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RESUMO 

 

SANCHES, Thays. Dança, educação e sociedade: a construção social do indivíduo. 

2017, 29 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior em Sociologia). 

Universidade Federal Fluminense – UFF/Niterói. 2017 

 

O indivíduo é formado através de processos e vivências que vão desde realidades muito 

abrangentes, como todo um contexto social em que o mesmo se encontra, até algo mais 

particular, como o ambiente familiar, se existente. Todos estes fatores podem ser 

incrivelmente negativos, porém existem outros que têm a possibilidade de transformar o 

indivíduo, como as artes. Este trabalho desenvolverá o tema: dança. Esta, um misto de 

diversas artes junto ao desenvolvimento corporal, consegue passar àqueles que se encontram 

nesse âmbito diversos tipos de conceitos e valores que influenciam diretamente no ser, 

fazendo com que o mesmo possa sentir que há um lugar para si na sociedade, mesmo que esta 

diga e demonstre o contrário. 
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ABSTRACT 

SANCHES, Thays. Dance, education e society: the social construction of the 

individual. 2017, 29 pages. Final Paper (Curse of Sociology). Fluminense Federal University 

– UFF/Niterói. 2017 

 

The individual is formed through processes and experiences that range from very broad 

realities, such as a whole social context in which it is found, to something more particular, 

such as the family environment, if it exists. All these factors can be incredibly negative, but 

there are others that have the possibility of modify the individual, like the arts. This work will 

develop the theme: dance. This, a mix of diverse arts and corporal development, manages pass 

to those who are in this scope several types of concepts and values that directly influence the 

being, making that then can feel that there is a place for itself in the society, even this society 

says and demonstrates the opposite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das maiores motivações para dispor a trabalhar o tema da dança correlacionada à 

sociedade e indivíduo é o fato de, por mais da metade da vida da graduanda que aqui expõe 

seu início de pesquisa, a arte da dança esteve presente com atuação predominantemente 

empírica, de forma que faz parte de sua rotina de vida e das técnicas
1
 que seu corpo absorveu 

durante toda a infância e juventude. Logo, ao refletir sobre como o corpo se desenvolve 

durante sua vida, seja motora ou intelectualmente, fez-se perceptível a possibilidade de se 

iniciar uma pesquisa sobre as questões das relações sociais e das informações que se 

internalizam diante destas, considerando o fato de que quando se vive e se cria em 

determinado âmbito, praticamente tudo consegue ser associado com o mesmo. De forma a 

entender, tais relações e informações, como formação
2
 de indivíduos.  

Linton (1967) vê o indivíduo como um ser construído culturalmente, ou seja, cada 

aspecto em que se vive e cada padrão que se é colocado - seja este religioso, político, familiar, 

escolar, dentre tantos mais - molda o indivíduo de acordo com o meio em que ele age. Se 

pensarmos dessa forma, poderemos observar que todo o conhecimento, seja este do corpo ou 

da mente, é educação, e é construção social. “O homem, por meio do seu corpo, vai 

assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes sociais, num processo de 

inCORPOração” (DAOLIO, Jocimar. 2000, p. 39). 

 

                                                           
1
 Técnicas do corpo, é o termo utilizado por Mauss para ilustrar a sua ideia de que o corpo é um instrumento do 

homem que, como qualquer outro, necessita de técnicas para sua utilização. Estas podem ser observadas como 

construções culturais, tal como os exemplos dados pelo autor sobre as mulheres Maori e sua forma de andar ou 

as formas como diversas culturas observam o ato do parto. Essas técnicas, não diferentes do padrão do indivíduo, 

falado por Linton, são o que movem o corpo para Mauss. 

2
 “Formação” aqui compreendida como as partes da vida de uma pessoa que fazem desta aquilo que ela é. Como 

um bailarino, por exemplo, que somente após absorver os códigos, a postura e as linhas da dança, que estará e 

será considerado formado bailarino. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar o quanto a dança pode estar ligada, 

direta ou indiretamente, com as questões de como todo o contexto da vida do indivíduo, seja o 

espaço físico, valores éticos e morais, cultura ou economia, o torna aquilo que ele é.  Gerando 

questionamentos como: O que a dança pode agregar para a compreensão de como um 

indivíduo se torna indivíduo?  Pessoas são coagidas a se adaptarem à sociedade, ou elas a 

moldam? Onde a dança se encaixa neste pensamento? Logo, adota-se, a noção de ensino 

como algo que não é somente escolarizar, passar conteúdo, mas que também é formar e 

transformar o ser humano naquilo que, no contexto da sociedade em que ele se insere, ele 

“deveria”
3
 ser. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Cultura, corpo, pessoa e suas representações. 

 

As pesquisas sobre corpo (LINTON, 1972), as ideias de técnicas do corpo e pessoa 

(MAUSS, 2003), e representação (GOFFMAN, 2002), embasam um início de discussão sobre 

arte, e a forma como a disciplina e a cultura refletem em como o corpo se comporta 

socialmente.  

Linton foi um dos pioneiros no que diz respeito ao estudo do corpo e daquilo que o 

integra em sociedade. Para ele, a cultura e os ritos corporais que provém desta, são o que 

                                                           
3 Esse “deveria” colocado entre aspas, porque não há nada que indique O modelo de ser humano que 

determinado indivíduo deve se tornar. Não há um molde, de SER, universal. Cada configuração social detém 

definidos, seja de forma explicita ou não, quais padrões de comportamento, sejam esses corpóreos ou mentais, 

cada indivíduo que se insere em seus contextos, devem possuir.  
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movem o indivíduo. Ele destaca, em seu trabalho, cultura como forma de viver em sociedade, 

e salienta que apesar das variantes, que sempre existirão, é possível observar que há relações 

em comum em todas as culturas, no que se relaciona à questão do comportamento social onde, 

a maior parte dos membros de uma sociedade se comporta de forma semelhante diante de uma 

determinada situação.  

Mauss não se distancia dessa linha de pensamento, no que corresponde ao modo de ver o 

corpo e sua colocação na sociedade. Ele destaca a questão das técnicas do corpo (MAUSS, 

2003), da forma como esse corpo é condicionado a se comportar de uma maneira específica 

diante de uma situação específica, mediante ao âmbito social inserido. Utiliza-se de palavras 

como: adestramento, educação e imitação (p.411) para falar das técnicas e da forma como 

estas são transmitidas. 

Mauss demonstra que a técnica está diretamente ligada à tradição e que para se entender o 

comportamento de determinada sociedade é necessário procurar compreender a tradição da 

mesma. “O corpo é o primeiro e mais natural instrumento do homem” (p.407), a partir desse 

pensamento, pode-se refletir que a forma como se educa esse instrumento, as informações que 

serão transmitidas e absorvidas por este, sendo estas transmissões conscientes ou não, irão 

afetá-lo por toda sua história. 

Essa educação, a partir da imitação e adestramento do corpo, é percebida no meio da 

dança, onde a automaticidade das ações diante de determinada informação é nítida. Um 

exemplo é: ao pedir a qualquer bailarino para que o mesmo execute uma pirueta
4
, apesar das 

diferentes formas que a mesma pode ser iniciada, sempre ele estará com os joelhos 

flexionados e geralmente com os braços em terceira posição
5
. Tal conduta é fruto das técnicas 

                                                           
4
 Rodopiar ou girar rapidamente. Uma volta completa do corpo sobre um pé em demi-pointe ou pointe(meia –

ponta ou ponta), sendo conseguida a força impulsora pela combinação de um plié (pequena dobra  dos joelhos) 

com movimento de cabeça (spotting). 

5
 Um braço ao lado do corpo e outro a frente, o que trás impulso ao bailarino para a execução do movimento. 
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de dança absorvidas durante a vida artística do executante, a partir da imitação e repetição 

constante do movimento, com intuito de internalização e naturalização do mesmo.  

 

 

Figura 1 - FestDance Oficina da Dança Angélica Maria 2015. Turma Intermediária. Fonte: Acervo 

Pessoal. 

 

Mauss desenvolve a noção de pessoa, sobre a perspectiva de que a ideia contemporânea 

sobre o termo - como sendo uma concepção inata, inteiramente naturalizada - decorre de uma 

lenta progressão. Onde, por ser construção social, esta tende a variar de tempos em tempos. A 

ideia de personae, trabalhada por Mauss, é de que essa “pessoa” é concepção oriunda do 

cristianismo, que delimita o homem como um ser de integridade, racionalidade e consciência, 

e que a partir do tempo toma para si a questão psicológica, tornando essa pessoa em um “eu”, 

repercutindo emoções, sentimentos, ética.  
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“A existência dos padrões culturais lhe proporciona essa segurança, com seu fundamento 

na aprovação social e no poder consequente da pressão social sobre aqueles que não se lhes 

amoldam”. (LINTON, 1972, p.99). Diante desta passagem do trabalho do Linton, pode-se 

compreender que, os ritos corporais e a repetição de padrões culturais são necessários para a 

manutenção da sociedade, onde aquele que se destaca, pode ser excluso do seu meio ou sofrer 

constrangimento. 

A partir desse pensamento sobre a padronização que a cultura propõe aos indivíduos, é 

possível trazer a dança, mais uma vez como exemplo, com suas aulas técnicas e coreografias, 

que objetivam padronizar os movimentos dos bailarinos ao ponto de não se perceber 

indivíduos, e sim o coletivo. E além, quando um bailarino se destaca sem intenção, ou seja, 

quando o mesmo erra a rotina coreográfica, não segue a técnica e o padrão a ele oferecido, ele 

sofre pressão diante do grupo, constrangimento diante da plateia e reprovação mediante o 

coreógrafo. O papel do bailarino deve ser interpretado com perfeição, para a aceitação do 

público e do meio artístico, como um todo.  

 

 

Figura 2 - Coreografia: Contos e referências. Coreógrafas: Thays Sanches e Angélica Maria. Degrau Cia 

de Dança. Clube Monte Sinai, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 
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E expondo essa questão de papeis a serem interpretados, explana-se o conceito de 

representação do Goffman, o qual descreve essa ideia como “toda atividade de um indivíduo 

que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo 

particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” (GOFFMAN, 2002, 

p.29). O autor, em seu trabalho, procura demonstrar que as interpretações se fazem constantes 

na vida social do indivíduo, onde este torna-se intérprete de si. Toda representação é realizada 

em um cenário (mobília, decoração, composições do meio físico) que pode ser colocado de 

forma intencional ou inconsciente, “para o desenrolar da ação humana executada” (p.29). Ou 

seja, o meio físico induz o tipo de ação que o indivíduo irá executar.  

 

 

Figura 3 - Oficina de Dança Profética. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Goffman também traz a ideia de que a representação pode ser cínica ou sincera e que esta 

também tende a oscilar entre essas duas vias. Cínica quando o intérprete não se convence do 

papel que está executando, ou quando o mesmo o faz não por crer que é o que deve estar 

sendo feito, mas por achar que é a melhor coisa a se desempenhar naquele momento para 

aquele público.  Sincera quando o intérprete se convence do papel que está desempenhando 

e/ou convence sua plateia sobre a veracidade do ato (p.26 - 29).  

Quando se utiliza a questão da oscilação entre cinismo e sinceridade na representação, 

pode-se relacionar com um indivíduo que se diz bailarino e interpreta este papel no palco, 
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convencendo seu público da veracidade desta ação, mas de fato desconhece a tradição e as 

técnicas da arte da dança, a qual ele desempenha o papel. No caso, o cinismo ocorre quando 

tal indivíduo precisa levar determinada informação àquele público, em um  dado momento, 

mas transmite a sinceridade porque, apesar de o intérprete saber que não é, de fato, formado 

bailarino, ele convence a plateia sobre o papel que desempenha.  

 

“Não se conhece o verdadeiro bailarino por sua ação em um palco. 

Qualquer pessoa pode fazer movimentos. Mas coloque esta pessoa em uma 

sala de aula técnica e naquele momento saberá se ele é bailarino”. 

(ANGÉLICA MARIA, 1988). 

 

 

3.2. O ensino da dança: o indivíduo além do palco 

 

Desenvolvendo a questão daquilo que se aprende e se despercebe, as informações que 

o corpo recebe e reproduz em meios sociais distintos daqueles em que ele absorve, reconhece-

se que as técnicas e metodologias da dança são fundamentais para o desenvolvimento do “eu” 

(artista/bailarino/coreógrafo/professor) em sociedade e na forma como esse “eu” afeta seu 

meio, a partir daquilo que ele assimila. Não necessariamente havendo o certo ou errado, mas 

moldes que se adequam e constroem indivíduos que, a partir desses, constroem a vida em 

sociedade.  

A construção do indivíduo, associada à ideia da dança, é uma maneira de direcionar 

bailarinos, coreógrafos, ensaiadores, professores e artistas em geral a pensarem em sua arte 

além das formas e paradigmas que já estão a eles dispostos. Fazê-los compreender que seus 

papeis vão além de uma sala de aula ou de um palco. Ou seja, eles afetam direta ou 

indiretamente a formação social daqueles que perpassam suas vidas, seja nas escolhas do 

repertório musical que eles ouvirão, na postura, no vocabulário ou roupas que utilizarão, o 

mesmo ocorre com os professores nas escolas, grande parte da vida desses indivíduos será 
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passada dentro do âmbito escolar, logo esses professores, junto com todo o resto da sociedade 

que os ronda, são responsáveis por parte importante da formação do indivíduo que integra 

esse meio.  

 

 

 

No decorrer da vida, o indivíduo absorve os conceitos sociais e culturais, como os de 

beleza e feiura; bom ou ruim, a elaboração de tais conceitos ocorre no cotidiano, e não 

somente nas questões socioculturais, mas nos âmbitos artísticos, estéticos e comunicacionais. 

A partir desse aprendizado o indivíduo é capaz de reconstruir as noções a eles fornecidas e 

formar emoções e ideias sobre as mesmas e transmitindo-as através de suas ações.  (FERRAZ 

E FUSARI, 1999, p.42). 

 

  “Foucault dizia, no seu conhecido Vigiar e punir (1987, p. 153): A 

disciplina ‘fabrica’ indivíduos: ela é a técnica específica de um poder que 

toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de 

seu exercício”. (LOURO, Guacira Lopes, 1997, p. 63).  

 

Figura 4 - Professora assessorando a criança durante processo de criação. Fonte: Acervo pessoal. 
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Por essa citação, pode-se pensar que os processos educacionais, seja o da escola, família 

ou da dança, necessitam e integram a disciplina na vida de seus adeptos e é a partir dessa 

perspectiva que se inicia um processo longo e mutável de formação e transformação desses 

indivíduos, em conjunto com o mesmo processo em todos os demais meios sociais. Luiza 

Monteiro de Souza
6
 desenvolveu uma pesquisa a respeito de dança, educação e seus 

processos, onde se aprofunda sobre as questões da dança e internalização das informações 

técnicas da mesma no corpo, e nas metodologias diversas que desenvolvem as pluralidades de 

formas que um corpo pode obter.   

A dança é uma atividade de condicionamento físico e mental, que está fortemente ligada à 

disciplina e absorção de conhecimento, seja este teórico ou empírico.  Apesar das diversas 

fontes teóricas que a mesma possui, em sua maioria dicionários de ballet clássico, história da 

construção de modalidades, como dança moderna ou do próprio ballet, ou trabalhos ligados à 

dança como parte da escolarização infantil, a maioria do conteúdo, sobre dança, apresentado 

neste trabalho é fonte etnográfica e empiria. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Estudo de campo: o centro de dança 

 

Para melhor estudar e compreender o processo de educação e formação social nas 

escolas de dança e sua aplicabilidade limitar-se-á o campo de estudo ao município de São 

Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, onde, dentro de um clube esportivo, encontramos 

um espaço de criação e formação de artistas/bailarinos, coreógrafos e professores de dança. 

                                                           
6
 Mestre em artes pela Universidade Federal do Pará (UFPA), especialista em Estudos Contemporâneos do 

Corpo pela UFPA, professora da UFPA e Bailarina da Companhia Moderno de Dança 
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A Oficina da Dança Angélica Maria (ODAM) é um dos mais antigos espaços de 

ensino da arte da dança, ainda em funcionamento, do município. Especializado em Jazz 

Dance, Dança Moderna e com algumas coreografias contemporâneas, desde 1993, ano de 

sua fundação, possui uma filosofia de trabalho ligada à formação e integração de seus 

aprendizes e profissionais para com o social, tanto na questão de compreensão da situação 

artística em sua sociedade, fazendo-os participar de assembleias da Secretaria de Cultura e 

associação de artistas de São Gonçalo, por exemplo, quanto com a questão das ações 

sociais, as quais, algumas destas, consistem em doação de alimentos para famílias de 

alunos menos favorecidos, bem como colaboração com taxas de figurino, festivais e 

espetáculo.   

Com 90% dos alunos bolsistas, o centro de dança, procura incentivar ações de 

cooperação e solidariedade, não apenas entre os alunos, mas entre as academias do 

Município, onde, juntos, organizam e participam de eventos beneficentes em prol uns dos 

outros e de suas comunidades. 

  A partir de um acompanhamento das atividades que gerem a ODAM, foram 

observadas suas práticas de ensino, relações interpessoais, o espaço e a influência de todos 

os elementos citados, nos alunos, dentro e fora do âmbito da dança. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. A ODAM e sua relação com o corpo e indivíduo. 

 

“Não havia nenhuma pretensão em creditar ao sujeito que dança a “liberdade” de 

entender seus aspectos biopsicosociais como elementos essenciais para sua 

integração com o processo como um todo. A partir desta visão que privilegia, 

acima de qualquer outro elemento, a padronização estética dos corpos, ainda pode-

se verificar atualmente condutas que levam a uma compreensão errônea a respeito 

do corpo que deve aprender, ensinar, e consequentemente dançar”. (DE SOUZA, 

Luiza. p.02) 
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A ODAM, como centro de dança, detém uma conduta de priorizar o indivíduo como ser 

social, para depois trabalhá-lo como ser artístico. Há bailarinos que desacreditam de suas 

capacidades, principalmente por questões orgânicas e/ou estéticas. Exemplo o Gilbert 

Souza, 23 anos, que por conta de suas proporções corpóreas avantajadas, se viu 

desestimulado, onde, como bailarino sempre acreditou que não conseguiria alcançar certas 

plásticas corporais. Teve que enfrentar obstáculos próprios do corpo para executar 

movimentos de sustentação, leveza (saltos) e flexibilidade. 

A ODAM trouxe, ao Gilbert, motivação, onde, com o tempo, ao perceber que seu 

espaço, como bailarino, dentro da casa estava se consolidando, o mesmo se propôs a 

dedicar-se mais arduamente ao trabalho técnico, superando questões de coordenação, 

agilidade e memória. Aluno da própria Angélica Maria viu-se na condição de respeitar os 

limites do corpo, para que alcançasse a perfeição do movimento. A forma como ele 

internalizaria a técnica não necessariamente deveria seguir o ritmo dos demais alunos.  

 

 

Figura 5 - Bailarino: Gilbert Souza. Festival de dança, Rio de Janeiro, 2016. Fonte: Acervo de Igor 

Castilho. 
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Um caso parecido ocorrera com Ricardo Salomão, 28 outro bailarino da ODAM, que se 

viu julgado, pelo mundo artístico, por suas proporções, cor e até mesmo por sua 

sexualidade, onde, segundo algumas falas ouvidas pelo artista, um heterossexual não dança 

os estilos que ele reproduzira.  

 

 

Figura 6 - Ricardo Salomão: 28 anos, 128 kg, negro, pai, bailarino, professor e coreógrafo. Fonte: Acervo 

pessoal. 

 

Na ODAM certos estigmas colocados e naturalizados pela comunidade artística e pela 

sociedade como um todo, não são absolutamente levados em consideração, e tal situação 

pode ser observada a partir do momento em que tais indivíduos conquistam sua formação 

como bailarinos e professores respeitados nas instituições onde atuam e nos cenários onde 

desempenham tais papeis, independendo da estética física que possuam. 
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5.2.  ODAM: método e processo 

 

Existe uma hierarquia que move a ODAM, onde o ponto mais alto é a diretora e 

fundadora do grupo e posteriormente seguem os alunos dos mais antigos e mais avançados 

aos mais novos e menos preparados. Apesar disso, no processo de criação coreográfica não 

há tal distinção: todos os componentes do grupo podem criar, contanto que possuam o 

consentimento da diretora e não percam a “essência da casa”.  

Por “essência da casa”, diz-se a técnica própria de coreografar, desenvolvida por 

Angélica Maria, a qual utiliza-se do que chama de “método conduzido”, este, uma forma 

singular de linhas de expressão do corpo combinadas com as codificações clássicas, 

moderna e do jazz. A partir dessa perspectiva coreográfica, os pupilos da ODAM, 

denominam “essência da casa” toda e quaisquer coreografia que siga as linhas 

desenvolvidas pela fundadora. O método conduzido das coreografias segue uma condição de 

sinuosidade, onde o braço direito se mantém em movimento por toda a rotina coreográfica. 

A intenção dessa forma de movimentação é fazer analogia com a logística, na qual um 

processo que se inicia, deve necessariamente terminar. A linha do método conduzido nasce 

então da ânsia pela não reprodução de um estilo de modalidade em específico.  

Para o desenvolvimento desse método e como forma de certificar a internalização do 

mesmo, a ODAM promove o Encontro Interno, uma espécie de espetáculo, onde todos os 

alunos, principalmente os mais recentes, devem produzir rotinas coreográficas, a partir de 

um tema pré-estabelecido pela diretora. O evento não é apenas uma forma de comprovar as 

habilidades artísticas desenvolvidas pelos alunos, mas também uma maneira de angariar 

fundos para o grupo e de estimular e dar primeiro contato à competitividade entre esses 

coreógrafos, onde eles são testados e julgados por uma banca examinadora, composta por 

profissionais da área da dança. Cada rotina recebe notas, que serão contadas para a avaliação 
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de faixas
7
 dos alunos. Os primeiros colocados conquistam a oportunidade de levarem suas 

coreografias para festivais externos.  

 

 

Dentro da sala de aula os alunos mais avançados podem dar aulas, com a supervisão de 

algum responsável formado
8
. Alunos e professores se confundem em determinados 

                                                           
7
 Os alunos da ODAM passam por um processo de formação teórica e técnica que dura em média 10 anos, onde 

os mesmos, ao avançarem de nível, a partir de avaliações trocam a cor das faixas que carregam no coque, ou, no 

caso dos rapazes, apenas trazem para si a representatividade que essa cor possui. Ao terminarem o terceiro nível 

da faixa preta, o aluno é considerado formado e recebe uma cerimônia para a entrega do certificado de 

conclusão. 

8
 Um profissional certificado (por meio de exames de faixas, graduação em Educação Física e/ou Dança), que 

tenha amplo conhecimento teórico e empírico das técnicas, códigos e métodos da dança. 

Figura 7 - Banner do Encontro Interno ODAM, 2017. Fonte: Acervo pessoal. 



15 
 

momentos, pois uns trabalham e são trabalhados pelos outros; eles trocam suas funções 

hierárquicas (professor/aluno/coreografo) a todo momento. A estrutura que se estabeleceria 

em quaisquer ambientes de ensino de dança, não funciona para ODAM. Só existe professor 

vs aluno, coreógrafo vs bailarino; no momento específico do processo de criação e 

formação, fora das ditas circunstâncias, são todos apenas artistas, com exceção da Angélica 

Maria, uma vez que a diretora não costuma oscilar de posto. 

 

 

Figura 8 - Alunos mais avançados e mais velhos participando de atividade de estímulo criativo com alunas 

do baby class, 2015. Fonte: Acervo pessoal. 
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Apesar de não poderem fugir do contexto da linha de trabalho da ODAM, os alunos 

possuem liberdade para formar suas
9
 coreografias com as singularidades que bem 

entenderem. Isso faz com que a dinâmica do trabalho se torne versátil, já que não é imposta 

nenhuma regra sobre como será a produção da coreografia. Não existe gênero, tipo físico, ou 

cor da pele, apenas corpos em movimento: indivíduos conduzidos, preparados e 

condicionados a se movimentarem de acordo com as codificações às quais se submetem. 

Corpos formados para a arte da dança.  

 

“A dança no ensino deve enfatizar a inexistência de um ou mais códigos 

de dança a serem ensinados, reinventando quotidianamente estes modelos, 

criando/sendo e descriando/não sendo novas e diferentes danças, a partir do 

respeito pelas diversas vozes, corpos e danças que existem, vivem, convivem 

e se relacionam dentro e fora da escola. Estar disponível para a diferença, 

reconhecendo-a, é a possibilidade para a criação de uma educação realmente 

plural e multifacetada” (GEHRES, 2008, p. 35). 

 

 

Figura 9 - Reunião para definição de ensaios para o encontro interno, 2017 

                                                           
9
 Não levando em consideração “suas” como forma de possessão, pois o coreógrafo não tem direitos sobre o 

trabalho que realizou, a não ser o de ter seu nome citado nas apresentações e o crédito pela rotina coreográfica e 

o respeito a construção da obra. Uma vez que a mesma fora desenvolvida dentro do âmbito ODAM, o 

pertencimento é da casa, do grupo, não do autor, ou seja, se o coreógrafo vier a sair do espaço de dança, a 

coreografia permanecerá como propriedade da Oficina da Dança.  
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5.3. O espaço de dança: de dentro para fora da sala 

 

5.3.1. Dentro da Sala 

 

As ações dos indivíduos são justificáveis não apenas por aquilo que os eles trazem 

como natural, mas por tudo o que compõe os espaços pelos quais eles se direcionam, em 

quaisquer âmbitos. Não é uma regra, mas uma consequência corriqueira, onde indivíduos se 

fazem interpretando papeis, de acordo com os cenários em que estão locados
10

.  

 

 

Figura 10 - Aluna, aprendendo, com o auxilio de um bambolê, a compreender seu lugar no espaço durante 

aula, 2015. Fonte: Acervo pessoal. 

                                                           
10

 Para a ideia de papeis a serem interpretados e cenários, leva-se em consideração a noção de fachada, descrita 

por Erving Goffman em “A representação do eu na vida cotidiana”, onde o indivíduo, diante de situações 

cotidianas, se vê na necessidade de atuar com personalidade formada a partir das regras culturais de determinado 

ambiente. Ambiente este composto por espaço físico, o qual Goffman, denomina por cenário. 
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Na ODAM é possível perceber as funções espaciais e no que as mesmas influem 

naquilo que transforma a pessoa em artista. A sala possui numerações que facilitam os 

alunos, principalmente os mais novos, a discernirem os lados no processo coreográfico e 

durante a aula. Consciente ou não, a quantidade de números é a mesma do que a contagem 

utilizada na dança: de 1 a 8. Eles servem para indicar frente e trás (1 e 5); as diagonais (2,4,6 

e 8); e os lados (3 e 7), independente se o professor está virado para o espelho ou de frente 

para seus alunos e indica com precisão a direita ou esquerda que o professor deseja, sem 

confundir os mesmos. 

 

Figura 11 - Esquema gráfico de uma sala de dança. Fonte: Acervo pessoal - AutoCad. 

 

O espelho é o apoio para qualquer bailarino, possibilitando-o visualizar o espaço, 

autocorrigir-se e acompanhar um companheiro de coreografia durante o ensaio. O centro e 

a frente são os lugares dos destaques, quanto mais perto das paredes e atrás um bailarino 

estiver, menos ele será visto durante a coreografia. A barra também é um objeto de apoio 

ao bailarino, a qual o permite aperfeiçoar sua postura, braços, flexibilidade dentre outras 

coisas. 
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Figura 12 - Sala de aula da ODAM. Fonte: Acervo pessoal. 

 

5.3.2. Fora da sala 

 

A sala é um espaço de territorialização, onde cada bailarino toma seu lugar, 

conforme seu desenvolvimento ou de acordo com a vontade de seu professor/coreógrafo. É 

onde o aluno inicia seu processo de formação e também onde as disputas por espaços e 

prestigio se consolidam. 

Os alunos mais recentes geralmente chegam à ODAM, em situação de negação, 

desacreditados como pessoa (intelecto) e como corpos (físico), violados dos seus direitos 

civis, com complexos de inferioridade, bullying e grandes problemas familiares.  

A dança é tomada como instrumento propositivo para lidar com as adversidades. 

Como exemplo os bailarinos, Gilbert e Ricardo, citados anteriormente. Onde, na ODAM, 

primeiro se prioriza o indivíduo, para depois pensar em corpo, ou seja, o trabalho 

primordialmente deve ser voltado para a integração do aluno no meio artístico e a 

readequação deste em sociedade não artística, trazendo ao mesmo confiança e autoestima. 
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Um dos principais ensinamentos da casa é: o que se aprende dentro de sala, deve ser 

levado para fora, ou seja, as questões da técnica da dança, postura, e da conduta como 

professor, aluno ou coreógrafo estão inclusas, mas o que realmente importa são a disciplina 

e organização, a capacidade de iniciar e terminar processos (como devem executar na 

produção coreográfica), de lidar com prazos (Encontro Interno e espetáculos), de lidar com 

os limites alheios e trabalharem em grupo, sendo líderes ou liderados. 

Para o aluno recente, o olhar e atenção se focam no espaço, na dança como técnica e 

método, mas com o tempo, percebem que a priori são moldados para gerirem suas vidas 

fora de sala. Aprendem a ouvir antes de falar e a desenvolver pensamento crítico sobre o 

próprio trabalho.  A dança acarreta experiências que transcendem a arte. O “fora da sala” 

passa a ser conduzido a partir daquilo que se aprende e se trabalha do lado de dentro.  

Tanto a questão do corpo, quanto a questão do “eu”. A dança amolda o corpo, mas 

consequentemente modela indivíduos.  

 

5.4. Processo de lapidação: professor x aluno 

 

A aula é a base de qualquer bailarino. É em sala que ele aprende e aperfeiçoa suas 

técnicas. Na ODAM os alunos em seu primeiro dia tendem a ficar próximos à porta, 

normalmente de pé, até que o professor indique seu lugar no espaço. 

A aula segue um protocolo: inicia-se com alongamento, que pode ser no chão, de pé 

ou na barra, e somente pode começar dos braços e cabeça até os pés ou na ordem contrária. 

Após alongar, pode-se seguir na própria barra ou no centro e, para trabalhar melhor a 

individualidade do aluno, sugere-se exercícios na diagonal, onde executam em trios, pares 

ou sozinhos. Nesse momento o professor analisa a execução dos movimentos propostos, os 

quais devem ser exatamente iguais aos que ele ensinou. Em aula, não existe liberdade, a 
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não ser que o professor assim indique. A disciplina é rígida, os alunos devem ser discípulos 

natos, cópias, reproduções uns dos outros. Não existe destaque, não existe indivíduo, existe 

o coletivo e suas variações são consideradas erros. 

 

 

Figura 13 - Aula de chão, turma intermediária, 2014. Fonte: Acervo pessoal. 

 

A relação entre o professor e o aluno é primordialmente uma relação de confiança. 

O aluno deve confiar no trabalho de seu mestre, permitir que critique suas falhas e deixa-lo 

exigir a perfeição da execução do trabalho. Por sua vez, o professor deve respeitar os 

limites do corpo do aluno, trabalhando a cada aula o máximo para expandir as capacidades 

técnicas (principalmente de flexibilidade, sustentação), sem causar lesões. 

A disposição dos alunos no espaço, durante a aula, costuma ter os mais avançados ou 

desinibidos mais próximos ao espelho e ao centro, e conforme sua “classificação 

hierárquica” tende a ficar mais atrás, ou seja, próximos à janela e para os cantos – é para lá 

que o olhar do professor se fixa. O objetivo é padronizar, é fazê-los internalizar a técnica. O 
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professor procura sempre indicar as nomenclaturas dos movimentos, as posições de pés e 

mãos, a postura, a direção da cabeça, o alinhamento dos joelhos.  

 

 

Figura 14 - Coreógrafa (calça clara) mostrando à aluna como fazer o movimento, 2015. Fonte: Acervo 

pessoal. 

 

Uma aula, seja ela de qual modalidade for, precisa direcionar seus alunos quanto ao 

comportamento em sala. Como os corpos devem agir. No Jazz, por exemplo, apesar de a 

postura se manter, braços e pernas encontram-se menos presos a padrões que na dança 

clássica e dança moderna. Já na dança contemporânea, cada professor indica sua forma de 

trabalhar, já que não há regras impostas para a mesma. 

 “O direito do bailarino é não ter direitos”, essa é a frase clássica da diretora da 

ODAM, e essa frase nos remete à “Institucionalização da Anomia”, do Bourdieu (1989), 

onde ele desenvolve pensamento sobre reprodução daquilo que se têm como referência. O 

Mestre fazendo do seu discípulo uma cópia de si. 
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Figura 15 - Coreógrafo observando alunos, durante o processo coreográfico, 2015. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Esse tipo de relação mostra-se necessária para a formação dos professores e 

bailarinos, e até mesmo para os futuros coreógrafos. Logo, pode-se pensar que a liberdade 

de criação que há na ODAM, de fato, é uma liberdade assistida, onde há possibilidade de 

passar o conhecimento, seja em aula, ou coreográfico, da forma que considerar melhor, 

desde que esse “melhor” se adeque às condições e linhas da casa.  

 

 

Figura 16 - Coreógrafo observando o movimento que projetou, 2015. Fonte: Acervo pessoal. 
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Contudo, tal trajetória não se remete a todos os momentos. As turmas de Baby 

Class (3 a 7 anos) e infantil (7 a 10 anos), possuem uma iniciação diferenciada, respeitando 

a idade e nível de maturidade. Os professores das crianças procuram sempre estimular a 

criatividade, concentração e intelecto do aluno, trabalhando em conjunto com a construção 

de um saber teórico e aperfeiçoamento técnico e físico. Apesar de as normas e ideais serem 

ensinados desde o “berço”, preserva-se a infância. 

 

 

Figura 17 - Aula de criatividade, 2015. Fonte: Acervo pessoal. 
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5.5. Produto final: artistas vs público 

 

Ao término do processo de criação coreográfico, chega-se ao momento onde 

todos que praticam a arte da dança, sendo esses coreógrafos, professores, bailarinos ou 

público, esperam. O resultado final de um trabalho árduo de meses e anos. 

A expectativa de cativar o público é um dos principais motivadores da ansiedade, 

movida pela necessidade da aprovação e reconhecimento dentro do meio artístico, e até 

mesmo da falha. Tanto coreógrafos quanto bailarinos fazem seu trabalho para a aceitação 

do público, podendo este ser crianças em uma escola, pessoas em uma praça, críticos em 

um teatro, jurados em um festival. A intenção é acrescentar algo, fazê-los entender a 

história, entreter e comover. 

 

 

Figura 18 - Coreografia: Condor. Coreógrafa: Angélica Maria. Teatro da UERJ, 2010. Fonte: Acervo 

pessoal. 

 

O artista dança para si, mas deve fazer sua plateia dançar com ele. Os aplausos 

são a aprovação de uma vida de aprendizado e dedicação. Sem o público, sejam eles 

admiradores, críticos ou concorrentes, a dança talvez não pudesse ser considerada arte. É 

necessário quem legitime o trabalho. Os artistas/bailarinos são, ao mesmo tempo, criador 
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e criatura. Seus corpos são seus meios de produção. Sua arte é expressão de um conjunto 

de mentes e corpos que se engajam em busca do grand finale.  

 

“Cada coreógrafo, tem um estilo e um método de coreografar. Ele passa pela 

pesquisa de movimento, de repertório e espaço, e na ODAM eles priorizam a 

pesquisa da vida, onde a intenção é não dançar para si, mas para o público, com o 

propósito de leva-lo a reflexão sobre o conteúdo exposto durante a rotina”. 

(ANGÉLICA MARIA, 2017)  

 

6. CONCLUSÃO 

 

Becker (1977), definiu mundo artístico como “constituído do conjunto de pessoas e 

organizações que produzem os acontecimentos e objetos definidos por esse mesmo mundo 

como arte”, logo se pode compreender que todo o processo da arte da dança aqui 

mencionado, é um conjunto de cooperações que se desenvolvem desde a entrada do aluno 

em sala até os aplausos no fim de uma apresentação, sem a interação cooperativa dos 

membros integrantes da arte em questão, a própria não seria possível, e mesmo que o 

fosse, não se legitimaria no meio. 

 

 “Formados na imitação dos seus mestres e ocupados em formar mestres à sua 

própria imagem, eles jamais escaparam completamente à dominação da Escola, 

interiorizaram profundamente por meio de disciplinas na aparência puramente 

técnicas ou estéticas, mas tendo todas o principio da submissão à instituição 

escolar”. (BOURDIEU, 1989) 
 

Os trabalhos da ODAM seguem uma linearidade no que diz respeito à técnica, 

movimentação de braços, repertório (de acordo com a modalidade a ser desenvolvida). São 

todos reprodutores de um segmento em comum, apesar de haver aqueles que preferem 

trabalhar ao máximo a individualidade. Logo, o processo de formação e criação de artistas 

dentro da casa, atualmente, se desdobra em uma liberdade que deve ser trabalhada juntamente 
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à tradição, onde se é livre para executar sua criatividade contanto que a mesma não fuja àquilo 

que a instituição prega. 

Cada movimento executado por um bailarino da ODAM é produto de um árduo trabalho 

técnico e disciplinar, mas também de uma relação pura e intensa entre o ambiente, contexto 

social, história de vida, público e bailarinos. Por fim, percebe-se que educar é toda e qualquer 

forma de reprodução de conhecimento e que tal educação constrói o indivíduo não apenas 

para um âmbito específico, mas para quaisquer que ele esteja inserido após absorver os 

conteúdos transmitidos, e a dança, como adestradora e educadora  de corpos pode ser 

considerada um exemplo de condutor e molde de indivíduos. 
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