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RESUMO 

O balé clássico, atualmente, é visto como base de aprendizado para as demais 

danças. Essa realidade gera dificuldades em introduzir o conteúdo dança na escola, já 

que a modalidade, vista como primeira opção, é elitizada e possui regras bem 

rígidas.Estetrabalho, apresentado como relato de experiência, baseia-se na proposta 

de Isabel Marques, Dança no contexto, onde o propósito é abrir possibilidades para 

que professores e alunos expandam e aprofundem os conteúdos de dança e possam 

relacioná-los a seus cotidianos. Neste sentido, tivemos como objetivo aplicar um 

pequeno projeto, baseado na desconstrução de um contexto vivido por um grupo de 

alunas (espetáculo de final de ano) a partir de um tema da cultura corporal infantil 

(brinquedo cantado). No confronto entre estas duas realidades, produziu-se uma nova 

narrativa, agora feita de uma forma autoral por parte das alunas envolvidas.Palavras-
chave: Balé clássico, Dança na escola, Dança no contexto 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 
 
Presently, the classic ballet, is seen as a basic learning for all the types of dances. This 

reality generates some difficults to introduce the dance contents at school, as this 

modality, seen as first option, it’s not for all and has tough rules.This work, presented 

as an experience report, is based on the proposal of Isabel Marques, “Dança no 

contexto”, where the purpose is to open possibilities, that, teachers and students 

expand and deepen the content of dance and can relate to theirs daily life. This way, 

we have as a goal, apply a small project, based on a desconstruction of a lived context 

by a group of student girls (end of year show), from a child’s body culture theme (sung 

toy). In confrontation between this two realities, was produced a new narrative, made 

by the student girls involved. 

Key-words: Classis Ballet, Dance at school, Dance at context 

 

  



Lista de Ilustrações 
 

Figura 1- Alunas criando a letra do brinquedo cantado .....................................................30 
Figura 2- Movimentação da Fera ..........................................................................................32 
Figura 3- Movimentação Bela lendo um livro ......................................................................33 
Figura 4- Alunas depois da caracterização..........................................................................34 
  



 

Sumário 
INTRODUÇÃO .........................................................................................................................10 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................12 

2.1 O Ensino da dança .......................................................................................................12 

2.2 O Ensino da dança-educação ................................................................................18 

CAPÍTULO III ...........................................................................................................................26 

3.1 Metodologia ...................................................................................................................26 

3.2 Descrição da turma .......................................................................................................27 

2.3 Relato de experiência ...................................................................................................28 

Aula 1 ................................................................................................................................28 

Aula 2 ................................................................................................................................30 

Aula 3 ................................................................................................................................34 

Considerações finais ...............................................................................................................36 

REFERÊNCIAS: ......................................................................................................................38 

 

 
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   
   
 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Há um imaginário que até hoje em dia entende o Balé Clássico como 

base para o aprendizado em dança. Tal realidade faz com que se estruture a 

hierarquia no mundo da dança, reforçando o eurocentrismo em relação àquilo 

que pode ser considerado boa dança. Existe um problema em introduzir a 

dança na escola, devido a essa associação ao balé clássico, segundo Marques 

(1999), é surpreendente, por exemplo, que mesmo no mundo da escola formal, 

a dança tem sido associada por jovens e professores, ao balé clássico, ainda 

que muitos nunca tenham assistido um desses na vida. 

A modalidade é considerada,uma dança elitizada, visto que foi criada 

pela realeza, anos atrás. Ele tem como sua principal característica o fato que 

muitas de suas regras perduram ao longo dos anos. A menos que se 

desconstrua a ideia do balé clássico, criticando, questionando e depois 

reconstruindo dentro de uma perspectiva contemporânea, suas “verdades 

universais” são fantasiosas, tanto para os alunos quanto para os profissionais 

de grande público. 

Corpos que dançam são potenciais fontes vivas de criação e de 

construção, de reconfiguração e de transformação dos cotidianos. Os corpos 

dos alunos que dançam e estão presentes em nossas salas de aula são 

pensamentos, percepções, sensações, atitudes, ideias, comportamentos e 

posicionamentos em constante diálogo com a arte e com o mundo.  

Este trabalho, apresentado como relato de experiência, baseia-se na 

proposta de Isabel Marques, Dança no contexto, onde o propósito é abrir 

possibilidades para que professores e alunos expandam e aprofundem os 

conteúdos de dança e possam relacioná-los a seus cotidianos, para além dos 

ditames da técnica clássica ou de qualquer outra técnica rígida ou prescritiva.  

Neste sentido, tivemos como objetivo aplicar e avaliar um pequeno 

projeto, baseado na desconstrução de um contexto vivido por um grupo de 

alunas (espetáculo de final de ano) a partir de um tema da cultura corporal 



infantil (brinquedo cantado). No confronto entre estas duas realidades, 

produziu-se uma nova narrativa, agora feita de uma forma autoral por parte das 

alunas envolvidas. 

Como elemento norteador da análise deste processo, colocamos aqui 

três questões principais a investigar: a) Como é a adesão e motivação destas 

alunas diante da nova proposta? b) Quais são as relações que se pode 

observar entre a cultura corporal deste grupo e as criações que fazem, a partir 

da proposta apresentada? c) Que novos conhecimentos são produzidos neste 

processo? 

  



CAPÍTULO II 

 
2.1 O Ensino da dança 

Para Assumpção (2003), vivemos em uma sociedade com ideias 

solidificadas, relutante em aceitar transformação e considerar diferenças, onde 

se impera a hegemonia das formas. Esta autora faz, assim, uma forte crítica 

sobre o balé clássico, especificamente, e considerando como uma saída dessa 

“ditadura” imposta pelo balé, a dança contemporânea, que tem como princípios 

o sujeito como ser pensante e criador de sua própria arte e não apenas um 

mero reprodutor de técnicas da dança.    

Como é de conhecimento geral, o balé clássico e considerado, até hoje, 

uma dança para a “nobreza”, já que foi criada pela realeza, anos atrás. Tem 

como sua principal característica o fato que muitas de suas regras perduram ao 

longo dos anos, tal como biótipo longilíneo, técnica de rígida execução, que 

vão desde proezas físicas até detalhes da angulação de cabeça. Dentre os 

fatores a valorização da mulher (bailarina clássica) como etérea e casta, 

enquanto o homem (bailarino clássico) tem o papel de “guindaste”, ou seja, 

elevar a mulher, como se ela voasse. Os balés ainda contam as mesmas 

histórias que eram contadas no início do século XX, (Balés de repertório), com 

fadas, duendes e reinos encantados, tornando assim as pessoas mais 

alienadas e insatisfeitas com suas vidas, já que nunca alcançarão tal realidade.   

No século XV, na Itália, o balé nasceu dos divertimentos da aristocracia 

e do cerimonial da corte, fazendo assim com que as artes, que estavam até 

então a serviço da Igreja, se tornarem símbolos da riqueza e poder. 

Segundo Garaudy (1980), em 1581, na corte de Henrique III, foi 

realizado o Ballet “comique de la reine”, que juntava pela primeira vez música, 

dança e drama teatral em torno do tema mitológico da feiticeira Circe, 

nascendo assim o balé clássico.  

Em 1673 o balé passa a ser apresentado em um palco elevado, como no 

teatro italiano e isso conseqüentemente fez com que o balé clássico sofresse 

mudanças, já que agora os espectadores estariam todos do mesmo lado e não 



mais em torno. Era necessário que o bailarino estivesse sempre de frente para 

o público, mesmo quando se deslocava de um lado para o outro do palco, a 

solução para isso foi começar a trabalhar a abertura dos pés, joelhos e coxas. 

Tais movimentos foram codificados em 1700, por Pierre Beauchamp, que 

definiu as cinco posições de pés e as regras do port de bras. 

A separação, pelo palco, dos cortesões amadores e dos bailarinos 

profissionais permitiu um rápido progresso técnico. 

 

A perfeição técnica tornou-se um fim em si mesmo: o essencial, a partir daí, era 
a clareza, o equilíbrio e a ordem, mesmo que isto levasse a rigidez. A arte se 
separava da vida e de sua expressão (GARAUDY, 1980, p.32). 

 

O balé clássico do século XVII, até os dias atuais, de certa forma 

“estagnou” esteticamente, com sua técnica perfeita e sem verdade em sua 

dança. Só se tornou viva pelos seus hereges, aqueles que lhe quiseram dar 

uma significação humana, utilizando sua técnica apenas como instrumento 

para poder se expressar através da dança. O maior entre eles,foi George 

Noverre (1727-1810), para ele a dança não era simples virtuosismo físico, mas 

um meio de expressão dramática e de comunicação. Sobretudo “Noverre 

trouxe para a dança um espírito novo: subordinando tudo à ação, uniu ao 

liberto a palavra e a música” (GARAUDY, 1980, p.33). 

Pode se considerar a idade de ouro do balé como de evasão da 

realidade, o século XIX, século da Revolução Industrial. Rejeitando as obras 

inovadoras de Noverre e Vigano, Carlos Blassis estabeleceu o “Código de 

Terpsicore”. Ele enfatizou os desenhos geométricos dos membros, integrou a 

pantomima e definiu as “posições” de base da dança clássica.  

Tal exigência de “fugir” da realidade tornou a dança clássica uma arte 

sem conteúdos reais, uma dança onde a preocupação maior parecia ser a 

negação da terra e da gravidade. No plano técnico houve grandes evoluções, 

atribui-se geralmente a bailarina Maria Taglioni, em 1826, a invenção da 

sapatilha de ponta, que maravilhou seus contemporâneos. Durante todo o 

século a bailarina firmou seu papel de ser superior perante o bailarino que por 



sua vez tinha a única função de elevar a bailarina. A mulher era vista como um 

ser superior e não uma mulher comum, algo que não existia na vida real, algo 

inalcançável. 

La Sylphide é o protótipo do balé romântico, com suas fadas, seus elfos, seus 
gênios, seus fantasmas, todo o aparato de um imaginário de pacotilha que se 
tornou acessório obrigatório do balé clássico ate nossos dias (GARAUDY, 
1980, p.37). 

 

A dança tinha se tornado uma arte decorativa, muito bonita e com muita 

técnica, porém sem nada para oferecer. Como a Bela Adormecida, estava 

dormindo, por cem anos, sem acompanhar as mudanças e evoluções do 

mundo. 

Com o início do século XX, as artes tiveram que descobrir uma nova 

linguagem para expressar as necessidades e sentimentos do momento atual. O 

mesmo aconteceu com a dança, visto que o balé clássico teve origem nas 

necessidades de classe feudal decadente e tinha se desenvolvido em resposta 

em resposta às inspirações da nova aristocracia formada no Renascimento. No 

início do século vinte, os bailarinos sentiram a necessidade de uma nova 

maneira de expressar o que estavam vivendo no momento, principalmente 

após a grande ruptura causada após a primeira Guerra Mundial. Seus 

sentimentos e suas vivências não poderiam mais ser expressadas através de 

uma língua morta. Aparece, então, a dança moderna. 

O homem vive em um mundo de máquinas, onde homens e maquinas 

fazem parte de um todo, vivendo juntos. Tal “evolução” fez do homem muito 

dependente dessas mecanizações e o aliena gradativamente. O primeiro 

problema da dança moderna, uma vez que ela quisesse participar da 

humanização da vida, seria o de realizar a primeira grande inversão da história 

da dança desde o Renascimento. Ao invés de fazer os movimentos partirem de 

fora, dirigidos por uma etiqueta senhorial, como o balé clássico, recriar, ao 

contrário, os momentos do corpo partindo de dentro. 

A dança moderna não tinha como intenção estabelecer um novo código, 

diferente do balé clássico e oposto a ele, sua intenção era criar movimentações 

que conseguissem, através do corpo, exprimir ou prefigurar novas experiências 



de vida numa época nova e perturbadora da história. Ela tem o intuito de 

humanizar a arte para que assim, através dela, se transmita sentimentos e 

sensações reais. Ela só reencontra seu grande estilo quando é a expressão, ou 

a esperança, de uma vida coletiva, como de fato foi, há milênios, nas 

sociedades não ocidentais. 

Algumas décadas depois, a dança cênica começa a apresentar novas 

características. No campo da arte, em geral, começam a se esgotar as grandes 

narrativas sobre o que deve ser uma obra artística. Até mesmo o firme 

propósito de negação da técnica clássica em busca de um movimento natural 

da dança moderna, começa a ser questionado. Surge então a dança de 

vanguarda, que busca romper com qualquer narrativa ou expressionismo, em 

favor de uma arte abstrata, onde o movimento pelo movimento torna-se o 

protagonista da cena e não mais a história que ele conta ou o sentimento que 

ele transmite. 

Nesta gênese não existe mais um compromisso em ter ou negar 

qualquer técnica. Entende-se que qualquer forma de se estudar o movimento é 

válida, desde que possibilite a estética desejada. Se não cabe mais a armadura 

da técnica clássica, também não há motivo para bani-la. É a partir desta dança 

de vanguarda (entre final da década de 60 e o início da década de 70 do século 

XX), que se estrutura o que hoje chamamos de dança contemporânea. 

Para Assumpção (2003), é considerada dança contemporânea tudo que 

é feito neste tempo, valorizando a particularidade de cada um e respeitando 

seus limites e não tendo uma técnica específica para sua prática. Faro, 1994, 

apud Assumpção, 2003, afirma: “para ser contemporâneo, não se precisa 

forçosamente buscar estradas até então impenetradas. A dança, como arte e 

como diversão, já se diversificou de tal forma que sua contemporaneidade 

implica o hoje, mas não necessariamente o novo”.  

A arte contemporânea vem quebrando uma série de barreiras, 
ampliando suas fronteiras. O artista ganha uma maior liberdade de 
expressão, deixando de estar preso a esta ou àquela técnica, e o 
apreciador encontra uma abertura para participar, criar, e até mesmo 
exteriorizar suas interpretações e sensações. (ASSUMPÇÃO, 2003) 

 



Contudo, pouco vemos desta relação livre e autônoma no uso da técnica 

clássica, ainda hoje o que se assiste é uma separação entre estes dois 

mundos. O estudo de Assumpção(2003), teve como objetivo o estudo 

comparativo de dois grupos: um de balé clássico que foi realizada nas aulas do 

grupo iniciante e intermediário de um estúdio de dança e um grupo de dança 

contemporânea, que foi realizada com a companhia de dança contemporânea 

G2. Ambos inseridos em uma mesma realidade social: Curitiba, Paraná, 2002. 

Onde os métodos de analise foram: o comportamento de cada grupo, 

desenvolvimento das aulas e participação dos bailarinos no processo.  

Segundo Assumpção(2003), no grupo contemporâneo se percebeu que 

a dança está intimamente ligada à ideia de reencontro e descoberta. Nas aulas 

o aluno tem espaço para se expressar de maneira individualizada, 

considerando que o ritmo e a forma de realizar o exercício, mesmo que muito 

bem orientados, nascem de cada um.  Contudo, os alunos ainda têm a 

necessidade de aperfeiçoar sua técnica clássica, tendo duas aulas de 

contemporâneo na semana e três de balé clássico, com o pensamento de que 

o balé ainda é a base para uma melhor execução do movimento. 

 

O importante é dar tempo para que eles se libertem dos códigos que estão 
presentes em seus corpos. Esse respeito com a individualidade de cada 
integrante ocorre desde a escolha dos exercícios propostos até à maneira de 
encaminhá-los, mostrando haver uma grande consideração com o ritmo e as 
dificuldades de cada bailarino/a, na tentativa de ajudá-los a superá-las através 
de seu entendimento e de sua descoberta. (ASSUMPÇÃO, 2003) 

 

O grupo participa da criação dos espetáculos, podendo modificar, 
mesmo depois de pronto, sempre respeitando a individualidade de cada um e 
levando em consideração que todos são sujeitos pensantes e não só um corpo 
que dança.  

 

Felizmente, mesmo não atingindo a sociedade de forma geral, e ainda 
tendo muito para caminhar nesse sentido, o trabalho do grupo é 
enriquecedor para os que podem partilhar de tantas descobertas – 
espectadores, bailarinos, professores etc. Os trabalhos coreográficos 
levados ao palco têm um grande papel nessa caminhada, e é por isso 
que lutamos e acreditamos na democratização desse espaço. 
(ASSUMPÇÃO, 2003) 

 



É enfatizada, como aspectos presentes na realidade estudada em 

questão, a liberdade para criar e expor opiniões, seja corporal e/ou oral; a 

importância e o respeito das individualidades; a necessidade de desenvolver 

uma boa consciência corporal, evoluindo para uma consciência social e o modo 

como a arte está inserida no entrelaçar dessa dança. 

No grupo do balé clássico, segundo Assumpção (2003), são utilizados 

métodos de monarquia, onde só a professora tem voz e os alunos são meros 

reprodutores de técnica.  

 

A procura pelo balé clássico fundamenta-se na idéia de que essa 
modalidade é a base para as outras. As pessoas vão em busca da 
técnica e da disciplina corporal ofertada pelo balé e também do sonho 
de serem bailarinas. Essa técnica está incutida diretamente na maneira 
de conduzir as aulas, já que ela se torna o objetivo principal, e não 
apenas um conteúdo a ser trabalhado. (ASSUMPÇÃO, 2003) 

 

Segundo Assumpção (2003), nas aulas observadas todos os exercícios 

são realizados primeiramente pela professora, de forma completa, havendo 

nessa demonstração uma relação hierárquica entre professor e aluno na qual o 

professor se apresenta como detentor do conhecimento, e o/a aluno/a apenas 

como receptor/a de algo que já está completamente construído e acabado. Ao 

final da demonstração a professora realiza a seqüência novamente, agora com 

o acompanhamento dos/as alunos/as e com o som da sua voz contando os oito 

tempos de maneira ritmada. 

É reforçada a ideia de alienação do balé, levando em conta que a 

modalidade enfatiza a perfeição da técnica e hegemonia dos corpos e leva 

seus praticantes a contarem histórias fantasiosas ao invés de se questionar 

sobre problemas atuais e tentar transmiti-los através da dança. 

 

Cabe, portanto, perguntar: para quem estamos fazendo arte? Sabemos 
realmente em que sociedade estamos inseridos e que dança queremos 
dançar? Para a professora do grupo observado o papel social da dança 
é muito claro. Ela afirma que durante as aulas esquecemos nossos 
problemas e nos tornamos pessoas mais felizes. Sendo assim, nos 
interpelamos: que tipo de seres humanos estamos formando, 



instigando-os a esquecerem seus problemas em vez de questioná-los e 
procurar resolvê-los? (ASSUMPÇÃO, 2003) 

 

Ao final, a conclusão é que a dança, inserida em uma sociedade 

ocidental capitalista, apresenta fortes raízes de hierarquia e disciplina mesmo 

quando surgem expressas nas pedagogias do corpo, propostas de superação 

desses valores. Elementos como a valorização e a necessidade da técnica 

institucionalizada estão presentes nas propostas mais inovadoras de dança, 

fomentando questionamentos sobre a real relevância dessa técnica. O foco 

principal do estudo é a emancipação do ser humano através de uma dança 

viva, que não aliena e nem sufoca, mas que dance a vida em sua totalidade, 

como ela é. 

 

2.2 O Ensino da dança-educação 

É possível perceber que na atuação docente na área da dança, é 

construído uma realidade fantasiosa ou uma “concha” para que os alunos se 

escondam, fujam de suas realidades. Não podendo esquecer que tal realidade 

está em seus corpos e com isso também presentes nas aulas de dança. Os 

mesmos corpos que colocam as mãos na barra, que rolam no chão, que batem 

os pés e que rodopiam também têm fome, choram, namoram, viajam, brincam 

e sorriem. Não podemos esquecer que os corpos desses alunos são sociais e 

não conchas a serem moldadas, colecionadas e admiradas. 

 

Segundo Marques(2011), corpos que dançam são potenciais fontes 

vivas de criação e de construção, de reconfiguração e de transformação dos 

cotidianos. Os corpos dos alunos que dançam e se presentificam em nossas 

salas de aula são pensamentos, percepções, sensações, atitudes, ideias, 

comportamentos e posicionamentos em constante diálogo com a arte e com o 

mundo. Podemos ignorar esse potencial e anestesiá-lo visando a que se 

amolde na concha que propomos. Ou podemos nos posicionar, também, como 

professores, em relação ao que/como fazer com essas potencialidades. 

 



Pensando, nesse sentido, no ensino da dança na contemporaneidade, implica 
entendermos que não se trata apenas de repetição ou relembrar o que já foi 
ensinado e sim um processo de análise, anamnese, analogia, e de 
anamorfose. Tal processo nos permite reescrever a modernidade, ou seja, 
“[procura aquilo] que permanece impensado quando já está pensado 
(MARQUES, 1999,p.121)”. 

 

Atualmente nos meios onde se estuda e/ ou prática dança não está 

sendo feito tal processo, o que acontece, geralmente, é uma repetição, ou seja, 

a anamnese do moderno aparentemente não está sendo feita. Um dos fatos, 

mais fortes desse “retrocesso” é a volta da valorização, em muitas partes do 

mundo, da técnica codificada do balé clássico. O balé clássico, hoje, é visto 

como base fundamental em qualquer modalidade, pois sua técnica é vista 

como universal. Tal visão faz com que a hierarquia no mundo da dança volte 

com toda força, reforçando o eurocentrismo e o etnocentrismo em relação 

àquilo que pode ser considerado “boa dança”. 

O ensino do balé clássico como base traz consigo resquícios e marcas, valores 
e significados de uma cultura do século XVIII que acabam sendo incorporados 
pelo mundo da dança e pleno final de século XX (MARQUES, 1999, p.68). 

 

A menos que se desconstrua a ideia do balé clássico, criticando, 

questionando e depois reconstruindo dentro de uma perspectiva 

contemporânea, suas “verdades universais” são fantasiosas, tanto para os 

alunos quanto para os profissionais e grande público. 

A situação, no entanto, pode ser olhada de outra forma, na tentativa de 

perlaborá-la, ou seja, a educação em dança em seu sentido genérico pode 

também ser vista como aquilo que foi base e ao mesmo tempo estava 

“escondido” ou reprimido pelo próprio movimento moderno que tanto rejeitou o 

balé clássico. 

 

As correntes modernas para a dança e educação propostas no início 
do século pelo bailarino e coreógrafo Rudolf Laban, ao contrário do 
balé clássico, tenham uma preocupação explícita de fazer o ensino de 
dança um meio de desenvolvimento das capacidades humanas de 
expressão e criação; objetivava uma educação essencialmente através 
da dança (MARQUES, 1999, p.71). 

 



Para Marques (1999) apud Laban (1985), a dança na educação permitia 

uma integração entre o conhecimento intelectual do aluno e suas habilidades 

criativas; permitia que ele percebesse com maior clareza as sensações 

contidas na expressão dramática do indivíduo, quer na dança teatral ou 

comunitária. A partir da compreensão das qualidades do movimento, implícitas 

nas diversas formas de expressão humana, o aluno, harmonicamente, poderia 

ser educado através do movimento/dança. 

Laban estudou profundamente as estruturas do movimento humano que 

geravam a dança, fazendo assim uma análise minuciosa do movimento à arte 

da dança e por consequência a educação. Através de seus estudos de 

dinâmicas, espaço e da ciência que nomeou coreologia, Laban viabilizou um 

maior conhecimento da “ordem oculta da dança”, ou seja, de seus códigos ou 

elementos estruturais, há uma intenção de, através da dança, exteriorizar e de 

elaborar a expressão contida na vida do ser humano, enfatizando os 

sentimentos e emoções do homem moderno. 

Ao mesmo tempo, ele propõe uma “nova técnica” de dança, e afirma que 

está diretamente ligada ao domínio da dança, movimento individual. Ou seja, 

ao mesmo tempo em que Laban enfatiza a espontaneidade e criatividade, ele 

deixa claro a necessidade de um domínio do movimento, uma “técnica”, que 

proporciona uma movimentação mais precisa e clara.  

Através do estudo coreológico, o aluno/dançarino pode “olhar” para a 

dança em si, centrando na arte e nos mecanismos de seus movimentos e não 

apenas no que se pode alcançar através deles (expressão, equilíbrio 

emocional, sociabilidades, etc.). A coreologia tem como enfoque a 

possibilidade de discriminação, percepção e avaliação diferenciada da dança 

em suas várias modalidades: pesquisa, educação, escrita, performance e 

coreografia 

Portanto, a partir do ensino coreológico da dança, o jovem dançarino, 

aluno tem a possibilidade de escolher em qual, das várias áreas dentro da 

dança, ele se identifica e quer se aprofundar. 

 



Segundo Marques (1999), apesar das críticas e das análises que 

começam a transformas o pensamento pedagógico na área de dança, este 

encontro marcado que ocorre há séculos entre a dança e a didática 

tradicional/escola-novista vem impedindo que o ensino de dança se torne 

dinâmico e sistêmico, plural e continuo.  

No mundo ocidental, as práticas que eram consideradas “criativas”, 

atualmente são aceitas como modalidade de ensino na área da dança, no 

contexto escolar. Temos como exemplo o trabalho de Laban (1985), entre 

muitos outros. 

Há uma variedade de nomes que caracteriza esses trabalhos voltados 

para crianças e adolescentes, entre eles: “dança criativa”, a “dança educativa”, 

a “dança-educação” e a “expressão corporal”, são os mais usados. 

Pode se perceber que todos esses termos têm contextos muito 

semelhantes e que de um modo geral buscam os mesmos resultados, ou muito 

próximos. Esses trabalhos, que tem como objetivo a exploração e 

improvisação, geralmente não são classificados como dança. 

 

As modalidades “criativas” geralmente são, no mundo da dança 
institucionalizada, simplesmente consideradas como laboratórios ou 
exercícios para aqueles que não são “capazes” de executar outras 
modalidades codificadas (e virtuosas) de dança (MARQUES, 1999, 
p.80). 

 

Vale a pena questionar se com todas essas designações atribuídas a 

dança, não estaríamos nós mesmos, educadores, assumindo uma diferença 

entre a dança produzida na sociedade (arte) e a presente na escola 

(educação). Segundo Marques (1999), todas essas denominações poderiam, 

inclusive, ser vistas como consequências, reflexos e ao mesmo tempo 

combustíveis do processo de escolarização por que passou- vem passando- a 

dança em nossas instituições de ensino. 

Segundo Marques, (2011), família, amigos, escolas, igrejas, grupos de 

dança (etc.) são comunidades que constroem em nossos corpos modelos de 



gênero, idade, etnia, religião, orientação sexual, classe social, entre outros. As 

múltiplas comunidades entrelaçadas que corporeificamos não somente 

projetam modelos (vislumbram construções futuras), mas, sobretudo, imprimem 

em nossos corpos formas de comportamento, atitudes, pensamentos, 

sensações e afetos – imprimem modos de ser e de estar em sociedade. 

Usando essa linha de raciocínio, são esses “projetos comunitários” que 

reproduzem e constroem, também, formas de dança. Podemos então pensar 

as aulas e espaço de dança como formas desses projetos serem 

reconfigurados, reconcebidos e reformatados. Assim, em vez de criarmos um 

mundo fantasioso, poderíamos estar contribuindo para educar cidadãos. A 

dança não seria apenas uma concha/modelo e poderia se tornar um convite a 

crítica e transformação de corpos/pessoas.  

 

Para além da aceitação, da valorização e do respeito, seria extremamente 
interessante que, como professores e artistas da dança, incorporássemos 
também em nossos projetos educacionais a noção de um trabalho diretamente 
voltado para a convivência corporal dialógica, para a ludicidade do corpo, para 
a crítica corporal cidadã. Seria importante pensarmos como as aulas de dança, 
a produção artística e o sistema da dança/arte poderiam contribuir na educação 
de corpos lúdicos, relacionais, críticos e cidadãos (MARQUES,2011). 
 

 

 

Para Marques, (2011), para que não vivamos em conchas e tenhamos a 

possibilidade de brincarmos e de nos relacionarmos é interessante pensarmos 

que corpos lúdicos e relacionais devem também aprender a ser corpos críticos. 

Ser crítico não é ser “cri-cri”, chato ou problemático. A postura crítica, ao 

contrário do que se imagina, não é uma concha teórica, isolada e impermeável 

impedindo envolvimento e desenvolvimento das relações. A postura crítica 

constrói e justamente pelo envolvimento e pelo desenvolvimento consciente do 

universo das relações.  

Ser crítico em relação as danças que existem e aos vínculos que 

estabelecemos entre corpo, dança e sociedade é questionar e não se deixar 

levar por compreensões superficiais sobre o universo da dança. Sendo assim, 

corpos críticos teriam a capacidade de analisar, de ver outras opções e mudar 

as propostas que visam a construir conchas ou fantasias para si mesmos. 



 
 

A criticidade corporal, aliada à ludicidade e à formação de redes de relações 
em sala de aula são o que, entendo, possibilitam a educação de corpos 
cidadãos. A cidadania não consiste somente em opinar, em ter voz e em 
discutir direitos individuais. Sobretudo, a cidadania consiste em saber 
compartilhar ideias, saber ouvir, negociar e realizar ações democraticamente 
em prol do bem comum (MARQUES, 2011). 
 
  

Quando propomos a educação de corpos lúdicos em nossas salas de 

aula de dança, estamos abrindo a possibilidade de nossos alunos sejam 

capazes de criar e recriar suas danças e, consequentemente, a sociedade. 

Segundo Marques, (2011), ao sugerirmos a educação de corpos relacionais, 

acreditamos na possibilidade de olhar, de perceber e de articular a dança entre 

pessoas. Ao sermos capazes de criticar em nossos corpos, ou seja, dançando, 

seremos também capazes de construir e desconstruir o mundo em que 

vivemos.  

Para Marques (1999), a ênfase na realidade como ponto de partida e 

como mediador principal na relação de ensino-aprendizado, talvez tenha que 

ser compreendida hoje como uma realidade que, ampliada, não inclui somente 

a concretude da vida. Vivemos hoje em uma cultura de redes comunicacionais, 

que alteram não só as relações sujeito/ sujeito, mas também as relações 

sujeito/ conhecimento, nos fazendo rever e ampliar este constructo de 

“realidade social”. As direções múltiplas de comunicação criaram novos 

espaços abstratos e virtuais transferindo a vivência interpessoal para a tela e 

para as novas tecnologias.   

Nessa linha de pensamento, com o tema gerador freireano, poderíamos 

hoje entender e estender da “realidade concreta do aluno” para a valorização 

do contexto do aluno, em um sentido mais abrangente: do palpável ao 

imaginário. Sendo assim, esse contexto ampliado deveria ser formado pelo 

vivido, o percebido e o imaginado, essa interseção é entendida como 

formadora de elementos constitutivos e construtivos. 

O contexto seria o ponto de partida e também aquilo a ser construído, 

problematizado, desconstruído e transformado em uma ação educativa 

transformadora na área da dança. Abrindo possibilidades de se trabalhar com a 

valorização do tempo presente, com o espaço ilimitado e com a pluralidade dos 



corpos. O contexto não seria um objetivo a ser atingido ou um tema a ser 

desenvolvido e sim o mediador das práticas artístico-educativas. A escolha do 

contexto não deve se basear apenas na motivação ou interesse dos alunos e 

sim: nos múltiplos significados que este contexto traz para os alunos e para a 

sociedade. 

Segundo Marques (1999) apud Russel (1975), os subtextos da dança 

fazem com que possamos perceber, experimentar e entender em nossos 

corpos o que, onde, como e com quem/ o que o movimento acontece. 

Nos processos educativos transformadores existem outros subtextos, 

intimamente ligados aos coreológicos: eles também estão “ocultos” tanto na 

metodologia de ensino como na dança em si. Marques (1999) os chama de 

subtextos sócio-afetivo-culturais, ou os diversos significados implícitos no 

movimento dança. Esses subtextos são a “ordem oculta” da sociedade, da 

cultura, do gênero, da raça, da etnia e da personalidade daqueles que criam a 

dança. 

No trabalho com os subtextos podemos pensar no estudo das categorias 

de Laban e analisar os movimentos referentes ao contexto que estamos 

trabalhando. Assim, para cada subtema, podemos fazer os alunos analisarem 

como expressar um personagem, situação ou uma abstração analisando as 

formas corporais, velocidade, peso, fluxo, entre outros. Também é trabalho de 

subtexto quando trazemos uma determinada técnica para este processo de 

aprendizagem, por exemplo: para explorar um determinado tema, podemos 

considerar a possibilidade de trazermos elemento das danças de rua. No 

entanto a técnica aí não é um princípio, nem uma base e sim a melhor 

ferramenta para se alcançar a expressividade naquele contexto. 

Segundo Marques (1999), a relação inicial entre contexto/ subtexto 

elucida quais são os textos mais apropriados a serem trabalhados com os 

alunos. Marques (1999) apud Preston-Dunlop (1992) chamou de texto da 

dança os repertórios dançados. Em se tratando do contexto educacional, esta 

noção pode ser expandida para todas aquelas proposições que trabalham com 

o aluno o mundo da dança, ou seus processos: a improvisação, a composição 

coreográfica, o próprio repertório.  

 

 



A meu ver, é essencialmente a escolha dos textos que, articula aos 
itens anteriores, garante a presença da dança no processo educativo. 
Diferentemente de uma proposta que visa a uma educação do/ pelo 
movimento, o trabalho com os textos possibilita uma prática e compreensão da 
dança em si (MARQUES, 1999). 

 

 

 

  



CAPÍTULO III 
 

 

3.1 Metodologia 
 

A implantação do projeto nas aulas de dança terá como suporte 

metodológico a proposta de Isabel Marques, Dança no contexto, onde o 

propósito é abrir possibilidades para que professores e alunos expandam e 

aprofundem os conteúdos de dança e possam relacioná-los a seus cotidianos. 

Levando em consideração a importância de desenvolver o potencial criativo 

nas crianças da Educação Infantil, através da descoberta e exploração dos 

movimentos corporais 

 O projeto será realizado em três encontros, com o tempo de duração de 

uma hora, cada encontro. As atividades serão executadas por alunas de balé 

clássico, em uma turma de iniciação, baby class, na academia de dança CHS 

Dancing no segundo semestre de 2017 e contarão com as seguintes ações, 

relacionadas ao referencial teórico metodológico proposto: 

1) Contexto: Turma de iniciação ao balé, vivenciando o ensaio de uma 

coreografia para um espetáculo baseado no conto “A Bela e a Fera”, um 

tradicional conto francês1i .De acordo com a versão para o cinema de 

animação dos Estúdios Disney. De acordo com uma conversa inicial, 

percebemos que tais crianças são envolvidas pelo universo dos 

brinquedos cantados, que conhecem através da escola. De acordo com 

a temática do espetáculo que vivenciarão, será proposto ao grupo uma 

desconstrução do brinquedo cantado “A linda rosa juvenil”. 

                                                             
 

1Origem do conto A Bela e a Fera: A Bela e a Fera ou A Bela e o Monstro é um 
tradicional conto de fadas francês. Originalmente escrito por Gabrielle-SuzanneBarbot, 
Dama de Villeneuve, em 1740, tornou-se mais conhecido em sua versão de 1756, por 
Jeanne-Marie LePrince de Beaumont, que resumiu e modificou a obra de Villeneuve. 
Adaptado, filmado e encenado inúmeras vezes, o conto apresenta diversas versões 
diferentes do original que se adaptam a diferentes culturas e momentos sociais. 

 



 

2) Subtextos: estudo coreológico dos personagens Bela, Inventor e a Fera, 

além de elementos do brinquedo cantado “A linda Rosa Juvenil”. 

3) Texto: reconstrução do brinquedo cantado, a partir da narrativa da 

história e dos subtextos dos personagens estudados. 

 

3.2Descrição da turma 
 

A turma que participou da pesquisa pratica a modalidade balé clássico e 

segundo a nomenclatura usada e criada pela academia de dança, onde ela se 

encontra, estão na categoria baby class II (fita bege); É composta por 6 

crianças, que têm entre cinco e seis anos, todas do sexo feminino; A Tuma é 

ministrada por uma professora e duas estagiárias; As aulas acontecem as 

segundas e quartas, das 17:15 às 18h. 

A Academia de Dança CHS Dancing é uma empresa terceirizada e está 

localizada dentro de um colégio, na zona norte do Rio de Janeiro. A instituição 

é particular e está localizada no bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro;A 

maioria das alunas estuda no colégio e possui classe média.  

A academia é composta por alunas de 3 a 25 anos, com uma média de 

100 alunas no total. Entre as modalidades estão: balé clássico, alongamento, 

jazz, sapateado, dança de rua e stiletto. São 4 turmas diurnas, no horário de 12 

horas e 14 turmas noturnas, nos horários entre 17 e 20 horas, totalizando 18 

turmas. 

Durante o ano a academia realiza dois espetáculos, um no meio do ano, 

antes do recesso, onde as próprias alunas criam as coreografias, figurinos e 

escolhem as músicas. Essa mostra não é competitiva e todas as alunas podem 

participar. O segundo espetáculo acontece como fechamento do ano, em 

dezembro. É um espetáculo mais elaborado, com figurinos e uma história. O 

espetáculo realizado pela academia esse ano, será “A Bela e a Fera”, baseado 

no filme da Disney de 1991. 

 

 



2.3 Relato de experiência 

Aula 1 

A aula foi realizada no auditório do colégio, devido a ocupação das salas 

de dança.  

No primeiro momento, reuni as alunas em roda, em pé, questionei se 

elas já haviam escutado a música “A linda rosa juvenil”, a resposta foi positiva, 

todas já conheciam a música. Então propus que elas cantassem e dançassem 

o brinquedo cantado “A linda rosa juvenil”. Não delimitei espaço e coreografia, 

deixei que dançassem livres. A coreografia foi feita de modo aleatório e por 

imitação umas das outras. Todas sabiam a letra da música e fizeram 

movimentos parecidos durante toda a dança. 

No segundo momento, reuni mais uma vez as alunas em roda, agora 

sentadas, e comecei a questionar se elas sabiam qual seria a história do 

espetáculo de final de ano. Uma das meninas respondeu: -Balão mágico! Então 

eu questionei mais uma vez e disse que balão mágico era o tema que elas iam 

dançar no final do ano da escola, o que eu estava perguntando era qual o tema 

da nossa academia de dança. Então elas responderam:- A Bela e a Fera! 

Questionei qual seria o personagem delas e elas logo responderam: - Padeiras! 

No terceiro momento propus que elas tentassem contar a história da 

Bela e a Fera através da música A linda rosa juvenil, fazendo as modificações 

necessárias para quea letra se encaixasse na história. Elas reagiram bem a 

proposta e quando questionei se era possível fazer isso, a resposta foi positiva. 

Comecei questionado quem já havia visto o filme ou desenho da Bela e 

a Fera, todas levantaram os dedos. Então dei início a história, falando que o pai 

da Bela vai até o castelo, em seguida, uma das alunas continuou a história. 

Durante toda a composição eu fui estimulando e as alunas foram dando 

sugestões de como prosseguir. Ao final elas compuseram a música inteira, com 

início, meio e fim, usando como personagens o pai da Bela (inventor), a Fera e 

a Bela. 

 



Apresentamos a seguir a letra original: 

 

“A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil 
A linda rosa juvenil, juvenil 
Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar 
Vivia alegre em seu lar, em seu lar 
E um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má 
Um dia veio uma bruxa má, muito má 
Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim 
Que adormeceu a rosa assim, bem assim 
E o tempo passou a correr, a correr, a correr 
E o tempo passou a correr, a correr 
E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor 
E o mato cresceu ao redor, ao redor 
E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei 
E um dia veio um belo rei, belo rei 
Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim 
Que despertou a rosa assim, bem assim 
Batemos palmas para os dois, para os dois, para os dois 
Batemos palmas para os dois, para os dois.” 
 

 Temos, em seguida, a letra do brinquedo cantado feito pelas alunas: 

A feia fera muito má, muito má, muito má 
A feia fera muito má, muito má  
Vivia triste em seu lar, em seu lar, em seu lar 
Vivia triste em seu lar, em seu lar 
O inventor foi ao castelo, ao castelo, ao castelo 
O inventor foi ao castelo, ao castelo 
A fera prendeu o inventor, o inventor, o inventor 
A fera prendeu o inventor, o inventor 
A Bela foi ao castelo, ao castelo, ao castelo 
A bela foi ao castelo, ao castelo 
Os dois ficaram bem amigos, bem amigos, bem amigos 
Os dois ficaram bem amigos, bem amigos 
O tempo foi acabando, acabando, acabando 
O tempo foi acabando, acabando 
A fera se tornou humano, um humano, um humano 
A fera se tornou humano, um humano 
E todos ficaram felizes, bem felizes, bem felizes 
E todos ficaram felizes, bem felizes 

 

 Depois que a construção da letra terminou, sugeri que 

cantássemos a música toda mais uma vez para que a letra não fosse 

esquecida. Uma das alunas sugeriu que elas cantassem e dançassem. Como o 



tempo da aula já estava no fim, sugeri que a gente só cantasse e na próxima 

aula fosse feita a coreografia. As alunas concordaram e, ainda sentadas, 

cantaram a música a última vez. As alunas estavam ansiosas para a criação da 

coreografia e no final da música levantaram para dançar um pouco. Terminei a 

aula prometendo que daríamos continuidade ao trabalho na aula seguinte. 

 

Figura 1- Alunas criando a letra do brinquedo cantado 

 
Fonte: A autora  

 

Aula 2 

Dando continuidade ao primeiro encontro, perguntei as alunas se elas 

lembravam a música que havíamos feito na última aula. Todas responderam 

positivamente e imediatamente começaram a cantar a melodia criada por elas. 

A aula foi dividida em quatro momentos, O Inventor, A Fera, A Bela e por 

último o início da criação da coreografia. Nesta aula nos detivemos no estudo 

coreológico de cada personagem. 

Primeiro momento: O Inventor  

Questionei as alunas sobre as características do inventor e pedi que elas 

me demonstrassem através de movimentos pela sala de aula.  

Questões: 



- Como é esse inventor?  

Respostas das alunas: - Ele inventava as coisas; -Era bem pequeno; - Tem 

cabelo branco; -É um pouquinho gordinho 

-Como ele vai para o castelo? 

Resposta das alunas: Todas responderam que ele vai de cavalo 

 

- O que ele sente quando vê a fera? 

Resposta das alunas: -Ele sente medo; -Ele fica muito assustado 

Movimentação criada: Braços na primeira posição de balé simulando a barriga 

do inventor e pés na primeira posição andando lentamente. Para demostrar o 

medo elas cruzam o braço em torno do tronco e se curvam. 

A segunda parte da aula foi dedicada a Fera, novamente uma serie de 

questionamentos foram feitas para as alunas: 

Questões: 

-Como é a fera? 

Respostas: - É um lobo; -Muito peluda; -Tem um chifre; -Ele tem dentes muito 

grandes; - Ela é grande, maior que você tia! 

-Ela é rápida ou lenta? 

Respostas: -Ela é muito rápida; -Mas ela anda escalando 

-Ela é boa ou ruim? 

Respostas: - Ela é ruim, mas depois fica boa 

-Ela é leve ou pesada? 

Respostas: -Ela é pesada; -Muito pesada 

-Ela está atenta ou desatenta? 



Respostas: -Atenta; -Ela é muito rápida! 

Movimentação criada: A boca aberta, simulado os dentes da fera, mãos e 

braços simulando garras. Passos pesados no chão quando a fera anda 

devagar e quatro apoios, com joelhos fora do chão quando a fera está 

correndo. 

Figura 2- Movimentação da Fera 

 

Fonte: A autora  

 

 Terceiro momento: A Bela 

 Com a Bela como tema, a fase dos questionamentos foi finalizada. 

Questões: 

-Como é a Bela: 

Respostas: -O cabelo dela é castanho; -Tem um coque; - Ela tem um vestido 

-Como ela anda de vestido? 

Respostas: -Segurando a saia 

-A Bela é delicada ou agressiva? 

Respostas: -Delicada 

-O que ela é? 



Respostas: -Ela é uma princesa! 

- Do que mais ela gosta? 

Respostas: -Livro; -Ela gosta da Fera, ela gosta da xícara! 

Movimentação: Andam na ponta dos pés, demonstrando leveza, as mãos 

segurando a ponta da saia e quando a Bela está lendo as mãos se juntas na 

frente do corpo, simulando um livro.   

Figura 3- Movimentação Bela lendo um livro 

 

Fonte: A autora  

 Em todos os momentos de questionamento, a resposta das alunas foi 

positiva e elas executaram movimentos como forma de resposta ao que estava 

sendo perguntado. Durante todo o processo foi notado a mudança de 

expressão corporal e movimentação corporal de acordo com o personagem em 

questão. 

 Usando os movimentos criados pelas alunas durante os 

questionamentos, o último momento da aula foi a iniciação de uma coreografia 

baseada na música criada por elas.Foi explicado no início da atividade que 

nesse primeiro momento todas as alunas fariam todos os personagens do inicio 

ao fim, para que todas tivessem a vivência dos movimentos executados. Foi 

decido em comum acordo entre as alunas e a professora que na próxima aula 

a turma seria dividida em três grupos, inventor, fera e bela, para poder finalizar 

a coreografia e realizar uma filmagem da coreografia completa. 



 

Aula 3 

Comecei a aula explicando que eu tinha levado alguns acessórios e 

peças de roupa para elas se caracterizarem de Bela, Fera e Inventor. Expliquei 

também que todas elas passariam pelos três personagens, nesse momento, 

uma das alunas argumentou que a mãe dela não deixava ela brincar fingindo 

que era um homem, então eu expliquei que nós iriamos fazer uma brincadeira 

e que todas iriam passar por todos os personagens e que não haveria 

problema.  

Determinei quem seria cada personagem na primeira rodada, as alunas 

que ficaram como fera reclamaram um pouco, mas quando viram os acessórios 

se animaram e mais uma vez eu expliquei que depois elas seriam outros 

personagens. 

Espalhei em três pontos da sala os acessórios de cada personagem e 

expliquei que cada uma delas podia criar seu próprio personagem usando os 

acessórios do jeito que quisessem. Haviam blusas de manga, pedaços de TNT, 

capas roxas, lenços, saias e coroas. Haviam seis alunas na aula, então cada 

estação foi composta por duas. 

Figura 4- Alunas depois da caracterização 

 

Fonte: A autora  



As alunas ficaram muito entusiasmadas com os acessórios e foram se 

“transformando” em seus personagens, cada uma com seu próprio estilo. Elas 

se ajudaram e também contaram com a minha ajuda na preparação. Ao final, 

cantamos a música realizando a coreografia baseada nos movimentos da aula 

anterior. Repetimos essa sequência mais duas vezes e para finalizar a aula as 

alunas me pediram para passar mais uma vez, só que dessa vez elas 

escolhiam qual personagem queriam ser. 

Ao fim da atividade, reuni as alunas em uma roda e finalizei a aula. Uma 

das alunas me questionou se a gente não iria fazer aula, ou ensaio, pois até o 

momento nós só tínhamos brincado, expliquei para ela que toda a 

movimentação que fizemos era um exercício e que o tema da nossa aula era 

justamente esse, expliquei também que naquele dia nossa aula era para ser 

mesmo de um jeito diferente.  

 

 

  



Considerações finais 
 

Como resultado do projeto, pude concluir que mesmo com um espaço 

curto de tempo as alunas, com seus subtextos (emoções, experiências e 

ações), podem desenvolver em grupo ou individualmente suas criações 

coreográficas.  

Durante todo o processo, foi notada a motivação da parte das alunas, 

que foram totalmente participativas desde a criação da letra da música na 

primeira aula, até a construção coreográfica e caracterização na última. A 

presença de uma nova temática dentro do contexto da turma fez com que as 

últimas aulas fossem mais divertidas e bem aproveitadas, e ao mesmo tempo 

inovadoras, já que a experiência foi nova tanto para as alunas, quanto para a 

professora e estagiárias. 

Devido a turma ser uma turma de balé clássico, pude perceber a grande 

influência que a modalidade teve no projeto. Muitos passos, mesmo sendo 

orientados a serem feitos de forma livre e aleatória, foram baseados em passos 

das aulas regulares. Em um maior espaço de tempo e número de encontros, 

acredito que os resultados seriam ainda melhores, pois quanto mais as 

crianças têm a oportunidade de fazer, mais elas podem aprimorar essa criação. 

Neste processo, manifestaram as formas de movimento a partir de suas 

reflexões e experiências corporais, fazendo um link direto com o contexto vivido 

por elas no presente momento. Isso estimulou a criatividade e motivou a 

criação de passos e expressões coreográficas, que, mesmo ainda remetendo 

passos das aulas regulares, foi algo inovador e motivacional. 

Visto isso, acredito que a concepção da Dança no Contexto, no 

processo de desenvolvimento de crianças e jovens, pode vir a ser uma ligação 

e um caminho importante para a formação dentro da Escola. Atividades 

corporais e de movimento dessa natureza podem contribuir muito para o 

desenvolvimento geral, inclusive no que tange aos aspectos cognitivos e 

culturais. 



Através da dança, o professor consegue despertar no aluno diferentes 

tipos de sensações que ajudam no processo de liberação da inibição, para que 

assim possam evoluir com naturalidade, tendo em vista que muitas vezes o 

sistema educativo contribui para a anulação de possibilidades expressivas e de 

comunicação, dando ênfase a outras mais inibidoras como o silêncio e a 

obediência, como meio de respeito 

Através da dança no contexto, os alunos têm a possibilidade de 

compartilhar situações de aprendizagem relacionadas com suas próprias 

experiências, onde suas realidades são valorizadas e suas individualidades são 

levadas em consideração. A ludicidade da dança, que também pode se 

expressar como jogo ou brincadeira (como o brinquedo cantado), motiva o 

aluno dentro do seu processo educativo. Com a dança incluída na escola, o 

professor tem acesso a uma pedagogia multicultural, onde ele consegue 

valorizar a diversidade que existe naturalmente na sociedade brasileira, 

podendo ainda com essa ferramenta discutir e combater questões que 

envolvam descriminação, preconceito e visões estereotipadas que porventura 

existam. 

A dança tem caminhos bem diversificados, com inúmeras possibilidades 

que, usadas de maneira reflexiva, podem contribuir e enriquecer as ações do 

professor dentro do processo educativo do aluno. Partindo de um contexto, o 

conteúdo torna-se mais significativo e de fácil entendimento, dentro da 

realidade do aluno ou turma em questão. Da mesma forma, o estudo dos 

subtextos podem valorizar as experiências que alunas e alunos já tem e, por 

outro lado, apresentar aos mesmos novas técnicas, em um sentido amplo. 

Acredito que assim poderemos ver surgir nas escolas textos (danças) mais 

autorais e com mais sentido para quem as vivência. 
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