
 

 

 



Instituto de Artes da UNESP  

 

 2 

 

 

 

Dança Criança na Vida Real 

 

 

 

 

 

Patrocínio: 
 

 
 

Realização:  INSTITUTO DE 
 ARTES DA UNESP 

Apoio: 
   

  

   

 



Dança Criança Na Vida Real    

 3

 

 

 

 

 

Dança Criança na Vida Real 

 

 
Organizadores 

Profª Drª Kathya Maria Ayres de Godoy 
Profª Drª Rita de Cássia Franco de Souza Antunes 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 

 

 

 

 

São Paulo, 2008 



Instituto de Artes da UNESP  

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

 

Dança Criança na Vida Real � 1ª ed. � São Paulo, 2008 

Organizadores: Kathya Maria Ayres de Godoy / Rita de Cássia Franco de Souza Antunes 

Coletivo de Autores 

ISBN 978-85-62309-00-7 

1. Artes / 2. Educação / 3. Dança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Gráfico: Alexandra Antoine Terzian Simonka 
Diagramação: Alexandra Antoine Terzian Simonka 
 
Edição:  Instituto de Artes da UNESP 

R. Dr. Bento Teobaldo Ferraz  
CEP 01140-070 
Barra Funda - São Paulo � SP 
www.ia.unesp.br 
 
 



Dança Criança Na Vida Real    

 5

 
Sumário 

 

Vamos dançar?.................................................................................................................... 6 
Fernanda Sgarbi 

O projeto... Dança Criança na Vida Real........................................................................... 8 
Kathya Maria Ayres de Godoy  

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes  

Com quem dançamos?....................................................................................................... 10 
Junia César Pedroso  

O caminhar........................................................................................................................... 12 
Kathya Maria Ayres de Godoy  

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes  

Jogo Geléia .......................................................................................................................... 14 
Flávia Coelho  

Juliana Rocha  

Junia César Pedroso  

Maria Luiza Gimenes Peres  

Jogo Teatral e Dança .......................................................................................................... 19 
Fernanda Sgarbi  

Natasha Curuci de Jesus  

Movimento Ritmo Dança .................................................................................................... 23 
Claudia Souza Rosa 

Julianus Araújo Nunes  

Olhar e entrar: apreciação e improvisação ...................................................................... 29 
Ítalo Rodrigues  

Kallu Whitaker 

Lucilaine Savassa 

Nas entrelinhas.................................................................................................................... 32 
Kathya Maria Ayres de Godoy 

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes 

Dança Criança... num projeto de ação cultural ................................................................ 33 
 Rosana Aparecida Pimenta  

Jogando de Volta................................................................................................................. 37 
Júnia César Pedroso 

Kathya Maria Ayres de Godoy 

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes 

Rosana Aparecida Pimenta 

 

Queremos Mais.................................................................................................................... 40 
Equipe responsável pelo projeto  

 



Instituto de Artes da UNESP  

 

 6 

Vamos dançar? 
Fernanda Sgarbi* 

 

 

A dança sempre esteve presente nas diversas situações do cotidiano da humanidade. 

Segundo Maribel Portinari (1989), mesmo antes de produzir utensílios, instrumentos e armas 

para sobreviver, o homem pré-histórico dançava; primeiramente sozinho e depois em grupo 

com o objetivo de se aquecer e se comunicar com os demais. Segundo a autora, a dança é a 

expressão mais antiga do homem, presente em todas as épocas históricas e em todos os 

grupos humanos conhecidos.  

Desse modo, a dança faz parte das culturas humanas e sempre integrou o trabalho, as 

religiões, as atividades de lazer, os rituais. Em todos esses momentos dançantes, encontramos 

significados e pensamentos explorados pela dança, com uma semelhança: o corpo em 

movimento como meio de expressão e comunicação. 

Assim, a dança também chega à escola. E, esse é o local onde o que se procura não é 

a perfeição ou a criação e execução de danças sensacionais, mas o efeito benéfico que a 

atividade criativa da dança tem sobre a pessoa (LABAN, 1990).  

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.  

Partimos do princípio de que todos nós que somos corpo, podemos: criar, aprender, 

exercitar, reinventar, assistir e refletir sobre dança ou sobre as diferentes danças.  

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). Essa idéia de processo, instrumento e exercício ganha amplitude 

quando se refere ao ser em movimento tendo em vista o seu aprimoramento como presença 

ativa no mundo, marca de seu tempo e da história a ser construída, tanto de vida como do seu 

grupo social. 

Para tanto, é necessário fazer com que os alunos tomem consciência do movimento; 

preservem a espontaneidade do mesmo e; sejam incentivados em sua expressão criativa. 

Por isso defendemos o estudo da dança que se inicia na escola a partir das formas 

básicas universais de movimento (andar, saltar, correr, entre outras) e, não a partir da 

preparação de um espetáculo com padrões de movimentos estereotipados. A ênfase está no 

                                                      
* Fernanda Sgarbi � Mestranda em Artes pela Universidade Estadual Paulista  
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processo de construção da linguagem que pode gerar uma criação (o espetáculo), mas como 

conseqüência de uma construção pessoal e coletiva e não como um fim em si mesmo. 

E então, vamos dançar?!?!?! 
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O projeto... Dança Criança na Vida Real... 
Kathya Maria Ayres de Godoy* 

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes� 

 

 

Vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual Paulista 

(PROEX/UNESP) em parceria com o Banco Real S.A., o �Dança Criança na Vida Real� se 

constituiu como um projeto de ação cultural, que teve como foco apresentar a linguagem 

artística da dança para crianças da periferia da zona oeste da cidade de São Paulo.    

A proposta previu o entrelaçamento entre extensão, pesquisa e ensino por meio do 

desenvolvimento de ações multidisciplinares ao longo de 2008. E, 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 pesquisas do Grupo 

de Pesquisa Dança: Estética e Educação, todos coordenados pela Profª Drª Kathya Maria 

Ayres de Godoy. Tais iniciativas pertencem ao Instituto de Artes da Unesp (IA/Unesp).  

O Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação (DEE) foi criado em 2006, reunindo 

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 e o 

movimento como objeto de estudo.  

 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 área da dança 

contemporânea.  

O Projeto Dançando na Escola, criado em 2004, tem como objetivo e introdução de 

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

uma manifestação cultural presente na sociedade.  

O que torna o Projeto Dança Criança na Vida Real inovador é justamente a 

possibilidade de unir três propostas que convergem para uma finalidade: o atendimento a uma 

comunidade socialmente excluída por meio do acesso a elementos da cultura diferenciados 

daquela em que está inserida. A apresentação da dança, conforme fizemos a essas crianças, 

significou difundir conteúdos de uma linguagem artística cujo potencial elas pouco conheciam.  

Um outro aspecto relevante deste projeto foi o fato de possibilitar ao aluno graduando 

do IA entrar em contato com essa realidade por meio de ações artístico-educativas que o 
                                                      
* Kathya Maria Ayres de Godoy � Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

� Rita de Cássia Franco de Souza Antunes � Doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas 
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projeto contempla. Esses alunos/bolsistas estiveram acompanhados de pesquisadores mais 

experientes, e nesse sentido houve impacto na formação deles por meio do aprimoramento 

como artistas/bailarinos/intérpretes; como futuros educadores (proponentes das oficinas) e 

como pesquisadores (na observação assistemática e coleta de depoimentos das crianças).   

Neste contexto estabelecemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo e com a respectiva Diretoria Regional de Ensino de Pirituba (Zona Oeste). E por 

meio desta chegamos à Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Rodrigues de 

Campos.  

Lá iniciamos um primeiro contato com a direção da escola, com a coordenação e com 

as professoras da 4ª série do ensino fundamental. Esse momento gerou outros, nos quais 

discutimos nossa proposta e ouvimos sugestões de como implantá-la nesse contexto. 

A partir disto revimos as ações e oficinas e decidimos que também ouviríamos a 

comunidade e os alunos. 

Essa foi a maneira que construímos esse projeto � compartilhando das escolhas.   
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Com quem dançamos? 
Junia César Pedroso* 

 

 

Todo o planejamento das atividades da ação cultural em dança que empreendemos na 

escola escolhida, foi pautado no levantamento prévio de informações sobre os alunos, seu 

cotidiano, seus hábitos e a comunidade em que estão inseridos. 

Parte destas informações foi obtida em entrevistas com os profissionais da escola, em 

dados objetivos da Secretaria Municipal de Educação e em conversas informais com pessoas 

da comunidade escolar. Entretanto, a referência mais forte foi o que somente as próprias 

crianças poderiam nos fornecer sobre um quadro, ainda que delineado, de suas experiências e 

necessidades. 

Já no primeiro contato, fizemos entrevistas informais com algumas crianças de cada 

classe, aleatoriamente, a fim de vislumbrar o perfil do público envolvido. 

A primeira pergunta foi: O que você sabe fazer com o seu corpo? 

Com esta pergunta, queríamos levantar dados sobre a cultura corporal da criança e 

seus hábitos de movimento. Naquele momento, optamos por não usar a palavra dança, a fim 

de não direcionar as respostas. As respostas foram bem variadas, mas em geral os alunos 

elencaram exercícios de aulas de educação física, atividades esportivas, acrobáticas (virar 

estrela, por exemplo), brincadeiras (incluindo jogos como videogame, que pouco mexem com o 

corpo) e até mesmo atividades da vida diária e do cuidado com a casa. Entretanto, num 

universo de 47 entrevistas, 32 alunos afirmaram que dançam.  

A segunda pergunta era: Você dança? Se sim, o que você dança? Se não, por quê? 

As respostas a essa questão também foram variadas. Predominaram os estilos: black, 

hip hop e funk, além de eventuais respostas como samba, rock, reggae, pagode e até mesmo 

ballet e dança do ventre. Alguns poucos alunos comentaram que inventam danças e passos, 

sem seguir um ritmo ou código específico. Outros alunos, também raros, disseram não saber 

dançar muito bem. 

A partir destas informações, passamos a considerar que: 

Os alunos se interessam e têm prazer em dançar; 

                                                      
* Junia César Pedroso � Mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista 
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A dança é identificada com a seqüência de passos a ser realizada num determinado 

estilo musical; 

Há uma influência grande de determinados estilos de música na comunidade em que 

os alunos estão inseridos e nos seus hábitos culturais. 

 Vimos o quanto era importante e apropriada a proposta de desenvolvimento de jogos 

de movimento e improvisações que preservem a liberdade de expressão de cada um, sem a 

cópia de modelos pré-determinados, a fim de expandir a percepção dos alunos em relação ao 

próprio corpo e suas possibilidades de movimentação.  

Investimos fortemente, então, em mostrar aos alunos que dançar é uma atividade 

potencial de todo ser humano e que cada um pode ter sua forma de expressão inserida em um 

fazer coletivo.  

Ao final do trabalho replicamos os instrumentos de coleta de dados para poder avaliar 

o alcance das ações realizadas. Neste segundo momento, as respostas a: O que você sabe 

fazer com o seu corpo? Encontramos depoimentos corporais, as crianças executaram giros, 

estrela, parada de mãos, caretas, rodopiaram, saltaram, dançaram de diversas maneiras, enfim 

se expressaram por meio dos movimentos. 

Em relação à segunda pergunta: O que você gostou mais de fazer nas oficinas? E o 

que não gostou? Os alunos relataram ter apreciado bastante as atividades, havendo somente 

um aluno que declarou não ter gostado das oficinas. Quase todos afirmaram ter se divertido 

muito. Chamou a atenção a grande quantidade de respostas que salientava o prazer de 

realizar algo juntos (�dançar em uma roda, todos juntos� e os jogos teatrais).  

Na constância dos encontros, pudemos perceber um crescente desenvolvimento da 

capacidade de expressão do corpo, da percepção de posturas e movimentos, além de uma 

integração maior dos alunos como um grupo autônomo e capaz de expressão criadora, de 

forma coletiva.  
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O caminhar... 
Kathya Maria Ayres de Godoy* 

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes� 

 

 

Nosso caminhar no desenrolar do projeto se deu por meio de ações compartilhadas 

nesse percurso. As oficinas Jogo geléia; Jogo teatral e dança; Movimento ritmo dança; Olhar e 

entrar com a apreciação do DVD Clip Dança Criança seguida da composição cênica com todos 

os participantes. A característica do nosso projeto bem se assemelha à seguinte descrição: 

�(...) um projeto pode enveredar por caminhos desconhecidos ou percorrer os 

pontos já considerados por outros como �turísticos� ou incorporar o acaso, as 

notícias de última hora... Pode ter espaços de descanso, de conversas que 

revigorem os caminhos... O projeto é como um mapa pleno de potencialidades: 

lugares visitados, sítios pouco explorados, atalhos provocadores, trilhas e 

clareiras já percorridas, paisagens que se quer ver de novo e de novos 

ângulos, pontos que se quer evitar...� (MARTINS, 2000, p. 73).  

Após obter o consentimento da direção da escola, partimos para a implantação do 

projeto. Conversamos com a coordenação e com as professoras da escola para fins de 

levantamento prévio de informações sobre os alunos, seu cotidiano, seus hábitos e a 

comunidade em que estão inseridos. Compartilhamos a proposta e definimos o cronograma de 

ações. Todas as ações foram desenvolvidas com as quatro classes da 4ª série do ensino 

fundamental, em dezesseis encontros no decorrer do ano. Ao todo, participaram do projeto 

cento e sessenta crianças. 

Desenvolvemos quatro ações desencadeadas pela resposta das crianças à pergunta: o 

que você sabe fazer com seu corpo?.  Foram 4 (quatro) propostas principais, assim nomeadas: 

1. Jogo geléia   

2. Jogo teatral e dança   

3. Movimento ritmo dança  

4. Olhar e entrar com exibição do DVD Clip Dança Criança  

                                                      
* Kathya Maria Ayres de Godoy � Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

� Rita de Cássia Franco de Souza Antunes � Doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas 
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Ao final dessa etapa, no mesmo dia em que se exibiu o DVD clip seguido da 

apresentação do IAdança com a integração dos alunos da escola, foi a situação considerada 

propícia para o último procedimento de avaliação que ocorreu com caráter formativo durante 

todo o processo. Aproveitamos o clima descontraído alcançado e refizemos a pergunta 

desencadeadora do planejamento: O que você sabe fazer com seu corpo? e colhemos 

depoimentos escritos e em vídeo. 

Também, após esse 16º (décimo sexto) encontro, uma das professoras da escola 

propôs para as crianças que desenhassem em uma folha de sulfite suas impressões sobre a 

participação no projeto.  Esse registro gráfico nos surpreendeu imensamente porque mostrou a 

�intensidade� de nossas ações influenciando a professora a tomar uma iniciativa própria em 

relação ao projeto. Ilustrou nossa proposta inter e multidisciplinar alcançando a professora e na 

representação das crianças. 

Por fim, cabe ressaltar, que nos executores e participantes do projeto (alunos 

graduandos/bolsistas; mestrandos, mestres, doutores do IA) também ficaram marcas e foram 

levados à reflexão sobre como um projeto de ação cultural tem um papel estimulador e 

propositor de condições para a aproximação entre pessoas e do indivíduo à linguagem da 

dança e da arte, de maneira que fosse possível questionar e renovar tais conceitos.  

Todos os registros que embasam este relato encontram-se disponíveis nesta mídia, 

que integra o conjunto de ações que empreendemos.  

Essa foi a nossa contrapartida social. 
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Jogo Geléia 
Flávia Coelho* 

Juliana Rocha� 

Junia César Pedroso� 

Maria Luiza Gimenes Peres§ 

 

 

Ao planejarmos a primeira oficina, tivemos em mente que precisávamos sensibilizar as 

crianças para que, de uma forma lúdica, elas pudessem se expressar mais livremente, criando 

um ambiente receptivo também para as oficinas posteriores. Esta intervenção devia, portanto, 

ter como base o jogo.  

Adentramos esse universo do jogo associado ao fazer artístico, nos colocando na 

perspectiva educacional e de formação integral, pensando nas diversas definições e acepções 

que o termo jogo nos revela.  

No campo de estudo da atividade física inclinado ao esporte e lazer, o nome que se 

tem como referência em relação ao jogar é o do historiador holandês, Johan Huizinga. Numa 

de suas publicações, em 1993, encontramos a seguinte definição: 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 

de ser diferente da �vida cotidiana� (p.16). 

Caminhando para a arte, é do Teatro que se destaca o nome de Berthold Brecht  

que diz: 

[Jogar] é transformar em decisão a opinião do que joga, na ausência de 

informações suficientes sobre o jogo dos adversários, é um desafio à sorte e 

aos determinismos (...) Quando não jogamos, isto é, quando vivemos 

pacatamente e sem riscos, também nos decidimos (1970, p.123). 

                                                      
* Flávia Coelho � Graduanda em Artes � Teatro pela Universidade Estadual Paulista 

� Juliana Rocha � Mestranda em Artes pela Universidade Estadual Paulista 
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A síntese da concepção desses dois autores se constituiu na justificativa da nossa 

crença inicial de que o jogo se apresentava como a melhor estratégia frente ao contexto de 

desenvolvimento do presente projeto.  

 Segundo Huizinga (1993)  o jogo promove uma harmonização, que expressou de 

acordo com o seguinte esquema: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, do ponto de vista da compreensão do conhecimento como construção, nos 

lançamos ao trabalho na esfera das atividades artísticas, introduzindo-as por jogos � ambos 

abrigando a totalidade do ser (o cognitivo, o sensível, o expressivo e o imaginativo) � certos de 

que, ao menos, ajudariam a formar um indivíduo mais compreensivo e preparado para intervir 

no real. 

Para estabelecer o contato com a movimentação corporal voltada à expressão e 

criação, recorremos à estrutura já utilizada freqüentemente pelo nosso grupo, denominada Jam 

sessions. A expressão jam sessions é inspirada em sessões de improvisação de músicos de 

jazz. As jams eram uma oportunidade para os músicos de jazz tocarem e poderem improvisar 

juntos, à vontade. Esse mesmo termo foi adotado na área de Dança, para nomear sessões de 

improvisação corporal. Em uma jam de dança, podem estar presentes diversos artistas que 

compõem algo juntos; dançarinos, músicos, atores, e interessados em geral.  Por essas 

características, é uma estrutura bastante aberta, e por isso foi escolhida para o trabalho criativo 

com as crianças. 

Homo sapiens 

Aquele que pensa; 
que usa a inteligência.

Homo faber 

Aquele que constrói; 
que realiza. 

Homo aestheticus 

Aquele que produz e 
sente o belo, a arte. 

Homo ludens 

Aquele que brinca; 
que joga, que tem 
necessidade de 

prazer. 
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A denominação Jogo Geléia surgiu da composição que fizemos com a tradução da 

palavra jam, do inglês, que significa geléia. Assim, esse nome corresponde de forma divertida, 

tanto ao que pretendíamos fazer, quanto ao que o embasou. 

Chegamos então, ao plano de aula: 

Jogos de apresentação 
Cada um devia dizer seu nome, em voz �alta, forte e feliz� para podermos nos 

aproximar das crianças e conhecê-las um pouco. Assim, também as preparamos para o jogo 

seguinte, em que utilizávamos os nomes para produzir um estado de atenção e concentração, 

além de trabalhar o ritmo ao som de palmas e de palavras. 

Aquecimento corporal com ritmo e atenção 
Depois destes jogos, exercícios de atenção a instruções dadas por quem conduzisse a 

atividade. Todos deviam caminhar ao ritmo da música e seguir os comandos. Por exemplo: 

quando se ouvir o número 1, todos devem dar um pulo. No número 2, todos vão agachar... E 

assim por diante, com variações de comando, nem sempre previsto, pois algo poderia ser 

proposto de acordo com ocorrências momentâneas. 

Roda � Jogo Geléia 
Formando uma roda, iniciar deslocamentos a partir do olhar. A partir da troca de 

olhares, ocorriam as trocas de lugares atravessando a roda. Em seguida, além do olhar, foi 

solicitado que acrescentassem uma intenção (cara de alegria, de tristeza) ou uma careta antes 

da troca de lugares. Na tarefa seguinte, essa careta passou então a influenciar todo o corpo, e 

precisaram ainda, buscar novas formas de deslocamento. Por fim, no fluxo de toda a 

movimentação anterior, como um jogo de improvisação propriamente dita, cada um se 

movimentou �do seu jeito�, fazendo os movimentos que quisesse ao ritmo da música. 

Com quem jogamos? 
Trabalhamos com as quatro turmas de quarta série da escola, com crianças, em sua 

maioria, na faixa de 10 a 12 anos.  

Pensando o jogo geléia 
Da mesma forma que na elaboração, buscamos referências teóricas para nossa 

reflexão da prática. Temos nos colocado a favor das idéias de Donald Schön (2000) sobre o 

papel do professor reflexivo na contemporaneidade. A intencionalidade é marca profissional em 

educação. Mesmo quando nos omitimos, emitimos nosso posicionamento frente aos fatos e 

circunstâncias. 

Assim, logo após o dia em que realizamos o jogo geléia com as classes, nos 

dedicamos à reflexão do realizado a partir de questões que se levantaram, muitas inclusive 



Dança Criança Na Vida Real    

 17

trazidas desde o momento que o compromisso com o projeto foi assumido. Outras ainda, são 

constantes na jornada profissional: 

Será que as crianças gostaram das 

atividades?  

Elas se envolveram?  

Qual foi o nível de envolvimento das 

crianças com a atividade, entre elas e 

conosco?  

Estaria nosso plano de aula adequado 

à faixa etária e à realidade daquele 

contexto?  

E as músicas, procedimentos e a 

estratégia principal, foram 

adequados? 

O que foi significativo em relação aos 

nossos objetivos e os das crianças? 

  

Como foi o jogo? 
Alguns alunos entraram aos poucos na brincadeira, enquanto outros logo se 

apropriaram das regras prestando colaboração e atenção ao que era proposto, dando 

sugestões, perguntando; saltitando, rindo e cantarolando durante o jogo. Por contraste, notou-

se claramente a postura mais reservada de alguns se colocando junto às paredes, 

acompanhando a movimentação de outros cheios de euforia pela quadra!  

Enfim, quem joga, dança? 
De modo geral, o encontro transcorreu com simpatia e ao término da atividade, várias 

crianças nos abraçaram. Tivemos experiências gratificantes. Cada classe, de acordo com sua 

dinâmica interna, teve sua forma de participação. Apesar do pouco tempo, foi possível observar 

que desenvolver a sensibilidade e a soltura do corpo requer tempo e cada aluno tem o seu 

ritmo.  

As manifestações das crianças ratificaram o procedimento adotado. De fato, embora 

em grupo, a individualidade foi considerada e; por outro lado, a cultura local também. Foi clara 

a vivência do prazer compartilhado na realização de cada um para o todo e a repercussão 

desse todo em cada um. 
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A seleção do repertório musical e de atividades seguiu critérios na órbita dessas 

manifestações. E, a ênfase à ludicidade contagiou os mais tímidos; fez reativar a memória 

prazerosa do movimento e saciou os mais afoitos ou menos tolhidos nesse aspecto; um misto 

de diversão, extroversão, teste e ruptura de limites. Uma provocação à tradição escolar da 

disciplina e obediência, oferecendo uma perspectiva diferente de se lidar com impulsos tão 

antigos quanto o homem: a liberdade do ser. 

Enfim, constatamos que é possível estimular os alunos a dançar de forma mais livre 

quando não usamos diretamente a palavra dança. Nossa amostra de estudo e trabalho se 

comportou conforme alerta Marques (1999), em que muitas vezes dançar é entendido como 

�repetir passos� ou �saber uma coreografia�, como se não houvesse a possibilidade de uma 

dança pessoal, uma forma própria de se movimentar. E nesse caso, apenas aqueles que 

conhecem coreografias de danças específicas se sentem aptos a participar. Os outros pensam: 

�Mas eu não sei dançar...� 

Entretanto, quando integramos o grupo no jogo, todos se sentiram mais à vontade, 

aptos e dignos de ocupar o espaço da expressão. E, quando apenas sugerimos a eles que se 

movimentassem, sentissem o ritmo e brincassem uns com os outros, eles... DANÇARAM!!! 
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Jogo Teatral e Dança 
Fernanda Sgarbi* 

Natasha Curuci de Jesus� 

 

 

Esta oficina, seguindo o direcionamento traçado com os dados diagnósticos obtidos, 

pretendeu proporcionar aos alunos a investigação de novas possibilidades expressivas do 

corpo em movimento.  

O caminho escolhido foi o do jogo teatral, por ser, assim como a dança, uma forma de 

construção da linguagem artística na prática e assim, se coloca aberto ao novo. Além disso, 

acreditamos que é jogando que se aprende a jogar e a atividade lúdica propicia a percepção de 

que todos podemos jogar. Da mesma forma, a linguagem se constrói e por isso podemos nos 

expressar com o corpo em movimento; por vezes, por meio de um simples olhar.  

O jogo possibilita a construção do conhecimento e da relação com a linguagem 

artística na prática. O jogo está aberto ao novo. A atividade lúdica favorece o desenvolvimento 

individual enquanto o educando investiga outras maneiras de expressão do corpo e, mais 

especificamente, do corpo que dança. 

Viola Spolin (2000) define o jogo teatral como uma atividade executada por um grupo 

que segue um acordo com regras aceitas por todos. A autora ressalta que a atividade lúdica é 

uma forma de aprendizagem e de contato com os elementos da linguagem teatral. Nesse 

sentido, o jogo caracteriza-se como meio, por propiciar o desenvolvimento da comunicação e o 

contato com a linguagem, e também como fim em si. Por isso, todos podem jogar e, 

conseqüentemente, se expressar por meio do fazer teatral, da movimentação corporal e da 

linguagem artística da dança. 

Da mesma forma, como os elementos e conceitos das linguagens artísticas são 

construídos a partir das vivências, eles não estão fechados e há a possibilidade do novo surgir. 

Não há respostas prontas e pré-estabelecidas para que o jogador alcance o seu objetivo no 

jogo e, da mesma maneira, não há um único padrão de movimentação e de expressão que 

deve ser seguido. 

Para que o espaço que propicia o surgimento do novo seja resguardado, Viola Spolin 

(2000) destaca a importância da formação do grupo. Isso porque, inserido no grupo, o jogador 

sente-se livre da necessidade de aprovação e seguro para experimentar padrões de 

movimentos diferentes dos usuais. E são as regras do jogo, tomadas como ponto de partida e 

não como fórmula a ser alcançada, que garantem a formação de um grupo, uma vez que o 
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acordo lúdico assegura a inserção de todos na mesma atividade e estabelece o objetivo de 

cada jogador. 

É igualmente importante segundo essa autora, a inserção no espaço e no tempo 

presentes. Atento a si, aos outros e ao instante presente, o jogador pode se relacionar com a 

situação, descobrir uma nova maneira de alcançar o seu objetivo e de se expressar por meio 

de sua movimentação corporal. Dessa forma, transcende as fórmulas pré-estabelecidas. A 

construção do conhecimento acontece no momento presente e está pautada no processo 

definido por Viola Spolin como Experiência Criativa. 

O nosso primeiro contato com a realidade é físico. Será experienciando e relacionando-

se com o ambiente a sua volta, que a criança aprenderá e, posteriormente, poderá conceituar e 

abstrair a realidade objetiva. O jogo e a brincadeira para a criança são formas de relação com a 

realidade (SPOLIN, 2001). 

No mesmo sentido, Rudolf Laban (1978), em seu livro Domínio do Movimento, afirma 

que, ao brincar, o animal jovem prepara-se para a sua vida adulta. O mesmo acontece com a 

brincadeira infantil, que serve como base para que a criança possa aprender a selecionar 

esforços para o desenvolvimento de movimentos e ações físicas necessárias ao longo de sua 

vida. 

O estudo do movimento é o foco da teoria de Laban. A vida tal qual a conhecemos é 

composta de movimentos: ações cotidianas, mudanças e locomoções. Segundo este autor, o 

homem movimenta-se para, primeiramente, assegurar o cumprimento de suas necessidades 

vitais. 

As duas linguagens artísticas: a dança e o teatro constituem-se de movimentos que 

possuem alguma função utilitária, destituídos de sua finalidade e objetivos usuais e que 

adquirem características expressivas. Para tanto, o que propomos é uma reflexão seguida da 

experimentação, que desenvolva a comunicação e a expressão a partir do movimento de cada 

um e que não seja a simples reprodução de padrões previamente determinados. 

Esse estudo parte da movimentação cotidiana. Assim, podemos observar as 

possibilidades de movimentação do corpo determinadas por fatores biológicos, culturais e 

sociais. Nos apoiamos, portanto, na convicção de Laban (1978) de que para o domínio do 

movimento é preciso partir da percepção do corpo e do estudo de suas possibilidades . 

O jogo é uma forma de experimentar e combinar padrões de esforços a fim de tornar o 

movimento expressivo. Envolvido no grupo, o jogador pode extrapolar o corpo e a 

movimentação cotidiana; pois não há uma única maneira pela qual o movimento pode tornar-se 

comunicativo e expressivo. O jogo abre espaço para novos movimentos expressivos, 

característicos de cada corpo. 
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Nesse sentido, ao longo do desenvolvimento da oficina foram utilizadas diversas 

estratégias, como os jogos teatrais, para estimular a formação de um grupo, no qual as 

crianças se sentissem livres para a experimentação, de forma a variar os seus movimentos. 

Dentre essas, abaixo, constam as principais atividades desenvolvidas com os alunos: 

1. Roda de Máscaras: fizemos uma roda, na qual alguém iniciava a 

movimentação fazendo uma careta, provocando os outros a fazerem o mesmo. 

Em seguida, essa careta foi ampliada pelo corpo e acompanhada por um som, 

até que, para finalizar, todos estivessem se movimentando com �uma 

máscara�, �um corpo� e �um som�, de acordo com a música. 

2. Mocinhos da Europa: a turma foi divida em dois grupos e o espaço em três. 

Cada grupo tinha o seu espaço e havia um espaço de representação, no qual, 

um grupo de cada vez, deveria representar uma ação. Os participantes dos 

sub-grupos deveriam tentar adivinhar qual era a ação representada e, quando 

adivinhavam, tentavam pegar quem havia realizado a ação. 

3. Foto: os alunos foram divididos em 4 grupos. Cada grupo escolheu uma 

situação e compôs uma foto com o corpo, que identificasse a situação e o local 

escolhidos. Depois eles apresentaram as fotos corporais para os outros 

grupos, que permaneceram atentos àquela composição, procurando identificar 

a situação. Em seguida, dois grupos montaram juntos as suas respectivas 

fotos. Movimentando-se conforme a música e partindo de sua foto inicial, o 

grupo 1 saiu dançando em direção ao outro grupo e imitou a pose do grupo 2. 

Este, por sua vez, aguardou a imitação, observou e �clicou� registrando a foto 

deste grupo. Inverteram-se, então, os papéis. Este jogo trouxe a percepção de 

que o corpo possui uma narrativa e comunica. As fotos são composições 

corporais e, quando partiram de uma foto para a outra, criou-se uma narrativa, 

houve o desenvolvimento de uma composição com o duplo sentido 

apropriação/desapropriação cedendo ao apelo maior da criação coletiva. Neste 

exercício o potencial expressivo do corpo esteve em evidência e tal fato pode 

ser percebido não apenas na elaboração e execução das fotos, como também 

na experiência da apreciação do exercício dos outros alunos, uma vez que 

houve momentos em que os grupos apenas observaram. 

4. Finalização: todas as crianças partiram da composição corporal que serviu de 

foto e dançaram conforme a música. Este exercício, além de retomar a idéia de 

composição corporal trabalhada no exercício anterior, ligou-se ao jogo das 

máscaras, uma vez que a movimentação corporal partiu de uma postura não-

cotidiana e que, por isso, possibilitou outras qualidades expressivas no 

movimento. 
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Os depoimentos de alguns alunos e professores da escola revelaram que as crianças 

começaram a se relacionar de outras maneiras umas com as outras. Uma mudança notada 

não só em termos da ampliação, mas também na qualidade dos contatos e de trocas, tendendo 

ao aumento da afetividade. E atribuem essas mudanças às oportunidades que tiveram durante 

o processo de aprendizagem desencadeado por nós. 

Acreditamos, portanto, que, conforme o objetivo traçado, o jogo formou um grupo, no 

qual os educandos puderam se sentir mais seguros para a experimentação, levando-os a 

entrar em contato com o corpo como forma de expressão e comunicação humana. Por meio da 

atividade lúdica, os alunos experimentaram elementos da linguagem artística da dança, foco do 

projeto desenvolvido na escola. 

Vale lembrar que a oficina �Jogo teatral e dança� foi apenas uma das intervenções 

feitas na escola na busca e/ou aprofundamento do contato com a linguagem da dança, que 

aconteceu no desenvolvimento do projeto como um todo. Nele, ressalta-se ainda, a intenção de 

possibilitar a essas crianças o acesso às linguagens artísticas e à cultura, embora preservado, 

de uma maneira diferenciada do contexto social em que estão inseridas.  

Apesar de reconhecermos que a conclusão deste projeto corresponde apenas à fase 

inicial de uma intervenção efetiva de pesquisa, os dados coletados nos permitem constatar que 

projetos de ação social e cultural possibilitam não só outras formas de contato com as formas 

expressivas que a arte traz, mas constituem-se em uma abertura para o novo e para a criação. 
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Movimento Ritmo Dança 
Claudia Souza Rosa* 

Julianus Araújo Nunes� 

 

 

A dança está relacionada ao movimento expressivo. Em situações de ensino e 

aprendizagem, ela se estrutura a partir do estudo de sua organização e execução. O ensino 

musical encontra no movimento um aliado no que se refere à percepção e interação com 

elementos formais da música, como o pulso e a métrica. Dessa forma, esta oficina procurou 

proporcionar aos alunos uma percepção artística da integração da dança e da música por meio 

do movimento, no qual se procurou trabalhar a compreensão desses elementos a partir da sua 

vivência na movimentação corporal. 

Então para nos familiarizarmos com esses elementos procuramos o respaldo de alguns 

teóricos. Reina (2001) citado por Artaxo & Monteiro (2003) define o pulso como �o elemento 

primário do ritmo, é a marcação mais importante de toda a estrutura, repetido constantemente� 

(p.24). É a parte cíclica percebida em um espaço-tempo definido. As combinações rítmicas de 

uma música têm como referência uma pulsação rítmica constante e regular, por isso é 

imprescindível compreender a noção de ritmo. 

Etimologicamente a palavra ritmo, vem do grego rythmós, que significa movimento ou 

fluxo regular. Med (1986) destaca que, para Platão �o ritmo é a ordem do movimento� (p.20). 

Ainda enfatiza que em música podemos encontrar a definição de ritmo como sendo �a 

organização do tempo. O ritmo não é, portanto um som, mas somente um tempo organizado� 

(MED, 1986, p.20).  

Segundo Andrade (1999), ritmo é toda e qualquer organização do movimento dentro do 

tempo. O autor ressalta ainda que o ritmo não faz parte apenas da música, o ritmo está ligado 

ao movimento. Partindo da idéia de que ele é um elemento formal da música, podemos então 

estruturar um estudo sobre o ritmo aliando música e movimento. 

Do ponto de vista da educação musical podemos encontrar autores que corroboram 

com a proposta de estruturar um estudo sobre ritmo aliando música e dança, Edwin E Gordon 

é um deles. 

Gordon (2000) diz que aprendemos música da mesma forma que aprendemos a falar: 

primeiro ouvimos a fala, em conversas que nos cercam; em segundo lugar, tentamos imitá-la; 

então começamos a pensar por meio da linguagem; palavras e frases começam ter sentido tão 

logo nossa experiência com ela se torna maior e; por último, aprendemos a improvisar, criar 
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nossas próprias frases, manter uma conversa. Por fim aprendemos a escrever devido à 

experiência de pensar, falar, imitar e improvisar.  

No que tange o aprendizado do ritmo, esse autor nos diz que é por meio da métrica 

que conseguimos achar uma sintaxe rítmica, e que, o único modo de compreender o ritmo 

musicalmente é através do movimento do corpo e da audição do movimento no corpo. Para 

tanto, destaca importantes autores que estudaram essa percepção rítmica: Dalcroze e Laban. 

Emile Jaques-Dalcroze desenvolveu um trabalho sistemático de educação musical 

baseado no movimento corporal e na escuta musical ao perceber em seus alunos o baixo 

preparo e ao constatar a dificuldade que os mesmos apresentavam ao cantar obedecendo aos 

influxos rítmicos. Notou que o problema deles não era a compreensão intelectual, pois a 

dificuldade residia em executá-los corretamente. Por isso, o sistema de Dalcroze �parte da 

natureza motriz do sentido rítmico e da idéia 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, acredita-se que por meio de atividades que promovem a reação corporal 

a um estímulo sonoro ou exploram o espaço em diferentes direções, planos e trajetórias, que 

combinem, alternem ou dissociem movimentos, que estimulem a concentração, a memória e a 

audição, pode-se vivenciar as estruturas formais da música. 

Esse sistema, chamado por Dalcroze de Rithmique, é direcionado para a educação e 

busca a relação entre a pessoa e a música, procurando desenvolver uma escuta consciente 

partindo do movimento corporal estático ou em deslocamento. Assim, o sistema procura gerar 

a compreensão, a fruição, a conscientização e a expressão musical nas pessoas. A música 

deixa de ser um objeto externo à pessoa e participa diretamente da criação do movimento pela 

pessoa. Metaforicamente, o corpo expressa a música e se transforma em ouvido, 

transformando-se na própria música. No momento em que isso ocorre, música e movimento se 

integram na pessoa. 

Por outro lado, Laban pesquisou e observou o movimento humano, trazendo-o para o 

centro da experiência humana. Seus estudos nos levam a entender que o movimento é ao 

mesmo tempo funcional e expressivo e que todo movimento pode ser aproveitado para a 

dança. Dessa forma o corpo do cotidiano, o mesmo corpo que anda, corre, senta, brinca e não 

é preparado especialmente para a dança, pode dançar a partir dos movimentos funcionais que 

possui. Ele destaca ainda que, 

�quando criamos e nos expressamos por meio da dança, executando e 

interpretando seus ritmos e formas, preocupamo-nos exclusivamente com o 

manejo de seu material, que é o próprio movimento.� (LABAN, 1990, p.108)  
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Indica-nos que o movimento, apesar de ser um ato mecânico, pode nos revelar aquilo 

que se passa no interior do ser que esta se movimentando: �Cada fase do movimento, cada 

mínima transferência de peso, cada simples gesto de qualquer parte do corpo revela um 

aspecto de nossa vida interior� (LABAN, 1978, p.48), pois cada movimento se origina de 

excitações internas de nossos nervos, provocadas tanto pelas impressões externas imediatas 

quanto pelas impressões externas previamente vivenciadas e experimentadas de nossa 

memória. Também aponta que �o pensar por movimentos poderia ser considerado como um 

conjunto de acontecimentos na mente de uma pessoa� (p.42). Assim quaisquer que sejam as 

tarefas a que as pessoas se dediquem, exprimem algo acerca de si mesmas por meio de seus 

movimentos.  

Lembremo-nos de que o movimento está presente tanto na dança quanto na música. 

Na dança podemos enxergá-lo, perceber a organização escolhida pelo dançarino ao executá-

lo. Na música ele é um dos meios que pode nos ajudar a entender a organização estrutural e 

formal da obra de arte a ser escutada. Nesse texto abordamos o movimento como o ponto de 

intersecção entre a música e a dança.  

Como este projeto previa a aplicação de oficinas no âmbito escolar, partimos 

essencialmente desse ponto e estruturamos nossa proposta de aula justamente da junção da 

música e da dança utilizando o movimento como elo entre essas duas linguagens artísticas. 

Dessa maneira, desenvolvemos atividades que privilegiaram o movimento expressivo para 

sensibilizar os alunos para os aspectos formais da música. Seguem exemplos das principais 

atividades aplicadas: 

1. Toc pa toc pa toc tac ti que ti tumba, tumba, tumba: Em círculo, em 

pé, os alunos deveriam repetir a seguinte frase musical: Toc pa toc pa 

toc tac ti que te ti que te tumba, tumba, tumba. Após a memorização 

dessa frase por todos, caminharam marcando o pulso com os passos, 

de forma que a roda caminhasse para a direita, durante toda a frase 

(totalizando oito passos). Em seguida, a frase foi desmembrada e no 

deslocamento passaram a dar quatro passos para a direita e quatro 

passos para a esquerda. Para finalizar, manteve-se a mesma estrutura, 

porém metade da frase não era cantada, enquanto a movimentação 

era mantida.  

Essa atividade desenvolve memória musical e corporal da marcação do 

pulso. 

2. Carnaval dos Animais: Esta segunda atividade começou com os 

alunos caminhando. Havíamos selecionado a música �Introdução e 

Marcha Real do Leão� porque tínhamos a intenção de despertar nos 

alunos o sentimento de grandeza de suas existências, conforme os 

encaramos. Conforme o título sugere, o ritmo era de marcha e 
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solicitamos que eles se portassem como um exército de leões a 

marchar. Após o término desta música, seguindo a mesma estratégia 

de seleção musical, pedimos para que eles se movimentassem como 

se fossem elefantes, e para isto utilizamos a música �O Elefante� e, 

finalmente, pedimos que se movimentassem como se fossem 

tartarugas ao som de �Tartarugas�. Todas essas três músicas são 

partes integrantes da obra Carnaval dos Animais de Camile Saint-

Saëns. Para o término desta atividade utilizamos a música Can-Can de 

J. Ofenbach e marcamos a pulsação com palmas para nos 

organizarmos novamente em um círculo. A escolha das músicas foi 

pensada também para proporcionar aos alunos uma vivência com 

ritmos binários e ternários. Além de objetivarmos a interação com 

músicas que não faziam parte de seu cotidiano. 

3. Acentos de compasso: Para esta terceira atividade, em roda, 

marcamos com palmas, os acentos de compasso. Definimos certo 

número de marcações para que cada aluno permanecesse no centro 

da roda e dançasse ou se movimentasse da forma que quisesse. 

Porém, deveria respeitar algumas condições: a) somente uma ou duas 

pessoas, no máximo, poderiam ocupar o centro do círculo; b) esses 

alunos permaneceriam no centro do círculo apenas durante o número 

de marcações definidas e; só era permitido entrar no centro do círculo 

quando a marcação começasse.  

Esta atividade foi realizada com músicas que fazem parte do universo 

cultural dos alunos. 

4. Marcação com palmas: Esta atividade consistiu em se apoiar numa 

música em que voltássemos a alternar trechos com compassos 

binários e compassos ternários. Pedimos aos alunos que se 

movimentassem enquanto a música tocasse compassos ternários e 

quando a música alternasse os compassos, parassem em uma pose e 

apenas marcassem com palmas os compassos ou os acentos de 

compasso.  

5. Pesquisando sons & gestos: Para finalizar, recorremos à parlenda 

�Água Mole, Pedra Dura Tanto Bate Até que Fura�*. A brincadeira 

consistiu em falar a frase marcando a pulsação, por meio de passos. 

                                                      
* Atividade com a parlenda �Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura� é de autoria de Eduardo Dias de Souza Andrade, 
Guilherme Granato, Julianus A. Nunes, Karina Kimie Kimori, composta em situação curricular como estudantes do IA-Unesp-SP. 
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Atribuímos a cada palavra um tempo de duração. A frase foi repetida 

constantemente, mas cada vez que se repetia a frase, substituímos a 

última palavra por um som corporal ou gesto. As substituições das 

palavras por sons foram feitas da última palavra para a primeira. 

Mantivemos o mesmo som/gesto fixo para cada palavra até o término 

da atividade. Fizemos, inicialmente, essa atividade com todos juntos e 

com apenas metade da frase até que todos pudessem entender as 

regras do jogo. Após essa dinâmica dividimos todos que estavam 

presentes para que cada grupo terminasse a outra metade, 

incentivando uma pesquisa sonora corporal. 

Assim, por meio dessas atividades que combinam o movimento e a 

música, trabalhamos com métricas e ritmos diferentes buscando 

vivenciar uma pesquisa sonora corporal e elementos formais da 

música tais como forma, métrica e padrões rítmicos, integrando esses 

elementos na linguagem da dança. 

Esta oficina seguiu as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2000) que sugerem a implantação das linguagens artísticas no âmbito escolar por 

meio de atividades lúdicas e culturais. Procuramos proporcionar aos alunos vivenciar a 

integração de duas linguagens artísticas: a música e a dança por meio do movimento 

expressivo.  
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Olhar e entrar: apreciação e improvisação 
Ítalo Rodrigues* 

Kallu Whitaker� 

Lucilaine Savassa� 

 

 

No último dia de atividade prática do Projeto Dança Criança na Vida Real houve a 

apresentação do DVD Clip Dança Criança*§produzido pela equipe com imagens e vídeos 

sobre dança, seguida de uma vivência de movimentação corporal para a composição em 

dança. 

O DVD foi composto por vídeos sobre danças populares brasileiras, danças de rua e 

danças de salão. As imagens, fotos e cenas se referiam à história da dança.  

A escolha das imagens priorizou requisitos, tais como: diversidade, com imagens de 

diferentes tipos de danças; clareza, para que essas imagens fossem facilmente reconhecidas 

pelas crianças e identificadas com o tipo de dança a qual "pertenciam"; aspecto visual, sendo 

escolhidas imagens interessantes e chamativas que cativassem a atenção do espectador. 

Entre as imagens fixas (fotos), imagens que remetem à história da dança, foram 

inseridas palavras-frases, que buscavam fazer links entre movimento-ação e imagem histórica 

superando a linearidade do registro no tempo. A pretensão foi trazer ao espectador uma 

sensação de despertar para o movimento, por meio das provocações sugeridas pelas frases ou 

palavras-chave. Entre algumas fotos e cenas foram colocadas palavras e perguntas como: 

�movimento�, �gesto�, �Qual é a sua dança?�. Enfim, essas perguntas e frases referência, foram 

colocadas para provocar e contextualizar as crianças no universo da dança, sem uma 

preocupação cronológica, mas didática. 

Para a escolha das cenas de dança foi realizada a seleção de algumas danças que 

representassem estilos diferentes, por exemplo: cenas de pessoas dançando forró, tango, 

samba de gafieira, que se referem ao universo das danças de salão; cenas de maracatu, 

bumba-meu-boi, jongo, danças gaúchas, que se referem ao universo das danças populares; 

cenas de dança de rua � Popping, Locking, B. Boyng -, que se referem ao universo das danças 

urbanas. A partir disso foram escolhidos trechos de 40 segundos de cada dança para que as 

                                                      
* Ítalo Rodrigues � Mestrando em Artes pela Universidade Estadual Paulista 

� Kallu Whitaker � Graduanda em Artes � Teatro pela Universidade Estadual Paulista 

� Lucilaine Savassa � Graduanda em Artes � Teatro pela Universidade Estadual Paulista 

* O material coletado para produção do DVD resultou de levantamento de pesquisa realizado por Kallu Whitaker e Lucilaine Savassa, 
bolsistas do Projeto de Extensão IAdança - Grupo de Dança do Instituto de Artes da Unesp-SP, sob orientação de Nirvana Marinho 
e Kathya Godoy, que garantiram articulação com o presente projeto. 
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crianças pudessem ter uma referência sobre as manifestações ali expostas em forma de vídeo 

clip.  

A reação das crianças ao vídeo foi muito positiva. Elas respondiam diretamente com 

comentários feitos em voz alta, às vezes chegando a questionamentos, durante a projeção. 

Conforme apareciam na tela, liam as frases provocações em voz alta e depois comentavam 

com os colegas. Também, a cada dança que surgia na tela elas comentavam se já a 

conheciam ou não. Constatamos que de alguma maneira foi estabelecido um processo 

comunicativo. As crianças demonstraram, através de palavras e muita empolgação, que 

reconheceram e gostaram das imagens. Conforme relatos colhidos ao final desse encontro, 

elas afirmaram que provavelmente um dia irão buscar mais informações sobre essas imagens, 

sobre os dançarinos e as danças que tanto lhes chamaram a atenção. 

Com os registros de imagens de vídeos da cultura popular, levamos aos participantes 

da oficina a reflexão e o contato com diversas possibilidades de movimento a partir do 

repertório de cada um em relação ao que estava sendo exposto.   

A exibição do DVD Clip para as crianças foi propícia para que o movimento apreciado 

na projeção as despertasse para o movimento e a reflexão na ação durante a roda de 

improvisações que se seguiu. 

A escolha pela produção e exibição do DVD Clip Dança Criança confirmou-se como 

mídia acessível, lúdica e adequada ao alcance do intuito de apresentar para as crianças um 

pouco desse extenso universo da dança e mostrar diversas manifestações corporais e culturais 

para se expressar com dança. 

Durante todo o tempo, foi possível notar que as crianças marcaram suas presenças na 

dança coletiva; algo colocado como alvo da nossa atenção nos momentos de planejamento e 

reflexão na ação e da ação (SCHÖN, 2000). Intencionalidade que levou as crianças a 

buscarem um repertório próprio de movimento, advindos de suas próprias vivências corporais e 

comunitárias, fortemente desveladas nos momentos em que puderam compartilhar a dança de 

cada um e a dança de todos.   
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Nas entrelinhas..... 
Kathya Maria Ayres de Godoy* 

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes� 

 

 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente.  

É como um vir-a-ser; gera no grupo oportunidades de aprendizagem e contato com o 

conhecimento através de situações onde escolher, propor, opinar, discutir, decidir, avaliar são 

habilidades desenvolvidas durante o processo do próprio aprendizado em parceria com todos 

que dele participam. 

Sentimos, vivemos e agimos no Projeto Dança Criança na Vida Real a partir destas 

premissas e identificamos nas entrelinhas que se tratou de um compromisso único com a 

comunidade com a qual trabalhamos. Por isso o caracterizamos como um projeto de ação 

sociocultural. 
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Dança Criança... num projeto de ação cultural 
Rosana Aparecida Pimenta* 

 

 

Empreender uma ação cultural significa um primeiro passo para a transformação 

social. Pois, por meio desse tipo de ação social são estimuladas novas formas de pensar sobre 

a realidade. Por meio da arte isso tem uma dimensão imaginativa significativa. Por meio da 

educação isso tem a dimensão da troca e construção do conhecimento.  

No mundo de hoje, a desigualdade e a exclusão social mantêm laços estreitos com a 

dificuldade de acesso ao conhecimento e à produção do conhecimento. Ambas convivem e 

caminham com a transformação social. Foi com essa compreensão e compromisso que nos 

lançamos a campo no desenvolvimento desse projeto. Isso põe em evidência a 

responsabilidade da universidade como local de produção e difusão do conhecimento 

colocando em destaque a importância das atividades relativas à educação.  

Entendemos que a ação de qualquer instituição ou indivíduo no meio social é uma 

ação social. Isso quer dizer que com o objetivo de se relacionar com determinados grupos e 

indivíduos da sociedade, as igrejas, as empresas, as escolas ou o Estado atuam na sociedade 

por meio da sociedade. E, ainda que não desenvolvam um projeto social, estarão interagindo 

socialmente por meio de suas ações. Portanto, são atores sociais. Contudo, a ação social se 

dá de maneira mais aprofundada ou mais superficial, em decorrência dos objetivos 

predeterminados à intervenção social em questão; dado que nos permite identificar além do 

nível, o tipo da atuação na sociedade.  

Com vistas à freqüente utilização de conceitos como ação social, projeto social, arte-

educação, ação educativa, ação cultural, entre outros, em nosso quotidiano, assinalamos 

algumas das formas de se referir à ação social em relação à educação, à arte e à cultura. São 

elas: ação cultural, arte educação e ação educativa, arte-ação e acesso cultural.  

 A começar pelo conceito mais amplo, ação social, no livro Sociologia Geral 1, de Guy 

Rocher (1971), constam duas definições básicas: A primeira, de Max Weber, �[...] define a 

acção social de modo subjectivo...� (p. 41). Tal definição situa as características essenciais da 

ação social na percepção e compreensão, de acordo com critérios internos dos atores sociais, 

de um indivíduo em relação à conduta dos outros indivíduos. Na segunda definição, 

denominada �A definição objetiva de Émile Durkheim� (p. 47), a ação social consiste em 

maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e dotadas de um poder de 
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coerção, por meio de modelos que se impõem ao indivíduo dentro de uma coletividade. E, 

acrescenta que, de acordo com a definição objetiva de Durkheim, é possível também, 

diferenciar papel social de função social, sendo que o primeiro é o elemento regulador do 

segundo.  

Para prosseguir nessa reflexão, consideramos ainda uma terceira definição para o 

verbete ação social, esta última, encontrada no dicionário de ciências sociais (BIROU, 1971). 

Tal definição, afirma que há dois níveis de ação social: o primeiro seria o nível da assistência 

social ou do serviço social, com o intuito de atenuar problemas sociais e; o segundo, uma ação 

que implicaria em mudanças das estruturas sociais, operando em reformas políticas, 

institucionais, educativas ou econômicas. Ou seja, uma mobilização capaz de reformar 

determinado meio social. Isso no sentido estrito da definição. Porém, essa terceira definição se 

contrapõe, e ao mesmo tempo complementa, ao conceito de papel social de Durkheim. Pois se 

refere à transformação de instituições sociais a partir da mobilização de indivíduos com 

interesses em uma mudança. Aqui, há o questionamento do papel social que os indivíduos 

mobilizadores ocupam na sociedade. 

Assim, temos que ação social é um termo que aponta para existência, e da consciência 

da existência, de pelo menos dois indivíduos tocados no momento da ação social. Situação na 

qual, geralmente, é provável a ocorrência de uma interação social. 

Cada forma de referir-se à ação social revela implicações específicas na sociedade. 

Por isso, extraímos de um dicionário de cultura, elaborado pelo teórico Teixeira Coelho (1999) 

dois termos relacionados ao tipo de ação que nos empenhamos em desenvolver no projeto 

�Dança Criança na Vida Real�.  

O primeiro termo consultado em Teixeira Coelho (1999) foi ação cultural para o qual há 

duas formas de se referir. A primeira forma tem a ver com a ação cultural de serviços que atua 

por meio das relações públicas ou da propaganda, com o objetivo de comercializar um 

determinado produto �cultural�. E, a segunda definição, refere-se à ação cultural de criação, 

que é a ação cultural propriamente dita, a qual se destina a dissipar a �incomunicabilidade 

social� que se ergue entre as obras de arte e as pessoas por motivos de natureza econômica, 

política ou outra**. 

Em decorrência desse entendimento temos que a ação cultural instiga ao 

conhecimento e à reflexão sobre arte e cultura, sem com isso induzir ao consumo de um 

determinado produto cultural.  

                                                      
* Cabe registrar que o autor diferencia, ainda, o termo �ação cultural� do termo �fabricação cultural�, para o qual fabricação cultural é 
um termo utilizado para designar o emprego de serviços ou atividades ditas culturais como meio de divulgação, ou ainda de instigar, ao 
consumo de um produto �cultural�. Fabricação cultural seria a utilização de aspectos culturais com o objetivo de alienar ou restringir a 
idéia de cultura. 
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Acesso cultural foi o segundo termo observado no dicionário de Teixeira Coelho (1999). 

Sendo que, acesso cultural é a condição material que viabiliza a produção e o consumo de 

produtos culturais (acesso físico, econômico, intelectual, à informação, a equipamentos de 

produção, à reprodução). Foram, portanto, as definições ação cultural e acesso cultural que 

nos conduziram à reflexão sobre a relevância de nossa atuação em meio à profusão de 

Projetos Sociais, Organizações Não Governamentais (ONGs) ou Programas de Ação Educativa 

existentes nos dias de hoje. 

No desenvolvimento de nossas ações optamos por atividades de estimulação ao 

contato com as linguagens artísticas trabalhadas. Assim, ao utilizarmos o Método Laban, por 

exemplo, não trabalhamos com um único modelo de dança. Nem tampouco direcionamos as 

oficinas com informações deterministas: isso é dança; isso é música ou; isso é teatro. 

Buscamos trabalhar com atividades lúdicas, por meio das quais, todos nós, nos 

surpreendíamos dançando! 

Isso não quer dizer que as atividades desenvolvidas foram livres; ao contrário, houve 

planejamento e discussão sobre cada ação. Investimos principalmente na experimentação da 

arte no corpo e procuramos articular essa vivência à contemplação estética e ao contexto 

histórico. Tudo com o cuidado de respeitarmos a faixa etária dos participantes.  

Nesse sentido, empreendemos uma ação cultural, pois nossa ação se deu no intuito de 

instigar ao conhecimento sobre Dança, sem com isso induzirmos ao consumo, muito menos de 

único modelo de arte. O segundo aspecto relevante em nossa ação foi propiciar o acesso à 

Dança e demais linguagens artísticas. A relevância se acentua, visto que o critério para a 

escolha do local* foi a carência da população denotada por baixo índice sócio econômico 

cultural.  

Com isto, o modo como se planejou a participação das crianças, da comunidade 

escolar, enfim de todos os envolvidos no presente projeto, aponta para a ação social fazendo 

parte de um contexto, possibilitando o acesso à cultura de maneira lúdica, prazerosa e 

estimulante, pautada no respeito individual e à diversidade. 

 

 

 

 

 

                                                      
* Escola da Rede Municipal de Educação de São Paulo, junto á Diretoria Regional de Ensino de Pirituba (zona oeste). 
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Jogando de volta...  
Júnia César Pedroso* 

Kathya Maria Ayres de Godoy� 

Rita de Cássia Franco de Souza Antunes� 

Rosana Aparecida Pimenta§ 

 

 

Uma das características do Grupo de Pesquisa Dança, Estética e Educação é o 

compromisso com ações ligadas à produção científica, assim como a sua colocação para além 

dos muros da universidade. Essa característica do grupo lhe possibilita perceber a realidade 

social atual em relação a sua própria produção artística, educativa e científica e, vice-versa.  

Nesta oportunidade, a exemplo de outras iniciadas anteriores***, nosso grupo de 

pesquisa, como um todo e ainda de acordo com suas especificidades, desenvolveu ações, nas 

quais a dança, a arte e a educação propiciam contrapartida social. 

Aspectos destacados na avaliação final do Projeto Dança Criança na vida Real, 
ratificaram nossa convicção de que por meio de uma ação cultural é possível oferecer 

condições para a aproximação do indivíduo da linguagem da dança e da arte. Constatamos a 

relevância de esse oferecimento acontecer de forma a permitir que os indivíduos 

experimentassem o contato, o questionamento e a renovação de conceitos sobre a arte e a 

cultura. E a forma que viabilizou tais resultados não foi outra senão a amorosamente sensível 

provocação do pensamento crítico e consciente do indivíduo. 

Consideramos ainda, a pertinência da ação cultural na instituição escolar diretamente 

ligada ao desdobramento das ações empreendidas no cotidiano do grupo composto por 

indivíduos que se consideram por ela afetados; donde se destacam os seguintes aspectos 

como válidos para o Grupo de Pesquisa, para o grupo de alunos ao qual se destinou o projeto 

e para o contexto escolar de maneira geral: 

1. No próprio grupo de pesquisa: 
Sendo um projeto realizado coletivamente e incluindo as diversas linguagens 

artísticas, permitiu uma articulação de saberes, através da qual, todos 

contribuíram e vivenciaram novas experiências. Configurou-se, assim, como 

um campo fértil de pesquisa e troca de conhecimentos, fundamental para a 

formação e aprimoramento de profissionais da arte e educação em contexto 

                                                      
* Junia César Pedroso - Mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista 
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§  Rosana Aparecida Pimenta - Mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista 

* Pesquisa e produção artística com as quais o grupo vem trabalhando desde sua formação em 2005 podem ser encontradas na 
Plataforma Lattes do CNPq, no Diretório dos Grupos de Pesquisa.  
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educativo, atuantes reflexivos e comprometidos com o seu fazer e com a 

comunidade. 

2. No contexto escolar: 
A ação cultural realizada movimentou a rotina do contexto escolar no sentido 

transformador, tornando acessíveis conhecimentos e métodos desenvolvidos 

na universidade. Possibilitou, desse modo, expandir e multiplicar saberes, a 

partir da apropriação das vivências e criação de novas estratégias de ensino, 

inclusive, conforme relato por eles próprios, por parte dos professores da 

escola. 

3. No grupo de alunos: 
Buscamos com estas atividades a sensibilização dos alunos para ampla forma 

de pensar sobre o corpo e a dança, denunciando e procurando transpor os 

estereótipos através do lúdico. Não havia um saber pressuposto, ou seja, 

ninguém precisava conhecer ou reproduzir movimentos específicos. Todo 

movimento se tornava dança e todos dançavam, pois se trata de uma 

potencialidade de todo ser humano. Nas conversas e relatos, as crianças 

ressaltaram como positivo o fato de �todos dançarem juntos�, evidenciando o 

sentido da coletividade, da experiência do compartilhar.  

Assim, temos dois destaques a fazer: O primeiro refere-se ao possível aprofundamento 

desse contato estabelecido com o grupo de alunos por meio do projeto Dança Criança. Temos 

clareza de que a resposta afirmativa das crianças e de suas professoras corresponde apenas 

ao nível da provocação feita. Ainda faz-se necessário o desenvolvimento de um trabalho com 

maior espaço e tempo junto às crianças e à comunidade escolar. Sabe-se que o 

aprofundamento da concentração, e do repertório de movimento, advém da exploração, 

elaboração e re-elaboração, ou ainda, a lapidação constante e de longo termo dos conteúdos 

do saber trabalhados nas aulas. É preciso caminhar no sentido do aprofundamento, 

fundamentação e vivências dos conteúdos.  

A importância dessa constatação reside no fato de que a partir de então, tomamos 

consciência da efetividade deste projeto e de outros trabalhos que desenvolvemos em nosso 

grupo de pesquisa. O que faz do projeto Dança Criança uma via de mão dupla, na qual todos 

nós aprendizes transitamos. 

O segundo destaque recai no bem sucedido compromisso social estabelecido na 

parceria interinstitucional e de apoio financeiro firmados, evidenciando as respectivas funções 

sociais. 

A Unesp por meio de seus projetos extensionistas como o Dança Criança na Vida Real 

promoveu a integração entre pesquisa e ensino para além de seus muros.  
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Cabe ressaltar que coube à equipe responsável pelo projeto, a honrosa oportunidade 

de estabelecer e fazer valer os critérios de conduta da ação social a qual nos propusemos e foi 

concretizada nesta parceria. E, por outro lado, experimentar a efetivação do interesse e 

respeito mútuos dos parceiros ao manter o foco motivador de toda a ação empreendida, nas 

crianças, na dança e na vida real. 
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�Queremos Mais�  

 

�Entramos por uma porta, 

Saímos por outra. 

Quem quiser, 

Que conte outra.� 

 

O projeto se realizou deixando suas marcas. As ações fomentaram um novo interesse 

pela dança, assim como ampliou esse universo para as crianças. 

Realizar este projeto de ação cultural implicou em acionar os poderes instituídos na 

expectativa por transformação. O alcance real da ação empreendida escapa das possibilidades 

de análise material dos registros que nossos olhos observadores, mesmo quando atrás de 

câmeras, captaram das manifestações corporais e simbólicas dos participantes. 

Queríamos que as crianças entrassem em contato com o universo da Dança, 

vislumbrando a arte no palco do seu dia-a-dia, sua Escola, com seus colegas e Mestres, 

conosco. E, além disso, pisassem o palco, seu lugar e lugar comum de trânsito, revestido de 

som, em cena. 

Sonhamos e vimos que o sonho era possível; porque foi passível da nossa 

determinação e ação. 

Como um trabalho impregnado e permeado pela experiência amorosa que marca o 

humano como presença criativa e criadora de valor, nos declaramos satisfeitos e motivados a 

continuar nesta perspectiva profissional altruística. 

Convidamos você a partilhar conosco o delírio de novas jornadas; a abrir novos 

caminhos a partir dos atalhos que os dados aqui disponíveis possam lhe sinalizar e; mais que 

tudo, nos auxiliem a nos aprimorar. 

Agradecemos sinceramente por esta visita. Que tenha sido apenas a primeira! 

Cordial abraço, 

A Equipe Responsável pelo Projeto. 


