a forma como gostariam de dispor o fio na sala de aula. Para 

organizar melhor esta dinâmica, subdividimos a turma em várias duplas e cada 

uma delas ficou responsável por um fio e pelo local onde deveria pendurá-lo. 

Ao iniciarmos a atividade, a reação dos estudantes foi a de se 

deslocarem em direção aos barbantes o quanto antes para que pudessem 

começar logo. Notamos que a empolgação dos estudantes, o grande número 

de crianças e espaço reduzido, dificultou a comunicação entre os mediadores e 
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os estudantes. Porém, tal euforia de alguns estudantes na recriação do espaço 

que estávamos formando, motivou-os a iniciar, por conta própria, a interação 

com o novo local que se construía e também maior colaboração entre eles, 

sendo que um auxiliava o outro. 

Ao término desta primeira parte, surgiu um emaranhado de fios coloridos 

estendidos, cujas extremidades se encontravam amarradas, cada uma delas, 

em pontos diametralmente opostos na sala de aula. 

Ao final da construção desse espaço os mediadores notaram que os fios 

do barbante se encontravam no nível de altura dos olhos dos estudantes e que 

poucos foram os que exploraram níveis mais baixos ou altos. 

Depois da sala de aula ser transformada em uma espécie de “teia de 

aranha” com o entrelaçar que os estudantes formaram com a disposição dos 

barbantes, discutimos com eles a noção de ritmo e pulso a partir de algumas 

músicas. Puderam, assim, vivenciar a experiência de ouvir e movimentar-se de 

acordo com o pulso e o ritmo variado das músicas. 

Os barbantes coloridos serviram para que os mediadores criassem 

alguns estímulos. Cada cor de barbante representou algumas movimentações 

simples (pular ao passar pelo barbante amarelo, rolar ao passar barbante 

vermelho, etc.) e, assim, pudemos deixar a brincadeira mais direcionada à 

exploração do espaço lúdico, colocando a forma individual de cada criança 

pular, rolar e, ao mesmo tempo, envolvidos pelos estímulos sonoros, os 

estudantes puderam inserir nesses movimentos seu próprio ritmo, sua dança 

pessoal. 

As informações que se sucederam à construção do espaço foram 

assimiladas com certa dificuldade pelos estudantes que já se dispunham a 

brincar entre os fios. É importante ressaltar para o educador que, durante a 

condução das atividades, as crianças tendem a ficar excitadas e cabe aqui o 

uso de “comando” como, por exemplo, duas palmas, para que elas prestem 

atenção.   

Por fim, a instalação teve também sua fase de contemplação, em que os 

participantes ainda deitados olharam atentamente, refletiram e discutiram sobre 

as possibilidades que o emaranhado de fios coloridos poderia sugerir em 

termos de paisagem. As crianças foram fazendo diversos comentários, desde a 

própria teia de aranha até o arco-íris. 
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Outro ponto relatado pelos estudantes ao final da vivência foi que 

espaços pequenos compartilhados por uma grande quantidade de pessoas 

geram atritos e dificuldades de criar e variar a movimentação, além do 

levantamento de diversos locais na escola que apresentam estas 

características, identificados pelos estudantes como locais propensos a risco e 

a acidentes. Cabe aqui, portanto outra dica: adequar o número de estudantes 

envolvidos ao tamanho da sala onde será desenvolvida a atividade ou buscar 

uma estratégia que envolva os estudantes de forma gradativa e que assegure a 

participação de todos. 

Terminada a vivência proposta houve uma reflexão do grupo. 

Observamos que os estudantes se preocuparam mais com o momento de se 

movimentar e menos no observar as possibilidades de movimentação e na 

relação destas possibilidades com o espaço. Propusemo-nos, nas próximas 

atividades a dar mais equilíbrio à relação do fazer e refletir sobre a ação.   

No segundo dia tivemos algumas variações com relação à vivência 

anterior, dessa vez utilizamos como espaço o pátio e contamos com a 

presença das professoras das turmas que trabalhamos. 

A preparação das próximas atividades levou em consideração a 

necessidade de fazer com que as crianças experimentassem possibilidades de 

movimento usando partes do corpo isoladamente e como esse se movimenta 

como um todo. Assim, a proposição deste aquecimento, foi inspirada em 

alguns exercícios de Rudolf Laban3

Em um primeiro momento, os estudantes escolheram um lugar no 

espaço onde eles pudessem se dispor em posição deitada, em decúbito dorsal 

e, ao mesmo tempo, sem esbarrar em ninguém. Em seguida eles 

movimentaram os membros do corpo, de forma isolada e/ou combinada.  O 

tema para este aquecimento foi imaginar que cada membro que se move é 

uma cobra que dança ao som de uma música imaginária e depois se enterra na 

areia. 

 (1978), envolvendo seus estudos sobre os 

níveis (alto, médio e baixo) do espaço pessoal e dois dos elementos que dão 

qualidade ao movimento: o tempo e o espaço. 

Num segundo momento, sugerimos que os estudantes se levantassem 

em câmera lenta, parando em estátuas no nível baixo, médio e alto. Quanto 
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mais lento eles se movimentavam, maiores foram as possibilidades de criar 

novos movimentos em cada nível. Para tanto, foi proposta uma contagem de 

tempo lenta e, no final dela, todos estavam em pé. 

As atividades seguintes foram inspiradas numa experiência narrada por 

Augusto Boal (2005) em seu livro Teatro do Oprimido e outras Poéticas 

Políticas. Boal propôs aos moradores de regiões afastadas dos grandes 

centros no Peru, por meio do Programa de Alfabetização Integral (Alfin), a 

utilização de máquinas de fotografar como meio para o exercício de linguagem, 

já que eles não eram alfabetizados e se comunicavam por dialetos locais. 

Entregava uma máquina às pessoas do grupo que estava sendo alfabetizado, 

ensinando a todos a utilizá-la e então eram feitas perguntas e as respostas 

eram dadas em forma de fotografias. 

Este recurso de uso da fotografia como meio de comunicação e, 

consequentemente, modo de expressão de um lugar, aparece aqui com o 

exercício proposto de Boal, no entanto por outro viés, ou seja, os mediadores 

fotografaram alguns ambientes e detalhes da escola e os estudantes foram 

convidados a identificar essas imagens, inclusive os detalhes desse ambiente. 

 O objetivo da atividade foi provocar nos estudantes a ativação da 

memória visual em relação às minúcias do meio físico escolar. Através de 

fotografias desses detalhes, os estudantes se envolveram num processo de 

exploração do ambiente, deslocando-se por ele e utilizando-se de imagens 

internas para tal fim. 

 
Imagens tiradas de dentro da escola 

  

 

Apresentamos a sugestão de dividir a classe em subgrupos e 

distribuímos a cada grupo uma fotografia de algum detalhe do prédio escolar 

que se referisse a alguma particularidade daquela escola. 
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Em seguida, foi proposto um desafio aos estudantes: cada grupo 

formado deveria percorrer o espaço da escola em busca de identificar, no meio 

físico, a imagem da foto. 

A ideia foi sensibilizá-los a olharem o espaço, sentindo-se membros 

desse espaço, já que este sentimento de pertencimento pode, por sua vez, 

permitir uma visão extracotidiana, uma reflexão acerca da utilização desse 

espaço desfrutado pelos estudantes: a sua escola. 

A segunda atividade proposta, chamada pelos mediadores de “Onde 

estou?”, consistiu em experimentar um olhar mais amplo sobre a escola, tanto 

para os estudantes quanto para os mediadores. Por meio dessa vivência foi 

possível identificar o significado do universo interior de espaços emblemáticos 

dentro da escola, ou seja, embora todos sejam capazes de imaginar como se 

caracteriza uma sala de aula, por mais que se possa adjetivá-la, sempre 

escaparão qualidades, pois a sua especificidade depende da realidade que foi 

impressa numa determinada classe escolar e, ainda, em cada aluno dessa 

classe.  

Distribuímos fotos de espaços mais expoentes da escola: o pátio, o 

banheiro, a quadra de esportes, etc. e pedimos a cada grupo que não 

revelasse o conteúdo da sua fotografia. Em seguida, cada grupo mostrou 

corporalmente o conteúdo da sua foto, como se ele compusesse a paisagem. 

Atentamos para que estivessem presentes nas fotografias só os espaços 

físicos e não as pessoas que os frequentam.  
Quadra da escola                                        Bebedouro da escola 
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Banheiro da escola 

 

     

Para que a atividade ganhasse um caráter mais divertido, lançamos um 

desafio: cada grupo teria que adivinhar o espaço que era representado pelo 

outro. Daí o nome do jogo ser “Onde estou?” 

Ao final, eles criaram a “Dança da paisagem” representada por cada 

grupo usando os níveis experimentados no aquecimento no início deste 

encontro e nos anteriores.  

Notamos que essas atividades possibilitaram uma experiência de arte 

criativa e educacional, por meio da dança, de vivenciar valores estéticos 

descobertos na realidade escolar, usando experiências motoras criativas 

baseadas na instrução (LABAN, 1978). 

Acreditamos que trabalhos como este fornece ao professor e ao 

estudante o acesso a uma visão multicultural valorizando essa diversidade 

presente em nossa sociedade e colaborando para um melhor relacionamento 

entre os envolvidos no compartilhar dos espaços. 
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Notas de Rodapé 

                                                     
1 Memória cinestésica - É a capacidade da criança reter os movimentos motores necessários à 

realização gráfica. À medida que a criança entra em contato com o universo simbólico (leitura 
e escrita) vão ficando retidos em sua memória os diferentes movimentos necessários para o 
traçado gráfico das letras. 

2 Instalação é a criação de um espaço, alterando-o e alterando o seu uso, pois é uma estrutura 
que contesta o próprio espaço (dentro do salão ou dentro de uma galeria, por ex., mas 
qualquer espaço pode servir para uma Instalação artística). 

3 Viveu no início do século XX, na Alemanha..Arquiteto e pintor, interessou-se pelas 
possibilidades do movimento humano na arte da dança, nos comportamentos de luta e rituais 
em várias culturas.  
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Um primeiro olhar 

Para coroar a sequência de vivências corporais do projeto Movimento e 

Cultura na Escola: Dança, buscou-se uma proposta que fundisse diversas 

possibilidades de olhares. Assim, o quarto momento “Olhares” foi realizado 

com o objetivo de estimular nos estudantes um olhar para a expressão do 

corpo e para a musicalização por meio da Dança. As atividades foram 

elaboradas, organizadas e aplicadas por Ilda Andrade e Julianus Araujo Nunes, 

envolveram a participação de cem alunos das 3as

A Dança escolhida para fazer essa interlocução entre as potencialidades 

corporais pré-expressivas

 séries da EMEF Professor 

Antônio Rodrigues de Campos e foram realizadas dentro do horário regular de 

aula e no pátio da escola, onde havia espaço e aparelho de reprodução de 

áudio para as músicas de acompanhamento.  

1, conceito de Eugênio Barba2

Essa Dança apresenta uma grande dramaticidade compreendendo 

elementos do teatro, música e artes visuais, o que permite contemplar não só 

os conteúdos sugeridos pelos documentos oficiais – como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), os quais colocam que o ensino da arte 

deve acontecer junto às quatro linguagens (artes visuais, dança, música e 

 (1995), e os elementos 

musicais: pulso, métrica e padrões rítmicos, foi a Dança Tradicional do Cavalo 

Marinho. 
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teatro), mas também oferece aos alunos espaço para poderem experienciar, na 

dança, a execução de movimentos e gestos, sejam eles feitos por imitação, 

descobertos por exploração e/ou improvisação.  

Outro aspecto relevante para a escolha da Dança Tradicional do Cavalo 

Marinho foram seus trupés, passos que se movimentam coerentemente com a 

música de acompanhamento e trazem uma marcação forte do pulso. 

 Instrumentos como pandeiro, ganzá e reco-reco, facilmente substituídos 

por similares ou construídos pelos próprios estudantes, se a escola não 

dispuser deste equipamento, facilitam o acompanhamento e a compreensão, 

pelos alunos, dos conteúdos musicais abordados. 

Para que fosse possível interligar a Dança Tradicional do Cavalo 

Marinho às aquisições rítmicas, foram utilizadas as propostas de dois autores 

pertencentes à primeira geração de educadores musicais: Dalcroze3 e Orff4

Ainda a esse respeito, objetivando uma consciência do movimento 

executado e da atenção com o intuito de contribuir para a expressão musical e 

corporal, também foram trabalhados elementos como a consciência, a 

sensação da amplitude e a direção do movimento, estimulando a orientação 

espacial e a prontidão para a ação, indo ao encontro dos conceitos propostos 

por Barba sobre o despertar no participante, a consciência e o controle sobre 

si, sobre o que se quer e o como se quer expressar algo, ou seja, a expressão 

consciente.  

. 

Foi assim que os trupés usados na Dança sensibilizaram a escuta corporal.  

Dessa forma, a partir dos Olhares, os estudantes puderam relacionar as 

experiências vivenciadas ao longo do desenvolvimento do projeto com a 

realidade escolar em que estavam inseridos e, ao mesmo tempo, estimular 

suas possibilidades corporais e musicais. 

 

Um Olhar Sobre o Cavalo Marinho: Conhecendo a Brincadeira 

A Dança Tradicional do Cavalo Marinho é uma das variantes do Bumba 

meu Boi, uma forma de teatro de rua que reúne música, dança e poesia. Esta 

manifestação espetacular tradicional comunitária, a qual costuma ser 

“brincada5” pelos trabalhadores do setor canavieiro, ocorre predominante na 
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Zona da Mata de Pernambuco, no período do ciclo natalino (24 de dezembro a 

6 de janeiro), geralmente começando ao entardecer e terminando na manhã do 

dia seguinte. 

Assim como o Auto do Boi, essa manifestação possui um enredo linear 

cuja narrativa não é fechada, ou seja, nem todas as figuras6

O Capitão Marinho (chamado de Mestre) resolve dar uma festa em 

homenagem aos Santos Reis

 possuem uma 

ordem certa para aparecer e as variações são feitas a partir de uma história 

que se destacam os seguintes personagens: Capitão Marinho, Mateus e 

Bastião (palhaços da brincadeira) e o Boi. 

7

Essas duas figuras são caracterizadas pelo rosto preto pintado por 

carvão, em referência aos escravos que fugiam das senzalas ou ainda, ao final 

da escravidão, quando os alforriados saiam à procura de emprego. Eles 

carregam bexigas de boi secas (órgão do próprio animal) e infladas de ar, que 

são utilizadas para marcar o ritmo da música percutindo-as nas pernas, nas 

mãos, no chão e também para retirar aqueles que possam invadir ou atrapalhar 

a roda, que é o espaço em que ocorre a representação. 

. Para organizá-la, ele contrata a ajuda de 

Mateus e Bastião, pois, para animá-la, ele já possuía o banco (músicos que 

tocam sentados). 

Mateus e Bastião têm a função de orientar as próximas figuras que 

aparecerão e, juntamente com o Capitão, são os únicos que permanecem até o 

final da representação. 

Após o Capitão contratar essas duas figuras, ele viaja e deixa Mateus e 

Bastião a cargo dos preparativos da festa. Entretanto, eles não cumprem suas 

tarefas e a desordem se instala. Por conta disto, aparece a figura do Soldado 

da Guarita para repreender os dois. Nesse momento o Capitão retorna 

acompanhado da Galantaria e diz que cuidará dos dois. 

A Galantaria representa o núcleo familiar do Capitão e também faz 

referência às damas e cavalheiros da corte. Os Galantes executam a Dança 

dos Arcos, que simboliza o início da festa, utilizando arcos de bambu com tiras 

de tecidos coloridos com os quais fazem evoluções.  

Em seguida surge Mestre Ambrósio, um vendedor de figuras, que 

carrega um cajado com máscaras penduradas representando as figuras a 

serem vendidas. Este e o Capitão Marinho travam uma negociação, pois o 
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Capitão, que quer “comprar” figuras para a festa, exige vê-las antes da compra. 

Mestre Ambrósio reluta, mas acaba cedendo e botando8

A partir daí, surgem as figuras da Madrugada

 as figuras para o 

Capitão, mostrando assim, as distintas corporeidades das figuras que carrega. 
9

O Capitão Marinho manda Mateus e Bastião buscar o Doutor da 

Medicina que, ao chegar, examina o Boi e constata que ele está morto e não 

há mais nada a fazer. Diante disso, o Capitão decide partilhar a carne do Boi 

com todos que estão participando da brincadeira. Após a partilha, iniciam-se as 

toadas para “levantar” o Boi que ressuscita e, em comemoração, todos cantam 

as toadas de despedida e a brincadeira se encerra já com o dia claro. 

 como a Velha do Bambu, 

uma mulher que foi abandonada pelo marido e querendo encontrar outro 

companheiro interage com todos os homens participantes ou não da 

brincadeira. Outra figura que podemos citar é o Caboclo de Arubá, que entra na 

roda cantando como num estado de transe, pulando e dançando calçado sobre 

vidros quebrados. Há também a figura do Pisa Pilão que está procurando 

trabalho no ramo da moenda (onde se moem grãos), só para citar algumas, até 

a chegada da última: o Boi, que surge fazendo evoluções na roda até ser morto 

por Mateus e Bastião. 

Embora a narrativa esteja relacionada à religiosidade e ao sincretismo 

religioso cristão, ela não está ligada diretamente a nenhuma instituição 

religiosa, mas tem claras influências, por exemplo, dos Santos Reis, da partilha 

da carne e ressurreição. Segundo Mestre Salustiano10

Na brincadeira do Cavalo Marinho há uma extensa variedade de trupés, 

compondo coreografias individuais e coletivas. Algumas são conhecidas e 

codificadas, podendo caracterizar figuras específicas ou improvisadas. 

 havia, originalmente, 

mais de setenta figuras, mas muitos não são mais encenados. 

Na encenação da brincadeira há, também, uma grande variedade de 

jogos, entre eles, o mergulhão (também chamado de magúio), que se 

caracteriza como uma roda na qual cada brincante convida o outro para um 

desafio ritmado que consiste em entrar no centro da roda e fazer um trupé, 

indicando com o olhar ou com um gesto quem será o próximo a entrar na roda 

e fazer o mesmo. 
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Este jogo desenvolve a concentração – pois todos os participantes 

devem estar atentos ao que acontece na roda: a prontidão – já que exige uma 

resposta rápida do desafiado; e a disponibilidade corporal para responder à 

altura a quem o desafiou com trupés elaborados, criativos e zombeteiros.  É um 

aquecimento para os brincantes e uma preparação para a encenação da 

brincadeira do Cavalo Marinho. 

Tomando como mote esta encenação, buscou-se, a partir do potencial 

“pré-expressivo” presente na brincadeira, desenvolver a expressão e a energia 

dos estudantes participantes da vivência Olhares, de modo a torná-las 

dilatadas11

A partir desses aspectos, trabalhamos a expressão e o entendimento da 

linguagem musical, por meio de uma movimentação simples e coerente, criada 

a partir dos trupés, procurando sensibilizar os estudantes da vivência ao 

padrão rítmico utilizado para acompanhar os versos cantados enquanto se 

dançava. 

. 

Dentre os diversos trupés desta dança optou-se por dois deles: um para 

compor diferentes figuras e outro para o jogo do mergulhão (magúio). Ambos 

marcavam a célula rítmica do pandeiro, sendo que o primeiro estimulava a 

percepção corporal e o entendimento das células rítmicas, valorizando a escuta 

corporal, e o segundo, a atenção e a percepção temporal do pulso e da 

métrica.  

Após os participantes experimentarem os trupés, oferecemos a eles a 

possibilidade de tocar os instrumentos para que pudessem participar da música 

que os estimulou durante a dança. A seguir, procuramos aliar a música à dança 

de forma a criar uma estratégia interessante para sensibilizar os participantes a 

tocarem os instrumentos de percussão, ajudando-os a sentirem os impulsos e 

repousos, o padrão rítmico e a métrica a serem repetidos nos instrumentos, 

bem como a prática em conjunto de três diferentes instrumentos de percussão: 

ganzá, reco-reco e pandeiro. 

A articulação entre a música e a dança, nesta manifestação, possibilitou 

um encontro dos participantes com elementos da cultura popular e a integração 

com as outras linguagens (teatral e visual). No espaço escolar, trabalhar com 

as artes provenientes de diferentes culturas... 
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... revela o modo de perceber, sentir e articular significados e valores que 

governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na sociedade. A 

arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada 

para uma compreensão mais significativa das questões sociais. Essa forma de 

comunicação é rápida e eficaz, pois atinge o interlocutor por meio de uma 

síntese ausente na explicação dos fatos. (BRASIL, 1997) 

Entrando na brincadeira do Cavalo Marinho 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Dança: Estética e 

Educação – GPDEE aconteceram em duas etapas, com intervalo de uma 

semana. No primeiro momento (1º dia) objetivamos fornecer um contato inicial 

com elementos da Dança Tradicional do Cavalo Marinho, os trupés e a música. 

No segundo momento (2º dia), procuramos ampliar, aprofundar e enriquecer os 

elementos apresentados nas situações anteriormente vivenciadas. 
 

 O primeiro momento 

As atividades desenvolvidas neste primeiro momento foram: 

 
a) Apresentação do participante ao grupo por meio de um trupé 

simplificado: 

Este aquecimento visou a apresentação individual dos participantes e 

possibilidade da aprendizagem de um movimento que foi utilizado em outra 

atividade, preparando o participante para a execução do trupé completo do 

mergulhão. 

Para se apresentar, todos se posicionaram em roda. Cada um dirigiu-se 

ao centro utilizando o movimento corporal indicado e voltou para o lugar de 

origem utilizando também este mesmo movimento. O movimento corporal 

utilizado para esta atividade foi composto por dois passos (ou pisadas): um no 

próprio lugar e outro para onde se pretendeu o deslocamento, permitindo a 

locomoção daquele que dança.  

Com esta inserção de movimentos que compõe o trupé facilitamos o 

entendimento e o aprendizado do trupé do mergulhão no decorrer da vivência. 

Com isto também buscamos, desde o começo, inserir elementos da dança que 

esta vivência objetivou trabalhar. 
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Para a execução da atividade foram feitas algumas modificações devido 

ao fato de os participantes já se conhecerem. Assim, foi pedido aos 

participantes que falassem aquilo que esperavam que acontecesse nesta 

vivência e foram ditas, entre outras: movimento, alegria, brincadeira etc.. 

Esta atividade aconteceu do começo ao fim em roda e demandou um 

tempo maior que o esperado, pois os participantes demoravam a dizer aquilo 

que esperavam e, às vezes, repetiam o que os condutores ou outros 

participantes falavam.  

 

b) Enraizamento dos pés: 

Dando continuidade ao aquecimento procuramos sensibilizar os 

participantes para a qualidade do movimento pretendida e para a percepção do 

pulso dentro do tempo e possíveis subdivisões. Para alcançar esse objetivo, foi 

utilizada a imagem de afundar o pé no chão a cada passo, como se 

estivéssemos pisando na lama ou criando raízes. Foi pedido para o participante 

perceber todos os pontos de apoio do pé, pisando primeiramente com os 

dedos, apoiando a planta e o calcanhar, transferindo o peso do corpo aos 

poucos para este apoio, percebendo a flexão do joelho, o deslocamento do 

quadril, de modo a sustentar o peso e permitir que o outro pé passasse por 

esse mesmo processo. A partir daí iniciamos dinâmicas para sensibilizar o 

pulso dentro do tempo e suas possíveis subdivisões, trabalhando, com isso, a 

percepção dos apoios utilizados para ficar em pé, pular, ficar parado ou em 

movimento e tornando consciente a relação do participante com o chão, de 

forma a prepará-lo para os movimentos subsequentes. 

Esta atividade ocorreu após o término da apresentação individual e a 

conduzimos desmanchando a roda. Pedimos que ocupassem todo o espaço e 

indicamos como todos deveriam se movimentar. Após o “entendimento” 

corporal e maior fluência da movimentação pediu-se para que aumentassem a 

dinâmica até se tornar um caminhar lento. Estabelecemos um pulso e pedimos 

que percebessem suas subdivisões a partir das sensações corporais. 

Marcamos com palmas ou falando a letra e, ora apenas o tempo (pulso), ora o 

contratempo. Terminamos novamente em círculo. 
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c) Trupé: 

Após as atividades de aquecimento, com o intuito de vivenciar a célula 

rítmica do pandeiro corporalmente e proporcionar o aprendizado de mais um 

elemento da dança, introduzimos o trupé “Subindo a Ladeira”, pertencente às 

figuras da Galantaria. 

Ele é composto por pisadas fortes e se inicia com um passo lateral na 

direção e à frente da perna de apoio (direita ou esquerda), cruzando-a a fim de 

dar sustentação ao corpo, deixando a perna, que antes era de apoio, livre para 

prosseguir com mais um passo no mesmo sentido. Reinicia-se a sequência de 

movimentos em direção contrária àqueles anteriormente realizados.  

Para a execução do trupé foi necessário atenção para a célula rítmica 

que o pandeiro executou, pois a atividade procurou sensibilizar o participante 

da precisão rítmica das células que o guiavam, preparando-o para a próxima 

atividade. 

Para conseguir que a execução pretendida fosse satisfatória, 

demonstramos, em roda, o trupé “subindo a ladeira” e, após a demonstração, 

os participantes imitaram os movimentos indicados e aprenderam o trupé 

completo, passo a passo, até poderem experimentá-lo em roda. 

Em sequência ao aprendizado do trupé, apresentamos os instrumentos 

musicais utilizados para esta dança e, em seguida, passamos para a roda de 

improviso12

 

 a fim de experimentar tocar o pandeiro e explorar possibilidades 

corporais presentes na execução do trupé aprendido.  

d) Roda de improviso: 

Os participantes se posicionaram em círculo para atravessar a roda em 

duplas ou trios, improvisando movimentos corporais ou executando o trupé 

aprendido até chegar ao outro lado da circunferência. Feito este trajeto o 

participante tocou o pandeiro, que já estava sendo tocado por outro. 

Após tocar o pandeiro ele entregou para o próximo que realizou o 

mesmo percurso e entrou na fila para percorrer o caminho novamente, assim 

como é mostrado no esquema abaixo. 
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Dessa forma, conseguimos oferecer aos participantes o espaço dentro 

da vivência para treino do trupé aprendido e exploração dos movimentos 

corporais. 

A execução dessa atividade ocorreu sem alterações, apesar de os 

participantes demorarem um pouco para entender a organização sugerida. 

 

e) Toada “Campeia”: 

Para finalizar esse primeiro momento, cantamos junto com os 

participantes, em roda, a seguinte toada: 
 

“Campeia, meu bem campeia, campeia pra campeá; 

Campeia, meu bem campeia, campeia pra campeá, 

Laranja do pé da serra, fruta de moça chupá; 

Laranja do pé da serra, fruta de moça chupá” 

 

Foi cantado apenas o primeiro verso da toada, sem acompanhamento 

instrumental e logo em seguida com acompanhamento. Ao término, 

despedimo-nos dos participantes acompanhando-os à sala de aula para a 

continuidade das atividades escolares. 

 

O segundo momento 

As atividades desenvolvidas neste segundo momento foram: 
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a) “Chegança”: 

Etapa inicial do segundo momento, teve a finalidade de receber os 

participantes e, por meio da narrativa da brincadeira do Cavalo Marinho, 

relembrar os trupés e os conteúdos abordados no primeiro momento. Todos os 

participantes permaneceram sentados, em roda, enquanto ouviam a narrativa. 

Em seguida, apresentamos o conceito de figura, convidando um a um a 

atuar como a figura do Capitão, do Pisa Pilão ou outras figuras componentes 

da brincadeira. 

 

b) Mergulhão: 

Depois da retomada dos conteúdos abordados no primeiro momento, 

objetivamos oferecer espaço para o improviso corporal e sensibilizar o 

participante da métrica musical deste jogo por meio do desafio corporal do 

mergulhão ou magúio, anteriormente descrito.  

Para tanto utilizamos apenas a parte inicial do trupé utilizado neste jogo, 

o que chamamos de trupé simplificado, composto por dois passos (ou pisadas), 

um no próprio lugar e outro para onde se pretende o deslocamento do corpo, 

permitindo a locomoção daquele que dança.  

Com isso, utilizando a métrica da música que estava sendo executada 

no aparelho de áudio, além de abordar o trupé do mergulhão, pudemos 

também abordar a comunicação por meio do olhar, a precisão rítmica exigida 

pelo trupé e a métrica. Além de possibilitar aos participantes a exploração dos 

movimentos corporais enquanto desafiavam outros, a atividade estimulou-lhes 

a atenção necessária demandada pelo jogo. 

Assim, em roda, pedimos primeiramente que um participante adentrasse 

o centro utilizando o trupé deste jogo e que ele indicasse outro, para que 

avançasse ao centro e assim sucessivamente. A partir desta dinâmica 

buscamos iniciar o jogo.  

Os participantes demoraram a entender a dinâmica, o que prejudicou a 

realização do jogo.  
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c) Roda de improviso: 

Retomamos a roda de improviso para mais uma vez experienciar as 

possibilidades corporais presentes nos trupés aprendidos e tocar em conjunto 

os instrumentos musicais: pandeiro, ganzá e reco-reco. 

A dinâmica foi igual à feita anteriormente. Em roda, os participantes 

atravessaram em duplas ou trios, improvisando movimentos corporais ou 

executando trupés até chegar do outro lado da circunferência. Feito este trajeto 

tocaram os instrumentos musicais, que já estavam sendo tocados por outros. 

Após experimentar tocar os instrumentos o participante o entregava para o 

próximo e entrava na fila para iniciar o trajeto. 

Dessa forma, pudemos reiterar as atividades do primeiro momento 

realizando-a novamente para poder oferecer espaço para treino dos trupés 

aprendidos, exploração dos movimentos corporais e contato com a música. A 

roda de improviso ocorreu sem alterações e, desta vez, os participantes não 

demoraram a entender a organização sugerida, pois já haviam participado da 

mesma dinâmica no primeiro momento. 

 

d) Toada: 

Retomamos a toada, sentados em roda, cantamos os dois versos da 

“Campeia”. Assim, prosseguimos para a última atividade da vivência, 

primeiramente sem acompanhamento instrumental e logo em seguida com 

acompanhamento. Observamos o resultado sonoro da toada com e sem 

acompanhamento instrumental. 

 

  Avaliação dos dois momentos apresentados ao participante 

Pedimos que cada participante dissesse apenas uma palavra sobre o 

que achou da vivência. Assim pudemos recolher as impressões daquilo que 

eles vivenciaram e verificar o que os marcou nestes dois momentos. Cada um 

falou uma palavra que lhe viesse à mente sobre a vivência. As palavras 

predominantes foram: brincar, dançar, festa e divertido. 

Com as situações desenvolvidas, pudemos proporcionar o contato com 

elementos da Dança Tradicional do Cavalo Marinho, buscamos sensibilizar os 

participantes para a escuta corporal e, por meio dela, a percepção do ritmo e 

da métrica presente na música que acompanha esta dança. 
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É importante ressaltar que, antes da chegada de cada classe, nos 

reuníamos e refletíamos sobre a prática anterior, procurando identificar os 

pontos positivos e, principalmente, os pontos negativos de cada atividade, 

buscando aperfeiçoá-las para a próxima turma. Sentimos que cada classe, 

apesar de apresentar uma faixa etária semelhante, é diferente uma da outra, 

pois são compostas por crianças diferentes, com histórias de vida diferentes, 

que formam teias de relacionamentos específicos. Assim, é necessário que o 

professor tenha sempre um olhar singular sobre cada grupo, reavaliando cada 

atividade e evitando a utilização de modelos predeterminados de aulas.     

 

Um Último Olhar 

Com a aplicação da vivência Olhares, ocorrida em dois dias distintos e, 

norteada pelos pensamentos dos autores: Dalcroze, Orff e Barba, foi possível 

constatar a contribuição objetiva e pontual da experiência corporal, neste caso 

a Dança Tradicional do Cavalo Marinho, para a Educação Musical e para a 

expressividade.  

Tendo a brincadeira do mergulhão como mote, procuramos uma 

estratégia de aula que possibilitasse ao participante das atividades, vivenciar 

voluntariamente e com prazer, a partir da escuta corporal e da execução de 

instrumentos musicais, elementos como pulso e métrica. 

A execução dos instrumentos foi importante para podermos 

experimentar, receber e fornecer o estímulo sonoro e indicar que houve o 

contato com o pulso e com a métrica. Assim, pôde-se também vivenciar a 

prática em conjunto, e escutar aquilo que se tocou em relação ao que o outro 

tocava. 

A partir dessa experiência percebemos a contribuição que a Dança pode 

oferecer para o ensino da música, pois é nela que encontramos o movimento 

corporal como foco principal de estudo. Quando o movimento é trabalhado de 

forma coerente à música ou ao estímulo sonoro, pode-se trabalhar com os 

alunos aspectos musicais como o ritmo, a métrica e outros. 

Além da musicalização, sem que fosse nosso objetivo principal, a 

utilização dessa dança dramática brasileira proporcionou um pequeno acesso 
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ao enorme legado cultural do nosso país tão vasto e multicultural, estimulando, 

por meio da compreensão e da vivência, o respeito e a valorização da 

diversidade presente em nossa sociedade, fomentando a tolerância e 

ampliando a visão de mundo dos alunos.  

Fechamos este texto refletindo sobre o mundo globalizado do século 

XXI, em que a escola aparece como um espaço fundamental de preservação, 

resgate e resistência deste patrimônio inestimável da identidade de um povo: a 

cultura popular brasileira.  
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Notas de Rodapé 

                                                     
1 Conceito apresentado por Eugênio Barba como uma “potência para se expressar inerente a 

todos os seres” (BARBA, 1995 p. 187), logo, qualquer pessoa poderia se expressar 
cenicamente se assim decidisse, pois o trabalho pré-expressivo a prepara para o processo 
criativo e para a apreensão da manifestação estudada. No entanto, para que a expressão 
seja efetiva no estabelecimento da comunicação com o receptor, Barba afirma ser necessária 
a utilização de exercícios físicos e lúdicos para despertar, no participante, a consciência e o 
controle sobre si, sobre o que se quer e o como quer expressar algo, “tornando suas ações 
coerentes” (BARBA, 1995, p. 244). Nesse sentido, o participante inteiramente concentrado na 
ação a ser executada, na comunicação que vai estabelecer e em que estado o seu corpo 
deve estar para agir, é capaz de expressar algo consciente. 

2 Diretor de teatro italiano que dirige há 40 anos o Odin Teatret, um dos mais importantes 
grupos de teatro atualmente. É também o fundador da ISTA (International School of Theatre 
Anthropology – Escola Internacional de Antropologia Teatral), entidade que pesquisa a 
antropologia teatral há mais de 30 anos e que conta com a colaboração e participação de 
estudiosos do teatro e da antropologia de diversos lugares do mundo. Eugênio Barba 
escreveu diversos livros sobre o assunto, alguns deles constam na bibliografia deste 
trabalho. 

3 Dalcroze (1865-1950) nasceu em Viena e cresceu na Suíça. Iniciou seus estudos musicais 
aos seis anos de idade e aos sete já compôs sua primeira marcha para piano. Com 
dezesseis anos juntou-se a um grupo de estudantes dedicados à atuação, literatura e 
música, escrevendo vários musicais, nos quais atuou. Com dezenove anos foi a Paris 
estudar música, com os compositores Léo Delibes e Gabriel Fauré e, teatro, com membros 
da  Comedie Française. Nesse período estuda com Marthis Lussy, músico suíço cujas ideias 
teóricas sobre ritmo e expressão musical contêm a semente do que depois se tornou o 
processo rítmico do sistema de Dalcroze. Com 27 anos (1892), retornou a Genebra para 
começar sua carreira de professor de música, quando desenvolve uma série de experimentos 
com os seus alunos buscando sanar os problemas de práticas musicais até então percebidas 
por ele. Desenvolveu um trabalho sistemático de educação musical, conhecida como 
Eurhythmics, baseado no movimento corporal e na escuta musical ao perceber em seus 
alunos o baixo preparo e a dificuldade que os mesmos apresentavam ao cantar obedecendo 
aos influxos rítmicos. Observou que o problema não era a compreensão intelectual, pois a 
dificuldade residia em executá-los corretamente.  
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O sistema de Dalcroze “parte da natureza motriz do sentido rítmico e da ideia de que o 

conhecimento precisa ser afastado de seu caráter usual de experiência intelectual para 
alojar-se no corpo do indivíduo e transformar-se em experiência vivida” (FONTERRADA, 
2008, p. 135), buscando trabalhar de forma ativa a escuta, a sensibilidade motora, o sentido 
rítmico e a expressão. Dessa forma, podemos vivenciar estruturas musicais por meio de 
atividades que promovem a reação corporal a um estímulo sonoro ou exploram o espaço em 
diferentes direções, níveis e trajetórias, que combinem, alternem ou dissociem movimentos, 
que estimulem a concentração, a memória e a audição.  

Esse sistema busca a relação entre a pessoa e a música, procurando desenvolver uma escuta 
consciente que parte do movimento corporal estático ou em deslocamento. Não é um sistema 
com regras fixas. Nele, o professor tem a possibilidade de criar seus próprios exercícios 
buscando princípios e ideias próprias.  

Sua metodologia abrange os aspectos que consideram a relação entre o som e o movimento 
corporal, combinando a audição e a improvisação. Por meio de jogos e exercícios, os quais 
combinam canto, movimento corporal e audição, o professor procura gerar a compreensão, a 
fruição, a conscientização e a expressão musical nos alunos. Assim, a música deixa de ser 
um objeto externo à pessoa e participa diretamente da criação do movimento corporal. 
Metaforicamente o corpo expressa a música e se transforma em ouvido, passando a ser a 
própria música. No momento em que isso ocorre, música e movimento se integram na 
pessoa. 

Nos exercícios de improvisação são, também, exploradas todas as habilidades do aluno: 
movimento corporal, criatividade, flexibilidade, agilidade, coordenação motora, expressão 
corporal, audição e escuta crítica. 

A proposta deste autor tem como objetivo provocar uma resposta rítmica envolvendo todo o 
corpo, desenvolvendo a habilidade de expressar vários aspectos da música (métrica, 
melodia, dinâmica, e outros) por meio de movimentos corporais, criando comunicação entre 
sentimento e expressão, cérebro e corpo.  

Dessa forma, por meio do movimento, pode-se ajudar a entender conceitos musicais, 
estimulando uma resposta expressa corporalmente daquilo que se está aprendendo. Para 
Dalcroze a teoria sempre vem depois da prática. Primeiramente o aluno deve experienciar, 
sentir e por último racionalizar o conceito que está aprendendo. Assim, os exercícios 
corporais podem preparar o aluno para criar as devidas conexões entre o sistema nervoso e 
o muscular para ajudar a sanar os problemas de arritmia apontados por Dalcroze. 

4 Orff (1895-1982), compositor e pedagogo alemão, inicia com sua colega Dorothee Günther 
(dançarina) na Güntherschule, um tipo de ensino no qual combinava música e movimento 
para o treino de dançarinos e ginastas. Com a ajuda de Curt Sachs e Karl Maendler, planejou 
instrumentos pensados a partir dos instrumentos africanos e indonesianos que foram 
desenvolvidos e melhorados por Klaus Becker. O conjunto é composto por instrumentos de 
percussão, cordas e flautas doces, com os quais o professor pode instigar os alunos a 
tocarem em grupo, a vivenciarem diferentes tipos de experiências, a explorarem diferentes 
timbres, dinâmicas e conceitos, conduzindo-os a produzirem conhecimento a partir da própria 
vivência e não de uma forma técnica ou teórica. 

Sua abordagem trabalha a integração das linguagens artísticas e também o ritmo, o movimento 
e a improvisação. Assim como Dalcroze, Orff não vê o estudo do movimento como um fim em 
si, mas como um meio para a educação.  

Frazee (1987) nos diz que seguindo as indicações pedagógicas de Orff, o movimento é uma 
ajuda indispensável para desenvolver capacidades e conceitos, e possibilita ao aluno 
assimilar aspectos como pulso, métrica, ritmo e padrões rítmicos. A fundamentação de sua 
teoria é a exploração e a experiência.  



Instituto de Artes da UNESP  

 

 122 

                                                                                                                                                         
O corpo carrega a sensação de como se pode executar um padrão rítmico ou uma frase 

musical. Por exemplo, é muito mais fácil executar um padrão rítmico de acompanhamento de 
música popular utilizada para acompanhar uma dança, como o samba, a partir do momento 
que temos algum tipo de vivência corporal, pois podemos utilizar a nossa resposta corporal 
como suporte para interpretar a música ou o acompanhamento do que estamos tocando. 

Para a autora, a pedagogia Orff pode ser dividida em quatro estágios: a imitação; a exploração; 
a notação e a improvisação. Esses estágios não apresentam uma hierarquia nem sucessão, 
podendo até, ocorrer simultaneamente. 

A imitação permite ao aluno a observação do estímulo dado e a sua respectiva reação bem 
como o aumento de repertório. O ato de imitar pode ser feito de forma simultânea. O aluno 
imita o estímulo proposto no mesmo tempo em que ele ocorre. Um exemplo desse tipo de 
imitação é o exercício de espelho em que duas pessoas interagem de modo a que uma delas 
proponha movimentos e a outra imite simultaneamente, como o reflexo de um espelho. 

Outra forma é a imitação por memória. Neste caso o professor pede para que os alunos 
aprendam um movimento, gesto ou frase musical que ele mostrou e os alunos devem 
executar o mesmo utilizando a sua memória. 

Um terceiro tipo de imitação é a sobreposta (cânone). Nela o aluno imita o estímulo proposto 
pelo professor com um intervalo de tempo definido. Enquanto o aluno imita, o professor 
propõe um novo estímulo que deverá ser imitado posteriormente pelo aluno ao mesmo tempo 
em que o terceiro estímulo é dado e assim sucessivamente. Desta forma cria-se uma 
sobreposição entre imitação e proposta.  

A exploração oferece ao professor recursos para desafiar os alunos a acharem novos meios de 
utilizar os elementos musicais aprendidos. Ela encoraja os alunos a participar do processo de 
composição dando oportunidade de lidar com elementos tais como dinâmica, tempo, explorar 
a mesma música em modo maior ou menor. É um passo importante para improvisação. 

A improvisação combina todos os elementos até então apresentados, pois os alunos precisam 
dessas habilidades para criar. Improvisar vai além de alterar alguns materiais musicais. 
Requer que se inventem novas ideias.   

5 No nordeste brasileiro o termo brincar ou brinquedo “é sinônimo de canto e de dança. 
Empregado especialmente como nome genérico de danças dramáticas (Pastoris, 
Cheganças, Bois, Congos, Cabocolinhos, etc.). Também se usa no mesmo sentido 
brincadeira, brincar.” (ANDRADE, 1999) 

6 Personagens fantásticos e reais presentes na vida cotidiana e imaginária do estado onde é 
representado. 

7 Três Reis Magos: Melquior, Baltasar e Gaspar, são personagens da narrativa cristã que 
visitaram Jesus após seu nascimento. 

8 Botando termo que significa “interpretar – no sentido de conhecer as falas, canções e 
movimentação que as caracteriza”. (SANTOS, 2008, p.66) 

9 São chamadas assim, pois vão surgindo aleatoriamente quando a brincadeira vai adentrando 
a madrugada. Lembrando que a brincadeira pode durar mais de 12h. 

10 Manoel Salustiano Soares, conhecido como Mestre Salustiano ou Mestre Salu nasceu em 
Aliança, zona da mata norte de Pernambuco, no dia 12 de novembro de 1945. Foi um dos 
maiores dançadores de Cavalo Marinho da região, interpretando diversos personagens, 
recebendo por isso o título de mestre. É considerado uma das maiores autoridades em 
cultura popular em Pernambuco e o precursor ou “patrono espiritual” do manguebeat. É um 
dos grandes responsáveis pela preservação da ciranda, do maracatu, do caboclinho, 
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do mamulengo, e de outros folguedos populares da tradição nordestina. Recebeu o título de 
doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1965 e, em 1990, o 
título de “reconhecido saber” concedido pelo Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco e 
o de comendador da Ordem do Mérito Cultural, em 2001, pelo então Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, foi escolhido “Patrimônio Vivo” de 
Pernambuco. Mestre Salu faleceu em 31/08/2008 aos 62 anos. 

11 Controle de si e de sua energia, podendo, desse modo, expandí-la ou retraí-la de acordo 
com a necessidade da situação (BARBA, 1995). 

12 O espaço para a exploração, improvisação e criação é inerente às manifestações da cultura 
popular e, em muitos casos, existe a interação entre as linguagens artísticas. Na vivência 
“Olhares” a Dança Tradicional do Cavalo Marinho estimulou a improvisação corporal a partir 
da métrica existente na música do jogo do mergulhão. 

Neste jogo, ao desafiar alguém, o participante precisava estar consciente de que poderia ser 
desafiado a qualquer hora, mantendo-se em estado de alerta para o que acontece na roda. 
Por ser um jogo com passos ritmados a consciência da métrica se fez essencial. 



Instituto de Artes da UNESP  

 

 124 

IAdança: Citações na Escola 

Ítalo Rodrigues Faria 
Mestrando em Artes pela Universidade Estadual Paulista. Pós-Graduado em Teatro, 
Bacharel e Licenciado em Dança. Bailarino, Criador-Intérprete, Cenógrafo, Professor 
de Dança e Teatro, Coreógrado do IAdança (2009 e 2010). Membro do Grupo  
de Pesquisa Dança: Estética e Educação do Programa de Pós-Graduação do  
IA/Unesp-SP. 

Mariana Santos Teófilo 
Licencianda em Música pela Universidade Estadual Paulista, musicista. Membro do 
grupo IAdança (2009 e 2010). Membro colaboradora do Grupo de Pesquisa Dança: 
Estética Educação do Programa de Pós-Graduação do IA/Unesp-SP. 

 

Era uma terça-feira do dia 13 de outubro de 2009 e os estudantes da 

EMEF Prof. Antônio Rodrigues de Campos se preparavam para uma tarde 

especial na semana das crianças1

O primeiro a se apresentar foi o IAdança, um grupo de extensão 

universitária ligado ao Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação – 

GPDEE, ambos sob a coordenação da Prof

; esperavam o horário em que um grupo de 

dança e outro de música iriam se apresentar naquele espaço escolar.  

a. Drª. Kathya Godoy; logo em 

seguida houve a participação de um grupo de músicos composto por 

estudantes da graduação em Educação Musical. Ambos, o grupo IAdança e o 

grupo de músicos estão sediados no Instituto de Artes da UNESP – 

Universidade Estadual Paulista, no campus de São Paulo. 

1. 

Alguns dos dançarinos que se apresentaram realizaram, nas semanas 

anteriores à apresentação do IAdança, vivências com as crianças que 

assistiram à coreografia no pátio da escola.  As vivências oferecidas pelos 

integrantes do grupo IAdança e também pelo GPDEE foram divididas e 

apresentadas em dias separados por temas:  

2. 

Olhar para si; 

3. 

Olhar o outro; 

4. 

Olhar o meio; 

A participação artística do grupo IAdança

Olhares. 
2 no projeto Movimento e 

Cultura na Escola: Dança foi por meio da apresentação de um trecho do 

espetáculo Citações..., o qual foi denominado: Citações, fragmentos... Esta 
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apresentação, do IAdança e grupo musical da UNESP, finalizou as atividades 

práticas do projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança. 

O trabalho coreográfico surgiu a partir de pesquisas empreendidas pelo 

grupo IAdança juntamente com o orientador artístico Ítalo Rodrigues Faria 

durante o seu curso de mestrado no Instituto de Artes da UNESP (2009). 

Primeiramente esta obra se chamou: Por Exemplo as Cadeiras:3 Work in 

Progress, que foi inspirada nas leituras do livro do autor português, António 

Pinto Ribeiro, com título: Por Exemplo a Cadeira: Ensaio sobre as Artes do 

Corpo.  

A partir das leituras e com a estratégia de preparação corporal focada na 

dança a dois4

 

, o grupo criou uma primeira coreografia, apresentada ao público 

em processo de criação (work in progress) no Instituto de Artes – UNESP em 

29 de agosto de 2009. 

Album 1 – Apresentação 29 de Agosto: Por exemplo as cadeiras: work in progress 

 

Dessa coreografia houve o desdobramento em duas obras diferentes: 

Citações..., uma obra coreográfica em dança contemporânea; Metáforas, ou 

Por exemplo as cadeiras, uma videodança5

Da obra Citações... o orientador do grupo escolheu a última cena do 

espetáculo para apresentar às crianças participantes do projeto (os estudantes) 

no Movimento e Cultura na Escola: Dança. O trecho foi denominado Citações, 

fragmentos... 

. 

A cena foi composta em formato de uma Jam Session6 (Jam, sigla em 

inglês que significa Jazz After Midnight – ou Jazz depois da meia noite), uma 

maneira de se apresentar utilizando sessões de improvisação7. Nas Jams os 
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dançarinos se posicionam no espaço, enquanto um dos condutores da ação, 

ou organizadores da cena, expõem aos participantes algumas regras. 

Conforme o condutor, há a possibilidade de escolher o número de pessoas que 

podem participar nos momentos de entrada e saída, tema a ser estudado via 

improvisação, o tempo de permanência e a duração no círculo. Das Jam 

Sessions podem participar desde dançarinos, músicos, atores, até pessoas 

comuns, sem experiência em dança, desde que compreendam as regras 

estipuladas no início da sessão. Tal formato de apresentação se assemelha às 

rodas de dança de rua, rodas de samba e também às rodas de capoeira, sendo 

que enquanto os participantes realizam performances, danças e exibições no 

centro da roda, outras pessoas se situam no entorno aguardando uma 

oportunidade para entrar no jogo. 

Escolhemos esse formato por se tratar de uma maneira de levar a dança 

para a escola por meio de um jogo em dança8, proporcionando com isso 

reflexão, conhecimento, apreciação estética, interação com a plateia, formação 

de público, juntamente com uma aproximação com a dança contemporânea9

 

. 

Álbum 2 – Apresentação na Escola 

 

O trecho escolhido, Citações, Fragmentos..., foi um trabalho de 

investigação coreográfica que procurou trazer à cena, via improvisação em 

dança, momentos em que o processo de criação, feito pelos intérpretes-

criadores10, interagisse com objetos cênicos (cubos, cadeiras, instrumentos 

musicais, gazes), fazendo referência ao estudo que motivou a escolha do tema 

inicialmente, ou seja, as cadeiras simbolizando momentos de parada, apoio, 

reflexão e suporte para os dançarinos.   
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Por meio dessas cenas, foram possíveis diferentes possibilidades de se 

apreciar a obra, proporcionando ao público, no caso os estudantes, os 

professores e os funcionários da escola, a oportunidade de assistir ao 

espetáculo construindo diferentes interpretações sobre a coreografia conforme 

o que se desenrolava na apresentação.  

O recorte coreográfico trouxe também a possibilidade de “jogar” e de 

“brincar” com o corpo criando formas, desenhos, pequenos padrões de 

movimentos que logo se dissolviam para se inventar, re-inventar novas ações 

na cena; o que se observou foi a busca de sensações, emoções e caminhos 

via jogo em dança, possibilitando ao final a interação da plateia com o 

espetáculo, isto é, as crianças também entraram em cena para participar da 

dança juntamente com os dançarinos. 

Na preparação corporal do grupo IAdança o orientador trabalhou as 

estratégias de dança: o Contato Improvisação11, os jogos em dança e os 

princípios da Técnica Release12

A obra Citações... foi inspirada nas leituras empreendidas pelo grupo, 

juntamente com as observações feitas em conjunto no decorrer das pesquisas 

corporais, procurando referenciar personagens e fatos da história das Artes do 

Corpo

.  

13

Ao estudar as metáforas, os dançarinos partiram da pergunta: quais os 

significados de uma cadeira? Uma cadeira no espaço cênico pode ser: de 

balanço, de rodas, de aço, de madeira, de ouro, com as vestes de alguém, com 

uma coroa real; pode estar diante de um martelo de juiz, de um brasão de uma 

república ou monarquia, diante de uma cruz e outras situações quaisquer. Os 

significados da cadeira, trazidos à cena, se multiplicam em um contexto 

deslocado do seu cotidiano. 

, tendo como fundo as metáforas das cadeiras utilizadas em cena, de 

acordo com a visão de Ribeiro (1997) e interpretações reveladas pelo processo 

de criação artística do grupo.  

A cadeira simboliza um sinal de “contenção de energia”, uma suspensão 

provisória de nossos preconceitos por um tempo, um lugar de descanso 

momentâneo; é a preparação para uma “ação futura”. 

A cadeira na obra Citações, fragmentos... vem “re-significada”, trazendo 

perguntas, oferecendo respostas, indagando sobre a condição do homem 

diante da realidade, sendo ao fim sujeito e objeto de um legado que transita 
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entre o real e o imaginário, entre o racional e o fantástico, em um jogo cênico 

que se vale da brincadeira, da fantasia, da interação corpo, objeto cênico, 

espaço e contexto. 

Esse espetáculo trouxe a oportunidade de oferecer aos graduandos do 

Instituto de Artes da Unesp (integrantes do IAdança e do GPDEE),  a 

experiência prática e teórica, levando-os a se envolver em um projeto que visou 

à integração e à interação entre diferentes linguagens artísticas, permeadas e 

alinhavadas pela Dança como o fio condutor que une, produz conhecimento e 

faz refletir sobre Arte no espaço educacional e social. 

A apresentação do grupo de dança na escola aliou-se às vivências que 

haviam acontecido anteriormente, possibilitando aos estudantes uma maior 

apropriação do que havia sido experienciado e tornando esse momento final do 

projeto importante por seu caráter de formação de público.    

A composição coreográfica, seguida de um recorte da obra Citações..., 

utilizou como fio condutor a improvisação, o Contato Improvisação e o objeto 

cênico, dentro das propostas contidas em um roteiro de ações, e também, 

conforme a linha de direcionamento proposto para a apresentação, possibilitou, 

na realização cênica, um olhar direcionado para a compreensão e 

complementação das vivências realizadas pelo GPDEE nas semanas 

anteriores.  

 
Álbum 3 – Preparação Corporal do Grupo IAdança 

 

 

No dia 13 de outubro, logo após a performance do grupo IAdança, houve 

a integração com um conjunto musical formado por alunos do Instituto de Artes 

– UNESP (integrantes do Projeto Núcleo de Ensino do Instituto de Artes da 
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Unesp que é coordenado pela Profª Drª Iveta Fernandes) , com um repertório 

de choro e samba, em que as crianças além de apreciarem, dançaram junto 

com o IAdança no pátio do colégio. 

Nesse momento, os estudantes também se sentiram à vontade para 

poder dançar e explorar os movimentos executados nas vivências, porque 

todos entraram na dança e transformaram o pátio do colégio em um grande 

salão de baile para se expressar e se divertir.  

Com isso, a partir dessa experiência, os estudantes da EMEF Prof. 

Antônio Rodrigues de Campos puderam compartilhar com o grupo IAdança e 

estudantes da Universidade Estadual Paulista uma vivência única: a da 

apreciação estética.  
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Notas de Rodapé 

                                                     
1 Desde 1920, no dia 12 de outubro, no Brasil, comemora-se o dia das crianças.  Mas foi 

apenas em 1960, com os esforços estratégicos criados pelas fábricas de brinquedos (a 
Estrela em uma promoção conjunta com a Johnson & Johnson), a fim de aumentar suas 
vendas, que foi lançada campanha para se comemorar este dia presenteando às crianças.  

2 Criado em 2005, sob a coordenação da Profa. Dra. Kathya Godoy, o grupo IAdança é um 
grupo de dança contemporânea que conta com 20 membros e, nos anos de 2009 e 2010, 
esteve sob orientação artística de Ítalo Rodrigues Faria, mestrando em Artes – Dança. 

3 Work in Progress, ou trabalho em progresso, em Arte designa uma obra inacabada, podendo 
ser apresentada ao público como parte de um processo de criação (work in process). 
Também designa, conforme Renato Cohen (1998), uma obra artística aberta, em que está 
implícita a noção de obra em feitura, de risco, de projeção ao longo do tempo/espaço. 

4 É o tema da dissertação de mestrado do orientador artístico do grupo, no Instituto de 
Artes/UNESP,  cuja investigação tem como título:  A Dança a dois: processos de criação em 
dança contemporânea. Discute e problematiza os processos de criação artística e 
coreográfica do Grupo IAdança durante o ano de 2009 com foco na dança a dois.  

5  A videodança é uma forma de expressão artística que permite um trânsito entre as 
linguagens do vídeo, da dança, das artes plásticas e visuais e a música, sendo que nesta 
obra o que se vê são possibilidades metafóricas do uso da cadeira e a junção dessas 
linguagens artísticas. 

6 O termo JAM,  surgiu nos clubes de Jazz nos Estados Unidos; significa Jazz depois da meia-
noite, em que ocorrem sessões de improvisação musical. A maior parte destas sessões 
aconteciam bem tarde, quando o público pagante já se retirara. Daí surgiu a expressão Jam 
Session, que também passou a ser utilizada por dançarinos contemporâneos. 

7 Improvisação em dança é uma estratégia de investigação corporal que auxilia no processo de 
criação, utilizando um trabalho que visa ao desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, 
inteligência, capacidade de reação e combinação com estímulos diversos propostos pelo 
professor/coreógrafo. Esse processo leva à descoberta de que não somos apenas indivíduos, 
mas membros de uma família, de um grupo, de uma comunidade, de uma nação, sendo que 
cada pessoa é uma possibilidade, um potencial com relação ao crescimento do todo.  

8 Jogos em dança são estratégias com situações que possibilitam meios para construções, ou 
composições coreográficas em que se utilizam regras para a investigação do movimento. 
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Despertam a imaginação e a criação além de possibilitar o fortalecimento do processo 
criativo.  

9 Dança contemporânea é o conjunto de danças que acontecem a partir da década de 1950. A 
dança contemporânea não se define em técnicas ou movimentos específicos, pois o 
intérprete/bailarino ganha autonomia para construir suas próprias partituras coreográficas a 
partir da utilização de estratégias de criação, como: improvisação, Contato Improvisação, 
método Laban, Técnica de Release, Body Mind Centery (BMC), Marie Béziers, Eutonia, Alvin 
Nikolai, Nova Dança, Dança-Teatro, Klauss Viana, entre outras. 

10 Intérpretes-criadores, são os dançarinos do grupo IAdança que, enquanto interpretam os 
seus papéis na dança, também criam sua própria partitura coreográfica. 

11 O Contato Improvisação é uma dança a dois, uma forma de mediação, treinamento e criação 
que propõe a improvisação a partir da escuta do outro e de um apurado treinamento. A dança 
ocorre por meio da improvisação, do toque, da pressão e do peso entre os corpos dos 
dançarinos, utilizando apoios, suportes, deslocamentos de eixos, respiração e rolamentos. É 
realizado em duplas e se dá sem nenhuma predeterminação de movimentos. Nesta técnica 
de dança aparecem elementos da Yoga, do Aikido (arte marcial), educação somática 
(estudos provindos da fisioterapia), acrobacias e dança contemporânea. 

12 A Release Technique, ou Técnica Release, coloca a ênfase em minimizar a tensão nas 
articulações e músculos na busca de clareza e fluidez, além de um uso eficiente da energia e 
da respiração. Começa no solo, partindo progressivamente para movimento amplo no 
espaço. A ideia central da aula é a conexão do bailarino com o solo,  desenvolvendo a 
capacidade de direcionar energia pelas diferentes articulações e membros do corpo, 
aumentando assim a capacidade e o alcance do movimento por meio de uma maior 
consciencialização corporal. 

13 Quais são elas? A dança, o teatro-físico, a performance corporal e algumas formas de 
música vocal. 

 Como se definem? São artes não verbais, ainda que alguns casos a verbalização possa estar 
presente como complemento comunicacional ou decorativo. (RIBEIRO, 1997, p. 10) 
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Olhar estético: o cultivo dos sentidos 

   Niulza Antonietti Matthes 
Doutora em Serviço Social, Mestre em Educação. Professora de Língua Portuguesa e 
de Didática, nos programas de graduação e pós-graduação/ Uninove.  
Integrante do Núcleo de Apoio Pedagógico da UNIFIG, atuando na formação docente 
continuada. 

 
 

“O homem, como uma matéria desejante, é o único ser que sonha acordado e 
é capaz de construir, não o melhor dos mundos, mas um mundo melhor” 

Edgar Morin 

 

 
Transformar a realidade parece uma tarefa utópica e distante das mãos 

do educador. Mas, considerando que a transformação faz parte da própria 

natureza humana, são os atos humanos, em sua peculiaridade, que têm a força 

da transformação. Pequenas ações, aparentemente frágeis, podem intervir na 

visão de mundo de cada um, realimentando, individual e coletivamente, a rede 

interativa capaz das grandes intervenções. Essa possibilidade amplia-se nas 

mãos docentes, no cotidiano do educador comprometido com a formação 

integral de seu aluno. Com essa perspectiva, nasceu e tomou corpo o Projeto 

Movimento e Cultura na Escola: Dança, estimulando ações, vivências 

corporais, múltiplos olhares e objetivando a autoconstrução de um ser humano 

em que se regenera a possibilidade de uma educação dos sentidos, como fator 

de enriquecimento interior, de cultivo da sensibilidade do eu e do mundo. A 

educação dos sentidos aposta num tornar-se melhor, num novo olhar sobre a 

realidade, no ritmo, na sonoridade, no espanto, no prazer estético capaz de 

devolver ao homem a sua humanidade. 

O prazer estético faz parte do lado poético da vida. Na história do 

desenvolvimento das civilizações, existe uma relação complexa entre as 

dimensões prosaica e poética, como modos de conhecimento e de ação 

humana. Na primeira, estão o pensamento técnico, o empírico e o racional. Da 

segunda, emergem ilimitadamente o pensamento simbólico, o mitológico e o 

mágico. As dimensões prosaica e poética estão presentes no humano, numa 

relação de significados que se integram e complementam, ampliando a 
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consciência que cada sujeito tem de si e do mundo. É fato que, quanto mais 

nossa civilização se aproxima do racional, mais nela se regenera a aliança com 

o lado poético da vida, em busca do imaginário, como transfiguração do real, 

para torná-lo mais próximo da felicidade.  

O estado poético, de acordo com Morin1

 Esse conceito fica evidente nos Parâmetros Curriculares Nacionais ao 

destacarem a importância da educação em Arte para uma compreensão do 

mundo na qual a dimensão poética esteja presente. Pela Arte, é possível 

transformar a existência, à medida que desenvolve a percepção estética, 

favorecendo um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. 

De acordo com os PCN, a educação em Arte possibilita ao aluno desenvolver 

sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas 

quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos 

colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. A dimensão estética faz parte 

da história humana. Morin (2002, p.148) explica que a estética desperta nossa 

consciência, à medida que “estimula as potências inconscientes de empatia 

que existem em nós, tornando-nos, de modo provisório, melhores, 

compreensivos, em sintonia com aqueles que nossa desumanidade ignora ou 

despreza”.  

, é um conceito antropológico. 

Ao formular os imperativos para uma política de civilização, Morin explicita uma 

política de qualidade de vida, na qual o bem-estar existencial inclui a qualidade 

das participações afetivas e afetuosas.  Nessa convivência há a partilha dos 

gozos e dos sofrimentos do vizinho, numa resistência à asfixia das imposições, 

solidões e servidões, permitindo que a vida humana seja tecida de prosa e 

poesia. “Poesia, definida antropologicamente, e não só literariamente, é um 

modo de viver na participação o amor, o prazer, o fervor, a admiração, a 

comunhão, a exaltação, o rito, a festa, a embriaguês, a dança, o canto, a 

música, o júbilo, e culmina em êxtase.” (MORIN, 1997, p.154)  

As manifestações estéticas como a poesia, o teatro, a literatura, a 

pintura, a escultura, a música, a dança, permitem transcender o real. Não se 

trata de negar a realidade, mas de emprestar-lhe um novo olhar. A arte não 

representa ou reflete a realidade, ela é realidade percebida de um outro ponto 
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de vista (Brasil, 1997) à medida que desperta para um sentimento humano que 

muitas vezes se ausenta na vida real.  

 A emoção estética cultiva a sensibilidade, alimenta o imaginário e 

“impulsiona o desejo de aventura” (MORIN, 1999, p.185). Entre outras, o teatro, 

é uma manifestação artística que permite uma aventura no imaginário 

impulsionada pelo que é tipicamente humano: o gosto pelas histórias 

imaginárias e o prazer de viver intensamente as emoções de personagens e 

heróis. No Projeto Movimento e Cultura na Escola: Dança, a vivência da Dança 

Tradicional do Cavalo Marinho, por exemplo, trouxe uma forma de teatro 

popular que reúne música, dança e poesia. Por ser baseada em uma 

manifestação tradicional comunitária, a vivência trouxe consigo toda a 

bagagem cultural de uma região. Da tradição, manteve o enredo linear e a 

narrativa aberta, permitindo que as crianças participantes atuassem como 

figuras, vivendo emoções e aventuras de personagens reais ou imaginários. 

A Dança, principal manifestação trabalhada pelo Grupo de Pesquisa 

Dança: Estética e Educação – GPDEE e pelo Grupo de Dança – IAdança, 

expressa a riqueza criadora dos artistas de todos os tempos e lugares. Sendo 

atemporal, a Dança favorece a compreensão do contexto cultural em que foi 

produzida. Como representação cultural, a Dança possibilita o olhar sobre a 
diversidade2

A dimensão artística é ilimitada, ultrapassa as fronteiras do 

conhecimento e da técnica, penetra nos domínios da subjetividade e passa a 

fazer parte deles como um componente real. Esse enriquecimento interior 

fortalece os sentidos, o prazer estético do viver cada momento e do encantar-

se nele. A presença da Arte é determinante na vida humana, pois ela “se 

entrelaça em nossa existência social e nosso presente tecnológico, em 

qualquer época. A Arte surge no design, no projeto, mas a experiência estética 

ocorre no bem-estar e na alegria que vivemos em estar coerentes com nossas 

circunstâncias.” (MATURAMA, 2001, p.195) 

 e o diálogo construtor de experiências singulares e coletivas. Por 

suas fronteiras ilimitadas, a Arte não delineia espaços: combina-os, entrelaça-

os, articula elementos e linguagens diversas. Representa a identidade de um 

grupo social, seja ele qual for, e nem por isso será mais ou menos artística do 

que as obras produzidas pelos grandes mestres da humanidade. (Brasil, 1997) 
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É pela expressão estética que se torna indissolúvel a união: homem 

imaginário e imaginante. Durante as vivências proporcionadas pelo Projeto 

Movimento e Cultura na Escola: Dança – esse eixo foi continuamente 

observado. A apresentação das

 A apreciação estética contempla o observar, o olhar que compreende e 

incorpora a diversidade de expressões e que reconhece as individualidades. 

Essa fruição enriquece a criatividade e a imaginação. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais referem-se ao conhecimento artístico como produção e 

fruição. O produto criado pelo artista situa-se no ponto de encontro entre o 

particular e o universal da experiência humana e, por ser a convergência de 

diversas significações e linguagens, permite a comunicação universal, ou seja, 

permite a apreciação significativa da arte e do universo a ela relacionado. A 

utilização da dança contemporânea, pelo grupo IAdança, ilustrou a  experiência 

estética da fruição. Favorecendo a formação de público e a interação com a 

plateia, cenas de improvisação, ao lado de outras, abriram perspectivas para 

diferentes possibilidades de apreciação, a partir da construção de diferentes 

interpretações sobre a coreografia apresentada.  

 Jam Sessions, por exemplo, incluiu estratégias 

de jogos em dança possibilitando meios para construções coreográficas que 

despertaram a imaginação e a criatividade, fortalecendo o imaginário e o 

imaginante e proporcionando a apreciação estética. 

A estética, fruto da cultura, e qualidade universal ligada à própria 

exuberância da vida, é concebida por Morin no sentido original do termo, 

aisthètikos – de aisthanesthai, sentir. Trata-se de uma emoção, uma sensação 

de beleza, de admiração, de verdade e de sublime. Aparece também nos 

odores, perfumes, gostos dos alimentos ou das bebidas, origina-se no 

espetáculo da natureza, no encantamento diante do oceano, da montanha, do 

nascer do sol. Nas suas formas mais radicais, ela explode como combinação e 

proliferação criativa, permitindo “reunir o jogo inventivo da vida na sua origem e 

o jogo luxuoso da cultura no seu desbrochamento.” (MORIN, 2000b, p.101)  

Já no primeiro passo do trabalho desenvolvido no Projeto Movimento e 

Cultura na Escola: Dança – Olhar para si – ao receber sementes salgadas e 

doces para cheirar e experimentar, a criança foi conduzida a explorar seus 

sentidos: reconhecer alimentos pelo olfato, identificando diferenças de cheiro; 

observar o movimento da boca e o som que ela faz, identificando diferenças; 
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perceber as sensações diferentes causadas por alimentos diferentes. 

Procedimentos sutis que abriram perspectivas à exploração de sensações 

ignoradas no cotidiano à medida que audição, paladar e olfato tornaram-se 

prioritários sobre a visão. São ritmos, distâncias, tonalidades, associados a 

emoções e experiências e apoiados na sensibilidade e na percepção pessoal. 

São as profundezas do sentido. Daí ser a experiência estética muito mais do 

que contemplar uma obra de arte, ou dela conhecerem-se os fundamentos.  

A educação em Arte tem o potencial de formar o gosto e o espírito crítico 

das pessoas, de possibilitar seu crescimento integral, de preencher as lacunas 

de outros campos de conhecimento, além de construir, de modo decisivo, a 

cidadania. A orientação dos PCN é que, na prática educativa, seja estabelecido 

o diálogo imprescindível e indissolúvel entre o conhecimento sistematizado e 

as questões da vida real e de sua transformação. As vivências do Projeto 

mantiveram como denominador comum a fundamentação teórica acumulada 

por estudiosos e pesquisadores articulando esse conhecimento sistematizado 

na experiência significativa de viver a ética e a cidadania3

O jogo teatral, por exemplo, aproximou a atividade de seu objetivo 

principal: o olhar para o outro. Para além da esfera técnica, limitada à 

linguagem teatral, a atividade desenvolvida girou em torno do movimento do 

corpo no espaço e a capacidade de olhar e jogar com o outro. Ao sugerir jogos 

como Andar juntos – Atento ao desejo – Movimentando o corpo – Fotografando 

o movimento – Imitar o movimento do outro – construíram-se etapas 

fundamentais de aliança entre movimento corporal, expressividade e 

capacidade de relacionamento, evidenciando, na avaliação final, a 

multiplicidade de olhares sobre o mesmo tema. Se o desafio a princípio causou 

estranhamento, na sequência este estranhamento foi substituído pela 

participação, pelo reconhecimento de que o sucesso da atividade apenas se 

completa com a presença do outro e a partir do desejo dos jogadores de 

estarem juntos no mesmo espaço e tempo. A intensidade da participação na 

. A seleção das 

atividades resultou numa proposta que simultaneamente ofereceu às crianças 

o acesso à riqueza cultural dos povos (jogos populares de movimento, 

cirandas, rodas, brincadeiras de rua) e a oportunidade de vivê-la de seu jeito, 

com seu estilo pessoal. 
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relação com o outro, na relação comunitária, imaginária ou estética, concretiza 

no homem seu estado poético. Nele inserido, o humano atinge um nível de 

contemplação que significa a máxima realização de si e a sua própria 

superação, à medida que comunga com o outro ou com o mundo esse estado 

de felicidade.  

Fazer parte da rede social é buscar a essência das relações entre o eu e 

os outros, sejam elas afetivas ou culturais, sejam dirigidas por propósitos 

comuns ou diversos. Essa busca, para Morin (1996), constitui um pressuposto 

para a construção da autonomia humana4

Em meio a multidões, o ser humano está na trama da complexidade e 

da riqueza social, do singular e do coletivo, do próximo e do distante, num 

universo que reordena o espaço e tempo de cada sujeito e de cada 

comunidade, na proporção mesma que os ultrapassa, mesclando o local e o 

próximo, com o que é externo e distante.  

, já que a vida subjetiva só tem 

sentido pelo partilhar, pela comunicação, de forma inseparável das 

contingências físicas e do mundo exterior (tanto de forma energética, 

informativa quanto organizativa).  

É pela educação escolar, no espaço escolar, que é possível o viver-junto 

e a transcendência entre o local e o próximo. A escola é o espaço público real 

de um cotidiano convivido e partilhado. Nela, adquirem-se, potencialmente, 

significados diferentes daqueles absorvidos do contato face a face, ou da rede 

social que forma o ambiente familiar, ou da enculturação promovida pelos 

meios de comunicação. A instituição escolar estende a experiência cultural que 

não é acessível na experiência cotidiana; é nela que o mundo não-visível - 

porque pertenceu a outros, em outro tempo e em outro lugar –, é transportado 

ao conhecimento dos sujeitos presentes. “A escola é o lugar para a experiência 

desterritorializada e destemporalizada, não-atual e quase sempre emprestada 

de outros”, porque é lugar de construção humana em “lugares singulares nos 

quais se deposita a interculturalidade que nos mesticiza”, é lugar de inserção 

do ser humano em um processo civilizatório de dimensões mais amplas, que 

garanta significado nas experiências vividas (AUGÉ, 1994, apud SACRISTÁN, 

2001, p.39). 

Para os educadores, o grande desafio é fazer da escola um lugar de 

significado, onde o compartilhar seja alimentado a cada dia na interação entre 
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as pessoas, o meio físico e o social. Desafio porque a escola perde a sua 

identidade de lugar para ser apenas um espaço provisório, de passagem 

provisória. Essa ideia é sustentada na teoria de Augé que afirma ser a 

supermodernidade produtora de “não-lugares”. Augé define os “não-lugares” 

como sendo a negação de todas as características pertinentes ao lugar: não 

identitários, não relacionais, não históricos, “espaços que não são em si 

lugares antropológicos e que não integram os lugares antigos” (op. cit., p.93). 

Multiplicam-se em ocupações provisórias, em pontos de trânsito, em clubes de 

férias, em favelas, em redes de transportes habitacionais, em mundos solitários 

cujas relações são efetivadas entre máquinas automáticas e cartões de crédito. 

Enquanto o lugar antropológico pressupõe a identidade, a singularidade e a 

linguagem significativa da intercomunicação humana, o “não-lugar” dissemina a 

identidade, partilhando-a entre passageiros, clientes, motoristas, alimentando 

uma identidade provisória cujo caráter provisório facilita o anonimato.  

Os “não-lugares”, para Augé, viabilizam uma comunicação com uma 

outra imagem de si, já que os vínculos estabelecidos não mantêm referências a 

um território concreto. A escola, ao contrário, pode ser o território concreto, 

pode permitir vínculos que estabeleçam imagens de cada um e do outro. Com 

o objetivo de estimular a interação da criança com o meio escolar, a vivência 

Olhar para o meio estimulou, com barbantes coloridos, instalações na sala de 

aula; provocou, por fotos, a ativação da memória visual em relação às minúcias 

do meio físico escolar; realizou, pelo movimento e pelo olhar, atividades de 

exploração do ambiente; e desafiou, pelo jogo do Onde estou?, a 

sensibilização pelo espaço do outro. À medida que a crianças compreendem 

que a escola é o lugar desfrutado e compartilhado, o sentimento de 

pertencimento e a reflexão acerca da utilização desse espaço que é a escola 

afloram na mesma proporção. 

Ao derrubar as fronteiras da sala de aula, a escola abre-se para a vida, 

porque o espaço e tempo escolar transcende o espaço e tempo vivido no 

presente geográfico e situa-se num processo de universalização que insere o 

sujeito em realidades simbólicas libertas do lugar e do momento em que foram 

produzidas.  



Movimento e Cultura na Escola: DANÇA 

 139 

No seio das redes sociais, o ser humano insere-se no mundo, mediado e 

nutrido em sua experiência individual pela experiência dos semelhantes com os 

quais se comunica. Cada experiência adquire um valor diferente sobre a 

personalidade, o que vai influenciar, em cada um, a sua visão de mundo, de si 

e dos demais. Os significados herdados da cultura e os compartilhados 

inserem-se nessa experiência, estabelecendo um vínculo significativo entre 

indivíduo e realidade, de forma a dimensionar-lhe a organização espaço-

temporal. 

A ação educativa não pode consertar o mundo, tampouco a educação 

estética pode transformá-lo, mas pode emprestar outros olhares sobre esse 

mundo. Para isso, não pode furtar-se de contemplar, no espaço escolar, sem 

restrições e sem censuras, toda a riqueza poética contida no domínio da 

sensibilidade humana, e, a partir daí, “deixar que se cultive e se crie uma 

riqueza subjetiva capaz de produzir utopias, pois, é no campo das utopias que 

se podem encontrar possíveis transformações.” (ALBINATI, 1998, p.40)  
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Notas de Rodapé 

                                                     
1 Edgar Morin nasceu em 8 de julho de 1921, Paris, França. Filósofo responsável pela teoria da 

complexidade. A obra de Morin é, desde os anos 50 do século XX, uma das tentativas 
fundamentais de pensar e descrever a complexidade humana em seus múltiplos aspectos e 
dimensões, entendendo as diferentes faces do fenômeno humano de forma dialógica e 
complementar, superando o espaço epistemológico da simplificação. Porque admite a 
incerteza e a contradição, a teoria da complexidade traz verdades vivas. Na teoria de 
complexidade, o método inclui um sujeito em permanente recriação: sua atividade é vital, é 
práxis fenomenal e concreta que, se utilizando da geratividade teórica, regenera-a, tornando-
se meio-fim em permanente recriação intelectual.  

2 DIVERSIDADE -  PLURALIDADE CULTURAL   

O cotidiano da escola permite viver algo da beleza da criação cultural humana em sua 
diversidade e multiplicidade. Partilhar um cotidiano onde o simples "olhar-se" permite a 
constatação de que são todos diferentes, traz a consciência de que cada pessoa é única e, 
exatamente por essa singularidade, insubstituível (PCN) 

Orientam os PCN que, embora a diversidade marque a vida social brasileira, frequentemente 
esse processo complexo é ignorado e/ou descaracterizado na escola. No espaço escolar, o 
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estudante, como ser em formação, deve ter a oportunidade de valorizar as diversas culturas 
que estão presentes no Brasil, partilhando essa diversidade em seu cotidiano de vida e 
reconhecendo que isso não é impeditivo para o desenvolvimento de suas potencialidades 
pessoais. Assim, poderá compreender seu próprio valor, promover a autoestima como ser 
humano pleno de dignidade, apurar sua percepção de injustiças e manifestações de 
preconceito e discriminação que recaiam sobre si mesmo, ou que venha a testemunhar, 
desenvolvendo atitude de repúdio a essas práticas.  

O desafio da escola é a construção de relações de confiança, é constituir-se em um espaço de 
resistência, isto é, de criação de outras formas de relação social e interpessoal através da 
interação entre o trabalho educativo e as questões sociais, de forma que o estudante possa 
posicionar-se crítica e responsavelmente frente a elas.  

3 ÉTICA E CIDADANIA - TRANSVERSALIDADE 

A área de Arte, dada a própria natureza de seu objeto de conhecimento, apresenta-se como 
um campo privilegiado para o tratamento dos temas transversais (PCN).  

O conceito de transversalidade surgiu no contexto dos movimentos de renovação pedagógica. 
Da mesma forma que a interdisciplinaridade, rejeita a concepção de conhecimento que toma 
a realidade como um conjunto de dados estáveis. No entanto, enquanto a 
interdisciplinaridade refere-se à dimensão didática, a transversalidade diz respeito à 
abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento, possibilitando a referência a 
sistemas construídos na realidade dos alunos. 

No âmbito dos PCNs, a transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na 
prática educativa, uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados 
(aprender sobre a realidade) e as questões da vida real e de sua transformação (aprender na 
realidade e da realidade). Não se trata de trabalhá-los paralelamente, mas de trazer para os 
conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva dos temas. Dessa forma, os PCNs 
sugerem alguns “temas transversais” que correspondem a questões importantes, urgentes e 
presentes sob várias formas na vida cotidiana: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação 
Sexual, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural.  

4 AUTONOMIA 

A autonomia pressupõe uma relação na qual os outros se fazem necessariamente presentes 
como alteridade, isto é, sua construção implica as dimensões individual e social. Não existe a 
autonomia pura, como se fosse uma capacidade absoluta de um sujeito isolado. Por isso só é 
possível realizá-la como processo coletivo e que implica relações de poder não autoritárias 
(PCN). 

A teoria moriniana de liberdade humana sustenta essa afirmação. Para Morin, a autonomia 
humana produz-se na e pela dependência e quanto maior for o potencial humano de catálise, 
de descoberta e de decisão, maior será o seu potencial de autoafirmação. A autoconstrução 
da autonomia se realiza através das capacidades de explorar a experiência pessoal, aceitar 
os riscos e optar. Esse processo implica conhecer diferentes valores, analisá-los e 
experimentá-los, elegendo livremente um sistema de valores para si. É a consciência que vai 
potencializar a escolha, as decisões, o valor moral e intelectual da liberdade humana. Para 
Morin (2002, p. 282), quando o sujeito torna-se questionador, “começa aí a sua liberdade”, 
alimentada e fortalecida pela consciência, pois “a ocorrência de um estado particular 
consciente dá conta, em fração de segundos, de um número enorme de possibilidades”. Sob 
a ótica moriniana, é graças à consciência de ser consciente que se abre no sujeito a 
capacidade de retroagir sobre seu próprio pensamento e sobre a consciência de si, num 
processo de reflexão e vigilância que permite a constante reconciliação com o mundo 
objetivo.  
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Não pode haver compreensão se não houver uma incessante relação dialógica entre 

sentimentos, imagens, representações subjetivas e a maneira de pensar e expressar o 
mundo externo. Na multiplicidade das relações dialógicas entre o subjetivo e o objetivo 
emergem as representações afetivas e imaginárias que o ser humano tem em relação a si 
mesmo e ao próximo. A consciência da sua própria complexidade fortalece, no sujeito, um 
novo olhar sobre a realidade:  

Esta consciência da minha própria complexidade, das minhas próprias descontinuidades, e 
contradições, desembocando na auto-referência que me permitirá evitar julgamentos 
apressados, irá ajudar-me a rejeitar as deduções e as condensações fáceis, alimentando 
assim minha autocrítica e as interrogações sobre mim mesmo e me submergindo numa 
compreensão maior da essência e do mal-estar humano.  

(PENA-VEGA;NASCIMENTO,1999, p.186).  
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