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RESUMO

Este trabalho encerra uma reflexão sobre as práticas/experiências com o 
ensino da dança junto a crianças de 2 a 7 anos, desenvolvidas pelas professoras no 
Núcleo de Educação Infantil da UFRN (NEI), tendo como objetivos: descrever e 
interpretar as experiências vividas com a dança, com enfoque nos significados da 
dança e organização do trabalho pedagógico; identificar lacunas nas práticas 
pedagógicas em dança; e apontar perspectivas para o ensino da dança na 
Educação Infantil. A trajetória de investigação iniciou-se com a seguinte questão: 
Como as professoras compreendem a dança e a vivenciam no Núcleo de Educação 
Infantil? A pesquisa – de orientação fenomenológica – tomou como referência
metodológica a abordagem qualitativa do tipo Fenômeno Situado, cujo princípio diz 
respeito ao interesse pelos fenômenos tal qual ocorrem na experiência vivida, de 
onde emanam os conhecimentos que podemos ter sobre o mundo, buscando
interpretá-los e compreendê-los na sua essência/existência. As entrevistas 
revelaram que os sujeitos pesquisados atribuem à dança diferentes sentidos e,
consequentemente, apresentam variações na forma de organizar o trabalho em 
torno desse conhecimento. A maioria das professoras reconhece a dança como 
expressão cultural, priorizando – na escola – o trabalho com danças folclóricas. Elas 
identificam a dança como conhecimento/conteúdo advindo dos campos da Arte e da 
Educação Física, admitindo – no trato pedagógico – sua relação com o 
conhecimento de outras áreas. Nos relatos das experiências realizadas com dança,
no NEI, foram encontrados diferentes processos de condução desse trabalho e,
portanto, de ensinar/aprender esse conhecimento. Percebe-se haver um trabalho 
sistematizado – respaldado na Proposta Curricular da escola – com o objetivo de 
desenvolver as diversas possibilidades educativas da dança, indo da pesquisa sobre 
a sua origem, da exploração do movimento, da contextualização até o fazer artístico.
Algumas experiências priorizam a livre expressão, a visão descontextualizada da 
dança ou a reprodução de passos como formas estanques de ensinar dança. Essas 
situações são vistas na investigação como produtos de lacunas na formação 
acadêmica dos professores, que precisa ser redimensionada. As interpretações das 
experiências com dança, descritas pelas professoras do NEI, articuladas com o
referencial teórico da investigação, permitiram apontar três perspectivas para o 
trabalho com dança na Educação Infantil, tendo como principais interlocutores 
Merleau-Ponty e Rudolf Laban: A dança como linguagem do corpo; A dança e seus 
fatores do movimento; e Imitar, improvisar e brincar: formas de desenhar caminhos 
para dançar. Neste, destaca-se a dança no âmbito escolar, os elementos que 
constituem essa linguagem e as formas de apropriação desta com base em uma 
visão lúdica, poética e educativa, cujo enfoque é a educação das crianças em suas 
peculiaridades e possibilidades.

Palavras-chave: Dança. Ensino. Educação Infantil. Linguagem.
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ABSTRACT

This production is a reflection about the practices/experiences involving the 
teaching of the dance developed by the teachers in the Núcleo de Educação Infantil 
(NEI/UFRN), with the children from 2 to 7 years old, having as objectives: describe 
and interpret the lived experiences with the dance focusing on the meaning of the 
dance and organization of the pedagogic job, identify blanks in the pedagogic 
practices of dance and appoint possible perspectives to the teaching of dance on the 
infant education. The way from the investigation has begun with the following 
question: Who do the teachers understand the dance and live it on the Núcleo de 
Educação Infantil? The research of phenomenological orientation toke as 
methodological reference the qualitative approach from the placed phenomenon type, 
this one has as beginning the interest on the phenomenon by the way as it happens 
on the lived experience from where comes the knowledge with we can present about 
the world, trying to interpret it, understand it on its essence/existence. The interviews 
showed that the researched subjects give to the dance different meanings and 
consequently present variations on the manner to organize the work around this 
knowledge. The most of the teachers recognizes the dance as a culture expression, 
being a priority on the school the job with the folkloric dances. They recognize too the 
dance as knowledge/content coming from the Arts and Physical Education areas and 
its relation with the knowledge from others areas on the pedagogic action. There 
were found different process on the way to conduct the job with the dance in relates 
from experiences done with dance at NEI and, therefore, of teach/learn this 
knowledge. Its perceptible that exists a systematic work with the objective of develop 
the dance and its various educative possibilities, starting from the research about its 
origins, the exploration of the movement, the contextualization until the artistic 
practice. Those possibilities are reinforced on the school’s curricular propose. Some 
experiences have as a priority the free expression, the dance’s vision without context 
or the reproduction of movements as stand manners of teaching dance, situations 
like those observed on the investigation as products from the blanks on the academic 
formation from the teachers with must be fixed. The interpretation of the experiences 
with dance, described by the teachers from NEI, connected with the theoretical 
referential from the investigation, allowed to appoint three perspectives to the work 
with dance in the infant education, having as main interlocutors Merleau-Ponty and 
Rudolf Laban: the dance as the body’s language; the dance and its movement 
factors; imitate, improvise and play: manners of draw ways to dance. On those
process are emphasized the dance on the scholar context, the elements that 
constitute this language and the forms of appropriate from it supported in a ludicrous, 
poetic and educative vision, having as focus the children’s education on its 
peculiarities and possibilities.

Key-word: Dance. Teaching. Infant Education. Language.
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1 INTRODUÇÃO

O desejo de trabalhar a linguagem da dança na Educação Infantil, de forma 

consciente, conjugando-a às experiências vivenciadas por mim e por outras 

professoras, impulsionou-me aos estudos de Mestrado. E ao debruçar-me sobre o 

tema, pude perceber que ensinar dança - como qualquer outro conhecimento - exige 

pesquisa, reflexão crítica sobre a prática, fundamentação teórica, desejo e crença de 

que a mudança é possível, sensibilidade à beleza artística, esforço para rever e

superar limitações teóricas e práticas, conhecimentos específicos sobre dança, arte, 

movimento, corpo e linguagem, além de valorização das experiências vividas como 

fonte de compreensão de todo o conhecimento que temos e podemos ter do mundo. 

Como nos ensina Paulo Freire (1996), ensinar é uma especificidade humana, exige 

competência, comprometimento, disponibilidade para o diálogo – ação, reflexão, 

transformação –, curiosidade, emoção, desejo e sonho.

Em 1981, iniciei minhas atividades como professora em escolas estaduais, 

municipais e particulares, onde tive oportunidade de observar e realizar alguns 

trabalhos de dança enquanto atividade recreativa, tomando como referência as 

vivências do cotidiano, vez que não tive acesso a essa linguagem como área de 

conhecimento durante a minha formação no curso de Pedagogia e nos cursos de 

qualificação promovidos pelos órgãos públicos de Educação. Em alguns desses 

cursos de formação, professores de Educação Física nos ensinavam atividades 

recreativas em torno de cantigas e brincadeiras de roda - as quais tinham por

objetivo desenvolver a livre expressão das crianças. Na escola, essas brincadeiras 

aconteciam como atividade recreativa, festiva, comemorativa e também para ocupar 

e acalmar as crianças, quando o professor achava que elas estavam muito agitadas.

No ano de 1998, deixei o ensino público - estadual e municipal - para 

trabalhar no Núcleo de Educação Infantil da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (NEI)1. Nesta escola, tenho trabalhado com crianças de dois a sete anos de 

idade e em cada turma com que trabalhei tive algum tipo de experiência com a 

dança. Nessas turmas, pus em prática algumas atividades com dança quando havia 

                                                
1 O NEI é escola pública federal fundada em 1979, unidade suplementar vinculada 
administrativamente ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas e, pedagogicamente, ao 
Departamento de Educação da UFRN. Tem como objetivo a educação de crianças de um ano e 
sete meses a sete anos de idade, filhos de alunos, funcionários e professores da UFRN e 
crianças da comunidade.
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possibilidade de introduzi-la dentro do ‘tema de pesquisa’ – forma utilizada no NEI

para articular o conhecimento das áreas de conteúdo, o contexto sociocultural das 

crianças e os aspectos vinculados diretamente à aprendizagem (REGO, 1999, p.61).

A cada ano, por ocasião dos festejos juninos, nós, professoras do NEI, 

desenvolvemos com as crianças pesquisas sobre o tema São João. Na Turma Cinco 

(Alfabetização), geralmente desenvolve-se uma pesquisa sobre a quadrilha. No ano 

de 2006, por exemplo, iniciamos uma pesquisa sobre quadrilha através da história 

da dança - sua origem, seu sentido histórico e cultural -, passando pelas formas 

como era dançada pela Corte Portuguesa, até as mudanças que ocorreram no modo 

de dançar, de se vestir, do ritmo e das coreografias, ao longo do tempo. As crianças 

participaram ativamente da pesquisa: levaram informações colhidas por meio de 

entrevistas feitas com os seus pais e avós, descreveram suas vivências, produziram 

textos, pinturas, desenhos e enfeites para o ambiente da sala e escola. Além disso,

assistiram a apresentações de grupos de quadrilha da nossa cidade, o que foi 

propiciado pelo NEI através do Projeto Sons e Tons2. Também aprenderam a dançar 

quadrilha, observando e imitando os passos ensinados por nós, professoras.

Com as crianças menores, desenvolvemos o mesmo tema, só que a pesquisa 

é organizada em torno dos elementos que compõem essa festa, por exemplo, 

enfeites, brincadeiras, nomes de danças (xote, xaxado, quadrilha), comidas típicas, 

adereços, figurino e músicas. Durante o estudo, propomos a audição de algumas 

músicas relacionadas ao tema, oportunidade em que as crianças dançam livremente 

ao som das mesmas. Mediante a observação da preferência musical e do 

envolvimento das crianças, fazemos a escolha de uma música. A partir dessa 

escolha, criamos uma composição de movimentos e passos, que é ensinada

(demonstrada) e, através da imitação, é aprendida pelas crianças e apresentada no

dia da festa junina.

Em outros momentos de festividade, como Carnaval e Natal, desenvolvi,

conjuntamente com outras professoras, atividades em torno dessas datas 

comemorativas, trabalhando-as como ‘tema de pesquisa’. Isto é, conversamos, 

realizamos o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças e questões a 

serem pesquisadas sobre o tema.  Durante essa pesquisa, propiciamos às crianças 

                                                
2 O Projeto Sons e Tons tem como objetivo principal proporcionar à comunidade escolar, crianças, 
educadores e pais, a apreciação das diferentes  diversas produções culturais: dança, música, teatro, 
artes plásticas, literatura etc.
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o acesso ao conhecimento histórico dessas festas e a apreciação dos elementos 

que as caracterizam (enfeites, figurino, comidas típicas, instrumentos sonoros, 

música, ritmo, dança, etc.), através de vídeos e/ou apresentações realizadas na 

escola. Nesse movimento de ensino e aprendizagem, as crianças desenvolvem 

diferentes atividades como, por exemplo, desenhos, leituras, produção de textos, 

aulas-passeio, culinária, pintura, modelagem e atividades de dança. 

Fora das festividades, lembro termos proposto às crianças, com idades entre 

quatro e cinco anos, o estudo de uma dança popular denominada ciranda, para ser 

apresentada no Encontro de Educação Infantil3. Iniciamos a pesquisa assistindo a

um vídeo sobre essa dança, atividade a que chamamos de apreciação. Logo após, 

os alunos falaram do que haviam percebido e, no dia seguinte, trouxemos um livro e 

lemos para o grupo a história da ‘Ciranda de Lia’. Para finalizar, organizamos os 

passos da dança, demonstrando e realizando com as crianças os movimentos da 

ciranda. Ensaiamos por alguns dias, o que culminou com uma apresentação na 

abertura do Encontro de Educação Infantil, realizado por nossa escola em 2002. 

Nesse dia, antes de iniciar a apresentação, uma das crianças narrou para os 

congressistas a história da Ciranda: a origem, o espaço onde era realizada, o 

figurino característico, quem e por que era dançada, ou seja, todos os sentidos 

dessa dança. 

Outra prática de ensino da dança desenvolvida por mim, conjuntamente com 

outra professora, pois trabalhamos em dupla, é a inserção - dentro do ‘tema de 

pesquisa’ -, quando possível, de músicas e danças que abordem o assunto 

estudado. Assim foi com o estudo sobre a vida e obra de Monteiro Lobato. 

Embora tenhamos desenvolvido essas experiências tomando como referência 

metodológica o ‘tema de pesquisa’ e a ‘abordagem triangular’4 para o Ensino de 

Arte, através do fazer artístico, da leitura e da contextualização da obra de arte

(BARBOSA, 2005), percebemos alguns desentendimentos durante o processo de 

                                                
3 Encontro de Educação Infantil é promovido  anualmente pela equipe administrativa e pedagógica do 
NEI, o qual integra educadores de todo o Brasil,  visando discutir, aprofundar e compartilhar os 
saberes e modos de conceber e fazer o trabalho com crianças, bem como discutir  as ações políticas 
e pedagógicas relativas à Educação Infantil. 
4 A Abordagem Triangular é originada de outras três bases epistemológicas: as escuelas al Aire Libre 
Mexicanas, o Critical Studies in Art and Dseign Education Inglês e o DBAE (Discipline Based Art 
Education) americano. Foi organizada e posta em prática no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (1987), e vem sendo utilizada em muitas escolas brasileiras, por muitos 
professores, para o ensino das artes: pintura, dança, teatro e outras modalidades artísticas 
(COLEÇÃO COTIDIANA ESCOLAR: O ENSINO DE ARTE NA INFÂNCIA. NATAL: 
UFRN/PAIDEIA/MEC, 2006, Nº01 – V.02).
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sistematização e apropriação da linguagem da dança. Essa discussão acontece em 

decorrência da falta de conhecimentos acerca desse conteúdo, principalmente no 

que se refere a: o que ensinar, como ensinar para crianças e onde buscar 

fundamentos teóricos para orientar o trabalho. Isso representou grande desafio, 

gerando inquietações, curiosidades, indagações e o desejo de busca por 

conhecimento específico no campo da dança.

Durante alguns anos, os encaminhamentos metodológicos vividos nas

experiências pedagógicas que incluíam a dança pareciam suficientes porque 

atendiam aos objetivos definidos para o aprendizado dos conhecimentos previstos 

em cada ‘tema de pesquisa’. Tais conduções permitiam o acesso à cultura, à arte e 

ao desenvolvimento dos movimentos rítmicos e expressivos das crianças, conforme 

está no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (RCNEI), em nossa 

proposta pedagógica e na ficha de avaliação das crianças, dentro da área de 

Educação Física.

Porém, algumas questões foram surgindo: Quais os conteúdos específicos da 

dança? Quais os objetivos de uma aula de dança? Como relacionar a dança com

outras áreas de conhecimento? Como fazer a dança acontecer, como ensinar o 

gesto dançante? Logo percebeu-se que, além de não ter tido uma vivência 

sistemática de dança, faltavam também os conhecimentos sobre a dança - advindos 

da Arte, da Educação Física e da própria dança. 

Ao realizar um levantamento em relatórios5, inclusive naqueles publicados no 

Caderno Faça e Conte6, sobre o estudo da dança no NEI, encontraram-se poucos 

registros de que esse conhecimento é estudado como conteúdo das áreas de Arte 

ou Educação Física, embora a dança ou atividades com música e dança apareçam 

em meio a outras temáticas. Os poucos registros encontrados vieram confirmar que 

a dança, no NEI, em relação a outros conhecimentos, não acontece 

sistematicamente e que, quando ocorre, está quase sempre associada às danças 

tradicionais que são apresentadas em festas da escola. 

Essa constatação é pactuada e citada por Fonseca (2006, p. 14) em sua 

dissertação de Mestrado sobre “A Linguagem Teatral na Educação Infantil”, na qual

                                                
5 Os relatos de experiências são registros bimestrais da prática pedagógica elaborados 
bimestralmente pelas professoras, geralmente relacionados ao tema estudado em cada turma. 
6 O caderno Faça e Conte é uma publicação voltada para profissionais da Educação Infantil e de 
áreas afins. Constitui-se em relatos de práticas desenvolvidas pelas professoras do Núcleo de 
Educação Infantil - NEI/UFRN.
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afirma que há, por parte das professoras do NEI, “preferência em trabalhar com as 

crianças as danças regionais”, denominadas também danças folclóricas, em 

detrimento de outros gêneros. Essa preferência pelo trabalho com as danças 

tradicionais, resistência e dificuldade é confirmada e justificada por Vieira (2001): 

Em minha experiência profissional, pude constatar dificuldades e 
resistência dos professores do NEI, assim como dos professores que 
participam dos cursos de extensão oferecidos sistematicamente pelo NEI,
em trabalhar com a dança. Isso é decorrente da ideia de que a mesma 
envolve e exige movimentos técnicos formais que só se adquire com muito 
treinamento. (VIEIRA, 2001, p. 9).

Por outro lado, devemos compreender que as professoras de Educação 

Infantil do NEI, na sua maioria formadas em Pedagogia, não tiveram, na graduação,

acesso a conhecimentos teóricos e práticos sobre dança. Mesmo assim, 

sistematizam e desenvolvem o ensino de danças tradicionais a partir de suas 

experiências, aprendidas fora do contexto formal de ensino.

No entanto, verificamos que a equipe pedagógica desta escola, tem primado 

pelo aprofundamento teórico e prático proporcionando e incentivando a qualificação 

permanente dos seus educadores, para poderem suprir as lacunas da formação e 

ensinarem com mais competência os conteúdos das várias áreas de conhecimento. 

Assim, desde 1995, a equipe pedagógica do NEI, vem realizando estudos nas 

diversas áreas do conhecimento: matemática, Ciências Sociais e Naturais, 

Linguagem, Ensino de Artes, Educação Especial e Educação Física, visando 

aprofundamento teórico e prático. Em decorrência desses estudos e reflexões a 

dança passa a fazer parte da Proposta Pedagógica dessa escola, como conteúdo da 

área de Educação Física e Artes (VIEIRA, 2001; UFRN/PROPOSTA PEDAGÓGICA, 

2004). O estudo da Educação Física e da Arte como área conhecimento, com 

conteúdos, objetivos e metodologia própria, só teve início no NEI a partir da 

Reestruturação da proposta Curricular7 da escola, da definição da metodologia do 

tema de pesquisa e dos estudos realizados através do curso de aperfeiçoamento 

intitulado “Fundamentos do Ensino de Arte na Educação Infantil” (ROCHA, 2000)8.

                                                
7 Ver p. 31. CARVALHO, Tânia C.A. de. – A (re)construção de saberes no coletivo: resgate de um 
processo de assessoria pedagógica. Tese de Doutorado – Natal DEPED (PPGEd/CCSA/UFRN, 
1999).
8 A assessoria da professora Doutora Vera Rocha, parte do seu trabalho da tese de Doutorado: 
Rocha 2002.
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Dessa forma, o trabalho com dança no NEI, tem se efetivado muito mais como 

conteúdo da área de Artes e não de Educação Física.

Ao tomar consciência de que sabia muito pouco sobre os conhecimentos 

relativos à dança para poder ensiná-la, surgiram as inquietações e indagações que 

levaram a esta pesquisa e, consequentemente, ao encontro dos saberes produzidos 

sobre a mesma. A leitura de alguns livros de autores brasileiros sobre dança na 

perspectiva da educação, me levaram a uma viagem pelo mundo cultural, social e 

educativo da dança. Embora poucos tratem especificamente da dança na escola 

infantil, localizei livros, Dissertações, Teses, Monografias e diversos artigos sobre 

corpo, movimento, dança, estética e outros temas, publicados por vários educadores 

e pesquisadores que se dedicam ao estudo da dança, inclusive no âmbito da UFRN. 

Destaco aqui minha afinidade com as obras ‘Dança é educação: interfaces entre 

corporeidade e estética’, de Karenine Porpino, pesquisadora da UFRN; ‘A dança no 

contexto’ e ‘Dançando na escola’, de Isabel Marques; ‘Dança... Ensino, sentidos e 

possibilidades na escola’, de Débora Barreto (PORPINO, 2006; MARQUES, 1999;

2005; BARRETO, 2005). 

Durante as leituras dos livros citados acima, fui imaginando o ensino da dança 

sob um novo olhar, querendo descobrir como esse conhecimento poderia ser 

desenvolvido na Educação Infantil. Imaginei a escola sendo o ‘palco’, um lugar de 

movimento, criação, experiência, expressão e produção da dança; os professores e 

crianças experimentando, explorando e criando múltiplas possibilidades de gestos, 

movimentos, relacionamentos e sentidos, aprendidos uns com os outros, bailando no 

tempo e no espaço como plumas ao vento, sob o olhar sensível de quem aprecia a 

dança e compreende os sentidos expressos nos corpos em movimento (BARRETO, 

2005).

Vislumbramos assim, uma educação permeada pela linguagem da dança,

uma forma de estabelecer uma relação imbricada, entrelaçada – do homem (cultura) 

com a natureza e, portanto, com a vida; estendendo-se aos seus correspondentes 

sujeito-objeto e corpo-mente (espírito). Concordamos com Morin (2006, p. 58), no 

sentido de que um dos saberes necessários à educação do futuro implica educar o 

ser na sua natureza antropológica, pois “somos seres infantis, neuróticos, delirantes 

e também racionais. Tudo isso constitui o estofo propriamente humano. O ser 

humano não só vive de racionalidade e de técnica: ele se desgasta, se entrega, se 

dedica a danças, transes, mitos, jogos, festas, cultos, magias, ritos, [...]”.
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No movimento de pesquisadora, iremos, como diz Morin (2007, p.29), “criando

estratégias, caminhos”, sentindo os fluxos, seguindo estradas e veredas, observando 

e dando sentidos aos gestos que emanam das experiências, do corpo em 

movimento, da natureza e da cultura, indissociavelmente.

O primeiro gesto em direção aos conhecimentos necessários à compreensão 

da dança foi como um primeiro encontro amoroso, permeado por desejos, incertezas 

e curiosidades. Esse encontro deu-se também em direção ao aporte vivencial dessa 

linguagem, uma vez que em minha formação acadêmica, especificamente durante o 

curso de graduação em Pedagogia, não tive acesso aos conhecimentos necessários 

ao ensino de dança para além da vivência da dança no cotidiano. 

Sendo assim, passei a frequentar, a partir do Programa de Estágio Docência, 

aulas de duas disciplinas da Licenciatura em Educação Física da UFRN: uma, 

ministrada por minha orientadora professora Karenine de Oliveira Porpino, intitulada 

‘Dança’, e outra, oferecida pela professora Larissa Kellly de O. M. Tibúrcio,

denominada ‘Dança Educacional’. Nessas disciplinas, os conhecimentos teóricos e 

práticos sobre dança foram trabalhados de modo a serem aprendidos 

conscientemente e de forma contextualizada. Como aluna, tive acesso aos 

conhecimentos e vivenciei diversas possibilidades de trabalho com a dança, em que 

o corpo dialoga com os outros e com o mundo por meio dessa linguagem. 

O segundo gesto foi um retorno à escola, à sala de aula, lugar onde também 

se vive experiências com a dança, para reaprender a ver, sentir e viver, sob um novo 

olhar, o ensino da dança com as crianças. Isto nos remete a Merleau-Ponty, 

O mundo da percepção, isto é, o mundo que nos é revelado por nossos 
sentidos e pela experiência de vida, parece-nos à primeira vista o que 
melhor conhecemos, já que não são necessários instrumentos nem 
cálculos para ter acesso a ele e, aparentemente, basta-nos abrir os olhos e 
nos deixarmos viver para nele penetrar. [...] esse mundo é em grande 
medida ignorado por nós enquanto permanecemos numa postura prática 
ou utilitária, em que foram necessários muito tempo, esforços e cultura 
para desnudá-lo e que um dos méritos da arte e do pensamento modernos 
(entendendo por moderno a arte e o pensamento dos últimos cinquenta ou 
setenta anos) é o de fazer-nos redescobrir esse mundo em que vivemos, 
mas que somos sempre tentados a esquecer (MERLEAU-PONTY, 2004, 
p.1-2).

Os novos conhecimentos, aliados às experiências com dança realizadas com 

as crianças no NEI, me suscitaram reflexões e saberes para tentar descrever, 

sistematizar e reescrever - com outro olhar - possíveis perspectivas para o ensino da 
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dança na Educação Infantil. Isto é, revelou-se-me outro ‘cenário’ a ser construído 

para a dança neste nível de ensino. Assim, partimos para a investigação com as 

seguintes questões: Como os professores compreendem a dança no NEI? Como a 

vivenciam na sua prática pedagógica, na Educação Infantil? 

As reflexões feitas neste texto têm como objetivos: descrever e interpretar a 

experiência de professoras com o ensino da dança no Núcleo de Educação Infantil-

NEI com foco no significado da dança e organização do trabalho pedagógico;

identificar lacunas e pontos de reflexão para a ampliação do trabalho com o ensino 

da dança no NEI; apontar perspectivas para o ensino da dança no NEI a partir da 

interpretação do trabalho já realizado nessa instituição.

As discussões sobre a inclusão da dança no contexto da Educação não são 

recentes. Laban (1978; 1990), ainda na primeira metade do século XX, demonstrou 

interesse por introduzir essa linguagem artística e educativa no processo 

educacional de crianças, jovens e adultos.  Este coreógrafo, nascido no império 

austro-húngaro, foi um importante estudioso do movimento humano, e criou a 

coreologia - ciência, estudo do movimento - definindo os elementos ou estruturas 

que o compõem (dançarino, som e o espaço).  Esse conhecimento trouxe novas 

maneiras de pensar o corpo em movimento, o fez ser reconhecido no mundo e 

lembrado pela nomenclatura: ‘dança educação’ ou ‘dança educativa’ (MARQUES, 

1999; 2005; RENGEL, apud MOMMENSOHN e PETRELLA, 2006). 

Desde 1991, quando se iniciou o processo de implantação do Movimento de 

Reorientação Curricular e a introdução da dança no currículo de escolas brasileiras, 

oficialmente pela primeira vez nas escolas da rede municipal de São Paulo, o ensino 

e a aprendizagem da dança tomaram novas dimensões. Em 1997, a dança foi 

reconhecida como conteúdo a ser trabalhado nas escolas, incluída, mencionada e 

sugerida em documentos nacionais como os PCNs e o RCNEI (MARQUES, 2005). 

Foram tidos muitos avanços em termos de produção de conhecimentos. Em 

São Paulo (1989), por exemplo, a partir de um amplo debate, surgiram propostas 

teóricas para o ensino de dança, fundamentadas nos trabalhos com a coreologia -

de Laban (1990), com a arte - de Barbosa (2005), e com o tema gerador - de Freire

(2006). Essas propostas tinham como princípio não separar a teoria da prática, não 

impor conteúdos curriculares, permitindo que cada escola desenvolvesse seus 

próprios projetos pedagógicos.



19

Nos últimos anos, pesquisas têm contribuído para novas compreensões sobre 

a dança na educação, possibilitando àqueles que lidam com este conhecimento a 

construção de novos caminhos para a sua efetivação no espaço educativo. Nesse 

sentido, encontraram-se algumas produções que se aproximam do objeto de estudo

em questão. Destacam-se os estudos de Porpino (2006), Barreto (2005), Marques 

(1999; 2005), Dantas (2001), Strazzacappa9 (2001) e Tibúrcio (2005) - pela 

importante contribuição de suas reflexões para a dança na educação - e Nóbrega

(2001), por tratar da teoria da corporeidade, propiciando o estabelecimento da 

relação corpo, dança e educação. Reputamos significativas, também, as 

dissertações de Caldas (2003), Ribeiro (2003), Antunes (2003) e Viana (2003), por 

abordarem a dança no contexto da escola e em outros espaços educativos.

São reconhecidas as contribuições do Grupo de Estudos Corpo e Cultura do 

Movimento (GEPEC)10, considerado uma referência importante para se pensar sob 

novas perspectivas a dança e o corpo, transcendendo uma visão positivista, dualista 

e cientificista restrita ao racionalismo e à materialidade.

Nesse trabalho, entende-se que tais referências estão abertas a novas formas 

de “pensar e fazer dança”. É preciso aprender a redescobrir, reinterpretar, 

reescrever, ressignificar, inscrevendo-as sob um novo olhar. 

No entanto, nem todos os professores têm tido acesso aos conhecimentos 

produzidos, às discussões e propostas em dança. Em relação à prática desse 

conhecimento nas escolas brasileiras, principalmente nas de Educação Infantil, onde 

os professores formados em Pedagogia não têm a dança como conteúdo em seu 

currículo, ainda tem muito a ser feito.

As pesquisas mostram que em muitas escolas, salvo exceções, “a dança 

ainda é vista por grande contingente de professores apenas como recurso, meio, 

diversão e atividade extra-escolar” (MARQUES, 2005, p.102). Em decorrência dessa 

compreensão, tem sido proposta como veículo para ensinar conhecimentos de

outras áreas, para animar festas de final de ano, para ilustrar atividade folclórica, 

como brincadeira para ocupar o tempo das crianças/alunos, como atividade de livre 

expressão, entre outras finalidades. Isso revela falta de conhecimento, despreparo e 

desvalorização da dança no âmbito escolar. Segundo Marques (1999; 2005), a 

                                                
9 Professora do Departamento de Metodologia do Ensino da Faculdade de Educação da Unicamp e 
Doutora em Estudos Teatrais e Coreográficos (Universidade de Paris).
10 O GEPEC é um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Educação Física e ao Programa 
de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.



20

dificuldade de acesso a bibliografia, a escassez de produção de conhecimentos 

sobre o assunto e a falta de cursos de qualificação focados nesse conhecimento são 

apenas alguns dos fatores que contribuem para os equívocos e impedimentos 

quanto à inclusão, sistematização e efetivação do ensino da dança no âmbito 

escolar. Para mudar esta situação, a referida autora propõe tanto a reflexão crítica 

sobre o papel e a função da dança na escola, como o trabalho com a cultura 

corporal dos professores, independente de serem ou não artistas.

Para Strazzacapa (2001), embora a LDB 9394/1996 garanta o ensino de Arte 

como componente curricular obrigatório da Educação Básica, representado por 

várias linguagens, raramente a dança, a expressão corporal, a mímica, a música e o 

teatro são abordados, seja pela falta de especialistas da área nas escolas, seja pelo 

despreparo do professor que, mesmo percebendo o corpo como um canal através 

do qual o indivíduo se expressa, limita o movimento corporal humano dirigido a 

momentos precisos como o horário do recreio e a educação física. Entretanto, 

mesmo reconhecendo esses entraves, segundo Marques (2005), nos últimos anos

constata-se um significativo interesse de pedagogos e professores de ensino infantil 

pelos conhecimentos da dança. Alguns têm procurado se qualificar, o que 

demonstra a necessidade de inserir a dança dentro dos cursos de formação para 

professores que atuam na Educação Infantil. 

Identificou-se, a partir de pesquisas realizadas em periódicos, Dissertações, 

Teses e artigos, poucos trabalhos no segmento de dança para crianças - no 

contexto específico da escola infantil. Verificou-se, assim, a necessidade de estudos 

que possibilitem a sua compreensão enquanto uma linguagem corporal, partindo das 

experiências vividas com a dança no espaço da escola e das dificuldades 

encontradas para efetivar o seu ensino.

 Diante de poucas pesquisas sobre dança na Educação Infantil, entendeu-se

que há espaço para a pesquisa do presente objeto de estudo, sendo esta de grande 

relevância para outras pesquisas, formação e prática docentes. 

Para encontrar os possíveis caminhos que levem a responder  às indagações, 

fez-se opção pelo Núcleo de Educação Infantil (NEI)//UFRN, pois percebe-se que os 

trabalhos com dança desenvolvidos pelas professoras revelam diferentes formas de 

pensar e fazer dança na escola infantil, que podem - se bem interpretadas e 

fundamentadas - trazer contribuições para ampliar a compreensão e a vivência do 

dançar neste nível de ensino.
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Busca-se, dentro dessa diversidade de experiências com a dança, no NEI, 

apontar possíveis perspectivas para o seu ensino e aprendizagem, sem que seja 

preciso definir – exclusivamente – um professor de educação infantil ou um

profissional de Arte ou Educação Física para a ocupação dessa função, nem 

tampouco subtrair-lhes suas experiências, mas trazer aos educadores alguns 

elementos de reflexão para subsidiar a compreensão do ensino da dança no 

contexto da escola - como conhecimento, linguagem do corpo, criação artística e

cultura. 

Acredita-se ser esta uma das contribuições deste trabalho para a prática 

pedagógica do ensino da dança na Educação Infantil, como também para outras 

pesquisas e projetos de extensão nesse nível de ensino. Compreende-se que sendo 

a dança um conteúdo e um conhecimento da área de Arte e Educação Física, 

presente no RCNEI e no currículo de muitas escolas de Educação Infantil, como é o 

caso do NEI, é imprescindível que os professores estejam sintonizados com as 

produções teóricas e propostas metodológicas contemporâneas em torno da dança.

Entende-se que essa é uma tarefa possível de ser abraçada pelos

professores, em direção à elaboração de novas formas de pensar e fazer dança na 

escola (MARQUES, 2005). Nesse sentido, cabe a eles considerar a educação como 

um processo de aprendizagem da cultura, que não se traduz pela transmissão linear 

de conhecimento, mas pela criação e apropriação do sentido da existência: ouvir, 

ver, cheirar, degustar, sentir, imaginar (RESENDE, 1990); viver as experiências -

pois delas emanam os conhecimentos (MERLEAU-PONTY, 2004); não ter medo da 

errância, pois os erros apontam os caminhos, indicando o que se precisa aprender

(SERRES, 2004); criar ambientes de aprendizagem que incluam a linguagem 

corporal e a educação dos sentidos como fonte de conhecimentos (NÓBREGA e

VIANA, 2005); e, ainda, oferecer às crianças/alunos um espaço pedagógico propício

à expressividade corporal, às suas ‘cem linguagens’, no qual cada uma possa ser 

ouvida, tocada, significada, apreciada, criada e contextualizada na experiência do 

dançar.

Nesse trabalho, a compreensão de dança como produção humana repleta de 

sentidos existenciais (PORPINO, 2006) comunga com a compreensão de criança 

que ocupa o pensamento de autores como Áries, Sônia Kramer, Walter Benjamim e 

Merleau-Ponty.  Qual seja, crianças são sujeitos históricos, criadores de cultura, 

seres sociais que vivem e possuem um papel no grupo social, cidadãos de direitos 
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que apresentam formas singulares de viver e ver a realidade.  Seguindo a 

concepção de Merleau-Ponty (2006), entende-se que a criança não é um adulto em 

miniatura, nem um ser que por ter pouca idade não percebe o mundo em que vive, 

mas sim um ser inteligente, capaz de aprender, compreender e expressar o que 

vive, de interagir ativamente, por meio de diferentes linguagens. Esse entendimento, 

ao longo da pesquisa, tornou-se imprescindível para ampliar as reflexões sobre a 

dança e a educação no âmbito do ensino infantil. 

Portanto, a intenção de realizar uma pesquisa sobre a linguagem da dança na 

Educação Infantil partiu de um movimento sensível - uma tomada de atitude 

(compreensões e práticas) frente à realidade vivenciada em torno do ensino da 

dança no NEI. Foram sendo identificadas algumas questões – cuja compreensão 

demanda aprofundamento - que meu olhar atento captou, como: a necessidade 

pedagógica de fundamentação teórica e prática para sistematizar e desenvolver o 

ensino da dança, a compreensão de que “dança é educação” (PORPINO, 2006), a 

concepção de uma educação entendida como produção e aprendizagem da cultura 

(RESENDE, 1990) e a visão de escola infantil como espaço educativo de 

aprendizagem e produção da cultura, lugar onde as crianças têm o direito de 

aprender e expressar-se via diferentes linguagens - música, dança, teatro, artes 

plásticas etc.

A educação como aprendizagem da cultura em sua história se fará, 
particularmente atenta aos acontecimentos do passado e do presente, 
procurando compreender como a cultura é produzida, em vista de uma 
participação mais significativa nos acontecimentos futuros e o prosseguimento 
da história cultural. Educar-se é aprender a fazer história fazendo cultura 
(RESENDE, 1990, p.63). 

Isso parece ser o maior desafio para a educação dos últimos tempos, pois 

ainda se privilegiam os conhecimentos ditos científicos, racionais, em detrimento dos 

conhecimentos artísticos, que envolvem a sensibilidade. É um longo processo a ser 

seguido por aqueles que acreditam no corpo e na dança como uma de suas 

linguagens, nas possibilidades de criação corporal, na expressão criadora de 

sentidos que transcendem as janelas do visível, pois não estão dados e 

determinados, mas inscritos nos significados que são atribuídos aos gestos, por

cada cultura, num processo ininterrupto de criação. 
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Nesse estudo, não há intenção de apontar modelos ou propostas, mas

suscitar outras significações para o trabalho pedagógico em dança, no contexto da 

educação infantil, em prol de uma educação que considere a dança não só pelo seu 

aspecto social, lúdico, festivo, histórico, tradicional e espetacular, mas também como 

conhecimento e linguagem humana. 

Assim, a dança passa a ser tratada como conteúdo das áreas de Educação 

Física e de Arte, sem dicotomia, pois percebe-se que embora haja especificidades, 

em ambas a dança é uma linguagem corporal, cultural humana, produzida por um 

corpo que não é só físico, mas um corpo biocultural, capaz de perceber e 

transformar as coisas do mundo - lugar onde são vividas múltiplas experiências.  

No sentido de contribuir com os saberes necessários à compreensão da 

dança como linguagem do corpo e como expressão criadora de sentidos, toma-se

por horizonte a reflexão fenomenológica realizada por Merleau-Ponty sobre corpo, 

linguagem, expressão e percepção - presente no percurso de toda a sua obra. Como 

referência básica, destaca-se: Merleau-Ponty (1991, 1999, 2002, 2004, 2006). 

Dentro dessa mesma perspectiva, inserem-se nas reflexões estudos de Chauí 

(2000, 2002) - e de Maturana e Varela (2001). Em relação ao estudo das estruturas

do movimento e elementos da dança, alude-se ao pensamento de Laban (1990),

além de outros autores.
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Ilustração 2: Dança: Araruna

Trajetória Metodológica
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2 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Optou-se pela Fenomenologia como uma atitude, um estilo, um método e um 

modo de “reaprender a ver o mundo”, de buscar sentidos para o que desejamos 

compreender. Como a Fenomenologia considera as experiências vividas no mundo -

lugar em que aprendemos e construímos conhecimentos -, recorreu-se a este 

método para descrever, interpretar e compreender, as experiências com a dança no 

NEI.

A fenomenologia - fenômeno (do grego phainesthai, aquilo que se mostra por 

si mesmo) e logos (discurso esclarecedor; explicação ou estudo) - surgiu e cresceu 

com Edmund Hussel e pensadores fenomenológicos, como Heidegger, Merleau-

Ponty, Gadamer e Ricoeur. Destinada a fundamentar tanto a filosofia como as 

ciências, a Fenomenologia é um nome que se dá ao movimento filosófico cujo 

objetivo é a investigação direta, a descrição e interpretação dos fenômenos que são 

experienciados. “É, portanto, o estudo descritivo e interpretativo dos fenômenos tais 

como se manifestam no tempo ou no espaço, em oposição às leis abstratas e fixas

desses.” (BICUDO E ESPÓSITO, 1994, p.15 – 81).

“O fenômeno é aquilo que surge para a consciência e se manifesta para esta 

consciência como resultado de uma interrogação. Isto quer dizer que só existirá um 

fenômeno educacional se existir um sujeito no qual ele se situa ou o vivencia.” (FINI, 

APUD. BICUDO e ESPOSITO, 1994).

Na concepção fenomenológica de Merleau-Ponty (1994, p.1 - 2), a 

fenomenologia “é a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como 

ela é, [...]. É também um relato do espaço, do tempo e do mundo vividos”.

Esse modo fenomenológico de compreender o mundo, o qual é o meio natural 

e o campo de todas as nossas percepções, reporta-se a três elementos essenciais: 

a descrição, a redução e a compreensão do fenômeno.

A descrição relata o percebido, o visto, o sentido, a experiência como vivida 

pelo sujeito, “buscando a essência e a interpretação em termos contextuais, por 

meio da linguagem”. No entanto, descrever não é suficiente, é preciso uma 

interpretação dos sentidos revelados após ler e reler por várias vezes as descrições,

e então a percepção começar a fazer sentido para o que se interroga (BICUDO, 

2000, p. 74 – 75). 



26

A percepção é algo que se mostra e faz sentido para sujeito, a qual se 

configura como uma experiência corpórea e intencional mediante a relação 

intersubjetiva sujeito e experiência. Nas palavras de Merleau-Ponty (1994, p. 6), “a 

percepção não é uma ciência do mundo, nem mesmo um ato, uma tomada de 

posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e é 

pressuposta por ele.”. Ela é o meio de me realizar como consciência, estando aberta 

ao mundo, e essa realização se dá na relação entre o homem, o mundo e os outros, 

na qual o sentido é revelado para a percepção ou consciência. “O conhecimento, 

neste contexto, se dá pela percepção.” (MERLEAU-PONTY,1994, p. 15).

A redução fenomenológica “é o momento em que se retorna ao fenômeno 

com certo distanciamento”. Em outras palavras, é uma síntese ou seleção provisória 

do que se considera significativo da descrição, ou seja, o que é percebido como uma 

unidade que faz sentido para o que se interroga. A redução facilita a reflexão sobre o 

fenômeno, de maneira profunda, revelando o que é essencial para interpretar o que 

se deseja compreender e surge em conjunto com a compreensão. Desse modo, a 

compreensão só se efetiva no momento em que o pesquisador, de posse das 

reduções, as compreende como “um conjunto de asserções significativas para ele, 

pesquisador, que apontam para a experiência do sujeito, isto é, para a consciência 

que este tem do fenômeno”. Este conjunto de asserções denomina-se unidade de 

significado (MARTINS, 1992, p.60).

De acordo com Martins (1992), a trajetória da pesquisa fenomenológica inicia-

se com a intenção de situar o fenômeno que se deseja conhecer, colocando-o em 

evidência ou suspensão (epoché). Essa ação tem por finalidade o envolvimento do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado, de forma intencional, para que este possa 

ser percebido tal qual ele é na sua multiplicidade de sentidos.

Para realizar essa suspensão do fenômeno o pesquisador deve considerar 

sua experiência, a partir da qual pode interrogar as experiências de outros sujeitos, 

refletir sobre ela, identificar e interpretar os significados da mesma. Porém, cada 

sujeito vive em mundos distintos e, portanto, possui diferentes experiências. Isto 

pressupõe que os sentidos, expressos nas descrições dos mesmos, podem 

apresentar diferentes significados acerca do fenômeno ou não serem totalmente 

explicitados. Por isso, “o pesquisador é orientado por um sentido, por uma busca de 

significados que ele detecta nos discursos que revelam as intenções expressas ou 

articuladas”. O sujeito da pesquisa é o atribuidor de significados, e o pesquisador 
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procura a compreensão destes significados, realizando uma leitura cuidadosa de 

todas as descrições, o que se constitui numa interpretação do fenômeno. Ou seja, 

esta interpretação encerra a elaboração de um sentido para o todo das “proposições 

ontológicas e epistemológicas” (MACHADO, apud Bicudo e Espósito, 1994, p.39).

Outra característica importante da pesquisa fenomenológica é a utilização de 

um número reduzido de sujeitos, na pesquisa, uma vez que cada um só o representa 

e também pelo fato de não tencionar generalizar os resultados.

Após a apresentação de algumas perspectivas essenciais que caracterizam a 

indagação fenomenológica, nosso olhar foi direcionado para esta pesquisa, 

especificamente para as experiências em dança vivenciadas pelas professoras no 

Núcleo de Educação Infantil (NEI).

A trajetória desta pesquisa perfaz o percurso da modalidade do Fenômeno 

Situado, abordada por Martins (1992) e Bicudo (1994). Esta modalidade de 

investigação fenomenológica, de natureza qualitativa, necessita situar o fenômeno 

no contexto em que as experiências dos sujeitos ocorrem ou se manifestam, para 

perguntar o que faz sentido para eles, tendo como objetivo compreender o 

fenômeno estudado em suas várias perspectivas, além de sua transcrição pela 

linguagem. Assim, o pesquisador está interessado na experiência do sujeito em uma 

situação vivenciada. 

No presente estudo, os sujeitos participantes são professoras (efetivas e 

substitutas) do NEI, onde o fenômeno dança é vivenciado. A escolha dessa escola 

como locus da pesquisa se deu porque é nela que atuo como professora, em que

vivenciei diferentes experiências com a dança e de onde vieram minhas inquietações

para a pesquisa. Além disso, considera-se esta escola uma referência nacional na 

área de Educação Infantil, pela qualidade de ensino, pesquisa e extensão que são 

realizados, desde 1979, por seus educadores. 

Iniciou-se o primeiro contato com a diretoria do NEI e com a equipe 

pedagógica através de uma carta expedida pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRN, na qual foi solicitada autorização para a realização da 

pesquisa.

Após ter sido concedida a autorização, solicitou-se a colaboração das 

professoras, por escrito, momento em que foram dadas explicações sobre o objetivo 

da pesquisa. O critério de seleção foi ser professora efetiva ou substituta do NEI, 

podendo na ocasião estar ocupando a função de coordenação ou direção.
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Após a autorização recebida do NEI (anexo A) e a disponibilidade acenada 

pelas professoras para participação, deu-se início à elaboração dos dados para a 

pesquisa, ou seja, dos discursos/descrições dos sujeitos. Os discursos/descrições, 

proferidos pelos sujeitos/professoras, contemplam as experiências vividas e suas 

percepções em torno do trabalho com dança nessa escola. A coleta dos discursos 

ocorreu por intermédio de entrevistas, que se realizaram no próprio Núcleo de 

Educação Infantil, onde os sujeitos/professoras deram a sua contribuição, 

descrevendo suas experiências em torno do ensino da dança. 

Os discursos/descrições foram produzidos a partir da seguinte pergunta 

orientadora: como você compreende e vivencia o estudo a dança no NEI? Descreva 

o trabalho de dança que você realiza no NEI.

As descrições das experiências com o ensino da dança, no NEI, foram

gravadas em MP3 e transcritas para interpretação. Cada texto recebeu um número, 

de acordo com a sequência que foi dada, na ordem do 1ª ao 15ª professora, e os 

nomes dos sujeitos da pesquisa foram mantidos em sigilo. Foram consideradas as 

15 (quinze) descrições dos sujeitos, todos do sexo feminino, 13 (treze) professoras 

efetivas e 2 (duas) substitutas, com idades entre 25 e 50 anos e tempo de serviço 

que variam: 2, 4, 18, 20, 22, 28 e 29 anos. Das 15 (quinze) participantes, 11 (onze)

são graduadas em Pedagogia, 2 (duas) em Letras e 2 (duas) em Educação Artística, 

sendo 12 (doze) Especialistas em Educação Infantil, 2 (duas) em Psicopedagoga, 1

(uma) em Educação Ambiental, 6 (seis) delas com Mestrado em Educação e 4

(quatro) doutorandas na área de Educação.

Decidiu-se tomar as experiências com dança, desenvolvidas pelas 

professoras de crianças de dois a seis anos de idade do Núcleo de Educação 

Infantil, para ter-se uma interpretação/compreensão da dança vivenciada nesse 

espaço educativo, apontando-se então possíveis perspectivas para o ensino desse 

conhecimento. Fez-se necessária a contextualização histórica do espaço no qual as 

práticas com dança se desenvolvem, destacando-se aspectos relacionados à

fundação do NEI, suas atividades, os princípios teóricos que fundamentam o 

trabalho pedagógico da equipe e a dinâmica da escola.

Em conformidade com a UFRN/Proposta Pedagógica (2004), o Núcleo de

Educação Infantil resulta da unificação, em janeiro de 1998, das ações 

desenvolvidas até então pelo Núcleo Educacional Infantil (NEI), criado em 1979, com 

a Unidade de Educação Infantil I (UEI-1), criada em 1990. O NEI foi criado pela 
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Resolução 55/79 - CONSUNI, de 17 de maio de 1979, com características iniciais de 

creche, recebendo crianças a partir de 3 meses de idade. Atualmente, funciona na 

categoria de educação infantil e atende a crianças a partir de um ano e sete meses, 

filhos (as) de professores, funcionários e alunos da UFRN e comunidade.

Essa escola, autorizada pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), está 

vinculada pedagogicamente ao Departamento de Educação - DEPED e,

administrativamente, ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA. Em 

consonância com o Estatuto da UFRN, trabalha com ensino, pesquisa e extensão. 

Em relação ao ensino, propicia às crianças a vivência e a expressão contextualizada 

dos saberes produzidos nas diversas áreas do conhecimento, respeitando e 

ampliando as experiências das mesmas. Nas atividades de extensão, compartilha a 

sua práxis através de cursos de qualificação, assessoria a escolas da rede pública e 

privada, além de promover, junto com o Departamento de Educação, o Encontro de 

Educação Infantil e oferecer campo de estágio para alunos do curso de Pedagogia e 

áreas afins. No que tange a pesquisa, o NEI está integrado às linhas de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação e do DEPED, desenvolvendo estudos relacionados a 

temas nas áreas da elaboração de conhecimentos pela criança e da organização do 

trabalho escolar, oferecendo também espaço para estudos de Mestrado e 

Doutorado. Além disso, confere apoio aos alunos da graduação do curso de 

Pedagogia, aos quais são ministradas – em colaboração ou não – disciplinas no 

Núcleo de Estudos em Educação Infantil do curso de Pedagogia e do Pró-Básica. 

A escola possui Regimento próprio e Proposta Pedagógica. Apresenta um 

corpo docente e técnico qualificado, composto de doutoras, mestres, especialistas e 

graduadas. Os professores são contratados mediante concurso público, em regime 

de dedicação exclusiva. O corpo docente é formado por 31 (trinta e uma) 

professoras, das quais duas assumem as funções de diretora e vice-diretora, eleitas

pela comunidade escolar a cada dois anos; 02  (duas) coordenadoras pedagógicas, 

02 coordenadoras (duas) de extensão, 01 (uma) coordenadora administrativa e 09 

(nove) bolsistas.

Nos anos de 2007 e 2008, o NEI atendeu a 255 alunos, distribuídos em dois 

turnos, comportando em média 21 crianças por sala. O ingresso dos alunos se faz 

mediante sorteio público. As turmas são organizadas por faixa etária e integram as 

crianças com necessidades educacionais especiais. A ‘Turma 1’ é constituída pelas 

crianças de um ano e sete meses até três anos de idade; a ‘Turma 2’ comporta as 
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crianças entre três e quatro anos; a ‘Turma 3’ abrange as que têm quatro e cinco 

anos; a ‘Turma 4’ agrupa as que estão com idades entre cinco e seis anos; e a 

‘Turma 5’ as crianças que têm de seis a sete anos de idade. Essas turmas

geralmente são acompanhadas por duas professoras. 

O espaço físico do NEI é composto por sete salas de aula, estando cada uma 

organizada por cantos: o canto da roda, o canto da história, o canto das artes, o 

canto dos jogos e o canto do faz de conta. Em todos esses lugares, ocorrem as 

atividades participativas e a interação entre crianças e professoras em torno dos 

conhecimentos pesquisados, além de brincadeiras que são propostas pelo e para o 

grupo de forma intencional e organizada, em conformidade com os objetivos de 

ensino, necessidades e interesses das crianças em cada faixa etária.

Além das salas de aula, o NEI dispõe de outros espaços, como sala de vídeo, 

computação, biblioteca, brinquedoteca, assim como área aberta com quadra e 

parque que também proporcionam interação, diálogo e diferentes atividades e 

aprendizagens.

As atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela equipe 

pedagógica do NEI têm como lastro a compreensão de que a criança é um ser que 

tem necessidades, interesses, motivos e modos de pensar próprios.

Desse modo, compreende-se que a escola infantil tem um papel significativo 

no processo de desenvolvimento da criança, ao mediar e dinamizar as experiências 

e conhecimentos acumulados histórica e socialmente pela humanidade. De acordo 

com a Proposta Pedagógica/UFRN (2004), partilha-se da ideia de que a condição de 

ser criança é histórica e social. Logo, as crianças são concebidas como sujeitos 

humanos, constituem-se e desenvolvem-se nas interações sociais, aprendendo, 

incorporando e resignificando as práticas culturais, mediadas pela ação do outro 

(professor, criança, objetos sócio-culturais) e a infância como tempo inicial da 

vida/educação do homem a qual são vividas/experenciadas em cada lugar e épocas 

de forma diversa por cada sujeito. Podemos perceber que essa concepção coaduna 

com o Referencial Curricular de Educação Infantil - RCNEI que proclama:

As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 
estabelecem com outras pessoas e com o meio em que vivem. O 
conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um 
intenso trabalho de criação, significação e ressignificação (BRASIL, 1998,
p.21-22).
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Mediante essa compreensão de criança, as educadoras do NEI concebem a 

escola como um lugar de ensinar/mediar conhecimentos/práticas culturais 

pertinentes às crianças em sua contemporaneidade, organizando os espaços 

destinados à educação das mesmas. Selecionados por meio de concurso público 

federal, estes professores têm conhecimentos sobre as características infantis, 

formas de organização das aulas, conteúdos de ensino e rotina escolar, buscando

promover um ensino-aprendizagem de qualidade e profundidade nesse nível de 

ensino.

Concebem a aprendizagem como um dos fatores do desenvolvimento, e o 

desenvolvimento como um processo construído dialeticamente por meio de 

interações, das ações e experiências das crianças, mediadas pelas práticas 

culturais, com seus sistemas simbólicos de representação da realidade, o que

implica evoluções e interdependências em todas as suas manifestações: 

pensamento, linguagem, relações lógicas e topológicas, conceitos e operações. 

Fundamentadas nessas concepções, as educadoras do NEI propiciam a 

interação entre as crianças e outros adultos (educadores, famílias e comunidade), 

mediante situações pedagógicas significativas, com vistas a atender aos interesses, 

necessidades e possibilidades da criança.

O ensino busca acolher as especificidades das crianças, oferecendo um 

ambiente de respeito, cooperação e ampliação de saberes de si e do mundo via

diferentes linguagens. 

O ‘tema de pesquisa’ é a metodologia utilizada no NEI como forma de 

articular três dimensões: o conhecimento referente às áreas de conteúdo, o contexto 

sociocultural das crianças e os aspectos vinculados à aprendizagem. Para que um 

assunto possa ser considerado ‘tema de pesquisa’, é preciso que gere 

questionamentos, que instigue aprofundamento, que contribua para o entendimento 

do mundo em que se vive, que envolva a afetividade do grupo, sua curiosidade e 

interesse, e que possibilite a articulação com conhecimentos e conceitos de outras 

áreas.

O desenvolvimento do tema inicia-se pelo ‘estudo da realidade’, quando é 

feito um levantamento do que o grupo sabe sobre o assunto e sistematizam-se as 

questões a serem estudadas. Em seguida, dá-se a ‘organização do conhecimento’, 

através da busca de saberes elaborados pela humanidade. As professoras 

organizam atividades, orientando as crianças a encontrarem respostas às questões 
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propostas pelo grupo em diferentes portadores de textos, espaços culturais - como 

museus e bibliotecas, e profissionais especializados sobre o assunto. Por último, 

ocorre a síntese do que foi aprendido sobre o assunto, cujo registro se dá por 

diferentes formas de expressão humana.

O papel do professor, nesse contexto, é o de mediador e possibilitador das 

interações entre alunos e o conhecimento. No NEI, a educação infantil tem como 

função educar-cuidar-brincar. As crianças têm direito a professores capacitados, a 

uma rotina estruturante com atividades pertinentes, a espaços adequados, e a 

participarem de experiências culturais do seu grupo social de forma organizada - as 

quais são pensadas e planejadas para atender às suas necessidades, interesses e 

especificidades, objetivando também a construção da sua independência, autonomia 

e noções de espaço e tempo. 

Essas concepções teóricas assumidas pelo NEI advêm da abordagem 

interacionista, que tem seus princípios orientados pelos estudos de Piaget, Vygotsky 

e Wallon, sendo consideradas mais adequadas pela equipe pedagógica dessa 

escola para a compreensão do processo ensino-aprendizagem.  

Após ter contextualizado o espaço onde as experiências com dança são 

descritas pelas professoras e interpretadas pela pesquisadora, à luz do referencial 

teórico anteriormente referido, voltamos a discutir as questões metodológicas 

utilizadas para esse estudo. 

Com base nos momentos da análise qualitativa do Fenômeno Situado, 

proposto por Martins (1992) e Bicudo (1994, p.76), considera-se necessário 

apresentar os caminhos vividos nesta pesquisa desde o momento inicial de 

obtenção das descrições dos sujeitos até culminar na compreensão do fenômeno

dança. O ponto de partida foi a leitura das descrições dos sujeitos, consumada

repetidas vezes de modo a obter plena interação com todo o texto, compreensão da 

linguagem dos sujeitos e identificação dos significados nas descrições das 

experiências. Em seguida, discriminaram-se as unidades de significado. Partes das 

descrições foram selecionadas, tendo por critério de seleção a percepção e 

revelação - para a nossa consciência – da relação e sentido para a compreensão do 

fenômeno interrogado. Por último, essas unidades foram transpostas em linguagem 

do pesquisador, realizando-se uma síntese das experiências dos sujeitos.
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Esses momentos contemplaram dois aspectos de análise do fenômeno dança 

que intencionamos compreender: Uma análise individual ou ideográfica e uma 

análise geral ou nomotética.

A análise ideográfica refere-se às ideologias que permeiam as descrições dos 

sujeitos. Nesta pesquisa, através da análise ideográfica, busca-se compreender, nos 

discursos colhidos (gravados e transcritos), a leitura que faz cada uma das 

professoras do NEI, no que se refere ao ensino da dança na escola. As descrições 

foram analisadas individualmente, o que permitiu descobrir aspectos reveladores do 

fenômeno pesquisado. E, nesse momento, foram destacadas as unidades de 

significado e transformadas em linguagem da pesquisadora.

A análise nomotética significa um momento de passagem do individual para o 

geral. Compreende as relações de convergência, divergência e idiossincrasias 

encontradas na análise individual. Tomou-se como referência os aspectos 

significativos do fenômeno que foram encontrados na análise ideográfica. E, nesse 

segundo momento, elaborou-se a Matriz Nomotética (apêndice C), a qual possibilitou 

não só a verificação do cruzamento e correspondência entre as unidades de 

significado, mas essencialmente uma profunda reflexão sobre o fenômeno dança na 

Educação Infantil.

Ressalta-se que as unidades de significado consistem em frases que se 

relacionam umas com as outras, indicando idéias que fazem sentido em 

consonância com a interrogação formulada. Estas unidades não estão prontas; é 

por meio da leitura intencional e atenta dos discursos dos sujeitos que emergem, 

porque elas só existem em relação à disposição e intencionalidade da pesquisadora. 

As convergências são os aspectos comuns, invariantes, que apontam para a 

essência do fenômeno que, nesta pesquisa, é a dança no Núcleo de Educação 

Infantil. A essência é entendida como característica que se mostra em seus vários 

aspectos e é desvelada quando a pesquisadora observa e interroga 

intencionalmente o fenômeno, numa atitude de interpretar o sentido e o significado 

do que se mostra. 

A partir dessa trajetória metodológica, obtiveram-se quatro grandes unidades 

de significado: a dança como expressão cultural; a dança como 

conteúdo/conhecimento da área de Arte e Educação Física, a dança em interface 

com outros conhecimentos, processos de ensinar e aprender dança.  Estas unidades 

de significado, construídas a partir das interpretações feitas pela pesquisadora
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durante a leitura das experiências com dança descritas pelas professoras, mostram 

a estrutura geral do fenômeno estudado, tornando possível fazer a descrição e 

interpretação para a compreensão dança na Educação Infantil.

Por último, apresenta-se uma síntese interpretativa, tendo como base as 

convergências das unidades de significado que foram destacadas. Sublinha-se que 

a interpretação dada ao fenômeno dança encerra um olhar dentre outros possíveis, 

uma reflexão que se deu sob a compreensão de um referencial teórico e das 

experiências de vida dos sujeitos em um determinado contexto e tempo histórico e,

por isso, tem um caráter perspectival, passível de novas significações.

O nosso trabalho apresenta, além da introdução, o capítulo ‘Trajetória 

Metodológica’, na qual descrevemos os procedimentos utilizados para a realização 

do estudo sobre as experiências com dança na Educação Infantil.

Em seguida, o capítulo denominado ‘Os sentidos da dança e formas de 

organização do trabalho pedagógico’, aborda uma interpretação reflexiva de como 

os professores compreendem a dança e a vivenciam na escola, a partir da análise 

interpretativa de suas próprias experiências com dança – em consonância com o 

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil e com a Proposta Pedagógica 

do Núcleo de Educação Infantil.  Durante essa análise interpretativa, estabeleceram-

se conversações entre dança, corpo, educação e criança, tendo como eixo 

norteador os sentidos do fenômeno dança manifestados pelas professoras: a dança 

como expressão cultural, a dança como conteúdo/conhecimento e a dança em 

interface com outros conhecimentos, processos de ensinar e aprender dança.

No terceiro capítulo são apontadas algumas perspectivas para o trabalho 

pedagógico com dança na Educação Infantil, a partir da interpretação do trabalho já 

realizado, destacando: a dança como linguagem do corpo; a dança e seus fatores do 

movimento; imitar, improvisar e brincar: formas de desenhar caminhos para dançar.

Por último, são apresentadas as nossas considerações finais, apontando-se 

possíveis trajetórias para a ampliação do trabalho com a dança no Núcleo de 

Educação Infantil, que foram tecidas no transcorrer desse estudo e que podem servir 

de reflexão para novas formas de pensar e fazer dança em outros contextos

educativos. 
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Ilustração 3: Dança: Pastoril

Sentidos da Dança e formas de organização do trabalho 
pedagógico
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3 SENTIDOS DA DANÇA E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

“[...] nesse fazer, a gente pode está mudando e as mudanças vêm de 
inquietações mesmo desses profissionais e a gente fica contaminando os 
outros colegas, eles vêem fazer diferente e querem também saber porque 
é que a gente fez, qual foi o caminho que a gente trilhou e eu espero que 
sirva essa experiência que a gente teve [...].”11.

A prática educativa é um tema amplo, nem sempre fácil de analisar. No caso 

das práticas da dança na Educação Infantil, ainda há muito a ser explorado. Nossos 

objetivos, como apresentados anteriormente, são descrever e interpretar as 

experiências vividas com dança, identificar lacunas nas práticas de dança e apontar

possíveis perspectivas para o trabalho pedagógico em torno desse conhecimento na 

Educação Infantil. Para isso, as professoras foram solicitadas a descrever/falar do 

trabalho/experiência com dança realizado no NEI. 

Com o olhar atento aos discursos/experiências das professoras, aspectos

emergiram e se destacaram, tanto pela presença constante quanto pela ênfase com 

que foram abordados.

A partir de uma leitura ponderada das descrições (ver apêndice B) de cada 

professora, da interpretação individual de cada experiência narrada, e à luz das 

convergências e divergências identificadas na Matriz Nomotética (ver apêndice C),

foi possível descrever e apontar algumas interpretações para o fenômeno dança na 

Educação Infantil.

Como veremos a seguir, os sujeitos pesquisados atribuem à dança diferentes 

sentidos e, consequentemente, apresentam variações metodológicas na forma de 

organização do trabalho em torno desse conhecimento. Evidenciam-se momentos 

em que um mesmo sujeito concede mais de um significado e forma de organização 

do trabalho, existindo também entre os sujeitos compatibilidade de significados e 

metodologias para a sistematização e efetivação do ensino da dança.

Para compor a estrutura de nossa compreensão sobre as experiências das 

professoras com o ensino da dança no NEI, destacam-se, adiante, quatro unidades

significativas reveladas em nossa interpretação, as quais se configuraram no modo 

como essas educadoras compreendem a dança e a vivenciam neste espaço 

educativo.

                                                
11 Informação verbal: fragmentos retirados da entrevista feita com uma das educadoras do NEI.
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3.1 - A DANÇA COMO EXPRESSÃO CULTURAL

A expressão é a motivação mais significativa da dança, ela é o sentido e a 

função principal dessa linguagem. Uns se manifestam pela música, pelo teatro, pela 

poesia, pelas artes plásticas e outros se expressam pela dança. Na atualidade, há

diferentes aplicações da dança no mundo. Desde sua apreensão como magia, rito, 

cerimônia, celebração popular ou como diversão, a dança foi passando por 

transformações - tanto na forma como nos sentidos -, chegando hoje a ser entendida 

também como arte, linguagem, cultura, sendo praticada em diferentes espaços, 

como rua, academia, TV, show, cinema, teatro, igreja e escola e vivenciada com 

diferentes funções, tais como lazer, terapia, espetáculo e educação 

(STRAZZACAPPA, 2001).

No NEI, percebe-se que a prática pedagógica de grande parte das 

professoras participantes dessa pesquisa revela uma compreensão da dança 

vinculada ao conhecimento contextualizado das danças tradicionais12, mostrando-se

como uma das modalidades preferidas e a via de entrada da dança nessa escola. 

Em relação às “danças da moda” divulgadas pela mídia, como o funk, o rap, o 

break, o hip-hop, entre outras, estas não foram citadas pelas professoras do NEI 

como danças incluídas na atividade pedagógica sistemática. Já outros tipos, como a 

quadrilha, o bumba-meu-boi, a araruna, o frevo, o coco de roda, a ciranda e as 

cantigas de roda, a escola se sente responsável em garantir sua presença no 

repertório das danças estudadas, talvez para que não desapareçam com o tempo ou 

porque, tendo feito parte das experiências das professoras quando alunas dentro e 

fora do espaço escolar, oferecem-lhes conhecimentos históricos e práticos para 

ensiná-las às crianças. 

Percebe-se, assim, que a dança se faz presente prioritariamente como 

componente folclórico, sendo privilegiadas algumas danças tradicionais brasileiras 

em detrimento de outros repertórios presentes em nossa sociedade. Essa 

compreensão foi evidenciada nos relatos da maioria das professoras participantes 

dessa pesquisa, como está explicitado nos discursos a seguir: 

                                                
12 Nesse trabalho utilizaremos o termo danças tradicionais para nos referirmos a danças folclóricas 
que são tipos particulares de danças que foram criadas de modo anônimo e coletivo, tornando-se de 
domínio público (VIANA, 2003).
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“Todos os trabalhos que eu realizei com dança na Educação Infantil foram 
danças tradicionais [...]. [...] Eu não vi na Educação Infantil outro tipo de 
dança.” (P1)

“Primeiro, assim, a gente sempre tentava contextualizar essa dança, então 
a gente trabalhou muito a quadrilha que todo ano é tradição no NEI 
trabalhar quadrilha, [...] o pastoril e também o bumba-meu-boi. (P1)

[...] eu acho que é mais forte, não só na minha pratica, mais na prática em 
geral é a questão da dança folclórica, dança no período das festas juninas, 
danças populares. Todos os anos têm um período que a gente acaba 
fazendo a dança, mais nessa perspectiva mesmo como dança folclórica 
[...].”(P2)

Essa situação já foi abordada por Marques (2005), ao afirmar que, no Brasil, a 

entrada da dança na maioria das escolas se dá via danças tradicionais, populares ou 

folclóricas, entre tantas nomenclaturas para as danças que foram criadas e 

transmitidas pela tradição, de geração a geração, ao longo do tempo. 

Em geral, as danças tradicionais são desenvolvidas pelas professoras do NEI

a partir das festividades da nossa cultura, como o Carnaval e o São João, o que 

parece ter como objetivo o “resgate cultural”, uma vez que o trabalho se desenvolve 

basicamente em dois momentos: história/origem de suas tradições e repetições de 

coreografias, embora haja tentativas de outras propostas, como bem expressou as

professoras:

“[...] não dançar porque é São João, dançar quadrilha, mas contextualizar 
mesmo, ver de onde é essa dança a origem dela como é que ela é 
dançada [...], tanto na nossa região como em outras regiões do país. 
Exemplo foi o boi [...], que a gente foi em busca de pesquisar [...]. E aí a 
gente foi ver as diferentes manifestações dessa dança no boi nas 
diferentes regiões dos pais. [...]. Em outra experiência, na festa junina [...] a 
gente foi ver que danças que faziam parte aqui no Rio Grande do Norte a 
gente viu o coco. E aí [...] a gente viu a origem, a coreografia, como que ele 
era dançado em diferentes lugares, o que mudava, que elementos eram 
acrescentados e a gente fez uma ré-leitura. Na verdade as crianças nunca 
dançam exatamente como a gente tem levantado no contexto em que essa 
dança é vivenciada. [...] os passos, a coreografia, o figurino é uma releitura 
que a gente faz a partir dessa história em que a gente levanta a partir 
dessa pesquisa que a gente faz com as crianças bem dentro mesmo da 
metodologia, mesmo do tema de pesquisa.” (P2)

‘[...] como a dança é pra ser apresentada numa festa né, ela ta 
contemplando mais isso, de ser apreciada como um espetáculo pra o outro 
ver não é isso? [...] eu penso que é possível fazer as duas coisas juntas, ter 
o espetáculo porque é cultural, na nossa cultura a gente vai pra os lugares 
assistir dança, mas que esse não fosse o objetivo maior.” (P6)

A dança, para esse grupo de professoras, assume três funções, motivações e 

sentidos. É entendida como forma de comunicação e expressão cultural humana,
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como espetáculo para ser visto pela comunidade escolar e também como uma 

atividade lúdica (lazer). Todas essas, segundo a professora (P6), “fazem parte da 

nossa cultura”, permitem a experimentação e a ampliação dos movimentos, a 

criação e a expressão no exercício da espontaneidade. Porém, essa educadora 

percebe que “não é só isso”, ou seja, é preciso “ver a dança que está sendo 

proposta, conhecer a sua origem e história, as formas como é dançada em diversos 

lugares”.

As cantigas de roda e as danças tradicionais, propostas para as crianças 

pelas professoras do NEI, denotam o entendimento de que são expressões culturais

de cada grupo social, constituindo-se em atividades que buscam valorizar o 

conhecimento histórico das danças tradicionais, o movimento em suas dimensões 

expressivas e culturais, bem como o caráter lúdico dessas manifestações, conforme 

afirma uma das educadoras:

“E aqui no NEI eu fiz um trabalho com a Turma 1, [...] com as danças 
folclóricas, com as cantigas de roda que também foi, digamos assim, a 
orientação do trabalho [...] muito mais lúdico mesmo, de brincadeira com as 
crianças, era a coisa do brincar mesmo.” (P10)

No entanto, vê-se que a prática do ensino da dança, nesse contexto, para

algumas professoras, ainda está relacionada ao resgate das danças tradicionais da 

cultura brasileira, numa perspectiva folclorizante, ou à necessidade de destaque nas 

festividades relacionadas às datas comemorativas. 

A compreensão da cultura como folclore - algo da tradição, do passado, que 

pode desaparecer com o tempo e que por isso precisa ser resgatada, permite fazer 

referência à afirmação de Marques (2005), de que é comum entre alguns 

professores a ideia de que ensinando as danças tradicionais de nossa cultura, 

resgata-se a cultura e identidade brasileira. Isso porque no imaginário do professor

trabalhar a cultura brasileira é trazer para o conhecimento dos alunos as nossas 

raízes, como se estas estivessem no passado e numa determinada região do país. 

Concorda-se com Nóbrega e Viana (2005) quando enunciam que se toda 

dança carrega consigo o imaginário e o contexto em que foi criada, o ensino da 

dança na escola precisa se desvencilhar dos conceitos folclorizantes de cultura e de 

arte, uma vez que esta é multifacetada e polissêmica e que a tradição se renova e 
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contém elementos de avanços e retrocessos no modo como se compreende a arte, 

o corpo e a própria humanidade, em cada tempo histórico. 

Na percepção da professora (P2), as crianças gostam de dançar, mas a 

dança é “algo não muito presente na escola”. Buscando uma justificativa para esse 

fato, a educadora aponta alguns fatores, tais como: terem que dar “conta de muitas 

coisas”, o que acaba por deixar o ensino da dança para momentos de festividade, e 

“medo de perder o controle da turma”, haja vista que o estudo desse conteúdo 

envolve movimento corporal e isso demanda das professoras “o controle, o domínio 

da turma” diante do “tumulto, da agonia, da inquietação, todo mundo em pé, 

pulando”. 

Ao olhar atentamente para o relato descrito acima, vê-se que a dança nem 

sempre é tratada por todas as professoras com a mesma relevância dada ao estudo 

de outros conhecimentos. Além disso, o trabalho com essa linguagem envolve 

movimento, e isso provoca tumulto e inquietação nas crianças, incomodando 

algumas professoras. Talvez essa situação reforce o fato da dança ter seu espaço 

muitas vezes circunscrito às festividades juninas ou ao Dia do Folclore, o que 

também justifica a priorização das ‘danças de tradição’ na escola. 

Percebe-se, também, que um conhecimento como dança - que trabalha 

diretamente com o corpo e o movimento - na escola, ainda assusta, causa 

insegurança à professora, porque diante da agitação das crianças ela “pode perder o 

controle da turma”, ou seja, não saber como lidar com uma linguagem como a 

dança, que tem no próprio corpo em movimento o seu objeto de criação, 

compreensão, produção de sentidos e intercomunicação com os outros e o mundo.

Para contribuir com essa nossa interpretação, Marques (2005, p. 18), através 

de trabalhos de pesquisa e formação de professores, observa que:

[...] propostas de trabalho com o corpo, como a dança, que trabalhem seus 
aspectos criativos e transformadores, baseados na experiência, na 
aceitação e valorização de cada sujeito e do grupo, ainda causam certa 
insegurança àqueles que não tiveram dança na escola e no ensino 
superior, pois não conseguem compreender o seu “significado e sentido no 
contexto educativo” e/ou porque não aprenderam a lidar com “o processo 
de criação, com o indeterminado e o imprevisível.

Para Strazzacapa (2001), em muitas escolas ainda prevalece a ideia de não-

movimento como sinônimo de bom comportamento. Há ainda, em nossa sociedade,

valores e preconceitos com relação às atividades artísticas, quando se estabelece 
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que Arte se aprende de forma lúdica e Ciência de maneira séria, e que dança é 

coisa de mulher, mesmo quando se vive “em um país dançante como o Brasil”. 

Logo, propostas de atividades que trabalhem com o movimento corporal, como 

dança, música e teatro, são pouco abordadas, seja por falta de profissional da área 

ou despreparo do professor.

Os discursos das professoras (P13 e P6) apontam a compreensão de que o 

trabalho com dança na escola não deve apenas ser visto como atividade recreativa, 

de lazer e divertimento, mas como um conhecimento que se aprende na interação 

com os outros, na ação do sentir, olhar e vivenciar o dançar. Em outras palavras, na 

compreensão dessas educadoras, a música e a dança não devem apenas servir de 

coadjuvantes para as brincadeiras ou animar as festividades, mas além disso:

“Penso que é possível fazer as duas coisas juntas, ter espetáculo, porque 
na nossa cultura a gente vai a lugares assistir dança [...] e aprender coisas 
sobre dança com as crianças, apreciar e fazer uma releitura.” (P6).

“No ano passado, [...] fizemos um trabalho muito legal [...] a gente 
descobriu que [...] sempre que colocava a música era pra brincadeiras de 
estátua ou dança das cadeiras e a gente queria assim, que eles 
apreciassem a dança, sentissem pra depois então expressar isso no 
movimento.” (P13)

O ensino e o aprendizado da dança, segundo foi descrito no relato dessas

professoras, deve ir além do ato de aprender a fazer os movimentos e servir como 

espetáculo a ser apresentado em festividades da escola, embora isso seja 

importante, pois “faz parte da nossa cultura”, “mas isso não dever ser o objetivo 

maior” do trabalho com dança na escola. Em relação a isso, diz a professora (P6) 

que nós ainda não conseguimos ultrapassar, “nos desvencilhar” dessa forma de 

tratar a dança - apenas como fazer - para avançar e trabalhar dentro da 

“metodologia triangular” utilizada pela escola para o ensino da arte. “Apreciar, ver 

antes essa dança que está sendo proposta para o grupo, aprender coisas sobre 

dança, aprender e expressar-se por meio de movimentos, improvisações, fazendo 

uma releitura”.

Percebe-se que algumas professoras, ao priorizarem, na maioria das vezes, 

as danças folclóricas e o fazer – ‘aprender os passos’ -, acabam por não inserir 

outros repertórios de dança, como as danças de rua e outras experiências e 

possibilidades corporais de experimentação, criação e expressão. Atuando como 

detentoras desse conhecimento, selecionam as danças e trazem os ‘passos’
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prontos, perdendo de vista, deixando de considerar e instigar o potencial criador da 

criança, que é desejosa de descobrir; as professoras abrem mão de se tornarem

conscientes das possibilidades de criação e ampliação de movimentos e/ou 

expressões corporais realizados no cotidiano, que podem ser ampliados para 

compor uma dança. Isso, segundo Marques (1999, p.54), “pode comprometer o 

processo criativo e reflexivo possível de ocorrer na escola.”

Nesse caso, vê-se que é preciso ampliar o leque de possibilidades de 

(re)significação das danças tradicionais, trazendo para o universo infantil e da escola 

a dança nas suas diferentes formas e contextos.  Urge compreender que a dança,

enquanto linguagem do corpo, é expressão simbólica da realidade, se concretiza 

através do imaginário, da gestualidade, tem um caráter estético e plástico, adquire 

sentido na recriação e apropriação por aqueles que a realizam e sua matéria prima é 

o movimento corporal humano. E, principalmente, que a criança é capaz de criar e 

elaborar sentidos para os movimentos e gestos expressos pelo corpo, desde que o 

professor atue intencionalmente e com conhecimento durante o processo de 

aquisição e ampliação dessa linguagem.

Concorda-se com Nóbrega e Viana (2005, p.11) quando declaram que “a 

cultura é multifacetada e polissêmica” e que “a tradição se renova e contém 

elementos de avanços e retrocessos no modo como a arte, o corpo, a própria 

humanidade é compreendida a cada época.”

Tomando como referência essa compreensão da cultura como “tradição que 

se renova” (ALMEIDA, 2001, p.59), pode-se entender que a criação e recriação de 

uma dança e a elaboração da forma simbólica em dança acontecem por meio de 

experimentação, transformação dos movimentos cotidianos em gestos. Os gestos,

em dança, não são expressões fiéis da realidade, das ideias, emoções e sensações;

eles são formas simbólicas e transformadas do que se deseja expressar -

experiências, valores, conhecimentos, sentimentos, sensações e emoções - e 

ganham sentidos/significados no contexto cultural em que são criados e 

manifestados.

O reconhecimento de que a dança envolve o imaginário e o contexto em que 

foi criada é evidente na experiência vivida pela professora (P2), que traz o elemento 

da renovação cultural por meio do ensino da dança: 
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“[...] Na verdade, as crianças nunca dançam exatamente como a gente tem 
levantado no contexto em que essa dança é vivenciada. Geralmente, as 
crianças fazem uma releitura, os passos, a coreografia, o figurino... É uma 
releitura que a gente faz a partir dessa história em que a gente levanta, a 
partir dessa pesquisa que a gente faz com as crianças, bem dentro mesmo 
da metodologia, [...] do ‘tema de pesquisa’ [...]. A gente foi retomando isso 
de quem tinha essa experiência e a gente criou essa coreografia [...]”. 

Outro exemplo de concepção de “tradição que se renova” pode ser 

encontrado na experiência com dança tradicional, denominada ‘dança do boi’, 

desenvolvida pela professora (P6), conjuntamente com outra educadora, em que foi

proporcionado às crianças o conhecimento histórico e social dessa dança, em várias 

regiões do Brasil. A partir da apreciação das diferentes formas e sentidos criados

para essa dança, as crianças, sob a orientação das professoras, pensaram, 

recriaram e vivenciaram novas possibilidades estéticas para a dança do Boi. 

“[...] a gente tentou garantir pras crianças apreciar (sic) alguns grupos que 
dançassem o Bumba-meu-boi, para que elas pudessem ser despertadas a 
estar pensando (sic) [...],  criando o boi da gente, [...] recriando esse 
bumba- meu-boi, né? [...] como o Bumba-meu-boi ele tem um enredo, tem 
uma história, [...] a gente pesquisou, igual a um ‘tema de pesquisa’. A gente 
foi ver que dança é essa, onde é que ela surgiu, o que é que tem que 
existir no Bumba-meu-boi pra que quem olhasse pra nossa dança pudesse 
fazer relação, mesmo a gente estando recriando, fazendo a nossa releitura.
Mas que elementos a gente teria que ta garantindo (sic) pra  ser o Bumba-
meu-boi, quem olhasse dizia é uma releitura de Bumba-meu-boi.” (P6)

Diante das experiências dessas professoras, interpreta-se que o trabalho com 

dança desenvolvido, mesmo quando se volta para as danças da tradição, não se 

restringe ao dançar por dançar, à expressão corporal espontaneísta, hoje criticada 

nos meios educacionais de dança; nem tampouco se limita à repetição, à rigidez, ao 

virtuosismo e à técnica rigorosa, fragmentada e descontextualizada de qualquer 

sentido pessoal, social, cultural, aniquiladora do sujeito e do seu poder de 

transformação e criação. 

As experiências apresentadas revelam que o trabalho com dança tem um 

caráter educativo, cultural, artístico, lúdico, espetacular e simbólico. Através da

pesquisa, da contextualização e participação ativa das crianças durante todo o 

processo de construção desse conhecimento, a dança confere aos alunos a

possibilidade de ser, ou seja, de criar, experimentar essa forma de linguagem e 

poder conceber novos significados/sentidos.

Essa forma de abordar as danças tradicionais, na escola, remete-nos às 

diferentes danças presentes no mundo e às criações dos artistas da dança, como 
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Maurice Béjart, Pina Bausch, Martha Graham, Isadora Ducan, entre outros, 

lançando-nos na percepção que as produções artísticas em dança foram, ao longo 

da história, ampliadas, transformadas, desconstruídas e reconstruídas, recebendo 

novos significados. Em se tratando da dança, o processo de criação e expressão é 

elaborado por quem dança, no encontro e diálogo com outros corpos, pela 

experimentação de movimentos corporais que, transformados em gestos rítmicos,

ganham sentidos e significados os quais são recriados e revividos a cada momento 

(PORPINO, 2006). 

Em algumas experiências realizadas com o ensino/aprendizagem da dança, 

as professoras (P2, P6 e P12) mostram que as danças tradicionais têm um código 

técnico, uma maneira própria de dançar. Explicitamente, uma delas diz: “que 

elementos (códigos gestuais) é preciso garantir para que, sendo uma releitura 

[(re)significação], quem olhasse pudesse fazer relação (passado e presente) com a 

dança do boi?”. Mesmo não tendo conhecimentos específicos dos fatores 

movimento, espaço, tempo, peso e fluência da linguagem da dança, que são as 

estruturas ou códigos gestuais, os quais possibilitam a criação e recriação da dança 

no contexto da arte e da educação, essas educadoras, ao invés de reproduzirem os 

mesmos códigos gestuais, propuseram e conseguiram, com a participação ativa das 

crianças, reescrevê-la, interpretá-la com um novo olhar, diria que com base na 

sensibilidade, na percepção/experiência, no ver, ouvir, sentir, criar e fazer 

(NÓBREGA e VIANA, 2005). 

“Para dançar, é preciso o aprendizado de um código, porém um código de 

linguagem que vai além do verbal.” Ao dançar, o corpo extrapola o verbal para 

estabelecer uma comunicação que é feita por gestos, sinais e movimentos corporais, 

criando assim um vocabulário que as palavras não dão conta de expressar 

(PORPINO, 2006, p. 107).

Conforme as experiências descritas pelas professoras (P2, P6, P13 e P15), a 

dança é muito mais que espetáculo e expressão das tradições, é conhecimento, 

cultura, envolve imaginação, sensibilidade, criação, movimento e corpo, sem o que a 

dança não poderia ser criada. 

Mediante esse entendimento, Porpino (2006), a partir de sua experiência 

como professora de dança, propõe que esse conhecimento/conteúdo seja 

compreendido como uma das formas de manifestação cultural da humanidade,

conhecimento e forma de comunicação, podendo ser vivenciado pelos alunos 
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através de processos mais flexíveis, ou seja, considerando os valores, vivências e 

interações corporais dos alunos, através do contato com coreógrafos, dançarinos e 

com a pluralidade de danças existentes - em nosso país e no mundo.

Nesse sentido, considera-se pertinente buscar viver na escola uma educação 

sensível e humanizada, fundada na beleza, na ética e na estética, ou seja, na 

sensibilidade, na imaginação e na criatividade humana - e não na repetição, na 

reprodução, na divisão e fragmentação dos conhecimentos e da arte. Refuta-se a 

classificação da arte em popular/folclórica e erudita, pois esta é uma visão relativista 

e dicotômica de compreender e produzir a cultura. 

Um processo educativo transformador, no mundo globalizado, requer da 

escola (educadores) a capacidade de interferir criticamente, compreender e 

participar com seus alunos/crianças do que está posto na atualidade, contribuído e 

sendo parte desse processo de criação e transformação (FREIRE, 1996). É 

impróprio deixar de valorizar ou “embalsamar” as danças tradicionais, mas importa

dar-lhes novas configurações e sentidos, pois “tanto as danças populares quanto as 

contemporâneas, divulgadas pela mídia, trazem no corpo, nas coreografias, nas 

escolhas das músicas e dos figurinos, conceitos”, ao que acrescentamos, 

sentidos/significados “que precisam ser discutidos” (MARQUES, 2005, p.161).

Entende-se que, ao invés de ensinar e priorizar apenas as danças da 

tradição, se poderia perceber e experimentar com alunos/crianças a possibilidade de 

criação e transformação a partir dos repertórios já produzidos, das experiências, dos 

conhecimentos e sabedorias do corpo em poder improvisar, apreciar, criar, 

compartilhar saberes e prazeres, sentidos e significados, os quais se diversificam e 

se diferenciam em cada um, na experiência do dançar (PORPINO, 2006).

Ainda segundo Porpino (2006), é nesse contato ou vivência com a 

diversidade de experiências com a dança que pode surgir o encantamento, o 

entusiasmo e os múltiplos sentidos a ela atribuídos. Os sentidos que criamos ao 

dançar e ao apreciar uma dança são diversos, têm a ver com as nossas 

interpretações, as nossas percepções em relação ao dançar do outro, com as 

nossas emoções, sensações, expectativas, experiências, valores, intencionalidades

e formas de ver e sentir. É nesta relação intersubjetiva de pensar, sentir, criar, 

expressar e elaborar sentidos para uma dança que o corpo vive ou é levado por ela

a viver a experiência estética.
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Concorda-se quando Freire (2005) afirma que ao existir humanamente, nesse 

mundo, o pronunciamos, e pronunciar o mundo significa modificá-lo por meio do 

diálogo, o qual, para existir - não apenas como discurso/fala, mas como um ato de 

transformação - necessita de ação, reflexão e participação coletiva de todos os 

envolvidos no processo de conhecimento sobre a realidade que se quer mudar. 

Compartilha-se dessa compreensão porque acredita-se no ‘diálogo’ como 

articulador do processo de construção e transformação do conhecimento. Ensinar e 

aprender dança, ou qualquer outro conhecimento, implica reflexão, participação

intencional e ação competente dos envolvidos nesse processo, pois não 

aprendemos sozinhos, mas uns com os outros, inseridos no mundo, a partir das 

nossas experiências de vida, da troca de ideias, dúvidas, frustrações, necessidades, 

desejos e sentimentos. 

Acredita-se que é possível, como diz a professora (P6), despertar a criança 

para pensar e fazer dança. Dançando ou apreciando um espetáculo, estabelecemos 

contatos corporais, musculares, emocionais, estéticos e comunicativos entre 

participante e dançarino.  Esse contato “nos faz reviver os sentimentos expressos 

pelos artistas como se nos assemelhássemos a ele, e é um dos mais elevados 

ensinamentos da dança para transformar nossa própria experiência e enriquecer 

nossa própria vida com a criação dos outros” (GARAUDY, 1980, p.21).

Considerando as transformações e reconfigurações ocorridas com a dança, 

principalmente nas décadas de 1960 e 1970, as novas tendências de que a dança 

foi objeto ao longo dos tempos, a sua inserção nos documentos oficiais e no 

currículo de muitas escolas e as mudanças ocorridas no conceito de arte; 

considerando também que o Brasil é um país de tanta pluralidade cultural, em que a 

dança está presente na maioria das festividades brasileiras, trazendo alegria, 

história, cultura e, portanto, a identidade do nosso povo, somos impulsionados a 

acreditar na possibilidade de criação, recriação, apropriação, (re)significação e,

portanto, de produção das práticas culturais, entre elas a dança, no espaço da

escola. 

Movimentos e gestos em dança permitem elaborar impressões, conceber e 

representar experiências, projetar valores, sentidos e significados, revelar 

sentimentos, sensações e emoções. Nesse sentido, as pessoas, ao apreciarem ou 

executarem uma dança, podem estabelecer diversas relações de sentido entre o 
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que observam e as suas experiências de mundo, gerando suas próprias ideias, 

sentimentos e julgamentos (DANTAS, 1999).

 As narrativas dos brincantes de Maracatu, Pastoril, Bois, os contadores de 

estórias da tradição, as danças populares como Boi de Reis, Araruna, são exemplos 

do universo simbólico humano de contar histórias, compartilhar saberes, os quais se 

perpetuam ao longo do tempo pela tradição e, de acordo com a concepção de 

tradição que se renova, são constantemente modificados por cada povo. Isto é, à 

medida que um elemento cultural vai sendo apropriado pela transmissão, ganha 

novos sentidos, se atualiza, sofre transformações nos seus signos, pois passa a 

expressar os modos de ser, ver, pensar, viver e fazer de um dado povo num 

determinado contexto, espaço e tempo histórico. Cada saber dessa natureza contém 

verdades parciais, valores, crenças, concepções, preconceitos de um dado grupo 

social, certos aspectos que são universais e outros singulares de cada cultura

(NÓBREGA e VIANA, 2005).

Se assim tem sido o processo de criação das danças tradicionais, pensa-se

que o seu aprendizado na escola, como é possível ver na experiência desenvolvida 

pela professora (P6) anteriormente citada, não se traduz pela transmissão 

(reprodução) desse conhecimento e imitação (repetição) dos passos - apesar de não 

prescindir deste - mas sim por situações significativas de aprendizagem pelas quais

educadores e alunos/crianças tenham oportunidade de imaginar, criar e vivenciar,

em seu corpo, a experiência de transformar movimentos e gestos cotidianos em 

gestos dançantes; participar e compartilhar com os outros do processo de criação, 

apreciação e criação artística do dançar (PORPINO, 2006).

Pode-se pensar, para esse contexto (escola infantil), a forma como as danças 

populares são aprendidas no seio dos grupos familiares, entre as pessoas de uma 

mesma comunidade, onde não há uma técnica rígida, mas uma forma dinâmica de

vivenciar e recriar a dança no presente. Sabe-se que há variações de forma e 

sentido de um mesmo estilo de dança, nas diferentes regiões, estados e cidades 

dentro do nosso país. O Boi do Maranhão, por exemplo, não é dançado da mesma 

forma e não tem o mesmo sentido do Boi dançado no Nordeste e no Amazonas; a 

Quadrilha do Nordeste é diferente da Quadrilha de outras regiões do Brasil; as 

danças de salão – Forró e outras – se diferenciam pelas suas singularidades na 

forma de expressão, manifestação e comunicação corporal, na organização 
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espacial, temporal e rítmica, no figurino, no próprio modo de movimentação do 

corpo, no significado e nos sentidos organizados culturalmente (VIANA, 2003).

Portanto, as técnicas ou formas de movimento, inclusive as já consagradas, 

são o resultado de processos em que acumulam-se tradições e inovações, 

necessidades, intenções formativas, concepções filosóficas, estéticas, políticas, 

religiosas, ideológicas e culturais - influenciados pelo contexto de cada época. 

Nessa perspectiva, as aulas de dança são um locus privilegiado para o seu 

aprendizado. O aprendizado do dançar é exercitado na interação professor-aluno-

dança, sendo iniciado por processos de experimentação e criação de novas técnicas 

de movimentos (maneiras de fazer dança) diferentes das existentes, permitindo,

como afirma Dantas (1999, p. 41), “arrebatar-se pelo movimento e consentir ao 

corpo o conhecimento de diferentes formas de dançar, para assim optar pela melhor 

maneira de fazer dança.”

Para além do trabalho com as danças tradicionais, nós professoras 

precisamos despertar o corpo para a dança (PORPINO, 2006), para as múltiplas 

possibilidades de criar, experimentar e sentir o movimento, o ritmo de cada um dos 

nossos gestos, palpitações e pulsações desse movimento que está latente em nós e 

no mundo porque estamos vivos. Isso implica que pelo ato de criação artística, pela 

participação ativa das crianças, pelo contato com as danças em seus diferentes 

espaços de atuação, é possível vivenciar as diferentes manifestações de danças e 

criar outras pelo processo de ampliação e enriquecimento dessas experiências de 

vida. 

É importante não perder de vista e reconhecer a presença da dança em 

diferentes espaços sociais. Ou seja, fora do contexto escolar, nos diferentes lugares

onde se realiza, como na mídia, nas ruas, clubes e teatros. As crianças não apenas 

observam, mas se interessam, despertam o desejo de dançar e, mediante esse 

“despertar o corpo para a dança”, elas experimentam, criam movimentos 

espontâneos e dançam em suas casas, com outras crianças e adultos, em festinhas 

e festividades e, principalmente, em suas brincadeiras. Só que, como as próprias 

crianças proclamam, a diferença entre dançar na escola e brincar de dançar em 

casa é que, na primeira, “a professora ensina os passos para aprender a dançar a 

‘quadrilha’, o ‘boi’ e, na segunda, a gente inventa, brinca de dançar, vendo na TV e 

ouvindo música”. Em outras palavras, as crianças percebem o papel do professor
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como mediador do conhecimento e a função da escola como um dos possíveis 

espaços de ensino/aprendizagem e produção de conhecimentos.  

Concorda-se com Marques (2005) quando declara que, ao priorizarem o 

conhecimento apenas das danças tradicionais - em um país com tamanha 

diversidade cultural como o nosso - os professores deixam de considerar os valores 

e vivências corporais dos alunos/crianças, que podem não ser os mesmos nessas 

danças, bem como as possibilidades de criação tanto na forma como no sentido da 

dança.

Segundo essa mesma autora, em geral, danças como, por exemplo, o funk 

não “entram na escola”, por serem consideradas internacionalizadas e, logo, não 

fazerem parte das nossas raízes. Não são vistas como práticas culturais 

reconstruídas e (re)significadas, além de serem consideradas, por alguns, como 

danças que incentivam a prática de comportamentos inadequados, como a violência.  

Percebe-se, assim, a necessidade das professoras do NEI de trazer outros 

repertórios/modalidades de danças para a apreciação e recriação pelas crianças, ou 

seja, de ampliar o conhecimento dos alunos, o repertório de danças trabalhado e,

também, de incluir modos de aprender mais criativos, como por exemplo a 

improvisação. Assim, valoriza-se e media-se o processo de descoberta e 

consciência das possibilidades de criação das expressões corporais, podendo ou 

não resultar em composição coreográfica. Ressalta-se que todo trabalho com dança, 

na escola de Educação Infantil, não precisa necessariamente resultar em 

composições coreográficas e em espetáculos para outros assistirem.

Acredita-se que a aquisição da linguagem - e suas diferentes formas de 

expressão, entre elas a dança - se dá na fluência do existir. Ser corpo, estar no 

mundo, implica o “acoplamento com o emocionar-se e o brincar”, na experiência com 

“outrem”, na cultura de cada grupo ou povo, a qual diversifica-se e pode ter múltiplos 

sentidos e formas em cada tempo, lugar e cultura (MATURANA e VERDEN-

ZÖLLER, 2004).  

Concorda-se com o enunciado “dança é educação”, mencionando-se Porpino 

(2006), que reafirma a importância da vivência desse conhecimento - de forma 

sistematizada e competente - para a formação do aluno, desde a Educação Infantil.

E se “educação é aprendizagem da cultura e aprender é produzir cultura” 

(RESENDE, 1990), a escola é um dos espaços educativos onde a criança/aluno,

além de ter acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade, deve também 
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dar continuidade aos mesmos, não sob a forma de resgate e repetição da tradição

cultural, mas sim através de atos de criação cultural humana, “considerando o poder 

de reativar o que já existiu e o prolongamento do passado no presente” (NÓBREGA 

e VIANA, 2005, p. 19). 

Adesa a essa compreensão de dança, educação e tradição que se renova, 

visualizamos as danças populares “como saberes inscritos nos corpos; saberes 

constantemente renovados, pois o corpo que dança está sempre criando novos 

hábitos, novas significações” (NÓBREGA e VIANA, 20005, p. 19).

Nessa concepção, as danças populares devem figurar, na escola, como 

conhecimento institucionalizado no campo da aprendizagem e produção da cultura,

e não como folclore, no sentido de saber não científico, com viés de menor valor. 

Segundo Almeida (2001, p. 59), a tradição é geralmente identificada como forma 

transacional “folk” entre a primitividade e a civilização, “por ser percebida apenas em

função da conservação, constituída por elementos petrificados nos escaninhos da 

memória coletiva”.

No que diz respeito à compreensão e ao ensino da dança no NEI, onde um 

número significativo de professoras dá prioridade ao ensino das danças tradicionais,

denominadas também de folclóricas, vemos que as danças populares são vistas por 

um grupo de educadoras com o sentido de conservação da tradição - e não como 

tradição que se renova com o tempo e em cada contexto onde é recriada. Percebe-

se a necessidade de uma reflexão, por parte da equipe pedagógica, sobre a 

“educação como aprendizagem da cultura e a cultura como todo conhecimento 

elaborado pela humanidade ao longo da história, a qual não se limita apenas ao que 

já foi produzido, mas aos acontecimentos do passado e do presente” (RESENDE, 

1990, p.63). 

As lacunas apontadas alertam para “nos reconhecermos como seres 

históricos e portanto seres inacabados, inconclusos” (FREIRE, 2006, p. 50). 

Educadores e educandos têm sempre algo mais a conhecer e a aprender, num

contínuo vir a ser; são seres em construção, na prática social e nas experiências que 

têm do mundo.

A escola que queremos é aquela que desperta nos alunos/crianças a alegria e 

a paixão de conhecer e aprender com sensibilidade, imaginação e criatividade. É

aquela que, como diz Alves (1998, p. 153), vai “crescendo, sedimentando, camada 

sobre camada, e chega um momento em que nos esquecemos da sabedoria sem 
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palavras que mora no corpo”. É nessa escola, também, onde os seus educadores 

estão em permanente processo de “diálogo”, o qual implica em uma formação 

permeada pela “ação, reflexão e transformação” de conhecimentos e práticas 

culturais (FREIRE, 2007). 

A partir das interpretações e reflexões realizadas nesse primeiro momento, 

fica claro que as professoras valorizam as danças da tradição, considerando-as no 

campo dos saberes produzidos pela humanidade, como conhecimento e 

manifestação cultural. No entanto, é necessário compreender os diferentes sentidos 

e formas de expressão que podem ser elaborados pelo ser que cria e vivencia em 

seu corpo o poder de expressão da linguagem.  Para isso, é necessário ampliar o 

repertório das danças trabalhadas pela escola, valorizar as experiências, as 

possibilidades de movimento e criação das crianças, auxiliá-las na elaboração de

novos sentidos para as danças e possibilitar a vivência da expressividade e 

comunicação do corpo por meio da linguagem da dança.

A dança, manifestação da cultura, conhecimento e forma de comunicação 

entre os homens e o mundo, é também expressão de sentimentos, podendo ser 

aprendida “a partir das várias linguagens corporais criadas e vivida pela 

humanidade”, pois em toda dança há sentimento, forma, interpretação, sentido e 

significado criados por cada ser humano, a cada momento de sua realização, a partir 

das experiências e da cultura onde esta se realiza e ganha sentido (PORPINO,

2005, p.107). 

Por concordar com o pensamento dessa autora, reconhecendo-o como 

referência para esse estudo pelo seu valor cultural e, portanto, educativo, 

expressando que a dança pode tanto contribuir para a formação individual quanto 

social e cultural do aluno/criança, firma-se uma aliança com essa compreensão para 

dizer que as professoras do NEI possuem um leque de possibilidades para 

desenvolver a dança - não só como expressão cultural das danças tradicionais, mas 

também como um dos conhecimentos produzidos/criados historicamente pela 

humanidade, exteriorizada por diferentes estilos, e não apenas como resgate, 

reprodução e expressão do que já existe. 

Nesse sentido, admitindo-se a dança como conhecimento, expressão cultural, 

modo de viver e criação humana, compreende-se que as professoras do NEI

poderão lançar o seu olhar para a diversidade de repertórios (danças tradicionais, 

eruditas, contemporâneas, rurais, urbanas e brincadeiras cantadas,) e não privilegiar 
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outras somente porque estão na mídia ou porque já são do conhecimento do 

professor, fazendo parte de sua experiência. 

3.2 - A DANÇA COMO CONHECIMENTO/CONTEÚDO

Como já mencionado anteriormente nesse texto, tem sido evidente, no Brasil, 

a preocupação dos educadores em inserir a dança nos programas curriculares

nacionais como um conhecimento/conteúdo, a exemplo dos PCNs de Arte e 

Educação Física e do RCNEI. 

Segundo Marques (2005), a inserção da dança nesses documentos e nos

currículos de muitas escolas brasileiras, possibilitada pelas discussões e pesquisas 

realizadas por educadores que defendem a prática do ensino desse conhecimento 

no espaço formal de ensino, é uma realidade incorporada por poucas escolas, 

principalmente como conhecimento sistematizado e realizado com profundidade e de 

forma crítica e criativa (MARQUES, 2005). No entanto, muitas dúvidas e 

incompreensões em relação a esse campo de conhecimento ainda persistem, em 

relação a concepções e práticas. Ignora-se o nome a ser adotado numa disciplina de

dança na escola, não há clareza quanto a qual área pertence e nem quem deve 

ministrá-la, assim como não há certeza em relação a - o quê ensinar, como ensinar e 

para que ensinar dança na escola. 

Os motivos para tantos desentendimentos são os mais diversos. As 

experiências com dança que valorizem e trabalhem seus aspectos criativos e 

imprevisíveis ainda assustam aqueles que guardam a ideia de que para ensinar e 

aprender dança tem que seguir um padrão técnico, ter um corpo esbelto ou ser 

dançarino. 

Além disso, persistem também, os preconceitos de gênero (dança é coisa de 

mulher), a não exposição do corpo, a negação da nossa expressividade e 

ludicidade, a falta de experiência com a dança, a não percepção das mudanças 

ocorridas com a dança, ou mesmo o desconhecimento dos elementos específicos 

necessários à compreensão da dança (MARQUES, 2005).

Há, ainda, o surgimento de novas possibilidades de criação divulgadas pela 

mídia. Como exemplos, citam-se: danças de rua, como hip-hop, rap, break, funk e

pagode; coreografias associadas a manifestações musicais, como Olodum, 
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Timbalada, blocos de Afoxé; gêneros e ritmos musicais, como samba, baião e

xaxado; e danças folclóricas como Bumba-meu-boi e quadrilha que podem se 

trabalhadas, mas que são muitas vezes negadas pelos preconceitos anteriormente 

mencionados.

As professoras reconhecem que a dança é um conhecimento significativo, 

que pode dialogar com os conhecimentos de outras áreas e estar presente em 

várias ações pedagógicas, embora algumas reconheçam que em algumas situações 

os conteúdos específicos da dança são desconsiderados em detrimento de outras 

funções que a dança ocupa no trato pedagógico. Como descreveu a professora 

(P6): 

“[...] estamos preocupados com o ensaio, ensinar os passos, aprender os 
movimentos prá ta fazendo (sic) certo no dia da apresentação, para ser 
apreciada como espetáculo para o outro ver, e não é isso. O trabalho com 
dança finda ficando no fazer e esquecemos de trabalhar com os conteúdos, 
o apreciar, ver com as crianças a dança que está sendo proposta para o 
grupo dançar [...]”.

No contato feito durante as entrevistas, percebe-se que no contexto 

educacional do NEI as professoras reconhecem que a dança é conteúdo da área de 

Arte e Educação Física, embora o trabalho com esse conhecimento venha se 

realizado com mais prevalência na área de Arte.

Acredita-se que nós, professoras de Educação Infantil, já iniciamos essa 

trajetória, concedendo às crianças, nossos alunos, o acesso ao conhecimento 

artístico (dança, teatro, pintura, escultura, música, etc.) - de caráter erudito ou 

popular -, não como conhecimento secundário, atividade meio a serviço de outras 

áreas de conhecimento, mas estabelecendo relações, ou para relaxamento, 

entretenimento, quando não se tem o que fazer com as crianças. A arte/dança deve 

ser sistematizada e desenvolvida na escola com intencionalidade, trabalhada com 

conteúdos, objetivos, metodologia e instrumentos de avaliação próprios; devem ser

valorizados seus aspectos artístico, estético, social, cultural e histórico, o processo e 

o produto do trabalho artístico, a descoberta, a criação individual e coletiva, bem 

como a diversidade artística da humanidade (MARQUES, 2005; BARRETO, 2005).

É importante lembrar que na maioria das escolas de Educação Infantil, os 

pedagogos são responsáveis pelo ensino de todas as áreas, inclusive Arte e 

Educação Física. Em se tratando do NEI, que se configura na UFRN como espaço 

de ensino-extensão-pesquisa, algumas vezes são recebidos alunos bolsistas da 
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graduação em Educação Física, com quem as professoras podem compartilhar esse 

trabalho. 

De acordo com Pontes (2001, p. 75), o estudo da arte como área de 

conhecimento, com objetivos, conteúdos e metodologia próprios, iniciou-se no NEI 

após a (re)orientação curricular da proposta pedagógica da escola (1987 a 1991).

Com estudos em grupo - para aperfeiçoamento docente sobre os ‘Fundamentos do 

Ensino da Arte na Educação Infantil’ - as professoras já vivenciaram oficinas de 

desenho e pintura centradas no uso de técnicas e materiais artísticos, concebendo a 

arte nesse momento como desenvolvimento da criatividade. A dança como conteúdo 

da arte, e como linguagem, até esse momento não aparece nessa proposta 

(PONTES, 2001).

Para as professoras participantes desse estudo (P1, P2, P6, P9, P13 e P15),

que tomam como referência para o ensino-aprendizagem da Arte, em suas 

diferentes formas de expressão, a ‘abordagem triangular’ proposta por Barbosa

(2005), a qual propõe que a arte seja desenvolvida a partir da tríade

contextualização, leitura da obra de arte e fazer artístico, a dança se insere como 

conteúdo da Arte e, assim como outras artes, possui possibilidades comunicativas e 

expressivas que lhe são próprias, como a imaginação e criatividade – sendo ao 

mesmo tempo meio e fim para vivenciar, participar, transformar e comunicar uma 

dada realidade, tomando o corpo a um só tempo como instrumento de 

comunicação/linguagem e obra de arte. 

De forma explícita e implícita, percebe-se nos discursos das professoras que 

a formação do professor, a qualificação permanente, ou seja, a construção de 

saberes sobre arte e dança, são fundamentais para um trabalho competente com 

esse conhecimento na Educação Infantil.

Essa perspectiva contemporânea de trabalhar a arte como conteúdo e, 

portanto, como conhecimento, veio ampliar as concepções de arte como técnica ou 

como expressão (BARBOSA, 2005), pois de acordo com Osinski (2001), até a 

primeira metade do século XX, o ensino de Arte se organizava em termos de livre 

expressão ou de uma abordagem tradicional denominada de tecnicismo. 

Na contemporaneidade, o ensino da Arte enfatiza a influência histórica e 

cultural, busca o equilíbrio e não a exclusão entre técnica e expressão e, como 

disciplina, contempla o fazer artístico, os conhecimentos históricos, códigos culturais 

e estéticos os quais, associados, propiciam a leitura dos elementos da arte (a própria 
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estética, cultura, história e técnica mencionadas). Dentro dessa tendência está a

‘proposta triangular’ apresentada por Ana Mae que, sem dúvida, trouxe ao Brasil 

avanços importantes para pensar a arte como conhecimento (MARQUES, 2005). Já 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, especificamente o documento de Arte, são 

referências contemporâneas em relação aos avanços nas questões do ensino 

(NÓBREGA e VIANA, 2005).

O estudo e o aprendizado da dança incluem, assim, o conhecimento dos 

elementos da arte, a apreciação e a crítica (seus contextos), os repertórios dançados 

(improvisação), a composição coreográfica, o repertório das danças existentes 

(texto) e as estruturas do movimento (subtexto).  Esses três aspectos - “contexto, 

texto e subtexto” - trabalhados juntos contribuem para o conhecimento da dança 

(MARQUES, 2005, p. 31).

De acordo com as experiências descritas pelas professoras, no NEI, a dança 

é desenvolvida com mais prevalência como conteúdo da área de Arte, uma vez que 

elas trazem a preocupação de trabalhar os aspectos contextuais (história/origem), 

embora reconheçam que o movimento, conteúdo da Educação Física, esteja 

presente na hora do fazer artístico (do dançar).

Através da leitura das descrições feitas pelas professoras (P12 e P14), vê-se

que o trabalho com dança, no NEI, se insere também como conteúdo/conhecimento 

da área de Educação Física, dentro do bloco de conteúdos ‘atividades rítmicas e 

expressivas’, o qual contempla as múltiplas e diferentes manifestações da cultura. 

Essas professoras disseram realizar o trabalho com dança a partir de músicas do 

repertório das crianças. O objetivo do trabalho com dança, nesse caso, foi

diferenciar vários ritmos musicais e perceber diferentes modos de dançar, 

experimentando e realizando movimentos corporais de acordo com cada ritmo 

percebido/ouvido. 

Observa-se, em seus discursos, que elas abordam explicita e implicitamente

as manifestações da cultura corporal de movimento como, por exemplo, as 

brincadeiras e danças como fontes para o trabalho com as atividades rítmicas e 

expressivas, as quais se constituem em códigos simbólicos que têm como 

característica a expressão e comunicação por meio de gestos, na presença de 

ritmos, sons e música, na construção da expressão corporal. Logo, é possível 

depreender que essas educadoras estejam incluindo as brincadeiras e danças 

dentro do trabalho com ritmo e expressão, quando dizem: “[...] Eu sempre observo 
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nas atividades de Educação Física que quando a gente trabalha ritmo, a dança tá

(sic) presente” (P12), “[...] sempre realizo o trabalho da dança colocando música 

para que as crianças possam se movimentar” (P14), executar determinados 

movimentos e “[...] perceber a diferença entre uma música clássica e uma música 

popular e como a dança se diferencia” (P9). 

Trabalhando com a questão do ritmo, entende-se que as mesmas, de forma 

intencional ou não, proporcionam às crianças o conhecimento de diferentes ritmos 

e/ou expressões, através de músicas e danças, bem como a experimentação das 

qualidades do movimento expressivo (rápido, lento, forte, fraco, leve, pesado, 

duração, direção) e da dança (dançarino, movimento, espaço e som), a partir da 

experimentação e execução dos movimentos no tempo e no espaço, embora isso 

não tenha sido colocado de forma explícita. 

No que se refere ao modo como são trabalhadas as atividades rítmicas e/ou 

expressivas, a professora (P14) explica que “não ensina o que as crianças vão 

dançar”, ela coloca uma música e deixa “as crianças dançarem o melhor que vier 

(souberem) e quiserem”. Em seguida, orienta os movimentos a serem feitos pelas 

crianças: “Vocês vão executar determinados movimentos [...]”. Interpreta-se esse 

discurso como um trabalho com dança que é mediado pela professora, pois esta 

propõe às crianças a descoberta de suas possibilidades de expressão dos 

movimentos. Tanto os movimentos criados pelas crianças quanto os sugeridos pela 

professora são levados em consideração no processo de criação da dança: “Depois 

eu aproveito o que elas estão dançando, movimentando” (P4).

O trabalho realizado pelas professoras (P4, P12 e P14), em torno do 

movimento, o qual inclui a expressividade e o ritmo, conteúdos abordados pela 

Educação Física, está referendado pelo Referencial curricular nacional para a 

educação infantil – RCNEI (BRASIL, 1998, v. 03) e pela UFRN/Proposta Pedagógica 

do NEI (2004, p. 114). Nesse documento, a dança se apresenta com a seguinte 

concepção: “Expressão representativa de aspectos pessoais e socioculturais da vida 

humana”. “É uma comunicação não verbal, uma forma de transmitir emoções, 

sentimentos, crenças, conflitos do indivíduo ou de grupo.”

A Proposta Pedagógica do NEI traz orientações metodológicas para o ensino 

da dança e demais conteúdos de outras áreas do conhecimento. Para o ensino da 

dança, sugere aos seus educadores que o trabalho com esse conteúdo pode se 

iniciar pelo próprio fazer, conforme está assim exemplificado nesse documento: 
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“[...] em uma aula de dança, os alunos vão experimentar sentir, reinventar 
movimentos, de modo que cada criança se aproprie de sua corporeidade e 
se reconheça em seu corpo [...]. Os eventos, como copa do mundo, 
olimpíadas, apresentação de uma dança folclórica, são temas que podem 
desencadear o interesse da turma pelo conteúdo” (UFRN/PROPOSTA 
PEDAGÓGICA, 2004, p.118).

Os autores desta proposta sugerem aos educadores do NEI que estudem os 

conteúdos selecionados e definam os objetivos para cada turma, levando em 

consideração o desenvolvimento dos alunos no que se refere aos aspectos afetivos, 

sociais, e vivenciais, bem como as possibilidades de movimento das crianças. A 

partir dessas considerações, orientam que os professores assegurem aos 

alunos/crianças o fazer, a vivência do dançar, pois entendem que ao resgatar o 

conhecimento que possuem sobre dança e recriar os movimentos, o aluno irá 

compreender o seu significado/sentido (UFRN/PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2004).

Em relação ao desenvolvimento da dança como conteúdo da área de Artes ou 

Educação Física, pondera-se não haver necessidade dessa dicotomia na escola de 

Educação Infantil. Não deve o professor desse nível de ensino se preocupar em 

separar e desenvolver o conteúdo dança, ora em Arte, ora em Educação Física, 

tampouco dizer aos alunos/crianças: ‘Hoje vamos estudar dança como 

conhecimento da Arte’; ou então: ‘Aprenderemos dança como conhecimento da 

Educação Física’. 

Estando a dança inserida em Arte ou em Educação Física - e isso quem tem 

que definir é a equipe pedagógica da escola - é necessário de qualquer maneira 

compreendê-la como conhecimento, como uma das formas de linguagem e, 

portanto, de comunicação e expressão da cultura, a qual tem o movimento e a 

expressividade como seu principal conteúdo. Sendo uma das manifestações 

expressivas criada continuamente pela humanidade, seus sentidos e significados se 

atualizam em cada contexto histórico e social, traduzindo a cultura do povo que a 

criou. Assim, em ambas as áreas a dança não deva ser vivenciada separadamente

da arte de criar, mas permanecer em harmonia, combinando corpo, movimento, 

criação e expressão.

Nos relatos de experiências das professoras, nota-se também a importância 

do outro mais experiente, servindo de mediador nesse processo de recriação e 

(re)significação da dança. Tal percepção deriva na possibilidade do trabalho com 

dança ser desenvolvido, na escola de Educação Infantil, em conjunto, pelo 
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pedagogo e pelo profissional da área de Arte ou Educação Física, conforme 

expresso no discurso que se segue, de uma das educadoras do NEI: 

“[...]. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa experiência foi 
envolver o profissional de Educação Física, [...] a gente pode contar com a 
assessoria de uma pessoa da área, [...] dando muitas ideias de como a 
gente podia tá conduzindo (sic) as crianças a recriarem essa dança [...].”
(Informação verbal P6)

No entanto, nem sempre é fácil aliar as duas áreas de conhecimento e seus 

conteúdos específicos, como mostra a experiência de uma das professoras que, ao 

relatar um trabalho realizado conjuntamente com um aluno do Curso de Educação 

Física, bolsista no NEI, expõe a dificuldade de aliar os conhecimentos específicos 

das áreas na realização do trabalho. A mesma reconheceu haver “um pouco de 

resistência” desse bolsista em trabalhar a dança de forma contextualizada, a partir 

da ‘abordagem triangular’ adotada pela equipe pedagógica do NEI para o ensino dos 

conteúdos de Artes, entre eles a dança. 

O RCNEI (BRASIL, 1998, v. 03) não trata especificamente da dança como 

conteúdo da área de Artes e Educação Física, como se verifica nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Nesse referencial (RCNEI), dentro do tópico de trabalho 

denominado movimento, a dança é concebida como “uma das manifestações da 

cultura corporal dos diferentes grupos sociais, que está intimamente associada ao 

desenvolvimento das capacidades expressivas dos movimentos das crianças”,

inserindo-se no eixo ‘Conhecimento do Mundo’ e  tendo como enfoque principal o 

brincar (BRASIL, 1998, v.3, p.17 a 41). 

Os conhecimentos/conteúdos, no RCNEI, estão organizados e estruturados 

levando em consideração as especificidades da faixa etária de 0 a 6 anos,

estabelecendo a mesma divisão disposta pela LDB.  Às crianças de 0 a 3 anos e de 

4 a 6 anos contemplam-se dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e 

Social, formados pelos eixos ‘Identidade’, ‘Autonomia’ e ‘Conhecimento de Mundo’. 

Este último eixo abrange: Movimento, Artes Visuais, Música, Linguagem Oral e 

Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.

Dentro do tópico de trabalho Movimento, há os segmentos: expressividade, 

equilíbrio e coordenação. O segmento expressividade inclui o movimento e a 

expressão e comunicação de ideias, sensações e sentimentos, as manifestações 

corporais próprias da cultura. 
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No referido documento, propõe-se que a prática educativa se organize de 

forma que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades: “familiarizar-se com 

a imagem do próprio corpo; explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais 

para expressar-se nas brincadeiras; deslocar-se com destreza progressiva no 

espaço, ao andar [...], explorar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento 

[...]” (BRASIL, 1998, v. 01, p.27).

De acordo com as orientações apresentadas no RCNEI (BRASIL, 1998) para 

as crianças de 0 a 03 anos, deverá ser desenvolvido o conteúdo expressividade por 

meio de brincadeiras ritmadas e de roda, mímicas e gestos, canções de ninar, canto 

e movimento, pois estas atividades propiciam o conhecimento do corpo, o 

desenvolvimento da capacidade de expressão e os movimentos inerentes à dança. 

Para as crianças maiores, de 4 a 6 anos de idade, são propostas as danças 

regionais, cirandas, brincadeiras de roda e outras atividades, vez que essas 

atividades possibilitam a realização de movimentos rítmicos e expressivos, além da 

socialização das crianças.

Uma das sugestões colocadas por esse referencial para o trabalho com os 

conteúdos/conhecimentos relacionados ao movimento, nas suas dimensões 

expressivas, instrumentais e culturais, na escola infantil, é o “desenvolvimento de 

projetos, envolvendo jogos, cantigas e brincadeiras de roda, circuitos, danças”, entre 

outros (BRASIL, 1998, v. 03, p.30 e 39).

Em relação ao ensino e aprendizagem da dança, pelas crianças, é feita uma 

chamada para a questão de que na escola a dança não pode ser aprendida pelo 

ensino de coreografias impostas pelo professor. Deve-se valorizar e incentivar os 

avanços apresentados pelas crianças e evitar as comparações. Porém, não 

explicita-se o que consideram avanços e que tipos de comparação devem ser 

evitados.

Percebe-se, tanto no RCNEI quanto nos PCNs de Educação Física, o 

entendimento da dança e das brincadeiras cantadas (as brincadeiras de roda, as 

cirandas, escravos-de-jó e lengalengas) como manifestações da cultura corporal13,

que têm como características a expressão e comunicação pelo gesto, com vistas a 

estimular o ritmo e o movimento expressivo. Tal entendimento pode nos levar à

suposição de que o conteúdo ‘ritmo e expressão’ estão associados à aptidão ou 

                                                
13 A expressão “cultura corporal” está sendo utilizada para denominar a produção de práticas 
expressivas e comunicativas externalizadas pelo movimento (BRASIL, RCNEI, 1998, p. 15).
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habilidade física e também que só a dança e brincadeiras cantadas possibilitam o 

desenvolvimento rítmico e expressivo infantil. Sabe-se que outras linguagens, como 

a música, o teatro, a ginástica, os esportes e as lutas, também se inserem nesse 

bloco de conteúdo ‘Ritmo e Expressividade’ – abordado pela Educação Física 

(BRASIL, v. 07, 1997, p. 46 a 53). Talvez o problema esteja na organização e 

separação dos conteúdos em blocos, quando poderiam estar juntos como 

conhecimento e conteúdo cultural produzido pela humanidade.  

Embora não estejam explícitos nesse documento os motivos pelos quais 

apenas as danças brasileiras, os jogos e as cantigas e brincadeiras de roda são 

sugeridos como atividades para desenvolver o movimento e a expressividade das 

crianças, entende-se que é possível a escola acolher uma diversidade de

modalidades de dança - como as voltadas ao lazer, teatrais ou artísticas, repertórios 

de dança popular, moderna e contemporânea – “para serem apreciadas, 

contextualizadas e transformadas pelas crianças na sala de aula como produção 

cultural, linguagem gestual e forma de comunicação entre os homens, via múltiplas 

possibilidades gestuais e corporais” (PORPINO, 2005, p.4).

Compreende-se, também, que além dos repertórios de dança disponíveis no 

meio social das crianças, o contexto social, político e cultural vividos fornecem 

elementos para que os professores escolham os conteúdos, os repertórios de dança,

como o funk e a dança de rua, os movimentos, os artistas da dança (dançarinos, 

coreógrafos, passistas) e os conhecimentos produzidos sobre dança (MARQUES, 

2005).

O discurso de uma das professoras do NEI confirma o que é explicitado pelo 

RCNEI (BRASIL, 1998, v. 03, p. 39): “os conteúdos relacionados ao movimento 

deverão ser trabalhados e inseridos na rotina.”. E acrescenta a seguir: “As atividades 

que buscam valorizar o movimento nas suas dimensões expressivas e culturais 

podem ser realizadas diariamente, de maneira planejada ou não.”

“[...] A gente colocava músicas infantis e dançava com eles na sala de aula, 
mas não assim, aula de dança, entendeu? [...] Mas era mais voltada assim 
para trabalhar os movimentos do corpo, né, mas com as músicas infantis 
não era assim especificamente uma aula de dança, planejada, essas 
coisas, entendeu?” (Informação verbal, P4).

Embora haja discordância com a questão do não planejamento, pois parece 

não haver intencionalidade e conhecimento dos objetivos e conteúdos, entende-se
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que quando essa professora diz não ter a intenção de executar “aula de dança” 

quando coloca músicas para as crianças dançarem ou quando brinca de roda com 

elas, pois seu objetivo é “trabalhar os movimentos do corpo” e não “especificamente” 

ensinar dança às crianças, já que não é uma aula planejada para essa finalidade, a 

mesma compreende que para trabalhar a capacidade expressiva das crianças essas 

atividades – brincadeiras, danças, jogos, entre outras, revelam a cultura corporal de 

cada grupo social e constituem-se em atividades privilegiadas nas quais o 

movimento é aprendido e significado (BRASIL, 1998, v. 03). 

Percebemos que a professora P4, considera o movimento, o ritmo e a 

expressividade como elementos para o trabalho com dança na Educação Infantil.

Esse entendimento se coaduna com a proposta do RCNEI. “O movimento é uma 

importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana [...]. [...] Significa 

muito mais do que mexer partes do corpo ou deslocar-se no espaço” O trabalho com 

o movimento propicia à criança o desenvolvimento da sua capacidade de atuar de 

maneira independente sobre o mundo, de agir e interagir com mais autonomia em 

relação aos outros, de buscar formas de se comunicar e dar sentidos aos 

movimentos expressos pelo corpo (BRASIL, 1998, v. 03, p. 17 e 18).

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998, v. 03), através do trabalho com dança na 

Educação Infantil os alunos/crianças poderão conhecer a qualidades do movimento 

expressivo como leve, pesado, forte, fraco, rápido lento, fluido, interrompido, 

intensidade, duração, direção, podendo utilizar essas técnicas de movimento para 

improvisar, compor coreografias e, principalmente, valorizar e apreciar as 

manifestações expressivas. 

Ao trabalhar a dança a partir do enfoque das atividades rítmicas e 

expressivas, não foi possível saber se esse grupo de professoras percebe que as 

estruturas rítmicas e as diferentes formas de criação dos movimentos e expressão 

corporal estão presentes em toda gestualidade do corpo, na vida e inclui diferentes e 

diversas manifestações. Ainda faz sentido lembrar a relevância desse enfoque 

enquanto possibilidade de trabalhar as estruturas que caracterizam o movimento 

expressivo, como as direções, as trajetórias, os planos e os níveis que o corpo 

percorre no espaço, as intencionalidades e durações do tempo, o peso e a força que 

se imprime aos movimentos, a fluência dos mesmos e os relacionamentos entre 

aqueles que dançam e a apreciam (LABAN, 1990; MARQUES, 2005).
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Visando reafirmar a importância do ensino da dança na Educação Infantil, 

como conhecimento/conteúdo que pode ser aprendido com a participação e

imaginação criativa das professoras e crianças, citam-se as palavras de algumas 

crianças do NEI, onde realizei, como pesquisadora e em parceria com duas 

professoras do Núcleo, um levantamento a respeito do que as crianças sabiam 

sobre dança. A partir das experiências desse grupo, em termos de repertórios de 

danças e movimentos, demos início a um estudo de dança com elas.  

“Em casa, eu brinco de dançar.” 
“Sabia que os animais dançam?” (nesse momento, a partir da imaginação 
criativa das crianças, e sob nossa mediação, elas criaram os movimentos e 
executaram a dança dos animais). 
“Nós podemos criar a nossa própria dança.” 
“Eu já dancei no teatro.” 
“Na escola, a professora diz como fazer os passos.” 
“Em casa, eu invento e danço.” “Quando danço eu sinto liberdade.” “Eu 
sinto como se abrisse uma porta.”

As falas dessas crianças apontam os caminhos possíveis de serem trilhados 

com a dança na escola e revelam o que não se deve deixar de considerar quando 

sistematiza-se e desenvolve-se o trabalho com esse conhecimento neste espaço 

educativo, que são: as experiências de vida ou saberes sobre o mundo, as 

possibilidades corporais, de movimentos, de criação e imaginação, os sentimentos, 

desejos e necessidades das crianças/alunos. Porém, não deve ser esquecida a 

nossa função de organizador, propositor e problematizador de situações 

desafiadoras, com vistas a ampliar as experiências das crianças, ajudando-as a 

encontrar soluções para vencer os desafios, problematizando e levantando questões 

que colaborem com o processo de pensar, agir, sentir, criar e expressar-se com e 

por meio da dança. 

Interpretando os sentimentos, ideias e experiências expressas por essas 

crianças, em relação à dança e ao ato de dançar, compreende-se que elas possuem 

conhecimentos sobre essa linguagem, oriundos de suas experiências. Ao 

perceberem que os movimentos dos animais, transformados em gestos, podem ser 

dançados, têm a compreensão de que a dança é uma criação humana, imaginativa 

e simbólica. Demonstram consciência das possibilidades que seu corpo tem de criar, 

experimentar e transformar os movimentos em gestos de dança. E, ainda, são 

capazes de elaborar e expressar sentidos para o que sentem e vêm, para as suas 

emoções e experiências com a dança, dentro e fora do espaço formal de ensino.   
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Com relação às experiências com a dança vivenciadas pelas crianças fora do 

espaço escolar, autores como Marques, Strazzacapa, Dantas, Porpino e Tibúrcio 

lembram que ao chegarem à escola, elas já tiveram acesso a diversos estilos de 

dança e têm alguns conhecimentos sobre a mesma, podendo suas experiências e

repertórios serem ponto de partida e até de chegada para um estudo crítico, 

contextualizado e criativo desse conhecimento. 

Sem negar esse conhecimento prévio das crianças, as professoras do NEI 

consideram de fundamental no trabalho com dança, trazer para o conhecimento das 

crianças os aspectos históricos, através da pesquisa, da apreciação das danças em 

vídeos e apresentações na escola. O trabalho é socializado com a comunidade 

escolar, crianças, pais, e professores. Para a construção do conhecimento em 

dança, o fazer artístico e a apreciação artística estão presentes no NEI, desde os 

níveis iniciais. A apreciação está centrada na leitura das danças tradicionais, mas 

que podem se estender para outros estilos. O importante é ampliar as possibilidades 

de leitura, criação e expressão das crianças, até que elas se percebam como um 

apreciador e produtor de cultura.

Percebe-se também, que o ensino da dança no NEI, pode introduzir uma 

dimensão bastante importante para o ensino dessa linguagem. A dança tem como 

elemento fundamental o movimento, ou seja, o corpo. Deste modo, o ensino da 

dança nesse contexto, deve levar em consideração que o corpo também é 

conhecimento, que a percepção deste corpo na sociedade é que nos possibilita um 

tipo diferenciado de expressão, de comunicação, de compreensão e de 

transformação do mundo em que vivemos. Logo, as professoras devem apropriar-se

dos conhecimentos específicos da linguagem do movimento para poderem 

desenvolver o trabalho com dança na escola.

3.3 - A DANÇA EM INTERFACE COM OUTROS CONHECIMENTOS

Do trabalho com danças tradicionais e brincadeiras, como as cantigas de 

roda, as professoras do NEI também desenvolvem o estudo da dança em interface 

com conteúdos e temáticas de outras áreas do conhecimento. Dentre as

experiências descritas, encontra-se a dança estabelecendo interações. Com o 

conhecimento da área de ciências sociais, houve interação a partir do tema ‘Cultura 

Indígena’, conforme descrição da professora (P15). Na área de ciências naturais e, 
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de acordo com relato da professora (P2), dentro do conteúdo ‘Música’, na área de 

Artes, cujo tema versava sobre a Vida e Obra de Villa-Lobos, também dialogou-se 

com a dança.

“[...] me veio à mente esse trabalho com os índios que a gente fez na turma
três com crianças de quatro anos e meio e cinco anos, então nesse 
processo de conhecer sobre o índio, a vida do índio, uma das coisas que a 
gente procurou conhecer foi a dança do índio né, e foi interessante que a 
gente pode assistir algumas tribos dançando, como eles dançavam e eu 
consegui um CD só com músicas indígenas e a gente pode ouvir essas 
danças e assim tentar fazer, como geralmente a gente faz com aquele [...] 
todo o trabalho de arte que é toda aquela coisa de tentar conhecer a obra 
né, é interessante, porque eles associaram muito aos sons da natureza, 
porque na música indígena aparecia muito barulho de água, de 
instrumentos musicais assim relacionado e eles conseguiram perceber, de 
folhas, dessas coisas, o batido [...] e como a gente pode assistir a algumas 
que eles já tinham esse conhecimento prévio a gente pode de uma certa 
forma criar uma coreografia a gente inventar, claro que aquela dança não 
existia né, foi coisas que foi criada por nos, [...] fizemos todas as atividades 
e dentre elas a dança [...] então a gente pode dançar como  os índios
dançavam,[...] pra uma cerimônia, [...] e brincamos, fizemos brincadeiras de 
índio, dança de índio, comida de índio, sentar em esteira, balançar essas 
coisas todas e essa foi uma atividade muito interessante deu essa 
oportunidade deles conhecerem e vivenciarem essa dança indígena.” 
(Informação verbal P15)

[...] a gente foi trabalhar com música e acabou fazendo essa relação da 
música com a dança, que foi Vila Lobos. A gente foi conhecer as músicas 
de Vila Lobos, a história dele, e aí assim, quando a gente foi ver a música 
mesmo, o que mais o grupo se identificou foi o trenzinho caipira. A gente 
trouxe a proposta para as crianças da gente, ta vivenciando, ta pensando 
nessa música e poder estar representando essa música com o corpo, [...].
Aí veio a questão da dança, porque as crianças quando pensavam na 
música, elas imaginavam um trenzinho, uma viagem, [...]. Ao mesmo tempo 
em que o trem viajava, eles imaginavam a questão da dança presente. [...] 
no Rio de Janeiro teve o samba. Teve outros lugares: no Amazonas o boi. 
Todos esses ritmos foram levantados por causa da viagem desse trem
(informação verbal P2).

Diferentemente da professora (P15), que ao estudar a cultura indígena como 

tema trouxe a dança como parte dessa cultura, para conhecimento, apreciação e 

vivência das crianças, a professora (P2), a partir do tema ‘Música’, estudou com as

crianças a vida e obra do compositor Villa-Lobos, de onde surgiu o interesse do 

grupo por uma de suas obras, ‘O Trenzinho Caipira’, despertando a imaginação 

criadora para representar e expressar uma ‘viagem de trem’. Dessa “potência do 

corpo” de transformar e ser transformado, as crianças e professoras viveram a

plenitude do dançar como linguagem artística, com novos sentidos, outra forma de 

dizer, com o corpo em movimento, sobre o mundo, sem que fosse preciso usar as 
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palavras. Será que as palavras dariam conta de expressar tudo o que o corpo, ao 

dançar, ouviu, viu e sentiu?

Nessas experiências, foi possível ver a dança estabelecer relações com 

outros conteúdos e temas, trazendo contribuições para ampliação do conhecimento

em estudo. A criação em dança não se dá no vazio, mas fundamentada na realidade 

conhecida das crianças. Nessas experiências, o ato de criação em dança envolveu a

imaginação, recriação, transformação do já existente e vivido, produzindo outra 

realidade carregada de sentido e significado para as crianças, pois ao imaginarem 

uma viagem de trem, vivenciarem e perceberem como o corpo poderia expressar 

essa viagem imaginada, acompanhada por música e danças, expressões e sentidos,

as crianças não se limitaram à reprodução de imagens de danças historicamente 

construídas, mas, com base em seus próprios contextos e experiências, criaram 

novas combinações e configurações. As emoções e intenções de expressar e 

comunicar pelos movimentos e gestos criados e expressos pelo corpo se constituem 

na linguagem da dança.

Encontra-se nas experiências descritas um número pequeno de professoras

que aborda a dança como meio para o aprendizado de outros conhecimentos que 

não os específicos da dança. Dentro desse entendimento, evidencia-se que a dança 

não tem independência e conteúdo próprio, mas é utilizada como uma atividade 

relacionada ao tema em estudo. Salienta-se aqui a descrição de uma das 

professoras sobre a realização de um trabalho: “O ano passado, eu acho que foi um 

trabalho de dança, que foi quando a gente estudou o pato e aí a gente fez uma 

vivência com aquela música ‘O Pato’, de Vinicius de Moraes, e nessa vivência a 

gente dançou a música como também imitou o pato” (Informação verbal P4).

Ao olhar atentamente para a descrição da professora (P4), vê-se que não 

houve intencionalidade em propor o aprendizado da dança, mas inseri-la como 

recurso pedagógico, a partir de um ‘tema de pesquisa’ de outra área de 

conhecimento. O dançar ocorreu através da interpretação musical, em que as 

crianças foram orientadas a realizarem movimentos corporais que imitassem o 

animal. A dança, nesse caso, não foi estudada como conteúdo/conhecimento, mas 

utilizada como instrumento, recurso pedagógico para registrar, socializar e expressar 

o tema estudado de outra área. 

O relato da professora (P4) mostra também que a mesma utilizou a música e 

a dança como formas de interpretar e expressar, pelo movimento, só os 
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conhecimentos estudados em outra área, deixando de enfatizar os aspectos 

artísticos e estéticos da dança, isto é, de ensinar e aprender com a dança, os 

saberes nela impressos e expressos, criados ou recriados a partir de um estudo 

contextualizado. 

Sabe-se, como diz Marques (2005), que essa forma de conduzir o ensino da 

dança se dá por muitos motivos, entre eles a dificuldade de obter informações, de ter 

experiências práticas e discussões críticas em relação aos conteúdos e ao ensino de 

dança, principalmente pelos profissionais dos Cursos de Pedagogia, cujos currículos 

geralmente não contemplam a dança e outras manifestações artísticas. Ao se 

depararem com a realidade de ensino, as professoras percebem que a dança é 

conhecimento e conteúdo do ensino básico, propostos nos documentos oficiais. No 

entanto, não possuem o aporte de conhecimentos necessários para a viabilização 

de seu ensino. 

A esse respeito, Marques (2005) informa que nos últimos anos tem crescido o 

interesse de muitos professores - de Educação Infantil e do Ensino Fundamental - de

se apropriarem dos conhecimentos da dança. Porém, falta política educacional 

consistente, falta formação, assessoria, orientação, acompanhamento e vontade 

política de todos os envolvidos com a causa, para que haja a transformação na 

perspectiva já apontada nas pesquisas, estudos e livros de autores brasileiros, na 

área. As professoras acabam buscando alternativas e fazendo o que consideram 

ser possível para garantir aos alunos o acesso aos saberes necessários à

convivência social, o que implica em compreender e saber se comunicar por meio de 

diferentes linguagens.

O exemplo dessa busca pelo conhecimento, por novas formas de 

ensinar/aprender, da disposição para fazer e aprender com as suas experiências e a 

dos outros, da falta de medo de errar e tentativa de aprender com os erros, da

iniciativa, decisão e reflexão, do enfrentamento de imprevistos e de novidades –

todos estes aspectos são vistos nas experiências descritas pelas educadoras do NEI

(P2, P6, P8 P9, P13, P14 e P15). Há, ainda, a compreensão de que o conhecimento 

não se dá apenas por via da transmissão oral e registro escrito, mas com o corpo em 

movimento e, principalmente, por meio de imagens, cuja valorização/utilização por 

diversos meios de comunicação tem sido presenciada por crianças/alunos na 

contemporaneidade (MARQUES, 2005). Nessa escola, as crianças não só têm 
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acesso, mas aprendem e se alfabetizam em várias linguagens - como desenho, 

pintura, escultura, ginástica, jogo, dança, teatro, música e escrita. 

Acredita-se que, entre erros e acertos, a dança vai ganhando espaço na 

escola como conhecimento, de forma instigadora, entrelaçada ou não com outros 

saberes, principalmente os das experiências das educadoras e crianças, com muitos

movimentos, sons, ritmos, cores, funções e sentidos compartilhados sem 

preconceitos, que serão importantes para a educação e para a vida, pois o 

“obstáculo para a aprendizagem de um conhecimento” como a dança “não é o erro, 

mas a fixação de um conhecimento envelhecido” (MORIN; et. al., 2007, p.28).

Entende-se, porém, que quando as professoras do NEI inserem a dança

dentro de um “‘tema de pesquisa’,” cujo assunto não é especificamente dança, elas

podem estar articulando conhecimentos pertinentes a outras áreas para ampliar o 

conhecimento das crianças buscando responder a alguma questão levantada no

início ou durante o percurso da pesquisa. E, por isso, precisam articular os 

conhecimentos sobre dança, vivenciar e representar por meio desse ‘motor’, traduzir 

para a linguagem corporal os conhecimentos aprendidos, como foi, por exemplo, o 

estudo sobre a cultura indígena.

No NEI, ao final do estudo de um tema, as crianças, mediadas pelas 

professoras, realizam uma síntese do que aprenderam via produção de um texto 

escrito, um desenho ou uma atividade artística - como pintura, escultura, dança, 

teatro, entre outras formas de registro e socialização dos saberes construídos 

durante esse processo.  Adicionada a esse repertório, a dança propõe-se a

desenvolver a corporeidade, conhecer as manifestações artísticas e culturais de um 

povo e expressar os conhecimentos vivenciados.

Entretanto, ainda percebe-se a necessidade de maior cuidado, atenção e 

fundamentação sobre as práticas desenvolvidas com dança no NEI. Deve-se buscar

competências e saberes necessários para desenvolver com qualidade o 

ensino/aprendizagem desse conhecimento na escola. O primeiro passo é abrir 

espaço para discussão e troca de experiências sobre a cultura corporal dos 

professores encarregados de ensinar dança (MARQUES, 2005).

Como já dito, a dança está inserida na Proposta Pedagógica do NEI, e suas 

professoras dispõem de uma metodologia que permite articular o conhecimento às 

demais áreas de conteúdo e ao contexto sociocultural das crianças, que é o ‘tema 

de pesquisa’ associado a uma proposta para o ensino das Artes (pintura, escultura e 
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dança), que é a ‘abordagem triangular’ (BARBOSA, 2005), a qual tem sido adotada 

pelo NEI para desenvolver as linguagens artísticas de forma contextualizada.

No entanto, é preciso que as professoras tenham atenção ao viabilizar a

proposta interdisciplinar via ‘‘tema de pesquisa’’, pois, como explicita Rêgo (et al,

1999), muitas vezes estamos apenas realizando a integração das áreas de 

conhecimento em torno de um mesmo assunto; ou seja, atividades que giram em 

torno de um mesmo interesse e, na perspectiva interdisciplinar, as áreas de 

conhecimento são articuladas à medida que o próprio objeto de estudo vai 

colocando necessidades e questionamentos que precisam ser desvendados ou 

aprofundados (UFRN/PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2004, p.3).

Para exemplificar o trabalho interdisciplinar, cita-se o estudo do tema ‘Saúde’. 

Esse assunto, que à primeira vista pertence à área de ciências naturais e biologia, 

permite estabelecer relações com outras áreas como, por exemplo, a Arte e a 

Educação Física, trazendo conhecimentos importantes sobre o corpo, a dança e os 

esportes. Para isso, o professor poderá fazer uso do vídeo, trazendo filmes e 

imagens de propagandas divulgadas pela TV que exploram, fazem uso do corpo 

“imperfeito” para vender e divulgar produtos que prometem deixar o corpo saudável, 

perfeito e belo. 

O trabalho com a dança, no Ensino Infantil, com crianças a partir de 5 (cinco) 

anos, já pode abordar essas temáticas sociais. O professor tem condições de 

observar quais são os interesses das crianças, seus gostos e possibilidades físicas, 

emocionais e intelectuais, de modo a fazer as adequações necessárias. 

O estudo desse tipo de temática possibilita problematizar e refletir sobre 

diferentes questões e ajudar aos alunos a pensar, estabelecer relações com o 

mundo vivido, discutir a questão de gênero, etnia, ética, valores, crenças, costumes, 

arte e cultura.

Uma temática como essa também permite que as crianças elaborem e 

imprimam sentidos aos gestos corporais, o que poderá ser entendido como uma 

crítica à forma como a saúde (ou o corpo saudável) é explorada e divulgada pela 

mídia, podendo ainda improvisar, experimentar e descobrir diferentes movimentos 

para compor uma dança - que são os subtextos (elementos estruturais da dança, a 

coreologia e os aspectos socioafetivos e culturais). Este exemplo é apenas uma das 

possibilidades de criação e inserção da dança na escola como conhecimento. O que 
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é bem diferente da livre expressão, do deixar livre para ‘dançar por dançar’ ou 

‘aprender a dançar dançando’.

Em função disso, é importante ressaltar a afirmação de Merleau-Ponty (2006, 

p. 8) em relação às manifestações expressivas da criança: “estas são muito 

precoces, logo nos primeiros meses de vida ela já ri e sorri, não apenas para 

manifestar satisfação, mas também para responder aos sorrisos das pessoas que o 

cercam.” Esse pensamento remete à seguinte compreensão: a criança possui uma 

atividade intelectual ativa e desde o nascimento apresenta uma capacidade de se 

relacionar com o exterior, de ser atraída pelas coisas do mundo, de perceber e 

buscar obter, por seus próprios meios, os mesmos resultados das ações percebidas. 

Logo, o adulto - “outrem” - representa o mediador entre a criança e o mundo. É 

nesse ponto de mediador do processo de conhecer, aprender e expressar por 

diferentes linguagens - desenho, pintura, teatro dança, escultura, música, fala, 

escrita, entre outras - que nós professoras devemos atuar. Ou seja, cabe-nos 

aproximar as crianças dos conhecimentos, organizando situações em que possam 

descobrir em outrem as suas próprias formas de expressão e comunicação, na 

coexistência com o meio, com a cultura e com os outros.  Podemos começar com a 

dança?

É possível, sim, encontrar novas ações para a dança na escola. Continuemos 

experimentando e refletindo, trocando experiências, promovendo diálogo na escola, 

trazendo pessoas da área para construir com as educadoras que trabalham com o 

ensino infantil, as trajetórias do conhecer, criar e dançar. Segundo Marques (2005), 

é preciso uma transformação - tanto no conceito quanto na prática docente. E, para 

tal, é necessário assumir uma postura investigativa e criativa em direção a um 

conhecimento amplo sobre a dança e o bailar: criando, orientando e fazendo dança 

com outros.  

A partir das experiências desenvolvidas com o ensino da dança apresentadas 

pelas professoras do NEI, entende-se que esta arte/conhecimento/experiência pode 

fazer interface com os conhecimentos de outras áreas - desde que surja como 

necessidade e interesse, trazendo elementos para compreender, complementar, 

esclarecer, responder ou ampliar os conhecimentos em discussão. 

Considerando que no NEI a proposta interdisciplinar é viabilizada via ‘tema de 

pesquisa’, de modo a articular as experiências de vida e valores socioculturais das 

crianças com o conhecimento das áreas de conteúdo, com vistas à compreensão do 
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objeto estudado, constituindo-se num parâmetro básico da dinâmica pedagógica

(REGO, 1999, p.61-68), acredita-se ser este um dos caminhos para a sistematização 

e a apropriação crítica dos conhecimentos específicos da dança. O trabalho com 

dança descrito pelas educadoras P15, P2 e P3 é exemplo que mostra sua 

interseção com outras áreas de conhecimento, trazendo contribuições relevantes ao 

aluno/criança para o entendimento da nossa e de outras culturas. Tal 

transversalidade possibilita às crianças participantes desses estudos a vivência, a 

comunicação e a expressão por meio dessa linguagem, sendo mais uma dentre 

outras. De acordo com a compreensão apresentada por essa mesma autora, na 

área da Educação Corporal, os educadores devem “auxiliar a criança a descobrir as 

possibilidades do próprio corpo enquanto ação e linguagem, para perceber e agir 

sobre o meio”.

Nesse horizonte, de construção de novos caminhos para a dança na escola 

infantil, sabe-se que há sempre muito mais para se olhar e elaborar sobre esta 

linguagem. Essas experiências e reflexões postas abrem-se para novas 

reconstruções. No presente, apenas deslumbram-se novos modos de pensar, fazer,

transformar e brincar com os limites e possibilidades do corpo. A dança está no 

mundo, é preciso reaprender a vê-la na escola com um olhar poético. Talvez a chave 

seja mesmo essa - a poesia: fazer, criar e recriar; sentir e transcender; aprender e

dizer do mundo e sobre o mundo. Parafraseando Garaudy (1980), o que aconteceria 

se, em vez de apenas produzirmos conhecimentos, tivéssemos também a sabedoria 

de dançá-los com as crianças?

3.4 - PROCESSOS DE ENSINAR/APRENDER DANÇA

Encontram-se, nas experiências realizadas no NEI, diferentes processos na 

forma de conduzir o trabalho com dança e, portanto, de ensinar/aprender esse 

conhecimento. Percebe-se, a partir das entrevistas, haver um trabalho 

sistematizado, com o objetivo de desenvolver a dança e suas diversas possibilidades 

educativas, indo da pesquisa sobre a sua origem, da exploração do movimento, da 

contextualização, até o fazer artístico, embora algumas experiências, ou em alguns 

momentos destas, as professoras priorizem a livre expressão, a visão 

descontextualizada da dança ou a mera reprodução de passos.
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3.4.1 - A imitação e a reprodução de passos de dança

Em alguns trabalhos descritos pelas professoras, observa-se a reprodução 

dos passos de dança como processo de ensino da dança. Nestes, as professoras 

trazem os passos prontos, demonstram para as crianças, ou escolhem modelos para 

as crianças imitarem. Dessa forma, as professoras ensinam e as crianças 

‘aprendem’ a dançar. 

Através da leitura dos discursos de algumas professoras, nota-se que 

assumem o papel de organizadoras e articuladoras dos movimentos/passos 

coreográficos executados pelas crianças. A imitação de ações e a reprodução das

danças (coreografias) são percebidas como processos de aprendizagem utilizados

por esse grupo de professoras. A professora (P1), por exemplo, sistematizou um

trabalho propondo a apreciação de um espetáculo de dança para, em seguida -

aproveitando o que as crianças  viram, os movimentos que já sabiam e conseguiam 

fazer - ampliar esse repertório, ensinado outros passos, os quais foram “trazidos”

pela professora para serem “reproduzidos” pelas crianças. Porém, essa professora 

disse ter respeitado e valorizado o jeito como cada uma delas conseguiu realizá-los.

A professora (P3) organizou os movimentos para a composição de uma dança, a 

partir da observação e imitação dos movimentos expressos por um animal (pato), ao 

som de uma música cuja letra retrata esse animal. Supõe-se que essa professora 

propôs ou serviu de modelo, realizando movimentos e gestos os quais devem ter 

sido observados e repetidos pelas crianças, na presença dos sons e ritmo da 

música.

Diante dessas experiências, desfila uma variedade de possibilidades para o 

processo de aprendizagem em dança. Compreende-se não ser possível a 

reprodução fiel de uma coreografia, considerando que o contexto não é o mesmo.

Pessoas, espaço e tempo são outros e a própria transmissão já colabora para que 

haja transformações, tanto na forma e no figurino como nos sentidos/significações. 

Outra forma de composição em dança foi a utilizada pela professora (P3), na

qual propôs às crianças/alunos uma imitação, a partir da interpretação de uma 

música. Entende-se que esse processo de criação - pela imitação - proporcionou a 

cada criança e ao grupo a oportunidade de experimentar a plasticidade corporal, 
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suas potencialidades motoras e expressivas, o espaço e os relacionamentos, gestos 

e movimentos, organizando-os e dando-lhes sentidos. 

Concorda-se que o ato de imitar/repetir movimentos de dança são

imprescindíveis para o aprendizado do dançar, em especial para os processos de 

composição coreográfica; no entanto, como processo educativo, no âmbito 

pedagógico, não deve ser a única possibilidade, uma vez que aprender dança 

também inclui a exploração e a criação de novos movimentos a partir da experiência 

individual e coletiva.

Segundo Porpino (2006), a expressão e a comunicação pela dança requerem

o contato com várias linguagens e modos de aprender. Os processos de criação da 

dança são formas de gerar e dar sentido ao que o corpo vê, sente, ouve e deseja. 

São estratégias de sentir, aprender e viver, criadas pelo homem, pela experiência 

corporal, possibilitando aos professores e aos alunos/crianças a experimentação de 

novas dinâmicas de movimentos, tanto individual quanto  coletivamente – “no tocar o 

outro e ser por ele tocado” (MERLEAU-PONTY, 2004).

Fazendo uma analogia entre os processos de criação das artes visuais e da 

dança, remete-se a Merleau-Ponty (2004), que descreve, em o ‘Olho e o Espírito’,

que a arte de criar do pintor é também a melhor técnica para a criação de uma 

dança. ‘É, senão, a que o nosso corpo oferece’, a força de olhar e ver, ouvir e sentir, 

expressar e comunicar, abstrair, onde ecoam a vida e a morte, alegrias e tristezas, 

vitórias e derrotas, amores e desilusões, imaginação e criação, o som e o silêncio, o 

poder de transformar, criar e fazer algo novo. ‘Oferecendo o corpo ao mundo’ pode-

se, pouco a pouco ir desenhando no espaço e no tempo, transformando gestos e 

movimentos em um espetáculo de dança. Podem-se exemplificar tais aspectos 

conforme o trecho a seguir: 

Ele está ali, forte ou fraco na vida, mas incontestavelmente soberano em 
sua ruminação do mundo, sem outra “técnica” senão as que suas mãos 
oferecem, a força de ver, a força de pintar, obstinado em tirar deste mundo, 
onde soam os escândalos e as glórias da história, telas que pouco a pouco 
acrescentarão às cóleras e às esperanças dos homens, e ninguém 
murmura (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 15).

Compreende-se que, na educação infantil, onde se trabalha com a criação em 

dança utilizando-se os processos de imitação, exploração, improvisação, livre

expressão e reprodução, há possibilidade de buscar “um aprender que transgrida a 
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linearidade, a certeza e a previsibilidade”. Por meio do próprio poder do corpo,

experimentar novos sentidos e formas para dançar sem, contudo, negar as 

produções anteriores em dança, mas tomá-las como referência, recriá-las, 

comunicar-se com elas, transformá-las em novas produções (PORPINO, 2001, p. 

116).

Nas entrevistas, as professoras dizem utilizar a repetição como forma 

significativa de aprendizado dos passos de dança e coreografias. Segundo Porpino 

(2001, p. 117), a técnica de repetição pode favorecer a “construção e desconstrução 

dos gestos e sentidos em uma dança”, e cita como exemplo o processo de criação 

de Pina Bausch. Neste, ela questiona os dançarinos, fazendo surgir novas 

improvisações, insiste na repetição de certos trechos criados, na busca de novos 

sentidos para os movimentos, descontextualiza certos gestos, colocando-os em 

novas situações, propõe a troca de improvisações entre os dançarinos e transforma 

os elementos criados em outros de sua autoria.  Apreende-se um sentido diferente 

empregado para a repetição, nesse contexto, que não significa cópia fiel do já 

produzido, mas sim “um processo de mutação, a dança é criada e recriada” várias 

vezes - mesmo depois de já ter sido apresentada. Como processo pedagógico, a

repetição descontextualizada pode tornar o ato educativo sem sentido e apático. 

Compreende-se que os “passos da dança” criados ou trazidos pelas 

professoras, ensinados por demonstração e aprendidos por meio da imitação, 

engendram um dos modos como as crianças vivenciam a dança, porém não o único. 

Sabe-se que muito do que aprendemos em nossa vida dá-se observando e 

experimentando o que outros fazem. Mesmo sem ter passado pelo processo formal 

de ensino, adultos e crianças aprendem a dançar por transmissão cultural; assim 

são ensinadas e aprendidas as danças tradicionais e populares. 

 Considerando que imitar é chegar com os próprios meios ao resultado de um 

ato produzido por outro (pessoa ou objeto), e que na imitação o outro é um mediador 

entre a criança e o mundo, pode-se dizer que os movimentos transformados em 

gestos na dança são construídos, elaborados pelas crianças a partir do resultado 

das ações que o corpo - ao movimentar-se - produz no tempo e no espaço. Daí a

importância de oferecer às crianças situações significativas de experimentação e 

descoberta das suas possibilidades de movimentos e ajudá-las a transformá-los em 

gestos e configurações de dança. Isso implica compreender que a dança é uma 

criação, uma forma de ver o mundo, uma expressão do corpo que, estando imerso 
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no mundo e na linguagem, transforma e dá sentido à realidade sem 

necessariamente ser uma cópia, “um decalque” desta, mas uma maneira de “projetar 

o mundo percebido” e de comunicação entre dançarino, dança e “espectador”. 

(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 77)

Segundo Dantas (1999, p. 32), “as técnicas corporais” de movimento, até 

mesmo um caminhar, “são, portanto, particularidades de determinados grupos 

sociais transmitidas através da educação, da imitação, da convivência, da tradição” e 

da cultura. A partir desse entendimento, defende-se que o aprendizado da dança 

pode resultar de experiências coletivas, da observação e execução de movimentos, 

da criação de técnicas pessoais e da reinvenção gestual, em situações de 

aprendizagem onde crianças e professores experimentem e descubram uns com os 

outros modos criativos singulares. Sendo assim, o processo de realização da ação 

de dançar é recriado. Isso porque o saber fazer diz respeito ao movimento e ao 

corpo, ao modo como ele se movimenta e se organiza segundo sua 

intencionalidade, suas experiências, atitudes e hábitos, cultura, processos 

educativos e padrões sociais.

Soares et al. (1992) reconhece a dança como um dos conhecimentos a ser 

abordado pela Educação Física na escola e descreve os processos metodológicos 

da mesma. No que se refere ao aspecto expressivo e peculiar da dança, 

especificamente no que diz respeito a sua execução, deixa a cargo da escola a 

escolha entre ensinar movimentos que não priorizam a expressão espontânea ou 

favorecer a criação de gestos e expressões, refletindo com os alunos os significados 

da dança, contextualizando-a como expressão corporal criada pelos seres humanos.

Já Vianna (1990, p. 62), compreende que “a técnica todo mundo pode 

aprender, mas a técnica sem as ideias não é nada”. Depreende-se dessa afirmação

que o ensino da dança na escola deve também valorizar as ideias, a expressividade 

e a criatividade do educando.

Diante dessas duas posições, corrobora-se com a proposta de Porpino (2006, 

p. 128), que enuncia:

Nossa experiência com o ensino, portanto, nos faz perceber que é possível 
vivenciar a dança nas instituições educacionais a partir de uma perspectiva 
mais flexível, que possa incluir modos de aprender, de viver o próprio 
dançar e o dançar de outros povos numa perspectiva que seja capaz de 
rejuntar e de religar conhecimentos, ao invés de dicotomizá-los. É preciso 
romper com certas dicotomias que separam a técnica da expressão, o 
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corpo da mente, o educador do educando, a arte da educação e vice-versa, 
dentre tantas outras.

3.4.2 - A livre expressão

Um pequeno grupo de professoras disse trabalhar a dança de forma livre, 

colocando uma música e deixando as crianças dançarem à vontade. A professora P-

4 lembra que “em alguns momentos da rotina escolar” ela já dançou com as crianças 

ao som de músicas infantis. Porém, esse dançar livremente ao som de músicas 

infantis, para ela não se constituiu em aula de dança, talvez por não ter sido uma 

aula planejada com intencionalidade, mas sim uma atividade lúdica, uma 

brincadeira. Outra (P5) revela que gosta de dançar e procura oportunizar esses 

momentos, “sugerindo cantigas de roda e músicas para que elas (as crianças) 

dancem à vontade”.

A professora P14 fala que “não ensino o que elas (crianças) vão dançar, deixo

que cada um dance do jeito que melhor” souber, ao som de uma música. Na sua 

percepção, antes dela (a professora) entrar no NEI, as crianças não tinham contato 

com a dança. É interessante notar que essa afirmação aparece somente na fala 

dessa professora, o que permite inferir que a mesma vê a escola como um único 

lugar onde as crianças têm contato com a dança. No entanto, sabe-se que a criança,

ao chegar à escola, já possui um repertório e preferências próprias, pois de alguma 

forma já teve contato com a dança nas ruas, festas e através da TV. Talvez, a 

maioria delas não tenha tido aula de dança, ou estudado dança, porém, dizer que 

não houve contato é negar a presença dessa expressão nos diferentes espaços 

onde ocorre, testemunhada e/ou experimentada pela criança.

Mediante tais discursos, acima explicitados pelas professoras, ajuíza-se que 

nem sempre as atividades com dança na escola são propostas com 

intencionalidade, ou seja, planejadas para serem desenvolvidas com o objetivo de 

ensinar esse conhecimento às crianças. Desse modo, o dançar ocorre dentro do 

espaço escolar como atividade lúdica, livre, em que as professoras brincam de 

dançar com as crianças, e estas, por sua vez, podem dançar ao bel-prazer. A 

intenção das professoras, nesse, caso é brincar com as crianças e não ensinar 

dança.

Não se pode negar a dimensão lúdica e expressiva da dança e outros papéis 

que ela assume em diferentes situações da vida e da história humana. Porém, 
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dentro do espaço da educação formal, é preciso ampliar esse princípio de expressão 

individual livre, para viver a dança nos seus múltiplos sentidos. Isto é, situá-la no 

universo da vida, da arte, da educação e cultura, como expressão estética e como 

conhecimento que pode ser contextualizado, apreciado e criado pela via da 

pesquisa, reflexão e vivência do dançar.  O que não impede que as crianças 

vivenciem esse conhecimento na escola pela via da brincadeira.

Cabe, portanto, salientar que a dança na escola possui suas especificidades,

não devendo ser confundida com brincadeira fortuita. Porém, o brincar, como 

fenômeno lúdico e educativo, pode fazer parte das ações pedagógicas em dança, 

principalmente no ensino infantil. Nesse aspecto, concorda-se com o pensamento de 

Maturana e Verder-Zöller (2006), sobre o ato de brincar.

É necessário compreender que na ação do brincar, as crianças aprendem os 

modos de viver, os valores, crenças e conhecimentos da sua e de outras culturas. 

Ao brincar de dançar, as crianças podem expressar suas vivências, imaginar, 

construir sua autonomia e aprender regras do convívio social. Aprender também a 

descobrir suas possibilidades de movimento, a se deslocar e a se organizar no 

espaço, a acatar limites, a relacionar-se com os outros, entre outros conhecimentos 

potenciais. Logo, a brincadeira, seja ela qual for, é cultural, ou seja, é 

ensinada/aprendida e seus conteúdos não são irreais, estão na vida (MATURANA; 

VERDER-ZÖLLER, 2006).

Poderíamos dizer que a dança na escola não é sinônimo de brincar mas, no 

entanto, não prescinde do componente lúdico da brincadeira. A dança como 

conhecimento e linguagem do corpo na escola pode resguardar seu aspecto lúdico 

sem que com isso signifique livre expressão. É uma maneira de conhecer, de 

aprender, compreender e se comunicar com o mundo, afetivamente, ludicamente, 

esteticamente. Para Porpino (2006) a estética é a busca de sentidos e significados 

para a vida, pela qual o homem constrói e socializa saberes a partir da experiência 

no âmbito da educação formal e informal. Logo, o ato de conhecer envolve, razão, 

racionalidade, emoção, sensibilidade, apreensão, construção e socialização dos 

conhecimentos, reflexão e a crítica do para quê, e do como, esses conhecimentos se 

tornam significativos dentro da escola.

As atividades com dança, como as que foram relatadas pelas professoras 

(P4, P5 e P14), são propostas e realizadas por meio do deixar fazer, cada um do seu 

jeito, ou seja, sem intencionalidade de ensinar dança como conhecimento, com 
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conteúdos e objetivos próprios. Isso denota uma visão espontaneísta da arte e da 

dança, bastante criticada e discutida em nosso país por pesquisadores e 

educadores da área. 

É importante lembrar que muitos de nós, professores nascidos entre as

décadas de 1960 a 1980, aprendemos e nos formamos dentro da concepção 

tradicional de educação, caracterizada pela transmissão de conteúdos ao aluno e 

pela concepção de arte enquanto livre expressão para ensinar na escola. Ainda 

hoje, é possível encontrar educadores ensinando arte dentro dessa concepção, 

porque não tiveram acesso aos conhecimentos produzidos nos últimos anos 

(MARQUES, 2005). É relevante registrar a forte influência sofrida pelos preceitos da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n° 5692/ 1971, na qual 

concebe-se a Arte como atividade e não como conteúdo.     

A concepção de arte como livre expressão advém do movimento de 

Educação através da Arte, fundamentado pelo inglês Robert Read, o qual inaugurou 

a tendência à “livre expressão”, por volta de 1940 (BARRETO, 2005).  Segundo 

Osinski (2001), tal proposta tinha como intenção favorecer o desenvolvimento 

criador e, ao ser aplicada de forma equivocada na escola, descaracterizou o ensino 

da arte. 

Na dança, essa tendência à livre expressão surgiu em contraposição aos 

modelos de dança que priorizavam uma determinada técnica ou modalidades 

codificadas, como o balé clássico. Outros nomes, como dança criativa, dança 

expressiva, dança educativa, expressão corporal, ou mesmo Laban, foram dados às 

danças que não seguem padrões rígidos de execução, sendo desenvolvidas com 

base na exploração e improvisação dos movimentos (MARQUES, 2003).

Pensa-se que muitas professoras talvez não tenham tido a oportunidade de 

saber de onde vem essa ideia da expressão corporal como linguagem do 

movimento, surgida a partir dos estudos de Laban e denominada dança educativa 

moderna. 

A dança criativa foi amplamente trabalhada nas escolas em vários países do 

mundo. Laban, coreógrafo, bailarino e estudioso do movimento, utilizou o termo 

‘dança educativa’ em seu livro “Modern Educacional Dance” - “Dança Educativa 

Moderna” -, publicado em 1948. Esse estudioso do movimento defendia que a 

criança e o adolescente deveriam ter a possibilidade de explorar, conhecer, sentir e 

expressar sua subjetividade enquanto dançavam, como defendiam os dançarinos da 
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sua época. As contribuições do vasto trabalho de análise do movimento, de Laban 

(apud. Marques, 2005), revolucionaram o mundo da dança e seu ensino, 

especialmente no âmbito educacional. Seus princípios de análise são teórico-

práticos, apresentando clareza, intencionalidade, objetividade e atenção ao trabalho 

corporal/educacional.

A arte como conhecimento construído só aparece nas décadas de 1980 e 

1990, a partir do Movimento de Arte-Educação no Brasil, o qual contou com o 

envolvimento dos educadores da arte na reflexão e discussão a respeito de suas 

concepções, objetivos, metodologias e formação profissional. Nas últimas décadas, 

a Arte passou a ser compreendida como conhecimento e, enquanto disciplina,

associa o fazer artístico aos conhecimentos históricos, culturais, estéticos e técnicos

(BARBOSA, 2005). O ensino desse conhecimento deve estabelecer um equilíbrio 

entre técnica e expressão e, sendo a dança um dos conteúdos dessa área, deve ser 

concebida como conhecimento histórico, cultural, artístico, expressivo e

comunicativo de múltiplos sentidos (MARQUES, 1999). 

Destacam-se também as discussões em torno do corpo, que nos levam a 

repensar conceitos de dança, educação, conhecimento e arte, diante de enfoques

que apresentam uma visão de corpo ora biologizada, da época em que Laban

produziu seus conhecimentos, ora como produto e produtor de cultura (PORPINO, 

2006).

O corpo, antes entendido como entidade apenas biológica, passou a ser 

concebido como um fenômeno biocultural construído, idealizado e interpretado pela 

cultura e sociedade, visto que cada sociedade se expressa diferentemente por meio 

de corpos diferentes. A cultura determina a nossa relação com os outros, o sentido 

conferido ao que dizemos, os nossos gestos e ações, mesmo que não exista

consciência desse processo. E nosso corpo manifesta as peculiaridades da cultura 

do seu povo; é por meio do corpo que o homem assimila e se apropria dos valores, 

normas e costumes sociais. Ou seja, o homem “aprende e produz cultura por meio 

do seu corpo”. Desde a forma de andar, até o controle do uso do corpo, tudo é

construído de modo particular e diferenciado por cada sociedade, e seus sentidos

são diferentes em cada cultura (DAOLIO, 2007).

Segundo Maturana (2007), o corpo humano não é apenas biológico, nem 

natural, o corpo é fruto da interação, do imbricamento natureza e cultura; e é no 



79

conviver, no conversar, na rede contínua de interações com os outros, que nos 

tornamos um ser biocultural. 

Logo, o corpo não é apenas matéria física, mas um ente em contínuo 

processo de transformação, um devenir. O que criamos, construímos ou 

transformamos são produções culturais, e nestas estão implicados o eu e o outro, o 

nosso modo de ser e viver num dado tempo histórico. Dentro desta concepção, a 

dança é uma das formas de expressão e manifestação cultural e corporal, criada ao 

longo do tempo, por diferentes povos, em diversos lugares, com diferentes sentidos, 

pela qual também comunicam-se aspectos históricos, sociais e culturais.  

A educação, por sua vez, tem sido compreendida como processo pelo qual o 

homem, ao existir no mundo, aprende e produz cultura, transforma e é por ela 

transformado, com seu corpo, sua sensibilidade e imaginação, na interação com os 

outros (RESENDE, 1990). 

Ainda de acordo com esse autor, a aprendizagem não é assimilação por 

transmissão, mas apreensão de sentidos, compreensão do mundo que não é 

apenas físico, mas humano e, sendo humano, evidencia os significados e a 

relevância dos fatos históricos. Sendo assim, a aprendizagem da dança não se dá 

apenas por imitação ou reprodução de passos ou livre expressão, mas por diferentes 

formas de experimentação, transformação dos movimentos em gestos que têm 

sentido dentro da cultura onde forem criados (PORPINO, 2006). Concorda-se com 

Marques (1999) quando esta diz que os processos de criação podem ser vistos 

também como processos educacionais. Nesse sentido compreende-se que o 

aprendizado da dança envolve fazer e desfazer, concomitantemente, e nesse 

processo o corpo criador pode se inspirar na natureza, nas danças, nos 

acontecimentos do cotidiano, nas próprias experiências, nos artistas e suas obras de 

arte e, ainda, fazer uso de objetos e instrumentos tecnológicos para a composição 

da dança (DANTAS, 1999; PORPINO, 2006).

O conhecimento é criação humana e, como tal, fruto dos nossos desejos e 

necessidades – em que reside o liame entre o eu e o outro, o nosso modo de ser, 

viver e expressar, num dado tempo histórico, espaço social e cultural (MATURANA, 

2007). Dentro dessa concepção, considera-se que a dança é um saber criado e 

aprendido pela humanidade, capaz de revelar simbolicamente a identidade social e 

cultural de um povo num dado momento histórico em que esta foi criada. Ou seja, é
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possível reconhecer, por meio da dança, uma nação, uma região e a cultura de 

determinado lugar.

Não existe uma única concepção de dança, nem tampouco uma forma de 

ensiná-la e aprendê-la. Concorda-se a Marques (2005), quando afirma que em 

dança tudo está por vir a ser construído. Isso significa buscar novos caminhos para 

pensar o dançar, pois ao longo da história as danças foram sendo reconstruídas 

pela humanidade e, em cada contexto cultural e tempo histórico, a elas foram

atribuídos múltiplos sentidos. Deve-se, portanto, dar continuidade a esse processo, 

imprimindo às danças a marca do nosso tempo, da nossa cultura, da nossa história, 

do nosso modo de perceber o mundo.

Dependendo da concepção que se tenha de educação, aprendizagem, 

cultura, corpo e arte, é possível que a dança na escola venha a ser aprendida como 

conhecimento, prática cultural da humanidade.

Observa-se, a partir da prática descrita pelas professoras, a necessidade de 

haver um diálogo entre o pensamento educacional contemporâneo e o ensino de 

dança, entre seus conhecimentos específicos, a realidade dos alunos e a vivência 

do dançar. Deve-se considerar, como ressalta Marques (2005), que não há uma 

fórmula para o ‘como fazer’. No entanto, admite-se a importância da pesquisa aliada 

à reflexão e à experiência - propulsoras de possíveis trajetórias para o aprendizado 

desse conhecimento na escola. 

Embora o fazer artístico, no universo da dança, em alguns casos ainda se 

restrinja à livre expressão ou reprodução de passos ensinados pela professora, 

vislumbram-se outras propostas sendo desenvolvidas de forma mais criativa, como 

confirmadas nas experiências das professoras, P8, P9, P12 e P13. 

Dentre os saberes e fazeres, encontram-se nos relatos das professoras os 

processos por elas utilizados para ensinar/aprender dança na Educação Infantil. 

Nesse sentido, elas levaram em consideração e destacaram: 

1) A importância de envolver as crianças no processo de pensar e fazer: “[...] as 

crianças iam dizendo coisas e eu ia tentando botar na linguagem o movimento que 

elas estavam fazendo [...]” (Informação verbal P8).

2) A necessidade de outro mais experiente para servir de mediador, o qual deve 

acreditar que as crianças são capazes, incentivando e valorizando suas experiências 

e descobertas:
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“[...] ficava muito evidente o movimento que eles faziam ao som do 
pandeiro, a gente utilizou isso, teve que aproveitar o movimento que eles 
fizeram e também trouxe passos, mas eles podiam se expressar da forma 
deles [...]. Foi muito gostoso assim criar os passos com as crianças, criar 
as evoluções e eles fazerem. É tanto, que algumas professoras se 
admiraram como elas conseguiram, já que eram crianças tão pequenas 
[...]” (Informação verbal P9).

3) Partir do universo conhecido das crianças, suas experiências/saberes, como 

ponto de partida para novas experiências/conhecimentos:

“Primeiro, a gente conversou com as crianças, perguntando o que eles 
entendiam sobre quadrilha, como tinham visto o ano passado; a gente foi 
fazendo um levantamento de quais passos eles conheciam da quadrilha e 
numa roda eles foram ensinando aos colegas e a partir desse resgate nós 
fomos estruturando e rápido eles pegaram o ritmo e a sequência da dança, 
já era uma dança do universo deles” (Informação verbal P12).

4) Propor situações motivadoras para as crianças, levando-as a: ouvir, ver, sentir, 

trocar experiências, improvisar, expressar-se, comunicar com o corpo, descobrir 

possibilidades de movimentos e dar significados às suas criações, podendo fazer 

uso de vídeo e TV, de apresentações de dança, de imagens e obras de artes, de

sons de instrumentos musicais, etc.:

“[...] a partir do momento em que eles começaram a sentir aquela música.
E depois vamos expressar o que eles escutaram, viram na televisão. Eles 
começaram a fazer movimentos, improvisações, e aí, com referência da 
dança do coco, muitos vídeos, conversamos e escolhemos uma música 
que tivesse a ver com a dança do coco. Eles ouviram, cantaram, dançaram 
e depois escolheram os passos que eles podiam improvisar; na verdade, 
eles recriaram [...]” (Informação verbal P13).

3.4.3 - Improvisação

No cotidiano do Núcleo de Educação Infantil, as professoras contaram que as 

crianças brincam de roda com seus colegas e professores, realizam alguns jogos 

populares de movimento rítmicos corporais - como parlendas e lengalengas -; 

correm, pulam, giram, se equilibram; exploram, enfim, suas possibilidades de 

movimento expressivo. Desse modo, se organizam nos espaços, determinam o 

tempo (não cronológico) e a forma de realização das brincadeiras (BRASIL, 1998, v. 

03).  No entanto, essas situações, que fazem parte das experiências de vida das 

crianças e do cotidiano da escola infantil, nem sempre são percebidas por algumas 

educadoras, como significativas para o trabalho intencional com a dança na escola 
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infantil. Talvez porque falte a alguns professores os conhecimentos necessários para

compreender e fazer uso dessas situações, ou porque precisem acreditar que as 

crianças são capazes, sob a mediação das professoras, de utilizar esses elementos 

para aprender a ter atitudes de valorização e apreciação em relação às 

manifestações expressivas.

Os trabalhos que utilizam a improvisação, como a dança, a serem ensinados 

na escola, envolvendo a participação da criança na descoberta das possibilidades 

de movimento que seu corpo é capaz de criar, expressar e comunicar, ainda são 

pouco utilizados pelas educadoras do NEI. No entanto, encontram-se, nesse 

contexto, algumas experiências significativas em que as professoras questionam as 

crianças, ajudando-as a criar/improvisar/partilhar para compor ou não uma 

coreografia. 

O processo de improvisação, em dança, encontra-se presente nos relatos de

algumas educadoras, embora nem sempre essa nomenclatura seja mencionada 

para se referir à forma como ensinam as crianças esse conteúdo. Encontram-se em 

seus discursos palavras como ‘releitura’, ‘elaboração’, cujos sentidos remetem à

seguinte compreensão:

“as crianças iam dizendo e eu ia botando na linguagem do movimento o que 
eles iam fazendo”; “criar os passos”, “aproveitar o movimento deles”, “a 
partir desse resgate do que eles sabiam, os passos e os significados, eles 
foram ensinando para os colegas e a gente foi estruturando os passos da 
quadrilha” (Informação verbal P2).

Analisando o discurso da professora (P8), pondera-se que ela faz uma 

reflexão sobre a sua prática, reconhecendo os avanços quanto à possibilidade de 

criação em dança, após ter tido acesso a esse conhecimento. Essa educadora 

reconhece que antes de conhecer o trabalho com dança desenvolvido por uma 

professora do NEI, já trazia a coreografia pronta para ensinar às crianças, passando 

então a “elaborar os passos” com a participação do grupo. No entanto, “faltou mais 

tempo e elementos para estar trabalhando esse conteúdo com as crianças” (sic). Em 

outras palvras, ela reconhece a importância de ter conhecimentos teóricos sobre 

dança para poder ensiná-la e de garantir e dedicar mais tempo ao ensino da dança 

na escola.
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“[...] eu fiz um trabalho com a dança e a dança é uma elaboração, [...] e 
assim, eu tava muito ainda presa a coisa da dança que eu ter que trazer a 
coreografia pronta, mais nessa época A. L. terminou a especialização, e 
trouxe pra gente essa coisa, das crianças elaborarem os passos, então 
nesse dia, mas não foi uma coisa assim que eu acho que faltou mais 
tempo, mais elementos pra estar trabalhando com essas crianças então a 
gente num dia escolheu o frevo e fez um mapa, onde as crianças iam 
dizendo coisas e eu ia tentando botar na linguagem o movimento o que 
eles estavam fazendo, então primeiro levantar o braço e dar uma rodada 
com a bola né, aí eles fizeram essa coreografia do frevo [...].” (Informação 
verbal P8).

Sob a sensação de liberdade, participação e imaginação que acompanha o 

exercício criativo, aliada à crença na capacidade de aprender e se expressar das 

crianças, esse grupo de professoras expressa o prazer que é ensinar e aprender 

pelo processo de criação, cujos fundamentos são a troca, o conviver com o outro e a 

experiência de vida. Assim, diz uma professora: “foi muito gostoso criar as 

evoluções com as crianças e vê-las fazerem” (P9).

Nessas experiências escolares, elas incluíram a improvisação, a composição 

coreográfica a ser ensinada e os repertórios de dança já existentes. Por meio da 

presença de sons produzidos pelo pandeiro, as crianças experimentaram e fizeram 

suas escolhas pessoais de movimentos. Essa professora (P9), ao levar isso em 

consideração, media o processo de criação da dança com a participação ativa das 

crianças. Logo, essa forma de trabalhar com a dança mostra que tanto a

improvisação quanto a composição coreográfica são processos que permitem aos 

alunos/crianças a experimentação, a expressão e a comunicação, respeitando-os 

como seres criadores e produtores de cultura - e não como meros reprodutores.

Em consonância com as práticas acima citadas, observa-se outro grupo de 

professoras do NEI sistematizar o estudo da dança a partir dos saberes e

experiências das crianças em torno desse conhecimento, valorizando e incentivando

a socialização dos conhecimentos. Os alunos experimentam e criam formas de se 

expressar nas brincadeiras e danças, trocam experiências, e assim se delineia o 

processo de criação, organização, apropriação e execução da dança, sob a 

mediação das professoras.

De acordo com duas educadoras (P2 e P9), na escola de Educação Infantil é 

possível ensinar/aprender aspectos relativos às danças já existentes e criar novas 

danças. Confirmando esse entendimento, Marques (2005) sugere a improvisação e 

a composição coreográfica como conteúdos a serem ensinados na escola, pois 

esses processos possibilitam às crianças/alunos experimentarem, refletirem e 
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participarem individual e coletivamente do processo de contextualização, apreciação 

e criação. É indispensável a mediação do professor, que deve considerar as 

experiências, os repertórios de danças, as possibilidades e escolhas pessoais de 

movimento, e o contexto de cada criança e do grupo.

A improvisação, compreendida como processo de aprendizagem, de trabalho, 

de investigação, descoberta, experimentação, imprevisibilidade, desconstrução, 

construção de gestos e criação de múltiplos movimentos, é um recurso muito 

utilizado na criação coreográfica (PORPINO, 2001).

Durante a descrição das experiências em torno do ensino da dança, a maioria 

das professoras disse utilizar a improvisação, a imitação, o uso do vídeo e da música 

como estratégias. Concorda-se que esses recursos são catalisadores do processo, 

permitindo avançar para além da reprodução de modelos e sentidos já criados e 

veiculados pela mídia e outros espaços de divulgação.

O uso do vídeo é um recurso tecnológico e didático importante para o ensino 

e aprendizagem da dança porque pode suscitar: novas ideias de movimento e

apreciação dos elementos que compõem a dança (espaço, som, movimento, 

dançarino, figurino); discussões em relação aos estilos e características da dança;

conhecimento sobre o contexto (tradições e origens) em que essas manifestações 

culturais podem ser encontradas; e posicionamentos críticos.

Quando Porpino (2001, p. 119) declara que “no vivenciar da dança, abre-se a 

oportunidade de vivenciar o processo de gerar conhecimento, não restrito a uma 

atitude instrutiva que parte de fora do humano...”, está validando a realização de 

uma forma de produção de conhecimento, que se viabiliza através dos modos como 

os homens em cada sociedade sabem, histórica e culturalmente, utilizar-se de seus 

corpos para a formulação e comunicação de aprendizagens.

3.4.4 - A ‘proposta triangular’ e o ‘tema de pesquisa’

Mediante os diferentes modos como a dança é trabalhada pelas professoras 

do NEI, considera-se plausível desenvolver o estudo desse conhecimento via ‘‘tema 

de pesquisa’’ e ‘Proposta Triangular’. Primeiro, porque ambos permitem a articulação

dos conhecimentos de diferentes áreas suscitadas durante um estudo, que são

necessários à aprendizagem do conteúdo estudado. Segundo, porque consideram 

as experiências, o contexto social e cultural das crianças, as possibilidades de cada 
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criança em conformidade com cada etapa de sua vida, e os conhecimentos 

acumulados historicamente pela humanidade - aos quais as crianças têm direito a 

acesso.

Além dessas propostas, o RCNEI orienta o trabalho pedagógico por projetos, 

modalidade em que cada projeto representa um eixo estruturador, em torno do qual 

são integrados vários conhecimentos ligados ao movimento, à expressividade, ao 

equilíbrio e coordenação dos movimentos (BRASIL, 1998, v. 03, p. 39).

Ressalta-se que a ‘abordagem triangular’, difundida e orientada no Brasil por 

Barbosa (2005), é uma das possibilidades para o trabalho com a arte/dança no 

ensino infantil, tendo sido demonstrada pela experiência realizada no NEI. Essa 

abordagem contempla três aspectos importantes para o estudo da dança como 

conhecimento artístico: a história da arte (contextualização), o apreciar (crítica, 

estética) e o fazer artístico (criação e produção).

No entanto, salienta-se que, para que haja uma apropriação crítica desse 

referencial para o ensino da dança no NEI, deve-se ampliar o aporte de 

conhecimentos nessa área. Os próprios professores afirmam, ou deixam 

transparecer em seus discursos, a carência quanto aos conhecimentos específicos e 

atualizados em dança, ausentes em seus programas de formação acadêmica. 

A compreensão e a percepção dos elementos da ‘abordagem triangular’ para 

o estudo das danças concorrem para que professoras e crianças tenham um olhar 

mais crítico e um fazer mais criativo. Durante os momentos descritos - na troca de 

experiências e no diálogo entre seus pares – parte-se das experiências que as 

crianças já possuem com a dança, da discriminação dos seus elementos artísticos 

(movimento, dançarino, som e espaço) e da análise da dança. Esta última consiste 

em ajudar as crianças a perceberem esses elementos e a interpretarem e julgarem 

de modo crítico a dança, atribuindo-lhe significados e sentidos. Isso é válido não só 

para a dança, mas para o estudo de qualquer obra de arte. 

Deve-se instigar, ajudar as crianças a perceberem e descreverem todos os 

elementos, nuances e variantes possíveis na apreciação de qualquer tipo de dança,

seja ritualística, teatral, folclórica ou artística. As sensações, as emoções, a 

imaginação, a percepção, as relações de cada dançarino ou apreciador, em um 

determinado tempo e espaço, transformam, enriquecem completam o sentido, o 

significado, a interpretação da dança e, por isso, não podem jamais ser esquecidas.



86

Segundo Rego (1999), o ‘tema de pesquisa’ constitui-se num parâmetro 

básico da dinâmica pedagógica do NEI, e aponta alguns critérios para nortear a 

escolha de um assunto: deve gerar questionamento, aprofundamento e diálogo; 

precisa contribuir para a ampliação da realidade e um melhor entendimento do 

mundo; deve reunir conceitos e conhecimentos de outras áreas; e tem que envolver

afeto, desejo e interesse em aprender o assunto.

 Diante desse entendimento, que se compartilha com a autora, vê-se que a 

dança é um conhecimento possível de ser desenvolvido a partir dessa proposta, 

atendendo a todos os critérios apontados, inclusive o de ser um assunto capaz de 

desencadear outros assuntos, como por exemplo: corpo belo e perfeito, saúde, 

preconceitos, discriminações, liberdade de expressão, arte, religião, mídia, cultura de 

diferentes povos, entre outros. 

No corpo destes relatos, as professoras mencionam de forma muito clara o 

que significa a contextualização de uma dança, ou seja, como isso é feito na escola. 

Porém, o mesmo não se verifica com relação à apreciação e ao fazer artístico 

(dançar). Isto é, como orientam a apreciação e a criação da dança? A partir de que 

elementos as crianças apreciam e criam os passos para dançar? Parece que este 

aspecto deve ser melhor entendido e conhecido por parte das professoras.  Talvez 

lhes falte o conhecimento dos elementos específicos da dança, denominados por 

Marques (2005) de conteúdos da dança, que são: os aspectos e estruturas do 

movimento (coreologia) ou subtextos; as disciplinas que contextualizam a dança 

(história, estética, apreciação e crítica, música,) – ou contextos; e os aspectos que 

garantem a presença da dança como arte no processo educativo (repertórios, 

improvisação e composição coreográfica) – ou textos.

Conforme as experiências descritas por essas professoras, observa-se a 

viabilidade de desenvolver o estudo da dança na Educação Infantil a partir de um 

tema, de uma ideia, de uma música, das artes plásticas, de um texto literário, de 

uma experiência e da própria dança. Nestas experiências, participando ativamente 

de todo o processo, e sob a mediação das professoras, as crianças não só tiveram 

acesso à história da dança por meio da pesquisa, como também tiveram 

oportunidade de ser ouvidas quando expressaram suas ideias a respeito da dança, 

dos ritmos, dos figurinos e das possibilidades de criação dos movimentos para 

compor a coreografia. Segundo uma das professoras, as crianças nunca 
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reproduzem, elas criam, recriam a partir do que percebem e das suas próprias 

experiências e possibilidades de movimento. 

Outro aspecto não explicitado claramente na descrição das professoras foi 

quanto ao conhecimento e ao trabalho realizado em torno dos elementos que 

compõem uma dança – movimento, dançarino, som e o espaço. Conforme propõe

Laban (1990), a dança é uma articulação entre movimento, dançarino, som, tempo e 

o espaço em geral, sendo estes componentes essenciais ao ensino/aprendizagem 

de qualquer tipo de dança.

Sabe-se que tais elementos/fatores do movimento estão presentes de alguma 

forma no trabalho com dança desenvolvido no NEI, porém os relatos não explicitam

se as professoras fazem uso consciente desses fatores/elementos durante o 

processo de apreciação e criação dos movimentos e gestos para a composição e 

execução da dança. Algumas falam que trazem “aquelas danças já coreografadas, 

os passos” já criados por outros e ensinam como as crianças podem reproduzi-los. 

Outras afirmam que as danças executadas são uma releitura das danças já 

existentes, no sentido de fazerem de outro jeito, de criarem algo novo a partir do que 

já havia sido produzido ou visto durante a apreciação de uma dança.

Há diferentes modos de trabalhar esses elementos e desenvolvê-los para

tornar o trabalho com a dança mais participativo, dinâmico, adequado à idade e às 

possibilidades criativas das crianças e coerente com o mundo em que vivemos.

Cita-se como exemplo proposta do Movimento de Reorientação Curricular de 

Educação Artística, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – ‘Visão de 

Área’, cuja autora é Isabel Marques. 

Neste documento, bem como em seu livro ‘Dançando na escola’, a referida 

autora sugere um trabalho com dança que integre os três eixos do ensino de artes: o 

fazer (improvisação, composição, consciência corporal, técnica, repertório); o 

apreciar (assistir dança, discriminar elementos, interpretar dança, fundamentar 

dança, julgar dança) e a história (saber a história da dança, do coreógrafo, da 

tradição, conhecer o contexto cultural).

As interpretações e reflexões sobre as diferentes experiências com dança 

desenvolvidas pelas professoras do NEI apontaram para a compreensão de que a 

dança na escola pode ser vista como linguagem do corpo - uma das formas de 

expressão/comunicação humana. Os fatores do movimento e os processos de 

criação/expressão (imitação/improvisação), aliados à contextualização e à 
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apreciação da dança, compõem um conhecimento fundamental para o trabalho 

pedagógico da dança.

Identificadas as experiências e as lacunas, quanto à compreensão e à 

vivência da dança, interpretadas a partir dos relatos das professoras do NEI, 

pontuam-se no capítulo a seguir algumas perspectivas que podem nortear e ampliar 

as experiências já desenvolvidas com dança no contexto da Educação Infantil.
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Ilustração 4: Cantigas de Roda

Perspectivas para o ensino de Dança na educação infantil
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4 PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DA DANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

4.1 - A dança como uma linguagem do corpo

As reflexões tecidas a seguir abrangem as seguintes perspectivas para o 

trabalho com a dança - como linguagem do corpo - na Educação Infantil: a 

contextualização, a apreciação, a imitação e improvisação, e a brincadeira, além dos 

elementos constitutivos da dança e do movimento. Tais ponderações são fruto das 

ricas experiências com dança desenvolvidas e descritas pelas professoras do NEI, 

sendo interpretadas à luz do pensamento de estudiosos da dança e da linguagem. 

Como diz Garaudy (1980, p.13), a dança é expressão - através de 

movimentos do corpo organizados em sequências significativas - de experiências 

que transcendem o poder das palavras e da mímica. Sendo expressão das 

experiências, é uma linguagem que fala da vida e da relação do homem (corpo) com 

a natureza, com a sociedade, com a cultura e a história. A linguagem da dança 

compõe-se de um “vocabulário com gestos, frases gestuais, criados para comunicar 

uma infinidade de coisas, acontecimentos e símbolos” (NÓBREGA; VIANA, 2005, 

p.17), o que possibilita articular passado e presente, saberes da tradição, da ciência, 

da história e da arte. Essa linguagem suscita diálogos e novas compreensões, 

sentidos/significados, em torno da natureza, do corpo e da cultura, de forma 

imbricada, sem dicotomia entre essas três dimensões.

Destaca-se a dança como uma linguagem criativa, sensível e silenciosa, cuja 

voz e seu signo são os movimentos e gestos corporais; como um conhecimento 

relevante para a educação das crianças, vez que não é apenas manifestação de 

sentimentos, mas uma forma “transcendental, paradoxal” de nos relacionar e dar 

sentido à vida.

Ao se falar sobre linguagem, remete-se automaticamente à fala e à escrita 

como se estas fossem as únicas formas de interpretação e expressão comunicativa 

do homem com os outros e com o mundo. Sabe-se que muito antes de falar e utilizar 

a escrita, o homem já se fazia compreender, pois o conviver com o outro e com as 

coisas do mundo sempre suscitou uma necessidade de compreensão, de

interpretação, de significação. Logo, a linguagem e suas diferentes formas de 

expressão - como a dança – possuem uma vinculação intrínseca com a própria vida. 

Os primeiros pictogramas, desenhos e pinturas deixados pelos homens primitivos 
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são indícios de que a linguagem surgiu no compartilhar do homem com o outro e 

com o mundo. A primeira fala, o primeiro desenho, a primeira expressão, serviram

como “modelo”, no sentido de uma “convocação” a múltiplas possibilidades de 

expressões, formas e significações, numa continua criação.

Esses primeiros desenhos nas paredes das cavernas [...] colocavam o 
mundo como a ser pintado ou desenhado, convocavam um futuro 
indefinido da pintura, e é isso que nos toca neles, é o que faz com que eles 
nos falem e lhes respondamos por metamorfoses nas quais eles colaboram 
conosco.” (MERLEAU-PONTY, 2002, p.99)

As crianças pequenas, antes de aprenderem a falar e a escrever, refazem

esse percurso milenar de utilização “das linguagens mudas”, como os gestos, as 

mímicas. Mais tarde, dominam os primeiros indícios da fala (balbucio), até chegar a 

fazer uso da palavra e outras formas de expressão - como o desenho, a pintura, os 

rabiscos e a escrita. No processo de aprendizagem da língua falada e escrita, é 

interessante ver que elas inventam, criam formas de expressão para se comunicar e

registrar suas experiências, sentimentos, desejos e descobertas. “É possível que 

gestos e vozes, na busca da expressão e da comunicação, fizeram surgir a

linguagem” (CHAUÍ, 2000, p. 172).

Prestando atenção à linguagem infantil, identifica-se a presença ativa e 

criadora do sujeito que fala e de outrem - que ouve e dá sentido às expressões

emitidas.  Portanto, a linguagem, veículo de ligação, ocorre nessa inter-relação 

sujeito (corpo) e mundo (MERLEAU-PONTY, 2002).

Para Merleau-Ponty, a linguagem não é imanente ao homem, ou seja, não

nasce com o sujeito, não é interior nem exterior a este, ela surge na coexistência

com o outro e com o mundo. É no exercício da linguagem que nos compreendemos, 

aprendemos a ultrapassar os sentidos já instituídos pela cultura. Em outras palavras, 

é na práxis da linguagem, no exercício do diálogo, na relação comunicativa com o

outro e o meio, que somos convocados a ir ao seu encontro. “Trata-se de um 

desenvolvimento rumo a um objetivo definido pelo exterior, e não preestabelecido no 

organismo.” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 7-9). 

Esse pensamento alia-se à compreensão de que o fenômeno da linguagem 

acontece num processo de troca, de convivência, de cumplicidade e 

compartilhamento, confirmada por Nóbrega (2003, p. 133) ao se retratar aos estudos 

de Maturana:
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O fenômeno da linguagem ocorre no espaço das condutas consensuais 
que se constitui no fluir de encontros corporais recorrentes. Portanto, o 
corpo é o lugar de inscrição da linguagem e da história e o espaço das 
condutas consensuais refere-se aos códigos culturais que conformam a 
linguagem e dão sentido aos acontecimentos.

A origem da linguagem, segundo Chauí (2000), foi motivo de preocupação da 

filosofia, gerando muitas divergências. Na Grécia, surgiu a primeira discordância: a 

linguagem é natural aos homens ou é uma convenção social? Se a linguagem for 

natural, as palavras possuem sentido próprio; se for convencional, são decisões 

consensuais da sociedade e, nesse caso, são arbitrárias.

Séculos mais tarde, essa discussão levou à seguinte conclusão: a linguagem

- como capacidade expressiva dos seres humanos - é natural, em se tratando da 

aparelhagem física, nervosa, anatômica e cerebral.  Porém, as línguas são 

convencionais, isto é surgem de condições históricas, geográficas, econômicas e 

políticas determinadas. A língua configura-se como uma estrutura ou um sistema 

dotado de leis e princípios próprios, independentes dos usos e formas empregadas 

pelo sujeito falante da língua.

Muitas teorias surgiram em decorrência dessa questão, gerando as seguintes 

respostas: a linguagem nasce por imitação dos sons animais e da natureza; a 

linguagem nasce por imitação dos gestos, como pantomima, os quais indicam um 

sentido, passando a ser acompanhados de sons até serem substituídos por 

palavras; a linguagem nasce da necessidade do homem de se abrigar, de se 

proteger dos animais e de outros homens, das intempéries da natureza, de reunir-se 

em grupo; a linguagem aos poucos se transformou em língua; a linguagem nasce 

das emoções - como do grito, do choro, do riso e das paixões (CHAUÍ, 2000).

Segundo a mesma autora (2000), é possível que a linguagem tenha aflorado 

de todas essas formas de expressões. Os estudos de Psicologia Genética, isto é, da 

gênese da percepção, imaginação, memória, linguagem e inteligência da criança, 

mostram que uma criança faz uso de todas essas expressões para falar e se 

comunicar.

Acredita-se que a linguagem tem origem quando passa da expressão à

significação – e esse processo se realiza na interação do sujeito com outrem e com 

o mundo, sempre na intenção de significar, expressar e comunicar. Como ensina 

Merleau-Ponty (2002), o mundo suscita sentidos, os sentidos levam à criação de 
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novas expressões, o sujeito e a linguagem criam novos sentidos e interpretações do 

mundo. Há, portanto, uma simbiose entre as palavras e as coisas, entre elas e as 

significações. 

Se a linguagem nasceu da necessidade do homem de se comunicar e 

expressar algo, a dança também surgiu dessa necessidade humana de

manifestação – no caso, corporal – dos seus medos, afetos, crenças, valores,

conquistas e descobertas. Como mostram os desenhos rupestres, o homem 

primitivo já dançava de forma ritual para evocar os deuses, para se preparar para a 

caça, para enfrentar o inimigo nas guerras, ou para agradecer à colheita. Assim, a 

dança surge da “magia” (ROBINSON, 1978, apud. STRAZZACAPPA, 2001, p. 39), e 

adquire diversas funções baseadas em três motivações principais: a expressão, o 

espetáculo e o lazer. 

A essas primeiras motivações, foram sendo acrescentadas outras e a dança 

foi sofrendo transformações. Hoje, a dança pode ser vista em rituais, celebrações, 

festas, academias, escolas, ruas, igrejas, teatro, TV, cinema, etc., sob as mais 

diferentes motivações - lazer, saúde, espetáculo e expressão.

Constata-se, assim, a abrangência das formas de manifestação e aplicação 

dessa linguagem na vida. Na escola, por exemplo, a dança é uma linguagem

propiciadora da expressão da criança, de descoberta do corpo, da fantasia infantil 

que a faz emergir nas coisas, da imaginação criativa que a possibilita produzir o 

conhecimento de si e do mundo. 

A dança, juntamente com todas as possibilidades de expressão da criança, 

constitui um universo de signos (movimentos e gestos com sentidos/significados) 

que expressam uma situação histórica e social que, por sua vez, fundamenta a 

experiência sensível (forma de tratar, perceber as coisas e conhecê-las), a relação

com a natureza, com as coisas, com as palavras e com a imaginação. Essas 

observações são evidenciadas com as falas de algumas crianças: “Sabia que 

podemos dançar a chuva?” “Sabia que os animais também dançam?” “Sabia que em 

casa eu brinco de dançar?” “Sabia que nós podemos criar a nossa própria dança?”

Como se pode perceber, é possível dançar olhando o mundo, e as crianças 

se reportam ao mundo para criar e recriar um “estilo” (meio de recriar, organizar e 

dar sentido) de dançar. Há por parte da criança a capacidade de relação com o 

exterior, de ação e transformação. A dança lhe convida a introduzir-se nesta

capacidade, despertando assim o desejo, o ‘eu quero’, ‘eu posso aprender a me 
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expressar e me comunicar com o mundo’, por meio de gestos, palavras, dança, 

pintura, desenho - entre outras formas de expressão. Ao dançar, a criança “não mais

imita a chuva, os animais, mas os torna visíveis”.

Segundo Benjamim (2004, p. 94), toda aprendizagem tem um caráter social, 

“as crianças não constituem nenhuma comunidade separada, mas, antes, fazem 

parte do povo e da classe a que pertencem”. Desse modo, o brinquedo e a 

brincadeira infantil estabelecem “um diálogo mudo, baseado em signos, entre a 

criança e o povo”. Nesse sentido, ao dançarmos, também estabelecemos, pela 

linguagem do movimento, um diálogo com o outro, com o mundo e consigo mesmo.

A linguagem, em suas diferentes formas, é sempre uma “expressão criadora 

de sentidos” sobre o mundo. “A linguagem, no seu estado nascente e vivo, é sempre 

um gesto de retomada e de recuperação de mim mesmo e dos outros”. A expressão

adquire relevo, isto é, encontra plena realização e significação no outro, o

“espectador” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 39 e 74).

Os sentidos, que os sujeitos falantes atribuem às diferentes formas de 

expressão, vão além do que está instituído, do seu significado próprio. Ou seja, o 

significante, que são as novas significações, sempre ultrapassa o significado sem, 

no entanto, prescindir deste.  Essa “virtude da linguagem” de criar novas 

significações, sem se prender a elas, de “deixar-se fazer e refazer, de exprimir tanto 

pelo que diz como pelo que não diz”, é que possibilita a renovação/transformação e 

o inacabamento das formas de expressão (p.74-106).

Chauí (2002, p.185), atendo-se às ideias de Merleau-Ponty, descreve a 

linguagem como sendo:

[...] nossa via de acesso ao mundo, ao pensamento, ela nos habita, assim 
como a envolvemos e a habitamos. Ter experiência da linguagem é ter 
uma experiência espantosa; emitimos e ouvimos sons, escrevemos e 
lemos letras, mas sem que saibamos como, experimentamos sentidos, 
significados, significações, emoções, desejos, ideias.

Os autores aludidos enfatizam a inter-relação entre linguagem, mundo, corpo 

e significações, conferindo à linguagem uma força expressiva, evocativa e 

reveladora de sentidos sobre as coisas.

A partir dessa compreensão de linguagem apresentada por Merleau-Ponty, 

defende-se a dança como expressão criadora de sentidos e formas. Numa analogia 

com a língua falada, resguardadas as especificidades, admite-se a dança como uma
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linguagem do corpo pelos seguintes sentidos: é uma expressão criadora do corpo; 

ocorre num determinado espaço (geográfico, social, cultural) e tempo (cronológico, 

histórico), nasce da relação entre corpo (estar no mundo, experiência, criador) e 

mundo (biocultural); seu signo é o gesto humano; “o movimento é o seu elemento 

primordial” (LABAN, 1990, p.128), os significados dos gestos e movimentos, no 

contexto coreográfico, são elaborados pela dança como um todo e o todo na dança 

diz respeito à cultura; a forma/estilo em dança “ultrapassa a técnica, retoma o vivido” 

(PORPINO, 2008a, p. 2), se atualiza com novas configurações e sentidos, abrindo-

se para outras visibilidades.

Assim, o corpo que se dispõe a dançar e a fazer transparecer, no exterior, o 

que os gestos e movimentos na dança significam, efetua uma recuperação das 

formas e expressões de outras danças, no intuito de compreendê-la. Organizando os 

movimentos e gestos, imprime-lhes um sentido novo, recriando assim uma outra 

forma de dançar. No entanto, a dança, ao ser expressa, não se finda em si mesma, 

mas se abre a outras significações, num processo de ruptura e continuidade.

Merleau-Ponty (2004), ao tratar dos sentidos da linguagem e suas 

manifestações, especificamente da fala e da pintura, diz que todas elas são gestos e

o sentido de um gesto não é dado, mas compreendido e retomado pelo ato do 

‘espectador’. Na dança, os gestos, os movimentos, assim como os signos da língua 

falada, por si só não têm sentido; os sentidos são elaborados pelos outros, aqueles 

que dançam e a apreciam, mediante as significações atribuídas à dança como um

todo – aos gestos, aos movimentos – trazendo para a compreensão dessa 

linguagem as experiências, os valores, o contexto, a história e a própria dança.

De acordo com Merleau-Ponty (2002, p. 65), a linguística, principalmente a 

partir dos estudos de Saussure, favorece a compreensão de que “os signos, os 

símbolos, palavras e morfemas, isolados de uma situação ou contexto, nada 

significam”. O valor dos signos se dá na relação que os sujeitos falantes

estabelecem entre signo e significado, durante o processo de elaboração e 

compreensão da linguagem, desde quando ela ainda não foi expressa, isto é, no seu 

sentido original, até depois de ter sido exprimida, ou seja, quando novas 

significações são criadas. A partir de então, novas significações são construídas, 

ultrapassando os sentidos já estabelecidos e realizando-se a compreensão do 

enunciado, que Merleau-Ponty chama de expressão bem sucedida.
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Quando alguém – autor ou amigo – soube exprimir-se, os signos são 
imediatamente esquecidos, só permanece o sentido, e a perfeição da 
linguagem é de fato passar despercebida. Mas essa é exatamente a virtude 
da linguagem: é ela que nos lança ao que ela significa; ela se dissimula a 
nossos olhos por sua operação mesma; seu triunfo é apagar-se e dar-nos 
acesso, para além das palavras, ao próprio pensamento do autor, de tal 
modo que retrospectivamente acreditamos ter conversado com ele sem 
termos dito palavra alguma (MERLEAU-PONTY, 2002, p.32).

Assim também é na dança. Seus movimentos e gestos ganham sentidos no 

contexto em que são elaborados. Antes da dança acontecer, ou do dançarino 

começar a construir a sua arte/dança, o executor e os espectadores não sabem 

ainda o que a dança significa. Pois se soubessem, o texto coreográfico, a dança já 

estaria pronta. O que o dançador (aquele que dança) tem é o seu corpo, a intenção 

de significar, o movimento e a percepção da paisagem (mundo) que ele pode utilizar 

para produzir a dança. Porém, é no próprio curso de ação e criação, no compartilhar 

com outros a linguagem, as experiências e conhecimentos já vivenciados, no

experimentar de movimentos, que o corpo encontra os sentidos da expressão e a 

comunicação é bem sucedida.

Na dança, assim como na fala e na pintura, a expressão ocorre por meio de 

um processo compartilhado com outros, do diálogo entre corpo, movimento, espaço, 

tempo, história e cultura. Assim, a forma e expressão na dança, como em outras 

linguagens, “é sempre criadora e circunscrita no vivido e na cultura” (PORPINO, 

2008, p. 2). Ambas se articulam no processo de fruição e significação. Logo, cada

movimento executado pelo corpo no espaço suscita outros, e assim vão sendo 

tecidos os fios da forma, da expressão e da compreensão em direção à construção 

do texto coreográfico. Assim como não há “palavra sem pensamento e pensamento 

sem palavra”, porque ambas estão imbricadas na linguagem, não há também, na 

dança, expressão sem forma e forma sem expressão, pois dança é linguagem e 

linguagem é expressão.

Essa compreensão se coaduna com o pensamento de Merleau-Ponty (2002), 

citado abaixo, o qual nos instiga a perceber uma cumplicidade entre sujeito e 

linguagem, expressão e forma, ação e compreensão, no processo de criação da 

linguagem e dos sentidos:

Precisamos compreender [...] que a linguagem no estado nascente e vivo, 
é gesto de retomada e de recuperação que me reúne a mim mesmo e aos 
outros. [...] falar e compreender são os momentos de um único sistema eu -
outrem, e o portador desse sistema não é um “eu” puro, é o “eu” dotado de 
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um corpo e continuamente ultrapassado por esse corpo, que às vezes 
rouba seus pensamentos para atribuí-los a si ou para imputá-los a outro. 
Falar e compreender não supõe somente o pensamento, mas [...] o poder 
de deixar-se desfazer e refazer por outro atual, por outros vários possíveis 
e, presumivelmente por todos. [...] é a pulsação de minhas relações comigo 
mesmo e com o outro. (MERLEAU-PONTY, 2002, P.39-42).

Antes da palavra ser pronunciada, no momento em que as expressões estão

sendo construídas, o sujeito tateia em busca de uma intenção de significar, ele não 

sabe ainda o que dizer, é no processo de troca, de compartilhamento, de sucessivas 

experimentações que chegamos a exprimir o que jamais foi dito. 

Por isso, a linguagem não representa o pensamento e as coisas, mas

transforma, inventa, cria novas configurações, significações e interpretações para 

dizer de si mesma, do mundo dos homens, das coisas, da natureza e da cultura.  

Essa virtude se aplica também à linguagem expressiva da dança. Ela não é uma 

soma de passos ou elementos das mais variadas técnicas/formas de danças, 

tampouco representa apenas idéias, emoções e coisas. Ela também opera num 

processo de metamorfose, transformando e elaborando novas configurações sobre o 

mundo através dos gestos e movimentos criados pelo corpo.

Ao dançar, transcende-se “a técnica na experiência expressiva, retomamos as 

experiências vividas” (PORPINO, 2008a, p. 2) em outras danças, reconstruímos, 

transformamos e projetamos algo novo, com sentidos ainda não expressos, mas 

reconhecidos culturalmente e passíveis de novas significações.  Nesse sentido, a 

expressão é sempre criadora e circunscrita na experiência e na cultura. Mesmo a 

arte clássica, quando se concebia como representação das coisas, sua expressão 

era sempre criação, metamorfose do mundo e não apenas uma réplica de criação já 

existente (MERLEAU-PONTY, 2002). 

O autor afirma que a linguagem é fonte originária de sentido do próprio 

pensamento e não a representação ou reprodução deste: “a linguagem nos lança ao 

que ela significa; ela se dissimula a nossos olhos por sua operação mesma; seu 

triunfo é apagar-se e dar-nos acesso, para além das palavras, ao próprio 

pensamento do autor [...]”.  Merleau-Ponty (1991a) se contrapõe à abordagem 

empirista e intelectualista da linguagem por compreender que ambas desconsideram 

o seu potencial expressivo e partem de um pressuposto comum, o da exterioridade 

entre signo e significado. No empirismo, a linguagem é objetivada (em si) e o sujeito 

inexistente. No intelectualismo, ela é operação essencialmente subjetiva (para si) e a
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posse do sentido é remetida ao sujeito pensante. Ou seja, nas duas concepções, a 

palavra não tem significação própria; ora é negado um sentido à palavra, ora é

separado o sujeito da linguagem, quando a própria experiência declara que sujeito e 

objeto, pensamento e linguagem, signo e significado, se imbricam no processo de 

criação e expressão - não só da linguagem, mas de qualquer outro conhecimento.

Visando ultrapassar estas concepções, através do reconhecimento do valor 

expressivo, comunicativo e significativo da linguagem, Merleau-Ponty (2002)

considera necessário um retorno à sua origem, bem como às coisas mesmas e à

recuperação do ato expressivo. Para isto, recorrerá ao gesto, buscando no corpo a 

compreensão da linguagem e o entendimento de uma questão mais abrangente, a 

expressão.

Segundo esse filósofo, há um mesmo modo de apreensão sensível na base 

da compreensão da fala e do gesto corporal. Apreende-se o significado da palavra 

assim como se aprende o sentido de um gesto: “[...] eu não percebo a cólera ou a 

ameaça como um fato psíquico escondido atrás do gesto, leio a cólera no gesto, o 

gesto não me faz pensar na cólera, ele é a própria cólera” (MERLEAU-PONTY, 

2002, p.51). Isto não quer dizer, porém, que o autor simplifique a análise do gesto, 

reduzindo sua compreensão a um imediatismo da percepção, como se os gestos 

fossem objetivamente dados na expressão do sujeito. Ele diz: 

Todavia, o sentido do gesto não é percebido do mesmo modo que, por 
exemplo, a cor do tapete. Se ele me fosse dado como uma coisa, não se 
vê por que minha compreensão dos gestos se limitaria, na maior parte das 
vezes, aos gestos humanos. (MERLEAU-PONTY, 2002, p.51)

A aproximação entre a fala e a análise do sentido do gesto corporal traduz a 

intenção desse filósofo de buscar – no corpo, no viver, na linguagem, na existência e

na experiência – a origem dos sentidos, pois considera que o modo de apreensão do 

sentido da palavra do outro é o mesmo que o do gesto corporal. Assim, o sentido 

dos gestos “não é dado como uma coisa”, tampouco está no interior das mesmas. 

Os gestos, tais como a fala, a pintura e a dança, são criados, aprendidos e têm 

significação cultural. Quando por exemplo, uma comunidade usa a dança como 

meio de expressão, e quando esta é adotada e reconhecida pelas pessoas desse 

grupo, a dança aí adquire um sentido, adotado para indicar e expressar algo próprio 

da cultura desse povo. Contudo, essa mesma dança, ao ser vista ou realizada por 

outros, evocará outros sentidos, será percebida de maneira distinta e até mesmo 
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contrastante.  Logo, “a linguagem não está a serviço do sentido e não governa o 

sentido. Ela é apenas o excesso daquilo que foi dito” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 

118). É no viver da linguagem/dança que os sentidos dos gestos corporais são

percebidos, interpretados e socializados.

É nesse processo intencional e compartilhado da linguagem que nós, falantes

e aprendizes da língua, nos encontramos e nos compreendemos. Esse processo de 

se fazer compreender pela linguagem não ocorre no exterior da mesma nem é 

atribuído à consciência intelectual, mas à consciência perceptiva, intencional, voltada 

para a ação do sujeito que atribui sentido às experiências através da atividade 

corporal (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 50).

Para Merleau-Ponty (2002), deve-se compreender que a linguagem tem o 

poder de nos remeter ao que ela significa e de nos levar para além do que já foi dito 

ou proferido, de transcender para novos sentidos, os quais não estão postos antes

da expressão. Somos nós, nosso corpo, no “uso vivo da linguagem”, numa dada 

situação e contexto, que a retomamos, elaborando formas, expressões e sentidos: 

afetivos, imaginários, religiosos, valorativos, artísticos, lúdicos místicos, etc.

O poder da linguagem não está nem no porvir de intelecção para qual 
ela se dirige, nem nesse passado mítico de onde ela proviria: está 
inteiramente em seu presente enquanto ele consegue ordenar as 
pretensas palavras chaves de modo a fazê-las dizer mais do que já 
disseram, enquanto ele se ultrapassa como produto do passado e nos 
dá assim a ilusão de ultrapassar toda a fala e de ir às coisas mesmas, 
porque de fato ultrapassamos toda a linguagem dada. (MERLEAU-
PONTY, 2002, p. 64).

 A linguagem, na compreensão desse autor, tem uma dimensão expressiva, 

criadora de novas significações, reveladora do modo de ser e de viver do sujeito no 

mundo. As relações entre sujeito e linguagem não são de exterioridade, mas de 

coexistência. A linguagem é compreendida como expressão criadora, gesto sensível, 

extensão de nossa intencionalidade corporal. Logo, é a existência, enquanto aquilo 

que é vivido pelo sujeito, que se organiza em pensamento, em linguagem e em 

outras modalidades de representação, revelando aquilo que é vivido pelo corpo.

Para o entendimento da linguagem como expressão de sentidos, Merleau-

Ponty cita como exemplo a leitura de um livro. Segundo ele, o que se busca na 

leitura de um livro é o sentido do que é dito. No entanto, enquanto sujeito falante, 

participante de um mundo linguístico, ele compartilha suas experiências com outros 
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sujeitos falantes e os sentidos “originais”, “brutos”, ali presentes são transpostos pelo 

sujeito, que cria significações novas, denominadas por esse autor de “linguagem 

falante” - que é a interpretação transformada pelo sujeito “para além do que foi dito,

ou seja, da linguagem falada que o leitor trazia consigo” (MERLEAU-PONTY, 2002, 

p. 33).

Diante desse poder da linguagem de nos remeter às coisas, de evocar novos

sentidos, de ser significação, o mesmo autor enuncia:

Exprimir-se é, portanto um empreendimento paradoxal, uma vez que supõe 
um fundo de expressões aparentadas, já estabelecidas, e que sobre esse 
fundo a forma empregada se destaque, permaneça suficientemente nova 
para chamar atenção. [...] A expressão jamais é absolutamente expressão, 
o exprimido jamais é completamente exprimido; [...] (MERLEAU-PONTY, 
2002, p. 58-60)

Segundo Merleau Ponty (1991, p. 61), “a expressão é criadora em relação ao 

que ela metamorfoseia”. Isto é, ela ultrapassa e transforma em significações novas 

os atos expressivos do presente, porém há sempre mais para ser expresso no 

exprimido, sejam quais forem os vetores - a fala, a pintura, a poesia, a dança. Pelo 

movimento de expressão, quando o corpo se dirige para realizar determinada ação, 

como, por exemplo, pegar um objeto, a mão se levanta em direção ao mesmo, sem 

que seja preciso pensar no movimento ou calcular a distância entre o sujeito e o 

objeto. Simplesmente o corpo sabe. Na expressão, algo novo é fundado no corpo 

operante, de tal modo que o movimento gestual de apreensão, de levantar ou 

abaixar para pegar o objeto, sofre uma torção em um sentido que renova o próprio 

ato do movimento. Tudo isso é verdade não só para a pintura, mas também para a 

dança, pois a dança é linguagem e linguagem é expressão criadora de sentidos

sempre renovados pelo corpo no ato de expressão. 

Então, todos esses conhecimentos sobre a linguagem apontados por 

Merleau-Ponty servem de referência para a compreensão da dança como 

linguagem. Principalmente no tocante à expressão. É comum ouvir a dança ser 

considerada como expressão de sentimentos e ideias. No entanto, para se chegar a 

isso, há todo um processo de organização, de diálogo com o mundo, com os outros, 

com as coisas, com o que já foi criado por aqueles que compartilham e fazem uso da 

dança. 
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A dança envolve elaboração, interpretação, exploração, experimentação, 

transgressão, desconstrução de movimentos e gestos, de estilos e formas já 

existentes em outras danças, demanda organização do espaço e do tempo. Até se 

chegar à significação do movimento expresso pelo corpo em uma dança, é preciso 

existir esse movimento aglutinador de todos os elementos estruturadores do dançar.

Mesmo as danças tradicionais sofrem transformações no decorrer do tempo; seu

resgate – ou sua preservação - necessariamente não garante a fidelidade de suas 

representações tais como foram no passado. Alguns elementos, gestos, figurino, 

sons, permanecem, outros se modificam ou deixam de ser utilizados. É impossível,

como diz Merleau-Ponty, pintar o mesmo quadro mais de uma vez, assim como não 

é plausível dançar a mesma dança novamente.

Monet, por exemplo, por várias vezes tentou pintar um mesmo quadro, indo 

ao mesmo lugar onde fez o primeiro, a ‘matriz’, mas só obteve novos quadros. Isso 

explica porque a linguagem não é espelho do pensamento nem das coisas, ela é 

movimento, expressão sempre criadora, chamamento às mudanças e 

transformações de um mundo em permanente movimento. As pessoas, as coisas, 

toda a natureza, estão sempre em processo de mutação, operando transformações 

sobre o mundo, ao mesmo tempo em que são por ele transformadas. A linguagem 

atua fortemente nesse processo como mediadora entre o homem e o mundo, 

estando constantemente sendo acrescida de novos signos, convenções arbitrárias e 

significações. Por isso, a pintura, a dança, a música, a escultura, a fala, a poesia, ao 

mesmo tempo em que evocam os elementos do mundo, os transcendem, 

possibilitando novas percepções ou significações. É um processo recíproco:

transformamos e somos transformados pela linguagem. Afinal, assim como nosso 

corpo, ela não é coisa nem ideia – é expressão criadora e interpretativa do mundo. 

A dança fala do mundo, pela voz do movimento e dos gestos expressivos do corpo, 

sem contudo ser uma cópia deste.

Parafraseando Merleau-Ponty (2002), o processo de elaboração e 

significação da linguagem da dança começa pelas sensações - ver, tocar, sentir, 

ouvir. A partir desse primeiro contato, tudo o que encontrarmos, comparado ao real, 

observável, será submetido a um principio de deformação mais secreto, que fará 

com que - espectador, dançarino ou coreógrafo, aluno, criança - o que for visto na 

dança não seja mais o que lhe evocou: uma paisagem, uma poesia, uma história, 

um animal, um objeto ou uma pintura, mas um modo singular de significar o mundo.
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O que o pintor põe no quadro não é o eu imediato, a nuance do sentir, é o 
seu estilo, e ele precisa conquistá-lo sobre suas próprias tentativas, sobre o 
eu dado, não menos que sobre a pintura dos outros ou sobre o mundo. [...] 
Quanto tempo não leva [..] até que um pintor tenha aprendido a falar com a 
própria voz. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 83).

Mediante essa compreensão, tudo começa na percepção do “ser no mundo”: 

corpo, mundo, experiência e linguagem se entrelaçam no processo de criação, 

significação, aprendizagem e produção da cultura. O estilo/forma será visível pelo 

corpo na própria linguagem/dança, a qual não se produz sem corpo nem longe das 

coisas. A significação só será possível pela percepção sujeito/dança/linguagem. O 

mais importante é buscar perceber, no corpo, como o movimento e o gesto em 

dança ganham sentido e não o que a dança quer dizer; é buscar sentir quando 

dançamos ou nos debruçamos para apreciar uma obra de arte como a dança.

Em se tratando da dança, como linguagem e expressão criadora do corpo, o 

sujeito dançador faz uso dos conhecimentos disponíveis na cultura, encarna suas 

percepções em bailados, tem uma intenção de atribuir sentido para a sua criação.

A cultura, conceito tão complexo, envolve toda a nossa história social, 

individual e coletiva. As danças, por exemplo, “revelam e escondem formas de se 

relacionar com o corpo, valores” (NÓBREGA, 2003, p. 135), preconceitos, crenças

religiosas.  Uma manifestação como a dança “faz crescer a cultura”, permite adentrar 

em outras culturas, confrontá-las, manifestá-las, identificá-las junto aos povos.  Uma 

vez a obra “realizada, conservada e socializada”, é possível retornar a ela, pois 

como destaca Merleau-Ponty (2002), sempre há algo novo a dizer, a revelar, a obra 

está sempre em processo de vir a ser. 

A dança, do mesmo modo que a palavra e a pintura, exprime tanto pelo que é 

manifestado quanto pelo que não o é, “tanto pelo que diz quanto pelo que não diz”

(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 74). Afirma, ainda, este filósofo: “toda a linguagem em 

sua fase de elaboração tem uma expressão criadora e uma intenção de significar”. A 

dança também comporta uma multiplicidade de sentidos, metamorfoses, uma vez 

que as significações são elaboradas pelo sujeito a partir de suas experiências com

essa linguagem, das relações que estabelece entre a dança e o mundo vivido, do 

contexto em que esta é realizada e, principalmente, de querer e compartilhar uma 

compreensão da mesma. Só descobrem-se os sentidos de uma dança após assistir 

à obra como um todo, viver essa linguagem, debruçar-se sobre a representação e
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“sobre o que ela significa” – ao que Merleau-Ponty denomina “linguagem falada” 

para, em seguida, encontrar um novo sentido, “linguagem falante”. Com já se sabe 

sobre essa forma de expressão, tem-se a impressão de “tê-la compreendido por nós 

mesmos”, quando na verdade tudo isso tem origem na “cumplicidade” da linguagem

(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 34-35).

Sublinha-se que toda dança tem seu aspecto lúdico, sensual e estético, faz 

lembrar outras danças, remete às coisas do mundo, desperta desejos, emoções, 

encantos, desencantos, dores e prazeres, liberdade, fantasia, propicia

relacionamentos, contato e conhecimento com a cultura de outros povos - entre

tantos outros aspectos. Logo, não é ilusão da realidade nem cópia, imitação. A 

dança, como qualquer outro conhecimento, não surge do nada. Para que os 

movimentos corporais se transformem em expressões gestuais, configurando-se

como dança e apresentando sentido, tanto para quem a realiza como para quem a 

aprecia, devem estar em simbiose sujeito (corpo), movimento, espaço, tempo, 

experiência, criação e cultura.  As danças conhecidas, o contexto vivido, uma

situação vista e ou sentida - como uma paisagem ou uma poesia, e a cultura se 

constituem possíveis elementos de inspiração e complementação para a criação da 

dança. 

No momento em que apreciamos ou dançamos, o nosso olhar se volta para a 

dança, somos atingidos por ela: os movimentos, os gestos, os sons, as luzes, as 

cores – tudo anuncia e suscita sensações em nosso corpo, o que enseja a

desconstrução de formas e significados já instituídos e a reconstrução, por nossa 

conta, de novos sentidos para o gesto.

Para Merleau-Ponty (2002, p. 82), se quisermos compreender o sentido da 

palavra (ou de outras formas de linguagem), é preciso considerá-la em seu uso vivo, 

no contexto em que é utilizada: “A palavra – e outras formas de expressão, como a 

pintura – é gesto, e o sentido expresso por um gesto não é dado, mas compreendido 

por um ato do espectador”. Essa compreensão também se aplica à dança.

Logo, a dança, enquanto expressão criativa, não se fecha nela mesma ao ser 

feita. Uma dança profere seus sentidos após manifestar-se, é uma obra sempre em 

“metamorfose”, aberta a recomeçar, como a pintura, por exemplo:

[...] que uma obra feita não é necessariamente acabada e uma obra 
acabada não é necessariamente feita. A obra consumada não é portanto 
aquela que existe em si como uma coisa, mas aquela que atinge seu 
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espectador, convida-o a recomeçar o gesto que criou e, pulando os 
intermediários, sem outro guia além do movimento da linha inventada, do 
traçado quase incorpóreo, a reunir-se no mundo silencioso do pintor, a 
partir daí proferido e acessível (MERLEAU-PONTY, 2002, p.81-82).

É preciso adentrar nas nuances da linguagem da dança, experimentá-la, vivê-

la, isto é, compartilhar com o que já sabido, trazer para a sua compreensão e criação

as nossas experiências vividas, a nossa percepção e também as interrogações, até

chegar à expressão pela dança, deslumbrar-se sobre o feito, acrescentar uma nova 

significação e prosseguir. 

Parece oportuno trazer à luz uma expressão de Merleau-Ponty (2002, p. 50),

que sintetiza algumas reflexões acerca da linguagem: compreendemo-nos e 

aprendemos no exercício da linguagem. E novamente voltamos às “coisas 

mesmas”, à experiência, para confirmar que a linguagem é uma expressão criadora 

de sentidos. 

As experiências com dança na Educação Infantil descritas pelas professoras 

entrevistadas resultaram em muitas reflexões, compreensões, construções e 

desconstruções e, principalmente, a outras “leituras” sobre a linguagem da dança. 

Uma reflexão essencial é consagrar esse gesto de retomada como ponto de partida 

para o trabalho com dança na Educação Infantil, sabendo que outras significações 

poderão ser acrescentadas às nossas, pois as apresentadas nesse momento 

resultam de uma visibilidade situacional pontual. Às educadoras implicadas nesse 

estudo, tem-se a intenção de dizer que muito ainda está por se ver, fazer e 

compreender sobre a linguagem “tácita” da dança.

Diante das reflexões que fazem referência à dança enquanto uma linguagem 

do corpo, coloca-se a seguinte questão: Quais seriam, então, a relação e a 

relevância dos conhecimentos aqui abordados sobre a linguagem para o trabalho 

com a dança na escola?

Refletindo sobre dança, linguagem e corpo na Educação Infantil, aprende-se

que é relevante olhar para a dança como se olha para a vida. A dança (como a vida)

está em processo contínuo de transformação, metamorfose, se apresentando com 

diferentes aspectos - formas, sentidos, cores, sons e silêncio, visíveis ou invisíveis -

ao olhar daqueles que dançam e apreciam a dança.  A linguagem da dança, assim 

como as palavras, tem mil faces, e nós precisamos reaprender a vê-la e a tocá-la 

com o olhar das “cem linguagens” que tem as crianças.
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A contribuição que nós educadores podemos propor para a educação, não só 

infantil, mas estende-se a qualquer fase da vida do ser humano: poder se expressar 

e se comunicar com o mundo não só pela razão, mas também pelas janelas 

secretas da alma.  Espalham-se no espaço e no tempo dessa linguagem a que 

chamamos dança e que podemos criar e aprender, com a “sabedoria de dançá-la”: a

emoção, os desejos, a imaginação, a criação, onde o belo se faz feio e o feio se faz 

belo, o passado se faz presente e o presente se encontra no passado.

A dança é, portanto, uma linguagem do corpo, uma expressão criadora 

humana que se inscreve na cultura e na história, desperta o nosso corpo por inteiro 

para experimentar em todo o seu relevo o fenômeno da expressão e suscitar

significações que ela própria não poderia dizer sem a nossa presença.

Mas, quais são os fatores constitutivos dessa linguagem?

4.2 - A dança e seus fatores do movimento

A dança como linguagem corporal, expressiva e criadora de significações, 

mobiliza quatro elementos para se realizar: corpo (dançarino), movimento, espaço e 

som.  E, sendo também movimento, destacam-se alguns fatores do movimento:

espaço, tempo, fluência e peso (LABAN, 1990).

Esses fatores são fruto de um longo processo de pesquisa sobre o movimento 

humano, desenvolvido por Laban e colaboradores, divulgadores de suas idéias:

Mary Wigman, Kurt Jooss, Sigurd Leeder, Lisa Ullmann e Aurel von Milloss, Valerie 

Preston-Dunlop (LABAN, 1990).

Laban14 (1879 - 1958), nascido na Hungria, dançarino, coreógrafo, arquiteto, 

desenhista, pesquisador/estudioso do movimento, realizou por mais de vinte anos 

uma vasta pesquisa sobre os princípios do movimento humano. O estudo sobre o 

movimento, desenvolvido por Laban, fundamentou inúmeros trabalhos em dança, 

terapia, educação e saúde pública. Suas ideias e o seu trabalho continuam sendo 

estudados, divulgados e expandidos no mundo inteiro.

No Brasil, foi criado, em 1987, o LabanArt com o objetivo de oferecer cursos, 

debates, pesquisas e espetáculos que divulgam e promovem as ideias de Rudolf 

                                                
14 Vários centros de pesquisa internacionais continuaram sua obra, dentre os quais se destacam o 
Dance Notation Bureau e o Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies, nos Estados Unidos, e o 
Laban Centre for Movement and Dance, na Inglaterra (MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006).
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Laban. Os conhecimentos relativos ao movimento vêm sendo utilizados nos mais 

diversos campos: antropologia, educação, psicologia, sociologia, fonoaudiologia, 

comunicação etc.

No Brasil, a bailarina Maria Duschenes foi precursora e divulgadora dos 

processos e da linguagem do movimento, durante a ascensão nazista (1939), tendo

iniciado seu trabalho com crianças, bailarinos, coreógrafos, professores e artistas em 

São Paulo. Ela legou para várias gerações seus conhecimentos sobre dança, com 

base nos princípios de Laban e na crença de que essa linguagem pode ser 

vivenciada por todas as pessoas (RENGEL; ROBATTO, In MOMMENSHON; 

PETRELLA, 2006).

Laban interessou-se em conhecer e ampliar as possibilidades de expressão 

humana por meio da dança. Observou o uso do movimento dos operários nas 

fábricas, das pessoas dançando e de seus alunos nas aulas. Aplicando em suas 

aulas exercícios de flexibilidade, controle e versatilidade rítmica, não ensinava 

apenas uma técnica, mas valorizava a capacidade de criar, recriar e explorar ideias 

por meio da improvisação. Ele foi o primeiro dançarino e coreógrafo a utilizar o termo 

coreologia, que significa “estudo da dança” ou “ciência da dança”. A coreologia inclui 

o estudo do movimento e a sua relação com o dançarino, o som e o espaço geral. 

Seus estudos abrangem três aspectos: o estudo do espaço (“choreutics”), das 

dinâmicas (“eukinetcs’) e da escrita de dança (“kinetographie” ou “labanotation”). 

Preston Dunlop e outros seguidores de Laban ampliaram seus estudos, inserindo o 

estudo do som, do espaço geral e do dançarino como elementos relevantes a todo 

tipo de dança (RENGEL; ROBATTO, In MOMMENSHON; PETRELLA, 2006).

Segundo Marques (2005, p. 28), “a coreologia ensina que dança é, na 

verdade, uma articulação entre movimento, dançarino, som e o espaço geral”.

Preston-Dunlop (apud. Marques, 2005; p. 29) chamou a coreologia de “subtexto da 

dança”, pois está por baixo, estruturando o processo criador, a fruição e a 

compreensão da dança.

Sendo assim, a coreologia é um conhecimento importante para todo aquele 

que aprende ou trabalha com o ensino dessa linguagem, haja vista seus fatores

básicos (fluência, espaço, tempo e peso) estarem presentes nas diversas 

manifestações do movimento humano, auxiliando o seu aprendizado de forma 

dinâmica e estruturada. Diferente do ensino que se pauta na reprodução de passos 
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já codificados em outras danças, a coreologia propõe uma melhor interpretação, 

criação e expressão corporal,.

Laban (1990), utilizando uma nomenclatura simples e exemplos retirados do 

cotidiano, descreveu os movimentos do corpo como ‘todo tipo de locomoção’, como 

giro, corrida, gesto de braço, de mão e expressão facial. Esses movimentos se 

originam do tronco ou das extremidades dos membros, em ações do tipo: “espalhar”, 

“recolher” e “esvaziar”. Já as expressões faciais relacionam-se aos movimentos da 

cabeça, direção do olhar, nariz, ouvidos e boca. Todos estes movimentos (do 

tronco, membros e expressões faciais) podem advir, por exemplo, do desejo, 

intenção ou necessidade de alcançar um objeto, levantar-se de um determinado 

lugar, espanar uma poeira, erguer algo pesado, sair de um determinado ambiente, 

colocar um objeto em um lugar (RENGEL; ROBATTO, In MOMMENSHON; 

PETRELLA, 2006).

Uma ação corporal é todo ato do corpo, todo acontecimento físico, intelectual 

e emocional que produz alteração na posição do corpo ou em partes dele. Ato que 

dura um tempo, ocorre de uma determinada maneira no espaço, emprega algum 

peso e determinada fluência. As ações estão presentes em danças folclórica, 

clássica, moderna e contemporânea: uma pirueta provém da ação de girar, um salto 

provém da ação de saltar ou pular. As ações corporais são fáceis de ser percebidas

e vivenciadas e sua composição é uma forma de introduzir uma criança/aluno na

dança (RENGEL; ROBATTO, In MOMMENSHON; PETRELLA, 2006).

Ações básicas de esforço, analisadas por Laban – que são andar, pular, 

sacudir, torcer, socar, pressionar, flutuar, deslizar, talhar, pontuar – compõem o 

vocabulário de qualquer pessoa, estão presentes e podem ser observadas, por 

exemplo, nas pessoas quando dançam, brincam de ‘roda’, ‘estátua’, ‘pega-pega’. A 

ação de sacudir, por exemplo, faz surgir outras ações, tais como: vibrar, tremer, agir 

ou brandir (RENGEL; ROBATTO, In MOMMENSHON; PETRELLA, 2006).

Nessas ações, estão presentes os elementos de esforço espaço, peso e 

tempo, além da fluência, que surge nessas ações de forma livre ou contida. Assim, a 

ação de deslizar, por exemplo, pode ser realizada no espaço por meio de movimento 

direto, com peso leve e em tempo lento; a ação de sacudir realiza-se no espaço de 

forma flexível, com peso leve e em tempo rápido; e ação de socar se dá no espaço 

direto, com peso firme e em tempo rápido. Logo, as ações corporais combinadas 

com os fatores de movimento se constituem como imprescindíveis para o trabalho 
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de ampliação e consciência do movimento, interpretação, compreensão e criação da 

dança.

A expressividade/forma (ou relacionamento) pode ser entendida como a 

maneira pela qual o corpo realiza o movimento, isto é, como nos movemos. Sob o 

nome de Eukinética (Eukinetics), engloba o estudo dos fatores que compõem o 

movimento: peso, tempo, espaço e fluência e os elementos/dinâmicas do esforço 

(RENGEL; ROBATTO, In MOMMENSHON; PETRELLA, 2006)..

O ritmo e as dinâmicas (ou elementos do esforço) dão um “colorido” aos 

movimentos, transformando-os e dando-lhes mais sentido. Segundo o gráfico de 

esforços de Laban, estes movimentos podem ser: fortes ou fracos, de acordo com o 

peso; rápidos ou lentos, de acordo com o tempo; diretos ou flexíveis, de acordo com 

o espaço; livres ou controlados, de acordo com a fluência (RENGEL; ROBATTO, In 

MOMMENSHON; PETRELLA, 2006)..

O fator de movimento ‘fluência’ está relacionado à qualidade do movimento, 

que pode ser “livre” (libertado) ou “contido” (controlado). Os movimentos com 

fluência livre são descritos por Laban como continuados, expandidos, e se dão do 

centro do corpo (do tórax ou da pélvis) para fora ou extremidades, manifestando

expansão para o mundo, para fora de si mesmo. Os movimentos com fluência 

controlada demonstram contenção, retração, recolhimento ao mundo interno; isto é, 

ocorrem para dentro de si mesmo, das extremidades para o centro do corpo, tendo

como função a integração, a ligação e a orientação da direção dos movimentos no 

espaço: linear, circular e em várias direções (RENGEL; ROBATTO, In 

MOMMENSHON; PETRELLA, 2006)..

O fator de movimento ‘espaço’ inclui o relacionamento, a posição, a 

ocupação, locomoção harmônica e expressiva do dançarino em torno do seu espaço 

pessoal (cinesfera), ou esfera do movimento, e do espaço geral, mais amplo. Esse 

fator propicia a comunicação entre o dançarino, o outro e o ambiente/mundo. Uma

qualidade desse movimento é a atenção, que afeta o foco do movimento, além do 

espaço que informa onde o movimento ocorre (RENGEL; ROBATTO, In 

MOMMENSHON; PETRELLA, 2006)..

Cada pessoa possui seu espaço pessoal – que é o espaço cuja circunferência 

pode ser alcançada com as extremidades estendidas; isto é, braços ou pernas são 

movimentados em várias direções, de forma flexível (uso diversificado, flexível, 

expandido de todo o espaço) ou direta (uso limitado do espaço) – para a direita, 
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esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás, em torno do próprio corpo,

sem que nenhum deslocamento seja realizado pelo dançarino (RENGEL; 

ROBATTO, In MOMMENSHON; PETRELLA, 2006)..

O espaço geral consiste no espaço mais amplo (palco, rua, pátio, quadra da 

escola, sala de aula, jardim), o qual é ocupado pelo dançarino ao se distanciar da 

posição original, realizando movimentos diretos ou flexíveis em vários níveis (alto, 

médio, baixo), formas (reta, redonda, torcida, angular, estreita, larga) e trajetórias

(curva, reta, zig-zag), isto é, linhas retas ou curvas feitas/desenhadas no espaço por 

um corpo (parado ou em ação), tais como progressões, projeções (através do olhar 

ou extremidade do corpo) e formas, (desenho retilíneo ou curvo da ocupação do 

corpo no espaço) (RENGEL; ROBATTO, In MOMMENSHON; PETRELLA, 2006).

O fator de movimento ‘peso’ é o grau da energia muscular; força de gravidade 

exercida (em direção para baixo ou para cima) durante uma determinada ação de 

movimento; energia (força cinética) para mover o corpo no espaço (de forma leve ou 

firme) e força de resistência (interna e externa) exercida pelo corpo sobre os objetos 

e vive versa. Este fator auxilia na conquista da verticalidade, na percepção corporal 

de si mesmo e dos outros, na distribuição melhor do peso no centro de leveza 

(região escapular) e no centro de gravidade (região pélvica), proporcionando

estabilidade e segurança à pessoa, como no caso de uma criança ao começar a 

andar.   O peso informa a intenção, a sensação e o domínio de poder transportar a si 

mesmo, sem necessidade da ajuda do outro. A qualidade de esforço do fator peso 

pode ser leve ou firme. Os movimentos leves geralmente são para cima, revelam

suavidade, superficialidade e uma sensação de leveza ou “ausência” de peso.

Movimentos firmes são realizados para baixo, demonstram firmeza, resistência e 

uma sensação de peso (RENGEL; ROBATTO, In MOMMENSHON; PETRELLA, 

2006).

O fator de movimento ‘tempo’ surge na vida da pessoa por volta dos cinco ou 

seis anos de idade. Antes disso, a criança tem uma vaga ideia de tempo, sendo 

muito comum ouvi-la dizer frases como “Eu vou ontem”. A partir dos cinco ou seis 

anos, ela começa a perceber a sucessão dos acontecimentos, o antes e o depois, o 

simultâneo (ao mesmo tempo). Em suas brincadeiras, demonstra ter noção de que 

as atividades realizadas têm um começo, meio e fim. Observando-se como a 

criança se orienta em relação ao tempo, percebe-se que ela toma como referência 

algumas atividades do seu cotidiano que se repetem diariamente, sendo comum 
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declarar: “Quando eu acordar de manhã, tomo café e vou brincar, depois do almoço

eu vou para a escola e quando chegar tomo banho, janto escovo os dentes e vou 

dormir”. Observa-se também que aos cinco anos de idade a criança não chora 

quando é deixada na escola, pois sabe que os pais voltam para buscá-la (RENGEL; 

ROBATTO, In MOMMENSHON; PETRELLA, 2006).

Segundo essas autoras, a noção de tempo na dança - construída pelas

crianças maiores de cinco anos – pode ser construída não pela contagem do 

compasso, ou ritmo métrico (2/2, 3/4, 4/4), mas pelas batidas do coração,  palmas, 

estralar dos dedos, que representam o ritmo não métrico, biológico, interno. Para as 

crianças menores de cinco anos, que ainda estão aprendendo a noção de tempo, é 

mais adequado partir de nossa experiência, sentir, perceber e utilizar o tempo que 

for possível e necessário para a realização dos movimentos ou passos de dança que 

são criados, reconstruídos e escolhidos pelas crianças e seu professor. O tempo,

para cada movimento de uma dança, pode também ser associado às batidas de 

palmas ou instrumentos como o tambor. 

As qualidades do esforço do fator tempo são: súbita (rápida e de curta 

duração) e sustentada (lenta e de longa duração). A compreensão e utilização deste 

fator na execução do movimento de uma dança exigem treino, atitude de decisão e 

maturidade da pessoa. O tempo informa sobre o “quando” do movimento e pode ser 

percebido pela velocidade (rápida ou lenta), pela duração (tempo decorrido entre o 

início e o término de cada movimento, ou de sua pausa) e periodicidade de cada um. 

Esses elementos, integrados aos movimentos antecedentes e consequentes em 

cada agrupamento (frases coreográficas), geram o ritmo.  O espaço e o tempo 

funcionam, na dança, de forma imbricada, sendo organizados, revelados e 

particularmente enfatizados pelos movimentos (RENGEL In MOMMENSOHN;

PETRELLA, 2006). 

No que concerne a atitudes internas, a vivência e a percepção das qualidades 

do fator tempo colaboram na construção de limites para que não sejam tão rígidos, 

permitindo uma maior mobilidade e tolerância diante das situações de frustração,

dando à pessoa o direito de tentar fazer outras vezes e em outros momentos.

Qual seria a relevância desses fatores para o trabalho pedagógico em dança,

na Educação Infantil?

Esses fatores articulados permitem a realização do estudo de diferentes tipos 

de dança com as crianças/alunos de diferentes formas. Por meio do fazer dança: 
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improvisação, composição coreográfica, consciência corporal, técnica e repertório; e 

através do apreciar a dança: assistir, discriminar elementos, interpretar, julgar e 

conhecer a sua história (MARQUES, 2005).

O conhecimento sobre os elementos da dança (movimento, espaço, som, 

dançarino) e a consciência dos movimentos e repertórios de dança podem subsidiar 

a criação, a apreciação e a contextualização da dança.  Desse modo, acredita-se

que o conhecimento dos elementos constitutivos dessa linguagem expressiva se 

desenvolva de forma mais consciente, criativa e significativa para aqueles que a 

ensinam e a aprendem, pois são estes conteúdos que se articulam no processo de 

compreensão, criação e expressão simbólica, significativa e comunicativa de 

manifestação pela linguagem dança.

Os princípios básicos do movimento (espaço, tempo, peso e fluência), 

estudados por Laban (1990), estão inseridos não só na dança, mas em toda 

atividade corporal, entendendo-se como: “o que se move: o corpo e as formas 

assumidas durante o movimento, as partes que se movem e em qual direção; “como 

nos movemos”: a expressividade e a forma, qualidade do movimento, as dinâmicas, 

os esforços, as ações; “onde nos movemos”: o espaço, o que está imediatamente ao 

nosso redor, e o espaço geral/lugar onde nos encontramos; e “com quem nos 

movemos”: o relacionamento, as pessoas que encontramos e com quem 

estabelecemos contato”. Cada um desses princípios, orientado pelo educador, pode 

ser utilizado no processo de aprendizagem de dança, ou seja, durante a 

leitura/apreciação e improvisação de uma dança pelas professoras e crianças

(LACAVA In MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006, p. 162).

Os fatores do movimento - espaço, tempo, fluência e peso - e os processos 

de criação - jogos e danças individuais e em grupo e exercícios de improvisação/

composição de movimentos - são, até hoje, considerados pelos estudiosos da dança 

como conhecimentos relevantes, não só para os profissionais da dança (dançarinos 

e coreógrafos), mas também para os professores que trabalham com essa 

linguagem no contexto educacional.

O professor de Educação Infantil, tendo ou não, na escola onde trabalha,

profissionais formados em Dança, Arte ou Educação Física, pode sistematizar e 

desenvolver o trabalho de dança com seus alunos/crianças, bastando para tanto se 

dispor a conhecer os aspectos que constituem a dança e o movimento.
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Segundo Marques (1999), Laban tinha uma visão educativa da dança, 

defendendo seu ensino como uma forma de desenvolver a capacidade de expressão 

e criatividade humana. Suas ideias e estudos coreológicos trouxeram contribuições 

para o conhecimento e a compreensão de seus elementos estruturais (espaço, 

tempo, fluência e peso) presentes no movimento humano, viabilizando o processo 

de comunicação, interpretação e criação da dança.

Ao tratar-se de dança como uma linguagem do corpo, e ao conceber a 

linguagem como expressão criadora de significações sobre o mundo, lembra-se que 

os fatores dos movimentos – quando isolados – são semelhantes às letras e 

fonemas de uma língua: nada significam.  Isto é, não encerram nenhum sentido,

nem para o apreciador e nem para o dançarino, pois sendo realizados

desarticulados de uma intenção, de um contexto, não possibilitam a construção de 

uma ideia ou de um conhecimento. Para Laban (1990), os fatores do movimento se 

realizam concomitantemente, de modo que é impossível realizar qualquer ação que 

não contenha ou contemple esses elementos.

Em todos os campos da atividade humana, na escola, no trabalho, na vida 

social, nas brincadeiras das crianças, nas danças, é possível perceber que o 

movimento é a essência da vida e que toda expressão, seja falar, escrever, 

desenhar, pintar, cantar ou dançar, utiliza o movimento como energia vital. Os seres 

humanos têm uma forma de se relacionar com o espaço e o tempo. Isto é, um ritmo 

(tempo) ao dançar, uma intensidade no tocar as pessoas, seres ou coisas presentes 

no ambiente (peso) e um jeito de controlar ou prosseguir os movimentos (fluência)

(RENGEL, ROBATTO, NEVES In MOMMENSHON; PETRELLA 2006).

Recomenda-se para a atividade pedagógica na área da dança, na Educação 

infantil, um trabalho de consciência corporal do movimento como referência para o 

trabalho com crianças menores de 11 (onze) anos. Laban organizou 16 (dezesseis)

temas básicos de movimento, dentre os quais 8 (oito) são dirigidos para crianças 

menores de 11 (onze) anos (LABAN, 1990, p. 35-38).

Para despertar a “consciência corporal”, o professor pode sugerir que a 

criança movimente várias partes do corpo, de início alternadamente, depois em 

movimentos combinados até chegar a mover o corpo como um todo. Nesse 

momento, cada criança experimenta em seu corpo as possibilidades de expressão, 

em que a qualidade do movimento pode ser leve, pesado, livre, controlado, rápido, 

lento, prolongado (LABAN, 1990).
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Em relação à “consciência do peso e do tempo”, pode-se orientar a criança a

realizar movimentos contínuos, repentinos e leves, utilizando os braços, as pernas, a 

cabeça, as mãos, o tronco, o quadril e os pés (LABAN, 1990).

No tocante à “consciência do espaço”, pode-se solicitar à criança que faça

movimentos amplos e restritos no espaço próximo e distante do seu corpo. Como 

por exemplo, dançar por todo o espaço da sala, em diferentes direções e trajetórias, 

realizando movimentos de braços, tronco, cabeça e pernas, em torno dos espaços 

próximos e distantes ao seu corpo (LABAN, 1990).

Quanto ao trabalho de “consciência do fluxo do peso corporal no tempo e no 

espaço”, este pode ser vivenciado pela criança a partir de brincadeiras e repertórios 

de danças conhecidas. A plasticidade do corpo pode ser percebida ao realizar 

diferentes movimentos e formas com o corpo (posições, figuras ou desenhos), ao se 

movimentar em linha reta, em trajetos sinuosos, em serpentina, com diferentes 

velocidades e vários ritmos, marcados com palmas, cantando ao som de músicas ou 

tocando tambores (LABAN, 1990).

De acordo com esse mesmo autor “os relacionamentos” entre as crianças, os 

toques, as interações corporais podem ser vivenciados orientando as crianças a 

darem respostas e se comunicarem umas com as outras pela linguagem do 

movimento. As brincadeiras de ‘estátua’, ‘espelho’, ‘robô’ e ‘maestro’, por exemplo, 

podem despertar na criança a capacidade de observação dos movimentos, a criação 

de diferentes formas de expressão gestual, o contraste de velocidade (rápido-lento), 

as diferentes posições, direções, projeções, trajetórias e níveis (alto, médio, baixo) 

expressos pelo corpo no espaço. Cada uma dessas ações se dá dentro de uma 

sequência e num tempo que pode ser combinado entre professores e crianças.

“O uso dos membros do corpo como instrumentos de locomoção”, permitem 

que as crianças usem as mãos como pinças ou colheres, e as pernas para 

transportar objetos e pessoas de um lado para outro. Os movimentos de apertar, 

juntar, caminhar, correr, girar, balançar, espalhar, engatinhar, correr em quatro pés e 

outros movimentos, podem ser propostos para as crianças e, a partir destes,

organizar uma dança composta por esses movimentos (LABAN, 1990).

As “ações básicas de esforço, do tipo lançar ou dar socos”, podem ser 

executadas pelos braços, pernas, cabeça, em várias direções espaciais, 

despertando a percepção e apreciação do ritmo, o impulso, a sucessão e a repetição 

de movimentos leves, fortes, rápidos, lentos e delicados (LABAN, 1990).
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“Os ritmos ocupacionais”, do tipo, serrar, puxar, cortar, martelar, parafusar, 

cavar, regar, cortar, escovar, picar e outras ações realizadas pelo corpo em 

diferentes situações, dão a sensação de requererem um esforço, havendo uma 

pausa antes da ação se repetir. Essas ações contêm um conjunto de elementos do 

movimento que permite que a ação se realize e se repita dentro de um ritmo. As 

crianças, quando brincam de cavar buracos na areia, de ‘cabo de guerra’, ‘serra pau, 

serrador’, de deslizar ou escorregar, de girar ou de rolar feito pião, vivenciam nessas 

ações os elementos do movimento e isso pode ser transposto para o trabalho de 

dança. Inicialmente, elas realizam esses movimentos com ou sem os instrumentos, 

depois o professor combina com elas uma sequência (LABAN, 1990).

O professor pode, a partir desse conhecimento, da combinação dos 

elementos da dança, dos fatores do movimento e das diversas ações do esforço,

inventar outros temas, realizar “jogos de dança” a partir das danças do repertório da 

criança e ou de uma história, uma poesia, uma cena do cotidiano – observável e 

expressa pela linguagem do movimento, ou seja, pela dança.

Esses temas propostos por Laban (1990), com algumas complementações

feitas aqui, se relacionam entre si, utilizam todas as partes do corpo e todos os 

elementos do movimento. Tomando como referência os princípios do movimento,

apresentados por Laban (1990) para a elaboração, a interpretação e o 

aperfeiçoamento da dança, bem como seus textos e contextos, propostos por 

Marques (2005) para o estudo de dança na escola, ou, ainda, os três momentos da 

‘abordagem triangular’ para o ensino da Arte, defendida por Ana Mae Barbosa

(2005) – entre outras propostas/formas de sistematizar o trabalho com dança –

acredita-se que o professor de Educação Infantil pode desenvolver o estudo de

dança com as crianças, ampliando a sua capacidade de ação, criação, uso dos 

movimentos e da linguagem expressiva da dança.

Ao invés de determinar os movimentos e pedir às crianças para reproduzi-los, 

deve-se incentivá-las para que façam uso de suas próprias experiências de 

movimentos, sugerindo aqueles realizados por elas em diversas situações vividas na 

sua relação com o meio, com os objetos e com as pessoas. Todo o corpo deve ser 

envolvido na realização dos movimentos e o professor não precisa exigir precisão, 

não deve impor normas do universo adulto dos movimentos e nem formações 

espaciais ainda não organizadas por estarem construindo as noções de localização 

espacial e de tempo. O que pode ser feito é experimentar diferentes possibilidades 
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de movimento, relacionamento, posição, direção e localização do corpo no espaço 

(LABAN, 1990).

A partir do momento em que a criança se mostra capaz de imitar o resultado 

das ações produzidas por pessoas, seres e objetos (MERLEAU-PONTY, 2006), o 

professor pode proporcionar a oportunidade de observação e realização do que foi 

observado. A partir dessas experiências, o professor seleciona, com a participação

da criança, alguns movimentos para compor uma dança, organizando-os em uma 

coreografia simples.

No início da vida escolar, período que corresponde à faixa etária entre dois e

seis anos, é importante englobar na atividade pedagógica movimentos psicomotores 

vários, que favoreçam o desenvolvimento da ação infantil - contínuos e prolongados

- e, gradualmente, introduzir ações de esforço ou “fatores do movimento” como 

“fluência, espaço, peso e tempo”. Nesses primeiros anos, as crianças podem 

aprender a criar sucessões de movimentos, a apreciar, diferenciar e realizar 

movimentos “fortes e suaves, súbitos e sustados” (LABAN, 1990).

A aprendizagem da dança tem, entre outras funções, o objetivo de ensinar a 

criança a mover-se e a expressar-se no ambiente em que vive. O educador tem

como papel ajudá-la a ampliar as suas possibilidades de movimento e expressão.

Inicialmente, os movimentos da criança são rápidos, aprendendo depois a se mover 

de forma mais contida, mais leve e, então, a se deslocar em toda a amplitude no

espaço realizando desenhos e movimentos em várias direções.  O professor pode 

propor, ou realizar com ela, quando ainda é muito pequena, brincadeiras, cantigas 

de roda e jogos corporais envolvendo movimentos de girar, correr, pular, subir, 

saltar, rolar, dar cambalhotas, observando e abordando os fatores do movimento 

(LABAN, 1990).

Esses movimentos estão presentes na dança, podendo ser utilizados na sua 

criação e composição. Em nossa experiência pedagógica no NEI, percebemos que

consagra que as crianças menores têm necessidade e demonstram interesse pelos 

jogos de movimentos - nos quais estão presentes seus quatros elementos - e não 

demonstram necessidade de realizar uma dança com perfeição nem a partir de algo 

já definido. Elas preferem brincar com as possibilidades de experimentação, criação

e expressão dos movimentos (LABAN, 1990).

Os conhecimentos explicitados aqui, sobre os fatores do movimento, ajudam 

a entender que na dança, por exemplo, o movimento é aquilo que se vê projetado no 
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espaço e também o que não é visível, mas elaborado pelo sujeito no processo de 

interpretação ou criação. 

A liberdade - seja de agir, de criar ou de pensar - é uma conquista de cada 

pessoa ou de um grupo de exercer com autonomia a autoria e o controle das suas 

ações ou pensamentos, sejam estes individuais ou coletivos. E isso não é dado, 

mas construído no processo de participação dos sujeitos diante das situações ou 

“problemas” que solicitam um aprendizado, uma tomada de decisão que leve, como 

diz Paulo Freire, à transformação. “Ninguém educa ninguém, Ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2006, 

p. 71).

Nesse sentido, a forma como se ensina e com se aprende determinado 

conhecimento, inclusive a dança, pode, ao invés de libertar - ajudar o sujeito a se 

desprender de determinados tabus e preconceitos - vir a fomentar, perpetuar e 

reforçar determinados “valores” que não respeitam as diferenças e a “liberdade” de 

expressão. Se cada um imbuir-se do sentido, da competência e do compromisso 

que a palavra educar evoca, assumirá o papel de fazer o “diálogo” acontecer, pois o 

“diálogo é criação é conquista”, e isto só é possível se o aluno/criança tiver a 

liberdade de pensar, sentir, expressar e criar, mediado pelo conhecimento, pelo 

outro e pelas experiências de vida (FREIRE, 2006, p. 91). Por meio da linguagem 

da dança, a pessoa constrói e desenha o seu caminho no tempo e no espaço,

expressando-o de forma simbólica. Mas como desenhar esse caminho no ensino 

infantil?

4.3 - Imitar, improvisar e brincar: formas de desenhar caminhos para dançar.

O problema da imitação remete à compreensão da seguinte questão: “de que 

modo, depois de ver um gesto ou ouvir alguém falar, a criança consegue produzir 

um gesto ou uma fala equivalente, tomando esse gesto, essa fala, como modelo?

Transporta-se, então, esta indagação para a dança: de que maneira, depois de ver 

um movimento de dança realizado por um professor ou dançarino, a criança 

consegue produzir um movimento semelhante, tomando esse movimento como 

modelo?

É comum se dizer que depois da aquisição do sistema fônico e das primeiras 

palavras, a criança desenvolve sua linguagem por imitação (MERLEAU-PONTY, 
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2006). No que se refere à dança, entende-se que o movimento da criança, em 

relação à essa linguagem da dança é de compartilhamento, de comunicação com 

outro, e a sua aquisição não se dá pela imitação - entendida como repetição, cópia, 

reprodução de modelo pré-estabelecido -, mas sim por um processo de 

interpretação, criação e expressão de sentidos construído na interação com a dança, 

com outros que dançam e com a experiência de sentir, ver, apreciar e dançar.

Na concepção clássica, para produzir um comportamento visual em 

linguagem motora é preciso compreender a motivação do comportamento do outro, 

a sua causa, para assim reproduzir o seu efeito. Porém, isso não é verdade. 

Observa-se nas ações realizadas pela criança que ela não reproduz os movimentos

que ouve e vê o outro fazer. É impossível para ela reconstruir as causas motrizes 

dos movimentos e gestos feitos por outro e depois executá-los do mesmo modo. 

Antes de fazer um movimento, ela não o representa, não o analisa e não visualiza as 

contrações musculares necessárias para executá-lo. A análise é um trabalho e uma 

compreensão que ocorrerão mais tardiamente e a representação não é anterior à

execução do movimento, mas ocorre na própria execução deste. Logo, “a imitação 

não pode ser este trabalho de dupla tradução” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 24).

A criança, ou qualquer outra pessoa, não representa os movimentos antes de 

dançar. São os movimentos do outro e os seus próprios movimentos que atraem os 

movimentos seguintes. Segundo esse mesmo autor (2006, p. 24), “ainda que 

quisesse representar a sucessão de movimentos coreográficos, o sujeito não 

poderia, pois a consciência ignora o arranjo dos músculos”.

Sendo assim, como as crianças e nós conseguimos representar os 

movimentos realizados por outros? A imitação de si mesmo (repetição) e de outros 

não é a representação de movimentos alheios. Inicialmente, a criança imita o 

resultado da ação com seus próprios meios e assim chega ao resultado total dos 

movimentos percebidos. O que permite dizer que a criança, de início, não tem 

consciência do seu corpo, porém das coisas, do mundo exterior. Seu corpo se move 

em direção aos objetos, às pessoas e ao mundo; ao se mover, percebe a ação do 

outro e, nesse encontro de ações em torno de um mesmo objeto, ocorre a imitação.

Esta é a expressão, o sentido do gesto que a criou, que é sempre transformado e 

busca atingir um resultado que não está dado, mas é construído pelo nosso poder 

de exprimir e de compreender (MERLEAU-PONTY, 2006).
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Percebe-se esse processo de imitação quando damos um lápis a uma 

criança: ela inicialmente segura o lápis ao contrário, bate várias vezes sobre a mesa 

ou papel e, só depois de algumas tentativas, o coloca na posição correta de 

escrever. Esse gesto foi aprendido na interação entre ela, o lápis e o outro, ela não 

reproduziu o gesto visto, mas o resultado produzido pelo mesmo. Depois de ter 

alcançado o objetivo de pôr o lápis sobre o papel, ela prossegue, acrescenta outros

gestos – desenhar e rabiscar sobre o papel. Nesses dois exemplos, vê-se que a 

criança não imita os gestos de outrem, mas alcança os mesmos resultados deste. 

Quando uma criança imita um animal, ela representa o resultado das ações que o 

animal realiza - miar, latir, pular, alimentar-se, atacar - e a imitação executada é 

criativa, transformada pela criança de acordo com o que ela deseja expressar, com

sua interpretação, das suas experiências com o animal e não uma cópia dos

movimentos do mesmo.   

Isso se aplica a qualquer ação vista pela criança. A imitação é uma forma de 

interação intencional entre o eu e outrem (objeto ou pessoa). Isto é, um meio 

sistemático de se ir em direção aos objetos, de levar-se com seus próprios meios,

rumo ao objetivo (a dança vista). 

Cita-se um exemplo vivenciado (pela pesquisadora) no NEI durante um 

estudo de dança. As crianças assistiram a espetáculos de dança em vídeo, no palco 

e na escola.  A partir do que viram, pediu-se que representassem os movimentos de 

dança de que elas gostaram. As crianças não pensaram nos movimentos antes de 

sua execução, o que foi observado porque antes da execução elas não sabiam o 

que fazer. Também constatou-se que elas não reproduziam os movimentos vistos, 

mas o resultado que estes movimentos produziram, como por exemplo, giros, saltos, 

cambalhotas, deslizamento. Nenhuma criança realizou exatamente os mesmos 

movimentos executados pelos dançarinos, mas sim movimentos de dança com seus 

próprios meios, associados a repertórios próprios de movimentos e de danças já 

conhecidas, mas dirigindo-se para o objetivo central, dançar. A criança imita como 

desenha, não seguindo um modelo ponto por ponto, mas encaminhando-se para um 

resultado global. Antes de ‘imitar outra pessoa’, a criança ‘imita os atos da outra 

pessoa’ (MERLEAU-PONTY, 2006).

A partir da compreensão apresentada por Merleau-Ponty (2006), a 

consciência é “consciência de alguma coisa”; logo, a expressão é o ato pelo qual se 

realiza a consciência.  Até mais ou menos dois anos, a criança não tem consciência 
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de si própria, mas sim do outro, das coisas. Ela aprende a conhecer-se pelo outro e 

aprende a falar porque a linguagem-ambiente evoca seu pensamento e ela é 

solicitada por seu estilo. O estilo, segundo o filósofo francês (MERLEAU-PONTY, 

2002), é o que a pessoa busca exprimir sobre o mundo no ato da expressão, com 

sua própria voz, seu próprio movimento.  Como diz Malraux, (apud. Merleau-Ponty, 

2002, p.83), quanto “[...] tempo não leva até que um escritor tenha aprendido a falar 

com sua própria voz”.

O mesmo se pode dizer da dança. A criança aprende a apreciar, a dançar e a 

conhecer a linguagem da dança mediada por outros, professor e dança. Ao viver 

essa linguagem, aprende a dançar porque a linguagem da dança convoca seu corpo 

a se movimentar e a se encontrar com outros que dançam, a ir em direção ao 

objetivo, dançar. E é por seu uso, pelo poder de exprimir e compreender o sentido 

das coisas ditas, feitas, produzidas e percebidas, que a criança aceita ou critica, 

reconstrói e cria o sentido empregado por aqueles que criaram uma determinada 

dança, e elaboram uma nova significação. Em uma experiência (da pesquisadora)

com o ensino da dança funk, no NEI, as crianças conheceram a sua história, os 

sentidos dessa dança para aqueles que a criaram e os sentidos divulgados pela 

mídia. Depois da leitura dos aspectos históricos, sociais e culturais do funk, as 

crianças emitiram novas significações para a mesma, ultrapassando os sentidos já 

instituídos.

As crianças pequenas ainda estão em processo de aquisição das diversas 

formas de expressão, entre elas a linguagem da dança, e é o professor que media 

esse processo, considerando as experiências anteriores das crianças, as 

características e singularidades de cada uma, suas experiências e modos de 

aprender.

A partir das concepções de Merleau-Ponty (2002), considera-se que a 

linguagem - como fenômeno de expressão criadora de significações - é constitutiva 

da consciência.  Aprender a dançar, a falar, a escrever, a pintar, é coexistir com o 

meio. E viver nesse meio é para a criança a possibilidade de poder retomar 

linguagem e pensamento por sua própria conta. Assim, a aquisição já não se 

assemelha à decifração de um texto cujo código e cuja chave se possui, mas antes 

há uma decifração sem conhecimento da chave do código. O “espectador” “lança 

mão de dois meios convergentes”: “crítica interna do texto” – todos os elementos que 

a compõem: dançarino, movimento, espaço, som, ritmo, luz, figurino; e “crítica 
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externa” – momento da criação, da significação, realizado pelo espectador, 

apreciador, aluno/criança e dançarino (DANTAS, 1999).

Para a compreensão do processo de aquisição da linguagem da dança, 

estuda-se a imitação que, segundo Merleau-Ponty (2006), não é precedida pela 

tomada de consciência de outrem e nem pela identificação com ele, mas, ao 

contrário, é o ato pelo qual se produz a identificação, visando atingir um objetivo, o 

resultado do gesto.

A imitação e a improvisação são formas de fazer/pensar dança e, portanto, 

consideradas artes de criar. Esses dois processos aliam-se à contextualização e à

apreciação, juntamente com os fatores do movimento, oportunizando a 

experimentação da plasticidade15 do corpo e o exercício das potencialidades 

motoras e expressivas na relação com a dança. Porém, esses processos devem 

estar interligados com um ensino que considere a criança como sujeito que produz 

conhecimento e não um adulto em miniatura ou ser incompleto.  Devem vincular-se, 

também, às experiências sociais e culturais e à experiência da expressão criadora,

atribuindo-lhes relevância na experimentação, apreciação e conhecimento das mais 

diversas formas de dançar e dando-lhes novas configurações e sentidos novos, uma 

vez que a expressão, como diz Merleau-Ponty (2002), é sempre um ato criador de 

significações e formas, aprendidas no conviver e compartilhar com os outros.

A improvisação é utilizada como processo de trabalho em dança por muitos 

coreógrafos. Enquanto processo de criação e recriação, lida com o imprevisível, 

com o não pensado e não esperado, que faz parte do processo contínuo de

aprender, o qual comporta fazer e desfazer, construir e desconstruir, transformar e 

elaborar sentidos ainda não expressos que ultrapassa a técnica/forma e a 

representação como reprodução das coisas, do que já foi criado, pois “a expressão é 

sempre criadora e circunscrita no vivido e na cultura” (PORPINO, 2008a, p. 2).

As improvisações vão impregnando meu corpo. À medida que exploro os 
princípios de movimentação do frevo, por exemplo, deixo meu corpo se 
expandir criativamente, até o momento em que ele é capaz de se recriar 
(NÓBREGA, apud. DANTAS, 1999, p.102).

Para Barreto (2005, p. 45), “improvisar consiste na liberação da imaginação.”

É uma viajem que envolve um olhar do indivíduo que se projeta para dentro e para 

                                                
15  Plasticidade: possibilidades, diferentes formas. Novo Aurélio, 1998.
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fora dele, que o coloca diante de suas inquietações em relação a ele mesmo e ao 

mundo.

Estabelecendo uma analogia com a concepção de jogo, expressa por Freire 

(2005), compreende-se que improvisação em dança é como um jogo: quem se 

predispõe a jogar leva os conhecimentos que já possui, pertencentes a seu campo 

de experiências. “Os ingredientes do jogo” de dançar são as coisas que já 

conhecemos e aprendemos, passado que se junta ao presente para produzir novos 

arranjos, os quais podem ser tão surpreendentes quanto o jogo de caleidoscópio. 

Como disseram as crianças, “brincando de dançar, aprendemos”, pois imaginam e 

se maravilham com os arranjos surpreendentes que os movimentos compõem. 

A dança, como o jogo, produz arranjos de beleza, é imprevisível, chama 

atenção, convoca, desperta a curiosidade, reconstrói-se a cada movimento, adquire 

uma dinâmica própria, se desenrola em harmonia e desarmonia, sofre desvios de 

percurso a cada vez que os desafios surgem, alterando o roteiro do que havia sido 

pensado; e os dançarinos, ao verem suas construções modificadas, ou vão embora 

ou elaboram novas estratégias para continuar o jogo de dançar. Na medida em que

a dança acontece, abrem-se outras possibilidades de configuração e criação. A 

dança imita a vida ou a refaz em todos os seus aspectos, inclusive no que se refere 

ao aspecto lúdico - que nossa pedagogia precisa perceber.

O jogo é uma coisa nova feita de coisas velhas. Quem vai ao jogo leva, 
para jogar, as coisas que já possui, que pertencem ao seu campo de 
conhecimentos, que foram aprendidas anteriormente em procedimentos de 
adaptação, de suprimento de necessidades objetivas. Os ingredientes do 
jogo, portanto, são as coisas velhas fechadas pela objetividade que marcou 
sua aprendizagem. No entanto, quando do jogo, o jogador lança-as como 
lançaria as pedrinhas, reabrindo-as para novas disposições. Durante o 
jogo, formarão novos arranjos imprevisíveis, sempre diferentes a cada vez, 
como o que ocorre com as peças coloridas de um caleidoscópio (FREIRE, 
2005, p. 119).

Não se improvisa a partir do nada; todo ser humano possui um repertório 

diversificado de impressões sensitivas (acústicas, visuais, táteis, cinesiológicas, de 

olfato, de paladar, de equilíbrio e de experiências), que podem ser utilizadas ou 

transformadas e reorganizadas de acordo com as necessidades de cada pessoa e 

de cada momento. Além da bagagem de movimentos que cada pessoa possui, a 

improvisação pode advir de um determinado tema, situação, a partir do qual ocorrem
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a experimentação e criação de movimentos e gestos -  conhecidos mas modificados 

(DANTAS, 1999).

Marques (2005) esclarece que o improvisar em dança pode ou não levar à 

composição de uma coreografia. Segundo ela, o importante é considerar as 

preferências de cada pessoa e necessidades internas de movimento e exploração 

espacial do grupo de alunos/crianças. Esse processo pode despertar e propiciar o 

conhecimento corporal, emocional e intelectual, o respeito ao outro e ao espaço de 

cada um e de todos.

Assim, a improvisação é um ato de criação, investigação, de seleção e 

organização dos materiais trazidos pelas professoras e crianças: textos, espetáculos 

em vídeos e ao vivo, livros, obras de arte, documentários, músicas, figurino. 

Porém, não se pode esquecer do corpo e de suas possibilidades de 

movimento. É pelo corpo, no corpo e com o corpo - em movimento no espaço - que 

deve acontecer a recriação de formas corporais de movimento, sugerindo às 

crianças outros modos de expressar uma determinada situação, propondo outros 

jeitos, de se deslocar pelo espaço e de se relacionar com o corpo do outro (tocar e 

ser tocado), encontrando soluções para mexer o corpo e transformar movimentos 

em gestos inusitados e surpreendentes de dança.

O corpo pode porque é inteligente, perceptivo, sensível e criador. Ele é nosso 

meio de ter e habitar o mundo, de conhecer e de aprender a ser corpo. Segundo 

Merleau-Ponty, há vários jeitos para o corpo de ser corpo e para a consciência de 

ser consciência: “a consciência é originalmente não um eu penso que... mas um eu 

posso” (MERLEAU-PONTY, 1991).

Ao fazer escolhas significativas para alunos/crianças, deve-se considerar as 

danças já produzidas, as individualidades de cada corpo, as diferenças contextuais, 

a subjetividade de opiniões e valores advindos da experiência infantil no mundo.

Esses contextos dão elementos para a escolha do que ensinar, do como ensinar e

para quê ensinar. E, ainda, propiciam trocas de opinião, organização de 

“combinados”, defesa de ideias, respeito a diferenças, buscando e pavimentando 

uma via pedagógica de compreensão, justiça, colaboração e ética.

Tudo isso pode acontecer por meio da vivência do dançar, da apreciação de 

danças, de discussão e problematização, da leitura e interpretação de diferentes 

tipos de texto que tratem da dança (artístico, literário, poético, científico, informativo),

entre outras possibilidades. 
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O professor engajado nos contextos dos alunos se torna outro, um “modelo”

e, principalmente, um interlocutor, intérprete e “espectador” entre o conhecimento 

em dança a ser desenvolvido na escola e o mundo lá fora, onde as danças são 

criadas e vivenciadas em sua diversidade de sentidos e formas. Assim, pode 

compreender, aceitar e ajudar as crianças a fazerem suas escolhas pessoais e 

culturais - como o rap, o funk, a dança de rua - e trazer para o convívio das crianças

essas manifestações e seus representantes: o mestre de capoeira, a passista, o

coreógrafo, o bad boy, o brincante, o bailarino, com todas as suas formas e cores, 

sabores e cheiros.

A dança, a música, o teatro, a escultura e a pintura, entre outras linguagens, 

não devem ser sacrificadas em detrimento de outros saberes. Ao contrário, devem

ter um lugar importante na educação das crianças porque são conhecimentos

culturais, formas de expressão humana que dizem da vida tanto quanto outros 

conhecimentos. Porque se situam num contexto onde adquirem sentido, são

conhecimentos “pertinentes”, como mostram Almeida, Morin e Carvalho:

Uma cultura fundamenta-se na história, na literatura, na filosofia, na poesia 
e nas artes. É feita de encontros, agregações e sincretismos. Enriquece-se 
ao integrar elementos exteriores a ela. Permite abertura para a 
contextualização, favorece a capacidade de refletir sobre o saber e a 
integração a vida, para um melhor conhecimento de si (ALMEIDA; MORIN; 
CARVALHO, 2007, p.59).

Em síntese, sendo a escola um espaço de aprendizagem e produção de 

cultura, ensinar dança na Educação Infantil não pode reduzir-se à aplicação de 

técnicas rígidas e planejamentos que preveem as ações das crianças ou o que pode 

acontecer, e nem tampouco a um ensino que prega a “livre expressão” ou o 

espontaneísmo, do tipo que os professores não sabem o que fazer, o que dizer e 

esperam que as crianças descubram por si mesmas.

Ao contrário, o ensino da dança deve contemplar experiências, situações não 

previstas, permitir flexibilidade durante o processo de contextualização, 

experimentação, improvisação e imitação; acolher as diferenças de cada um dos 

envolvidos no processo, que são as crianças, dando-lhes diferentes tipos de 

orientação; problematizar, fazendo pensar sobre as ações, os acontecimentos e os 

conhecimentos; propor a busca de soluções para vencer os desafios com respeito e 

solidariedade; incentivar a participação, a criatividade e a alegria de aprender; e ter 
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como princípio a formação cultural do cidadão, pois como diz Morin; Ciurana; Motta

(2007, p. 91) “a vida é uma mistura de prosa e poesia. A prosa são as coisas 

mecânicas, cronométricas, que nos obrigam a fazer para ganhar a vida e que nos 

ajudam a sobreviver. A poesia, momentos de intensidade, comunhão, amor, alegria, 

e prazer”. É nessa concepção de ‘poesia’ que vemos a dança sendo vivida na 

Educação Infantil.

Com relação ao brincar, podemos dizer que essa é uma das funções da 

Educação Infantil e uma das atividades fundamentais no trabalho do NEI, que se 

insere na prática pedagógica dessa escola como uma experiência cultural relevante 

para o desenvolvimento da criança.  A brincadeira é planejada, podendo ou não ser 

proposta e orientada pelas professoras, pois as crianças também escolhem e criam 

brincadeiras. O educador atua como mediador, observador, problematizador e 

enriquecedor dessas experiências. 

A ideia do brincar como uma atividade importante para o desenvolvimento e 

a aprendizagem da criança não é uma descoberta desse século. Froebel, de forma 

filosófica e investigativa construiu, ao longo de 30 anos de estudo, uma pedagogia 

da criança que superou as práticas de Pestalozzi, assentadas na imitação e na 

reprodução. Defendeu a criatividade das crianças, descobriu o seu poder de 

simbolizar e estabelecer relações com os objetos (KISHIMOTO; PINAZZA, 2007).

Froebel foi o primeiro a descrever alguns princípios essenciais da prática 

educativa com crianças, como a valorização dos jogos, dramatizações, mímicas e 

movimentos, atividades ocupacionais que aproximam a criança de situações típicas 

da sociedade em que está inserida e da qual deve participar com sua criatividade e 

produção.  Propôs uma educação que integra o cuidado e a educação das crianças, 

atividades com música para desenvolver as linguagens verbal, gestual e 

matemática, pelo ritmo compassado da melodia, gestos e palavras (KISHIMOTO; 

PINAZZA, 2007).

Este filósofo estudou as brincadeiras das crianças e os jogos que as mães 

realizavam com seus filhos, criou os jogos de construção para a criança desmontar e 

criar. Tentou conscientizar sua geração de que as brincadeiras realizadas pelas 

crianças não eram coisas triviais, sem sentido, mas atividades essenciais ao seu 

crescimento.  Descobriu que pela mediação do adulto no contato com objetos de 

interesse da criança, ela aprende a nomeá-los e atribuir significados; que a primeira 

palavra da criança vem pelos gestos e descreve como a criança adquire a linguagem 
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por meio do brincar, mostrando que as brincadeiras interativas integram emoções e 

pensamentos, conduzindo o olhar, o movimento, o som, o gesto e as significações, 

propondo atenção às brincadeiras infantis, por sua necessidade e significância

(KISHIMOTO; PINAZZA, 2007).

As concepções desse educador ultrapassaram seu tempo, porém o seu 

pecado foi assumir o “inatismo”, o naturalismo, que enfraquece a noção de 

desenvolvimento e aprendizagem como processo aprendido na interação com o 

mundo. Fora isso, sua teoria continua atual e uma referência para a pedagogia da 

infância (KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, p. 37).

Na Educação Infantil, a brincadeira pode ser entendida à luz de diferentes 

concepções. Na concepção estruturalista organicista, a brincadeira é uma atividade 

natural e espontânea, usada para relaxar e liberar as energias, ou mesmo manter as 

crianças ocupadas enquanto os adultos não estão por perto. Na visão tradicional, a 

brincadeira é um obstáculo para a aprendizagem. Vista como instrumento didático,

a brincadeira representa um recurso para o desenvolvimento de habilidades motoras 

e aprendizagem prazerosa, ou seja, pode-se aprender brincando. Na concepção 

desenvolvimentista, a brincadeira é considerada atividade cultural, imaginação e 

reinvenção da realidade, pela qual as crianças interagem com o meio, aprendem e 

produzem cultura. (OLIVEIRA, 2007).

Estudiosos como Maturana e Verden-Zoller (2006) e Benjamim (2004)

reconhecem o significado da brincadeira e do brinquedo, na vida da criança e do 

adulto, como um viver no presente, uma experiência legítima e fundamental para a 

vida humana.

Para Maturana e Verden-Zoller,

Brincar é atentar para o presente. Uma criança que brinca está envolvida 
no que faz enquanto o faz. Se brinca de médico, é médico; se brinca de 
montar num cavalo, é isso que ele faz.  Brincar não é de maneira nenhuma 
uma preparação para ações futuras: vive-se o brincar quando ele é vivido 
no presente. Quando as crianças brincam imitando atividades adultas, não 
estão se preparando para estas. No momento de brincar, as crianças (e 
também os adultos, quando brincam) são o que a brincadeira indica. 
Chamamos de brincadeira qualquer atividade humana realizada no 
presente e com atenção voltada para ela própria e não para seus 
resultados. (MATURANA; VERDER-ZOLLER, 2006, p. 230 - 241).

Para Benjamim,



126

A essência do brincar não é um fazer como se, mas um fazer sempre novo, 
transformação da experiência [...]. [...] a Terra está repleta dos mais 
incomparáveis objetos da atenção e da ação das crianças. Sentem-se 
irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da construção, do 
trabalho no jardim ou em casa, da atividade do alfaiate ou do marceneiro. 
Nesses produtos residuais elas reconhecem o rosto do mundo 
[...].(BENJAMIM, 2004, p. 92 - 104).

Logo, a brincadeira infantil não é simples fantasia ou forma irreal de 

entendimento da realidade, mas uma maneira de ser e viver no presente o que 

existe no mundo. 

Se o brincar não é fantasia e sim uma forma de ação, uma atividade 

aprendida e utilizada pelas crianças para compreender e apreender o mundo, então 

a dança pode ser vivenciada como um brincar, pois ambas, dança e brincadeira, são 

aprendidas, são produções culturais e se efetivam com o corpo em movimento, no 

tempo e no espaço, envolvendo a participação criativa da criança. Uma e outra são 

desencadeadoras de ações, relacionamentos, sentimentos e pensamentos, 

construções e desconstruções, aprendidas na interação com os outros e em cada 

cultura ganham sentidos próprios.

O universo da fantasia, do faz de conta, do brincar e do jogo propicia ao 

“corpo brincante” da criança a vivência da realidade. É também dessa forma que ela 

se aproxima do mundo, pode ser e representar os diversos papéis e ações sociais, 

conhecendo e aprendendo os saberes produzidos culturalmente. Assim, coloca o 

filósofo Merleau-Ponty (1991), a realidade aparece inteira, ser real e aparecer são 

um e o mesmo, não há outra realidade senão a aparição.

É plausível se aproximar da dança pelo brincar. A criança pode brincar com 

os movimentos, da mesma forma com que brinca com areia, argila, tinta, explorando, 

descobrindo e experimentando possibilidades de expressão. Quando brinca de 

roda, estátua, robô, espelho, ouve músicas, sons, ou enquanto escuta a narração de 

uma história, pode experimentar conscientemente os movimentos, organizar o 

espaço e o tempo, sendo imprescindível a intencionalidade do professor no sentido 

de propor situações, ou seja, jogos corporais de movimentos vividos pela criança em 

seu cotidiano, ou movimentos produzidos pelas coisas da natureza, levando a 

criança a descobrir seu próprio corpo como elemento potencialmente criador.    

Em conformidade com essa compreensão, Strazzacappa (2001) sugere, para 

crianças/alunos da Educação Infantil e da primeira série do Ensino Fundamental, o

incentivo à dança por meio de atividades lúdicas que promovam a descoberta do 
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corpo e a exploração do movimento, do espaço, das dinâmicas e do ritmo, através -

por exemplo - de contos populares, letras de músicas e jogos historiados, em que há 

estímulo para “representar com o corpo a história que está sendo narrada e, assim, 

explorar diferentes ritmos, níveis espaciais, formas e sequências com o corpo. Essas 

atividades devem ser orientadas pelo professor e este deve também propor que a 

criança analise o que vê e o que faz. A autora referida ressalta que as crianças 

menores se cansam com a repetição e as maiores gostam de reproduzir o que 

vêem, conseguem memorizar sequências que criaram e gostam de aperfeiçoar o 

gesto.

Para Strazzacappa (2001), nesse período é importante a criança entrar em 

contato com diferentes estilos de dança para conhecê-los, o que pode ser feito pela 

observação de fotos, de vídeos de dança, espetáculos ao vivo (na escola ou no 

teatro), participação em eventos culturais e pelo contato com os artistas. A 

observação da dança pela criança pode começar com danças conhecidas, como as 

manifestações populares, cabendo ao professor suscitar questões pertinentes ao 

contexto, à época, aos dançadores, à motivação gestual e sentimental, à percepção 

do apreciador, entre outras. Pode também emitir opiniões sobre o que se vê, 

observar e estabelecer comparações entre diferentes registros dançantes.

Vê-se então que a educação básica é responsável pela formação não do 

artista, mas do apreciador de arte. Despertar a criança para a dança e desenvolver 

um olhar sensível para as diversas e diferentes produções culturais é “ampliar seu 

universo para a arte e para a vida” (STRAZZACAPPA, 2001, p. 58).

O que constitui o ‘ser’ humano é a experiência social - traduzida como 

produção e aprendizagem da cultura - e essa experiência cultural também é 

promovida na escola, envolve professoras, crianças, pais e tantos outros que, de 

forma direta ou indireta, contribuem para que esse processo se realize dentro do 

contexto educacional (RESENDE, 1990).

Isso exige do professor de Educação Infantil disposição para pesquisar e 

aprender. O grande desafio pode ser dialogar com as diferentes manifestações 

culturais, entre elas a dança, tomá-las como referências para o trabalho, propiciar a 

crítica, problematizar os usos e apropriações que fazemos da dança e outras 

práticas corporais, perceber e expressar os sentidos que a elas são atribuídos 

(significados éticos e estéticos), produzir e brincar com a dança, com a plasticidade 

e limites do movimento corporal para que esta e outras práticas corporais 
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enriqueçam as experiências, fazendo parte da formação cultural da criança como 

criação do pensamento e da ação humana no mundo. 

Na escola de Educação Infantil, cuja função é calcada no trinômio 

cuidar/educar/brincar, a dança pode ser vivenciada considerando “o amor e a 

brincadeira enquanto dimensões humanas” (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2006). 

Estas dimensões, aprendidas em cooperação com os outros, desencadeiam a 

sensibilidade, a experiência da beleza, a inventividade e o prazer. Pois como bem 

expressa Barreto, (2005, p.79), a dança traz consigo quase sempre “um sentimento 

de rebeldia, liberdade, imaginação e prazer e, conseqüentemente, estimula 

invenções e propostas de coisas novas”.  A “criação em dança é uma ação poética”,

que se concretiza nos corpos que dançam e apreciam a dança (DANTAS, 1999, p. 

55).

A seguir, são apresentadas algumas considerações finais sobre as reflexões 

tecidas na trajetória desse trabalho, no que diz respeito às questões e objetivos 

propostos e às contribuições que se destacam para o entendimento e a vivência da 

dança no contexto educativo do NEI, as quais nasceram da interpretação sobre as 

experiências das professoras - denominadas perspectivas para o ensino da dança 

na Educação Infantil - podendo ser utilizadas como referência para outras práticas e 

pesquisas.
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Ilustração 5: Dança: Funk

Considerações finais
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Houve o primeiro arrebatamento, o momento em que olhei para as minhas e 

outras experiências com dança desenvolvidas no NEI e senti que algo precisava ser 

interrogado. O fato de priorizarmos as danças da tradição, além da forma como 

desenvolvemos o ensino/aprendizagem desse conhecimento, suscitaram a seguinte 

questão: como os professores do NEI compreendem a dança e a vivenciam na 

Educação Infantil?

Para responder a essa indagação, definimos como objetivos descrever e 

interpretar a experiência de professoras com o ensino da dança no Núcleo de 

Educação Infantil-NEI com foco no significado da dança e organização do trabalho 

pedagógico; identificar lacunas e pontos de reflexão para a ampliação do trabalho 

com o ensino da dança no NEI; apontar perspectivas para o ensino da dança no 

NEI.

Descortinam-se diferentes experiências desenvolvidas com o ensino da dança 

no NEI e em cada uma aprendemos muito. Percebe-se que as professoras dessa 

escola compreendem a dança e a vivenciam como uma forma de expressão e 

resgate cultural, espetáculo, diversão, brincadeira.

As professoras demonstram priorizar as danças da tradição, e estas vinculam-

se - como conhecimento/conteúdo - à área de Artes, com mais prevalência, e à de 

Educação Física. Para a organização do trabalho pedagógico, utilizam como 

metodologias: o ‘‘tema de pesquisa’’, para articular os conhecimentos das diversas 

áreas, a ‘abordagem triangular’, para o trabalho com a dança como linguagem 

artística, e os processos de imitação/repetição e improvisação, para

ensinar/aprender dança. 

No compartilhar das experiências/conhecimentos sobre dança descritas pelas 

professoras do NEI, foram tecidos os fios para subsidiar a prática desse 

conhecimento no contexto da Educação Infantil, sem, contudo, se fechar para outras 

possibilidades de interpretação e construção.

Esse retorno às experiências vividas permitiu fazer escolhas, colocar a dança 

em evidência, tomar consciência do inacabamento do ser, do conhecer e do fazer, e 

revelá-la para descobrir os possíveis caminhos. Com mais consciência - aqui 

entendida como percepção do mundo, que se realiza pelo ato de expressão –
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tenciona-se trabalhar por uma escola em que também seja possível educar com a 

dança, sem desarticular esse saber, por vezes esquecido ou mal entendido. 

O olhar sobre as experiências com a dança na escola foi ampliado pela 

compreensão de educação como produção da cultura, revelando modos de 

aprender a dançar, de abordar e inserir esse conhecimento na educação da criança.

As tradições foram tratadas como experiências/conhecimentos culturais que não se 

adequam a estereótipos como ultrapassadas, mas que necessitam ser conservadas

e resgatadas para que não desapareçam com o tempo. Porém esse resgate não 

admite estagnação, devendo ser exercitado através do intercâmbio de elementos do 

velho que ganham sentidos da cultura de um determinado grupo social em um dado 

lugar e tempo histórico.  É essa dinâmica que as mantêm vivas e sempre abertas as

recriações e reinterpretações. 

As interpretações das experiências com danças descritas pelas professoras 

do NEI, articuladas com os conhecimentos de vários estudiosos, permitiram que 

fossem apontados as seguintes perspectivas para o trabalho com dança na escola:

a dança como linguagem do corpo; a dança e seus fatores do movimento; a 

Imitação, improvisação e a brincadeira, como formas de desenhar caminhos para 

dançar.

Para colaborar com as reflexões - no sentido de ação para a transformação

do ensino da dança para Educação Infantil - compartilhou-se com os conhecimentos 

produzidos por diversos teóricos (abordados durante a pesquisa) sobre educação, 

criança, dança, movimento, corpo e linguagem. 

Desse modo, assumiu-se o exercício de pesquisadores. Para isso, realizaram-

se escolhas e optou-se pela metodologia qualitativa do tipo ‘Fenômeno Situado’, 

abordada por Bicudo e Martins, pois considerou-se a mais adequada para o tipo de 

pesquisa que se apóia nas experiências dos sujeitos, tendo em vista interpretá-las e 

dar-lhes novos sentidos, uma vez que delas emana todo o conhecimento que pode-

se ter do mundo.

Dialogou-se com Merleau-Ponty, que ajudou a pensar e a encontrar os 

significados para a dança: linguagem do corpo, expressão criadora de sentidos -

tantos quantos sejam possíveis criar pela experiência do dançar. 

Compartilharam-se experiências/conhecimentos com os estudiosos da dança: 

Barreto, Dantas, Marques, Nóbrega, Tibúrcio, Porpino, Viana, Strazzacappa e saiu-

se acrescido pela relevante contribuição que os autores deram no sentido de ver e 
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viver a dança na Educação Infantil nas suas múltiplas possibilidades de 

transformação, criação e significação, como expressão e produção cultural humana. 

E, sendo criação, o dançar envolve a descoberta de múltiplas possibilidades de 

movimentos e gestos de que o corpo é capaz de desenhar, escrever e reescrever no 

tempo e no espaço.

Mediante a compreensão da dança como linguagem polissêmica do corpo, 

destacam-se as estruturas do movimento: o espaço e o tempo, como essenciais 

para que uma dança aconteça, e os processos de imitação e improvisação, os quais

se complementam com outros processos de ensinar/aprender a dançar:

contextualização e apreciação.

Tais perspectivas desdobraram-se na possibilidade do ensino/aprendizagem

da dança na escola ser visto e vivenciado como linguagem do corpo, a qual se 

inscreve/realiza pelo movimento.

Concordou-se com os pesquisadores da dança e da educação, interlocutores 

nessa pesquisa, quando declararam que a criança aprende a utilizar a dança como 

comunicação e expressão - para dizer de si mesma e do mundo - a partir de um 

trabalho intencional, sistematizado, de situações desafiadoras em torno dessa

vivência, do contato com a multiplicidade de danças e dos relacionamentos 

estabelecidos no ato de dançar.

Durante as ponderações tramadas nessa pesquisa, o corpo esteve sempre

em cena, sem ele não se poderia ter olhado a dança na educação, na sua 

diversidade de formas, sentidos, cores e sabores: conhecimento, expressão, cultura, 

linguagem.

O fazer educativo da escola - seja em torno da dança ou de qualquer outro 

conhecimento - necessita da compreensão de que é com o corpo que se existe, 

pensa, sente, deseja, aprende, conhece, expressa e cria formas de intervenção, 

representação, expressão e comunicação com o mundo, na forma de jogos, danças,

esportes, artes e outros modos de expressão corporal. 

A escola é um dos lugares onde são ensinados, aprendidos e produzidos

elementos da cultura, sendo a dança um deles. É nesse sentido que as danças 

populares e as demais danças são saberes inscritos nos corpos, constantemente 

renovados, pois o corpo que dança está sempre criando novos hábitos, novas 

significações cujos sentidos não estão dados, mas criados pelo grupo e o contexto 

cultural em que foi originada.
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Considerou-se nessa pesquisa que aprender é produzir cultura, logo, quando 

se aprende ou cria uma dança está sendo produzida cultura.  Esse aprendizado se 

dá na descoberta de movimentos, no entrelaçar de corpos que dançam, na 

experiência e na apreciação da dança. É dessa forma que se pode sentir e dar 

sentido, produzir e ver desenhado/inscrito no espaço e no ritmo do tempo infinitas 

configurações.

Na contemporaneidade, em que o corpo e arte, nas suas diferentes 

linguagens, têm sido tão explorados e utilizados pela mídia como mercadoria, meio 

para vender, comprar, divulgar diversos produtos, considera-se ser relevante para a 

formação das crianças, jovens e adultos, uma educação que possibilite a 

desconstrução e a construção de novos sentidos para o corpo, para a arte e a 

dança. 

O diálogo, no sentido de transformação, pode ser um instrumento viabilizador

desse processo de ensinar/aprender, capaz de abrir espaço para a criação de outras 

formas e modos de conhecer, aprender, viver, expressar, comunicar, brincar, amar e 

criar com o corpo, pois todos os conhecimentos vieram da arte humana de criar.

Acredita-se que dependendo da forma como a escola e seus educadores 

vivenciam com os alunos/crianças a descoberta, a elaboração e a apreensão dos 

conhecimentos - entre eles a dança -, poderão propiciar a estes a tomada de

consciência de que tudo o que existe no mundo é criação humana e tudo o que se 

sabe origina-se de uma experiência vivida. Ser uma consciência, ser uma 

experiência é comunicar-se interiormente com o mundo, com os outros.  A dança e 

outras formas de movimento e expressão sensíveis partem da existência, da 

experiência, do encontro com o outro e com nós mesmos.

Nesse sentido, o indivíduo é corpo, está no mundo, vive diferentes 

experiências, transforma e é transformado pela cultura. E a dança como linguagem 

artística e cultural, criada e expressa pelo corpo, se renova em cada tempo e lugar. 

No trabalho com dança na Educação Infantil, tomam-se como princípios o 

corpo, a criação e a linguagem. Assim, tudo o que existe e é produzido pelo homem 

nesse mundo - ciência, arte, cultura, emoção, razão e morte - não ocorre fora do 

corpo, sem o corpo e sem a linguagem nas suas diferentes e singulares formas de 

expressão.  

Nesse momento de êxtase, de descoberta, o corpo também estava em cena, 

sem ele não se poderia ter perscrutado a dança na educação. Ao retornar das 
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experiências em torno do trabalho com dança na escola (NEI), olhou-se para o 

presente que havia sido construído e percebeu-se que tudo já estava ali, no mundo, 

mas seria preciso aprender a enxergar. E foi vendo e nos vendo, tocando os outros

e sendo tocadas por eles que se pode perceber que o conhecimento é sempre uma 

obra aberta, inacabada, inconclusa, multifacetada. Assim também é a dança,

linguagem do corpo, expressão criadora de sentidos/significados, sempre novos e 

não apenas expressão cultural das danças da tradição. É assim que ela é vista e, 

nesse sentido, precisa-se ampliar e difundir essa visão na Educação Infantil. 

Chegou-se ao final desse estudo com o sentimento de ter contribuído com 

reflexões para uma ação educativa mais aprofundada em relação à dança. No 

entanto, esse estudo se abre para novas indagações e possibilidades de pesquisa, 

pois esse foi um olhar entre tantos outros possíveis de serem pesquisados.

No papel de pesquisadora, coloquei em evidência a dança na Educação 

Infantil - como linguagem do corpo -, cabendo aos educadores conhecer os 

conteúdos que lhes são próprios e os processos de expressão e criação em dança 

como relevantes ao ensino/aprendizagem da dança, devendo inseri-la na rotina 

pedagógica da escola, planejando as atividades e valorizando as experiências das 

crianças e suas possibilidades de criação e expressão.

Nesse horizonte, viu-se que a equipe pedagógica do NEI construiu uma 

proposta pedagógica embasada nos princípios teóricos socioconstrutivistas, que dão 

respaldo às professoras para abordar com competência o ensino da dança como 

conhecimento/conteúdo. Nesse trabalho, apontou-se e dialogou-se com outras 

referências, em especial, Merleau-Ponty e Laban, que numa visão contextualizada e 

atualizada permitem vislumbrar outros conhecimentos sobre o corpo, a linguagem, a 

dança e a educação, vindo acrescentar e ampliar a proposta pedagógica do NEI, 

assim como as discussões sobre dança já realizadas nesse espaço educativo. 

Julga-se ser importante, no ambiente do NEI, o estudo desses fenômenos, com 

vistas a uma melhor compreensão, ampliação e sistematização do trabalho com 

dança na escola. Percebe-se também a necessidade dos professores terem 

experiências práticas com a dança, vivenciarem diferentes formas de dançar com 

seus pares, com profissionais da área e com as crianças. Compreende-se que esses 

dois aspectos juntos podem trazer mudanças significativas tanto na concepção 

quanto na experiência de ensinar e aprender dança na Educação Infantil.  
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Em tom de despedida, ratifica-se a crença na capacidade criadora e 

transformadora do ser humano, que busca viver, experimentar, se expressar e se 

comunicar com o mundo através de idéias e emoções, da arte e da linguagem do 

corpo e suas diferentes formas de expressão, sendo a dança uma delas.
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Ilustração 6: Aula de dança Funk
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APÊNDICE B – ENTREVISTAS REALIZADAS COM AS PROFESSORAS DO 

NEI/UFRN

Ruth - Como você compreende e vivencia a dança no NEI? Descreva o trabalho de dança no NEI.

Professora 1 - Todos os trabalhos que eu realizei com dança na Educação Infantil foram danças 
tradicionais. 
Aí, primeiro, como é que eu trabalhava essa dança? Primeiro, assim, a gente sempre tentava 
contextualizar essa dança, então a gente trabalhou muito a quadrilha que todo ano é tradição no NEI 
trabalhar quadrilha, trabalhei muito com o pastoril e também o Bumba-meu-boi. 
Aí, como é que eu aplicava a metodologia triangular na dança? Primeiro a gente ia contextualizar, a 
gente ia trazer informações, as crianças iam fazer uma pesquisa sobre o que era o pastoril ou a 
quadrilha; qual era a origem; quais eram os movimentos que se faziam; quem são os participantes; 
que tema traz essa dança.
Aí, em cima disso, a gente trazia uma fita, normalmente era fita, às vezes a escola trazia algum grupo 
para fazer apresentação, geralmente grupo da quadrilha ou mesmo pastoril ou por gente de 
comunidade, que às vezes traziam pessoas da Vila de Ponta Negra ou traziam de outras escolas 
para apresentar. Então, a gente ia ver primeiro a contextualização dessa dança e depois a gente 
pegava essa dança e as crianças apreciavam essa dança, para depois então a gente começar nos 
ensaios, que eram assim: a partir do que as crianças tinham visto e o que a professora já tinha 
sistematizado, porque  a professora é quem tinha trazido esses passos, as crianças [...] elas podiam 
assim, criar alguns movimentos na dança, que era o jeito dela balançar, o jeito dela se mexer, mas os 
passos eram mediados pela professora, quer dizer, a professora é quem dava esse comando do que 
elas tinham que fazer. O exemplo da quadrilha: quando a professora falava pra eles “é o túnel”, então 
a professora mostrava pra eles como é que tinha que fazer o túnel. “É o beija a flor”, a professora 
dava o passo e as crianças faziam, agora, como as crianças iam balançar o corpo era de cada um, 
mas a dança mesmo, os passos da dança eram determinados pela professora, todos, tanto na 
quadrilha, quanto no Pastoril e quanto na dança do Boi, assim, a gente não via, eu não vi, na 
Educação Infantil, um outro tipo de dança. Para não dizer que não vi, teve um ano na Turma 5 que eu 
fui professora de Tuiane e a mãe dela  é Larissa, aí ela pediu pra fazer no final do ano uma 
apresentação. Então, a partir das brincadeiras das crianças, que aí ela fez uma coreografia com as 
crianças e as crianças foram mostrando o tipo de brincadeiras que faziam e daí ela foi montando uma 
coreografia. Foi a única vez que eu vi diversificado a dança aqui, assim, na escola. Minto, eu vi uma 
vez também com Rose que fez a dança do pavão. Agora eu não sei se ela já tinha vivenciado em 
outra escola, pois ela era professora substituta e ela veio pra cá e aí dançou a dança do pavão 
misterioso e ela fez uma coreografia com as crianças que foi fora das danças tradicionais, mas eu 
não sei se foram essas crianças que bolaram a coreografia, se foi discutido junto com as crianças ou 
também se foi determinado por ela. Não sei.

Professora 2 - Na minha prática, eu acho que é mais forte, não só na minha prática, mas na prática 
em geral é a questão da dança folclórica, dança no período das festas juninas, danças populares. 
Todos os anos tem um período que a gente acaba fazendo a dança, mas nessa perspectiva mesmo 
como dança folclórica. Geralmente no período das festas juninas tem um período que a gente dança 
muito, faz as festas. Sim, eu acho que a gente tem tido a oportunidade, mesmo no período de festa 
junina, trazer essa dança mas não só, eu acho que é procurando só [...] Eu acho que não estou 
conseguindo falar. [...] 
O que eu quero dizer é que a gente procura estar contextualizando essa dança, não dançar porque é 
São João, dançar quadrilha, mas contextualizar mesmo, ver de onde é essa dança, a origem dela 
como é que ela é dançada, a gente procura esta contextualizando mesmo, tanto na nossa região 
como em outras regiões do país. Exemplo foi o Boi que a gente dançou o ano passado, que a gente 
foi em busca de pesquisar essa dança do Boi, como é que ela era vista aqui na região do Rio Grande 
do Norte, e aí a gente foi ver como era que ela era realmente algo que era no Brasil inteiro e a gente 
viu que sim. E aí a gente foi ver as diferentes manifestações dessa dança do Boi nas diferentes 
regiões dos pais. E o que contagiou o grupo foi o Boi dançado no Maranhão. Por que? Porque a 
gente foi ver que o Boi ele é dançado aqui mas ele não era dessa época das festas juninas, mas no 
Maranhão sim. O Boi, ele está presente nessas festas juninas, enquanto que aqui no Rio Grande do 
Norte é uma dança que está representando mais a questão de período natalino, do cristianismo, 
essas coisas. E ai a gente foi em busca desse Boi do Maranhão, esse Boi de São João, foi em busca 
dessa história e foi bem legal mesmo, as crianças [...]. Em outra experiência, na festa junina, a gente 
foi ver essa dança folclórica e a gente foi ver que danças que faziam parte aqui no Rio Grande do 
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Norte, a gente viu o coco. E aí a gente foi ver que dança era essa, também viu, a gente viu a origem,
a gente via a coreografia, como que ele era dançado em diferentes lugares o que  mudava, que 
elementos eram acrescentados e a gente fez uma releitura. Na verdade, as crianças nunca dançam 
exatamente como a gente tem levantado no contexto em que essa dança, ela é vivida, ela é 
vivenciada. Geralmente as crianças fazem uma releitura, os passos, a coreografia, o figurino, é uma 
releitura que a gente faz a partir dessa história em que a gente levanta a partir dessa pesquisa que a 
gente faz com as crianças bem dentro mesmo da metodologia, mesmo do ‘tema de pesquisa’. Teve 
um ano que a gente dançou o Boi, o coco e uma outra experiência de dança foi quando a gente foi 
trabalhar com música e acabou fazendo essa relação da música com a dança, que foi Villa-Lobos. A 
gente foi conhecer Villa-Lobos, as músicas de Villa-Lobos, a história dele, e aí assim, quando a gente 
foi ver a música mesmo, o que mais o grupo se identificou foi o trenzinho caipira. A gente trouxe a 
proposta para as crianças da gente, tá vivenciando, tá pensando nessa música e poder estar 
representando essa música com o corpo, como é que a gente poderia estar representando? Aí veio a 
questão da dança, porque as crianças quando pensavam na música, elas imaginavam um trenzinho, 
uma viagem, e ai assim, essa relação da música com a dança foi muito forte no grupo, e aí assim, 
quando elas começavam a pensar nessa viagem elas não viam esse trem viajando. 
Ao mesmo tempo em que o trem viajava, eles imaginavam a questão da dança presente. Quando a 
gente foi propor por onde esse trem ia viajar, as crianças mesmo trouxeram. Esse trem, ele viajava e 
as crianças imaginavam esse trem viajando e a relação que elas faziam dos lugares que elas 
conheciam era dos ritmos. Quando a gente foi ver “aí o trenzinho pode ir pra Recife”, como, como que 
seria essa viagem do trenzinho em Recife. “O Recife tem frevo”, a relação que elas faziam era 
sempre dos ritmos dançados. Então a gente imaginou que esse trem ia viajar e ele vai viajar em 
épocas de festas. Então a gente foi ver esse percurso por onde esse trem ia passar e, assim, as 
crianças queriam dançar mesmo, elas não queriam fazer só uma viagem com o trem, elas queriam 
dançar. Então esse trem vai passar por esses lugares no período de festas. Então vamos ver que 
tipos de danças marcam esses lugares. Tinha crianças que tinham experiências do carnaval de 
Pirangi e aí uma criança propôs que o trem iria primeiro passar por Pirangi. Em que período que ele 
iria passar? No período de carnaval. Então a gente foi ver o carnaval, como era que a gente dançava 
e como era que o carnaval ele era representado lá em Pirangi. E ai assim, a gente foi ver muito essa 
coisa de rua, de pular na rua, de dançar na rua. A gente foi retomando isso de quem tinha essa 
experiência e a gente criou essa coreografia, dessa viagem do trenzinho Pirangi no período de 
carnaval, as crianças dançando no meio da rua. E ai o trenzinho continuou partindo e a gente foi ver 
todo um levantamento geográfico, como é que poderia se feito [...] o percurso? Eles queriam que o 
trenzinho fosse por muitos lugares, mas a gente tinha que levantar esse sentido dessa viagem. Então 
esse trenzinho saiu de Natal, foi para Pirangi no período de carnaval, continuou o percurso e foi pra 
Recife. Quando o trenzinho chegou em Recife tinha uma criança que tinha uma avó, parente em 
Recife, lembrava muito do frevo. Era interessante. Quando pensava num lugar eles já [...] eles 
imediatamente faziam relação ou com alguma paisagem ou com o ritmo que era dançado no lugar e 
era o frevo. Então a gente foi pesquisar o frevo, como era o frevo e ver como era que a gente poderia 
fazer e foi ver a coreografia do frevo o figurino do frevo, pra poder esse trenzinho parar em Recife pra 
poder a gente dançar o frevo, ficava um tempo pouco em Recife e depois o trenzinho partia de novo 
para ir a outros lugares. E assim o trenzinho foi viajando. E a gente foi [...] os lugares que a gente não 
sabia que ritmos que caracterizavam aquele lugar, a gente foi pesquisar. A gente tinha, por exemplo, 
crianças que tinham experiência no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro era o samba. Quando a 
gente foi ver o Rio de Janeiro, “ah o Rio de Janeiro tem samba”. Então a gente passou no Rio de 
Janeiro e foi ver o samba, como era que a gente dançava o samba, por que esse trenzinho parou e 
todo mundo parou, desceu no Rio de Janeiro e teve o samba. Teve outros lugares: no Amazonas, o 
Boi. Todos esses ritmos foram levantados por causa da viagem desse trem. Aí foi legal que, assim, o 
conhecimento que a gente não tinha, o que é que a gente fez? A gente trouxe Larissa, que era a mãe 
de Gabriel, na época, e Larissa acabou ficando um tempo vindo na sala alguns dias com as crianças,
trabalhando com esses ritmos mesmo. Inclusive Larissa é... até a música... porque ao mesmo tempo 
em que a gente ia nessa melodia na viagem do trem com Villa-Lobos, quando o trem parava não era 
mais Villa-Lobos. A gente tava dançando carnaval, depois tava dançando frevo, e assim em todos os 
lugares aonde esse trenzinho foi passando. E tava sempre presente a música, a dança, esses ritmos. 
E foi uma experiência legal mesmo, porque a gente foi realmente conhecer esses ritmos, como é que 
eles dançavam, a gente dançou, a gente pensou nisso. É assim, todo esse contexto, não só o ritmo, 
mas a questão do figurino, que tipo de figurino a gente poderia ta usando quando chegasse nesses 
lugares, como é que esses ritmos eram dançados? 
Eu acho que, assim, que não é algo muito presente não, a gente acaba dando conta de muitas 
coisas, mas a dança parece que realmente é num período aonde isso é suscitado que é a questão 
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das festas juninas, a questão do período do folclore, tem o dia do folclore, tem a semana do folclore, 
a gente pára e pensa nisso, mas no dia a dia a gente dança muito pouco, muito pouco.  Assim, até 
essa coisa do dançar por dançar, que as crianças gostam muito, parece que essa coisa do tumulto,
da agonia, da inquietação, todo mundo em pé pulando, acaba deixando a gente acomodado, é 
melhor não mexer com isto porque vai perder o controle, o domínio do grupo, da turma, a gente 
acaba deixando isso de lado no dia a dia.  Assim, mesmo que a gente já tenha vivenciado, acho que 
a gente já teve experiência de oficinas com  professores, essa coisa da dança mesmo voltada pra 
questão da dança conhecimento, voltada pras questões dos conteúdos da Educação Física.  Acho 
que a gente não tem muito essa experiência, eu não tenho, eu não vejo muito isto na escola, não 
essa experiência voltada para esse olhar do movimento. Geralmente, quando a gente faz essa coisa,
entra, mas a gente tem essa preocupação de contextualizar, de levantar a história, de saber, de 
construir um conhecimento que é da arte pra questão da história mesmo.  Essa coisa da Educação 
Física, a gente não tem tido muito não, eu acho que assim como era com a questão, outras questões 
voltadas pra arte.  A gente se preocupa mais com isso quando a gente está construindo um 
conhecimento igual a gente fazia, ah, vamos pintar um bicho porque a gente está estudando um 
bicho, vamos pintar uma árvore porque a gente está estudando uma árvore.  Agora as crianças 
descobriram que o escorpião ele dança, teve um período que foi a abelha, e tem a dança das 
abelhas, vamos compreender e a gente acabou fazendo a dança das abelhas. Aí agora é o 
escorpião, as crianças descobriram que no acasalamento tem uma dança, então eles estão 
imaginando, querem fazer e tudo; aí a gente ta pensando nisso e, assim,  até propus à professora 
que tá fazendo este trabalho de Educação Física, ah! vamos fazer junto porque você tem esse 
conhecimento de Educação Física.  Mas eu sinto um pouco de resistência de trabalhar dessa forma, 
de estar contextualizando isso, sabe, é algo que a gente tá tentando compreender, voltado pra esse 
tema que é o escorpião, e essa dança vai ajudar as crianças a compreender como é que é mesmo 
isso, essa história do acasalamento.

Professora 3 - O ano passado, eu acho que foi um trabalho de dança, que foi quando a gente 
estudou o pato e aí a gente fez uma vivência com aquela música ‘O Pato’, de Vinicius de Moraes, e 
essa vivência, a gente dançou a música como também imitou o pato. E outra também, eu acho que é 
o São João, a gente tem toda aquela preparação para ensaio da dança. Foram esse dois trabalhos 
que a gente fez, que eu acho que têm a ver com o trabalho de dança.

Professora 4 - Voltado mesmo pra dança, não. A gente já dançou na sala de aula, teve uns 
momentos na rotina, né, algumas vezes, que a gente dedicava a essa dança, entendeu? A gente 
colocava músicas infantis e dançava com eles na sala de aula, mas não assim, aula de dança. 
Entendeu? Mas era mais voltada assim para trabalhar os movimentos do corpo, né, mas com as 
músicas infantis, não era assim especificamente uma aula de dança, planejada, essas coisas 
entendeu? Era mais (pausa).

Professora 5 - Eu gosto muito de dança, né, então eu procurei oportunizar as crianças em diversos 
momentos que elas pudessem dançar, tanto livremente como sugerindo através, assim, indicando 
algum tipo de cantiga de roda, de música e deixando elas à vontade. Em outras ocasiões, eu também 
já procurei trazer aquelas músicas já coreografadas da nossa cultura, tipo araruna, quadrilhas e,
assim, eu percebo a dança assim como um aprendizado e ao mesmo tempo é uma coisa de dentro,
quando você ama a dança. Então, só em você escutar um som, automaticamente você já tá tentando 
se movimentar, e eu procurei, assim, eu percebo que quando eu queria criar uma coreografia para as 
crianças, a primeira coisa que eu fazia era botar, colocar as músicas para que elas dançassem 
livremente, porque eu tinha preocupação, assim, ver quais eram as crianças que a repetição dos 
passos naquela característica, daquela idade, né, como era que começa, se acontecia ou se dançava 
diferente ou se tinha alguma coisa [...] alguma semelhança um com o outro, então eu procurava 
perceber isso aí. Então, quando eu queria criar uma coreografia diferente, aí eu pensava aqueles 
passos que eu achava mais interessante na música e a partir daí, por que eu percebi que era uma 
coisa que eles gostavam de repetir, de tá fazendo, ai eu organizava dentro da música e, assim, de 
acordo com a idade, assim, vários passos ou menos passos, dependo da faixa etária trabalhada e,
assim, eu vejo a dança assim, como também é um aprendizado, o outro, sempre mediado pelo outro,
ensinando ou só olhando o outro dançar e também depende do prazer que você sente ao escutar o 
som. Porque tem pessoas que escuta um determinado som, pode ser vários tipos de sons, e não 
demonstra nenhum movimento nem sentimento, e tem pessoas que qualquer ritmo já está [...] nem 
que seja estalando, batendo palmas, fazendo movimento, às vezes até intimamente, já tá vibrando 
coma aquele som, isso independente do ritmo.



148

Professora 6 - Na nossa escola o trabalho de dança forte mesmo, né, assim, de fato, que mobiliza 
toda a escola, acontece no período das festas juninas, onde toda a turma fica responsável pela dança 
que vai ser apresentada na festa de São João da escola. É, mas existem também algumas 
experiências isoladas, né, que algumas professoras realizam, independentes dessa dança precisar 
ser apresentada em uma festa, mas de um modo geral ela acontece assim, não é? E eu acho que a 
gente não tem conseguido, nessa experiência, usar assim,  de algumas questões que são 
importantes quando a gente está trabalhando os conteúdos voltados pra arte, né, porque no caso, 
como a dança é pra ser apresentada numa festa, né, ela tá contemplando mais isso, de ser apreciada 
como um espetáculo pra o outro ver, não é isso? Eu acho que isso, ainda, a gente não consegue se 
desvencilhar disso e nem sei se é preciso, né. Eu penso que é possível fazer as duas coisas juntas, 
ter o espetáculo, porque é cultural, na nossa cultura a gente vai pra os lugares assistir dança, mas 
que esse não fosse o objetivo maior. Então, assim, eu acho que a gente não consegue trabalhar com 
as crianças o apreciar, ver antes essa dança que ela vai estar [...], que está sendo proposta para o 
grupo dançar, a gente aprender coisas sobre essa dança. Eu acho que a gente fica muito na questão 
do ensaio, aprender os movimentos pra tá fazendo certo no dia da apresentação, né, pra tá
apresentando da melhor forma possível. Então, eu acho que daquela metodologia que a gente 
costuma usar na escola pro ensino de arte, a metodologia triangular, no trabalho com dança, finda 
que fica só o fazer, mas não é um fazer onde a criança possa tá fazendo uma releitura, né. 
Geralmente, a gente conversa com algum colega da escola que tem mais habilidade, que tem mais 
experiência com dança e esse colega vem ajudar a gente a montar esses passos pra adaptar os 
passos pra faixa etária, e daí a gente vai muito no ensaio, fazer e ensaiar para apresentar. Então,  é 
assim que tenho visto na nossa escola, apesar de no ano passado, incomodada, eu tentei fazer 
diferente, com essas inquietações de que tá sendo contemplado só o fazer, só o apresentar, né. Eu 
acho que isso foi fruto de uma experiência que eu tive com o teatro, né, no ano anterior. Então, 
assim, como as crianças foram construindo essa peça de teatro até chegar o momento de apresentar, 
então eu tentei trazer essa experiência do teatro pra dança, né, que foi uma dança com o Bumba-
meu-boi, foi um trabalho em conjunto, foram duas turmas e aí eu acho que a gente conseguiu garantir 
de ver vários grupos. Como a nossa dança não era um Bumba-meu-boi mesmo, original, a gente 
tentou garantir pras crianças apreciar alguns grupos que dançassem o Bumba-meu-boi, para que elas 
pudessem ser despertadas  a estar pensando com a gente, poder tá criando o Boi da gente. Então, o 
tempo todo nessa experiência, a gente consegue passar isso, a gente vai estar recriando esse
Bumba-meu-boi, né, e eu acho que a gente garantiu essa coisa de eles verem uma fita de vídeo,
esse Bumba-meu-boi, né, tanto o mais tradicional como o parafolclórico e até o Bumba-meu-boi de 
outros Estados, né.  Isso, e outra coisa que a gente pensou, como o Bumba-meu-boi, ele tem um 
enredo, tem uma história, a gente foi pensando nessa história, que eram os personagens, a gente 
pesquisou, igual a um ‘tema de pesquisa’, a gente foi ver  que dança é essa, onde é que ela surgiu, o 
que é que tem que existir no Bumba-meu-boi pra quem olhasse pra nossa dança pudesse fazer 
relação mesmo, a gente estando recriando, fazendo a nossa releitura. Mas, que elementos a gente 
teria que tá garantindo pra  ser o Bumba-meu-boi, quem olhasse dizia - é uma releitura de Bumba-
meu-boi. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa experiência foi envolver o profissional de 
Educação Física que trabalha na nossa escola, pra tá trazendo pras crianças brincadeiras 
envolvendo os passos básicos dessa dança, que eu acho que é o que falta de um modo geral nas 
experiências que a gente tem vivido na nossa escola.  A gente já leva o passo pronto, né, a criança já 
chega pra aprender aquele passo, e nessa brincadeira não, ela brincou de fazer esses passos e 
quando a gente teve que dançar não tinha tanta dificuldade, né.  Então, além do envolvimento desse 
profissional de Educação Física, a gente pode contar com a assessoria de uma pessoa da área, né, 
que era a mãe de uma das alunas da nossa escola, que tem pesquisado sobre a dança e que ela 
passou muitas dicas pra gente, muitos materiais pra gente tá aprofundando, né, e dando muitas 
ideias de como a gente podia tá conduzindo as crianças a recriarem essa dança. E como ela era 
mãe da escola, ela trazia exemplos de outras áreas do  conhecimento que a gente fazia, era 
mostrando que era como uma área do conhecimento qualquer, eu não teria que ser especialista em 
dança, do jeito que eu não sou especialista em dança, em matemática, em artes visuais, em 
linguagem, né. Mas do jeito que eu conduzia o trabalho com essas áreas, eu poderia estar 
conduzindo, então foi muito rico isso, o fato de ser uma profissional da área, trabalhava com dança, e 
o fato de ser uma pessoa que conhecia o nosso trabalho, ela é mãe da escola, na época, há quatro 
anos. Então, ela fez essa ponte, mostrando pra gente que era possível, sim, a gente estar fazendo. 
E outra coisa muito interessante nessa experiência foi a confecção dessa indumentária que as 
crianças iam usar, né, que a gente tentou garantir, como a gente faz nos outros trabalhos com outras 
áreas do conhecimento. A gente tentou garantir que essas crianças pudessem estar produzindo 
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esses materiais com a gente, né, as roupas, toda a indumentária, né, não só as crianças, mas eu 
acho que foi a dança que envolveu toda a escola. Assim, vários profissionais vieram suprir as 
lacunas que as professoras responsáveis pelas duas turmas tinham, né. Então, teve  gente que 
costurou, teve gente que pintou, teve gente que montou, que trabalhou no ferro pra montar o boi, 
então assim, foi um trabalho que a gente envolveu muitas pessoas, né. Então, assim, mas essa é 
uma experiência isolada, eu acho que aqui no NEI experiência como essa a gente conta nos dedos,
as experiências que a gente tenta tá deslumbrando esses aspectos, né.  Então, assim, eu acho que 
eu tentei mostrar como a gente faz, mas mesmo nesse fazer a gente pode tá mudando e essas 
mudanças vêm de inquietações mesmo desses profissionais, e a gente fica contaminando os outros 
colegas, né. Eles veem fazer diferente e querem também saber porque é que a gente fez, qual foi o 
caminho que a gente trilhou, e eu espero que sirva essa experiência que a gente teve, espero que 
sirva, pra mesmo agora, não São João, a gente tá repensando. Trabalhar dança é um momento 
muito forte na nossa cultura, as danças juninas, mas que a gente possa ter outro olhar. Acho que
precisa.

Professora 7 - Olhe, eu não fiz um trabalho especifico de dança na escola, eu participei de um 
projeto da escola, que durante o período de São João a gente faz atividades relacionadas a danças
folclóricas das festas juninas.  De realizar um trabalho especifico na turma eu nunca estudei com 
grupo não, mas já participei de projetos da escola envolvendo dança.

Professora 8 - Olhe, que eu lembro, é assim, na Turma 3, que já faz cinco anos que eu estou fora da 
sala de aula, né, Ruth,  mas assim, que eu lembro que na Turma 3 é eu trabalhando um pouco essa 
coisa da música, né. Eu fiz um trabalho com a dança e a dança é uma elaboração, assim, eles 
elaboraram uma coreografia a partir de uma música que eles tinham escolhido, uma música clássica, 
que eles tinham escolhido e uma música que eu acho que era um frevo. Então o tempo todo, dentro 
todo daquele leque de músicas desses estilos musicais, a gente escolheu dois para estar com um 
“brum” mais agitado e outro mais lento. A gente pensou assim, em coisas pra segurar nas mãos. No 
frevo a gente utilizou balões e na música clássica a gente utilizou fita, fita de crepom. E, assim, eu 
tava muito ainda presa à coisa da dança que eu ter que trazer a coreografia pronta, mais nessa 
época Ana Lúcia terminou a especialização, o trabalho dela de especialização e trouxe pra gente 
essa coisa, eu me encantei com essa coisa das crianças elaborarem os passos, então nesse dia, mas 
não foi uma coisa assim que... eu acho que faltou mais tempo, mais elementos pra estar trabalhando 
com essa crianças. Então, a gente num dia escolheu o frevo e trabalhou, fez um mapa onde as 
crianças iam dizendo coisas e eu ia tentando botar na linguagem o movimento que eles estavam 
fazendo. Então, primeiro levantar o braço e dar uma rodada com a bola, né, aí eles fizeram essa 
coreografia do frevo e essa coreografia da música clássica. Confesso que a dança entra na minha 
prática muito via música, né, é a partir da música que eu me vejo encantando, ou então elaborando 
coisas pra entrar o movimento, pra entrar a dança, já nessa perspectiva que a gente veio a conhecer 
com os trabalhos de Ana Lucia e Naide, na Educação Física. Agora, um outro trabalho mais recente 
que me chamou muita atenção foi o trabalho de Analice, Ruthlene, Isan e Arlete, no São João, que foi 
com o Boi do Norte, o Boi do Maranhão, se não me engano, e me chamou muito atenção essa 
[interrupção], me chamou atenção porque elas foram além, né, o trabalho foi mais sistematizado, 
acho que por influência de um outro trabalho da escola realizado no teatro, vivenciado por Analice, 
tendo uma professora da gente, que é Naide,  como pesquisadora, ela entrou na sala de Analice, na 
Turma 5, e fez um trabalho mais voltado para construção dessa coisa do teatro na Educação Infantil,
e esses elementos foram aproveitados, foram reelaborados na dança por Analice, essas professoras,
com a dança do Boi.

Professora 9 - Eu acho que eu me lembrei agora de um trabalho que fiz na turma de alfabetização, 
Turma 5, que a gente estava ... o foco inicial era música, né, então a gente, é... fez um levantamento 
do repertório musical das crianças, das famílias e aí enveredamos um pouco por música clássica e 
durante, acho,  vinte dias, sempre que a gente colocava música. A gente dava oportunidade das 
crianças dançarem para eles perceberem a diferença de uma música clássica pra uma música 
popular, e como a dança se diferenciava nisso, eu lembro que assim, pra mim, eu não consigo muito 
separar música e dança no sentido de que uma está interligada à outra, e realmente as crianças 
puderam vivenciar bastante. Também no ano passado, na Turma 2 quando foi proposto que todo 
mundo fizesse uma temática para o Natal, né, o tema Natal, então cada turma iria fazer uma 
apresentação, podia ser uma poesia, uma dança, uma música, e eu propus pra minha turma que a 
gente ouvisse músicas natalinas e fizesse uma dança, que na época parecia até uma ciranda.  Então 
foi muito gostoso, assim, criar passos com as crianças, criar as evoluções e elas fazerem. É tanto 



150

que, assim, até para outras professoras, para algumas pessoas, se admiraram como é que elas 
conseguiram, já que eram crianças tão pequenas e conseguiram montar uma coreografia e fazer [...]

Ruth – Você orientava ou aproveitava esses passos das danças e movimentos da criança para fazer 
a coreografia?

Professora 9 - Eu acho que teve as duas coisas, teve aproveitar o movimento deles porque a gente 
usava como recurso um pandeiro, então ficava muito evidente o movimento que eles faziam com o 
pandeiro que a gente utilizou, como a gente também trouxe passos, eu acho que ficou até mais forte 
essa coisa que o professor traz, que a gente acha que a criança não vai aprender alguma coisa, que 
precisa sempre de um modelo, mas eles podiam se expressar da forma deles.

Professora 10 - Eu já tive uma vivência com dança, assim, bem mais como observadora, na verdade. 
Uma experiência anterior, a gente tinha aula de dança mesmo e tinha balé, então eu participava 
juntamente do planejamento com a professora de balé e a professora de dança e, na verdade, eu 
ficava mais assim colaborando com elas. Assim, elas que criavam vários movimentos com as 
crianças, discutiam o trabalho, que era sempre assim, as apresentações que elas iam apresentar, 
mas era bem mais como espectadora, estava mais lá pra ajudar às professoras, não era um trabalho 
coordenado por mim. Mas o que eu observava, assim, é que tinha sempre um momento de 
discussão, assim com o grupo, e normalmente no balé, a gente chamava até de musical, que aí eles 
tinham uma temática pra apresentar e ele é todo discutido junto com as crianças, os personagens que 
queriam ser e realmente o trabalho era voltado para o balé ou então pro Jazz, que era a dança 
seguindo os passos, mas a minha participação era mais de colaborar. E aqui no NEI eu fiz um 
trabalho com a Turma 1, mas mesmo assim com os recursos de danças folclóricas, com as crianças,
com cantigas de roda, que também foi, digamos assim, a orientação do trabalho, na verdade, assim...
era muito mais lúdico mesmo, de brincadeira, né, com as crianças, era a coisa do brincar mesmo. 

Professora 11 - Eu vou falar do Pastoril, tá! Então o Pastoril [...] ele é uma [...] não precisa dizer 
como é a dança, não, né? O Pastoril foi, na época do Natal, que a gente trabalhou a pesquisa sobre 
o Natal... E como esse tema envolve, também, isso foi feito na hora da dramatização, aí a gente 
aproveitou pra encerrar com a dança do Pastoril, que foi uma dança que eu fiz aqui com a Turma 3. 
Foi muito bonita, por sinal, uma dança com o grupo do PET, que participou muito bem. Você estava 
apresentando? Pois é. Então.... eu fiz outras danças aqui, mas assim, a dança que eu apresentei,
também no encontro, Ave Maria, todo mundo aplaudiu demais, todo mundo gostou demais.

Ruth: Como é que é esse trabalho com dança? Você disse que tinha um tema e a partir desse tema,
que era o Natal, você trabalhou o Pastoril. E como é que você ensina essas danças às crianças, 
como é que você faz pra elas aprenderem?

Professora 11 - Eu trago assim [...], eu tenho um CD com todas as músicas do Pastoril e eu tenho 
todas as partes do Pastoril, porque eu já dancei muito o Pastoril, então eu vou ensinando, boto o CD 
e vai cantando, é uma dança que ela é cantada e dançada. E vai cantando e vai fazendo os passos 
de acordo com [...] tem o lado do cordão azul, o lado do cordão vermelho, tem a borboleta, tem a 
cigana, tem o pastor. É uma dança em que as roupas são todas de seda, a roupa da borboleta pode 
ser uma roupa no estilo mesmo, com asa de borboleta, a roupa da cigana é uma roupa toda cheia de 
pedaços de pano, de retalhos de pano e a gente vai criando a coreografia, vai ensinando a 
coreografia a eles, de como fazer cada passo. Cada música tem uma coreografia e vai mostrando 
[...]  como é e eles vão cantando. O principal do Pastoril é eles cantarem, é mais cantar do que 
dançar, eles cantarem, mas a música é o principal, pode dançar, mas o principal é eles cantarem. E 
eles vão criando, a música da borboleta é um ritmo, é uma coreografia, a da cigana é outra, a do 
cordão vermelho e do cordão azul é outra, cada letra de música é uma coreografia diferente e as 
crianças vão aprendendo.

Professora 12 - Com relação à dança que eu observo é que geralmente a gente faz o trabalho com 
dança direcionado às comemorações, geralmente às datas típicas, como Folclore e São João. 
Geralmente, termina que quando a gente observa o nosso trabalho e faz uma reflexão, está sempre 
direcionado a esse momento. Desse tempo que eu estou na escola eu tive a oportunidade de fazer o 
Folclore, né, a Rosa Juvenil e agora no São João a gente apresentou a Quadrilha, foi bem 
interessante com as crianças.
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Ruth: E como foi assim esse trabalho com a dança da Quadrilha? Como foi que vocês 
desenvolveram?

Professora 12 – Primeiro, a gente conversou com as crianças perguntando o que elas entendiam por 
Quadrilha, assim, o grupo tava muito atento, pois eles estavam muito ansiosos pra trabalhar a 
Quadrilha. Como tinham visto no ano passado, toda a Turma 5 dançava a Quadrilha, então eles 
esperavam tanto a dança como a encenação do casamento, e assim eles sabiam os passos, sabiam 
o significado, a gente foi fazendo um levantamento de quais passos eles conheciam na Quadrilha e 
numa roda, foi bem legal. Eles foram ensinando para alguns colegas que eles não sabiam, então, a 
partir desse resgate com eles a gente foi estruturando a sequência dos passos na Quadrilha. E assim 
foi bem interessante, porque muito rápido eles pegaram o ritmo, a sequência das danças, eles já vêm 
das outras turmas observando e já tava meio que incorporado, já era uma dança que fazia parte 
desse universo deles.

Ruth: Além das datas cívicas, comemorativas, como você falou, em outros momentos, a dança
aparece?

Professora 12 - Eu observo nas atividades de Educação Física, quando a gente trabalha ritmo, a 
dança tá presente. Na sala de aula, quando você trabalha com música, muitas vezes a dança tá 
associada, né, então, todas as vezes que a gente trabalha música ela vem junto, tá fazendo parte. 
Então, eu observo nesses dois momentos principalmente.

Professora 13 - No ano passado, eu e Michele fizemos um trabalho muito legal, porque a turma,
assim, tinha muita dificuldade de escutar [...]  Começou assim a questão da música, né, não sabiam 
escutar música se não fosse assim pra correr, pra pular, né. Tem uma brincadeira assim, das 
cadeiras, né, e a gente não sabia por que, então a gente descobriu, assim, que Mariana que era 
professora de Educação Física sempre que colocava a música era pra brincadeiras de estátua ou 
dança das cadeiras, né, e a gente queria assim, que eles apreciassem a dança, sentissem, pra 
depois então expressar isso no movimento. Então a gente começou a fazer um trabalho com música 
e tinha os estagiários aqui na escola, né, e depois a gente começou então a partir do momento em 
que eles começavam a sentir aquela música e depois vamos agora expressar o que eles escutaram 
na televisão. Eles começaram então a fazer movimentos a partir do que eles tinha escutado, do que 
estavam escutando, e eram assim movimentos muito espontâneos, improvisações, todinho, e isso foi 
depois do primeiro semestre, até quando chegou no segundo semestre. Aí, Naide, que era 
coordenadora, falou assim “por que vocês não começam a fazer um trabalho [...]”... Sim [...], antes, a 
gente começou a usar bolas, fitas, tudo assim com base no que Naide e Ana Lúcia tinham estudado e 
faziam todas essas coreografias, eles amavam, mímicas. E aí partimos então pra um trabalho das 
danças tradicionais, com referência do Coco, né.  E aí, como fazer isso? Aí fomos pesquisar a 
questão do que vem a ser a dança do Coco.  Assisti muitos vídeos, tudinho, conversamos com eles,
aí então a gente escolheu uma música que tivesse a ver com a dança do Coco, então a gente 
escolheu aquela dança “O Coco de Lagartixa”, de Antonio Nóbrega, né. Aí colocamos a música pra 
eles verem a música, pra eles cantarem, dançarem e, agora, vamos então escolher passos, né, que 
eles podiam improvisar mas que também tivesse as características da dança do Coco.  E assim eles 
criaram uma coreografia, né, primeiro tinha um grupo, eles viram, assim, que a característica principal 
era o que? Que era em roda, né, era um círculo que dançavam e tinha a questão Umbigada, que 
havia vários Cocos pela região Nordeste, mas que de todos eles o que era comum era a Umbigada e 
a questão do círculo, de formar um circulo pra dançar, né. Aí a gente então preservou essa questão 
da formação do círculo e a Umbigada e os demais passos eles que criaram, assim... Eles, na 
verdade, eles recriaram, porque eles pegaram um dos Cocos que a gente viu... Era assim, de um 
componente ir pro centro fazer a improvisação e voltar... e eles que não quiseram fazer individual,
quiseram fazer em dupla, então eles fizeram essa coisa... Eles que tentavam mudar a coreografia,
então, assim, foi muito rico, muito legal, né, era a questão da roupa, a gente aproveitou a roupa 
todinha aqui, né, a gente mostrou pra eles que tinha a ver com a do Coco, né, e aí a gente conseguiu 
finalizar esse trabalho bem, com apresentação e tudo. 

Professora 14 - O trabalho de dança que eu realizo na Educação Infantil, pelo menos no primeiro 
bimestre, eu sempre escolho a dança como.... eu sempre escolho a dança como conteúdo, 
escolhendo sempre uma música [...]  Eu coloco uma música pra que as crianças, eles dancem. Eu 
não ensino o que elas vão dançar, eu deixo que cada uma dance do jeito melhor vier. Porém,
quando eu entrei aqui no NEI eu percebi que elas não tinham nenhum contato com a dança, certo [...] 
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Eu trabalho e sempre escolho, como o primeiro bimestre, o conteúdo de atividades rítmicas 
expressivas que alguns conhecem [...] ou a dança, como queira chamar, e no segundo bimestre eu,
ainda, sempre retomo alguma coisa.  Não deixo esquecido o trabalho da dança, de atividades 
rítmicas expressivas.  Então a dança [...], eu sempre realizo o trabalho da dança desse jeito, eu 
coloco alguma música pra que eles possam se movimentar do jeito que eles quiserem [...] eu não 
passo não [...] vocês vão executar determinados movimentos e daí eu aproveito o que é que eles 
estão dançando o que é que eles estão se movimentando.

Professora 15 - Como a gente tava dizendo quando você começou a ler a questão, me veio à mente 
o... esse trabalho com os índios que a gente fez na Turma 3, com crianças de quatro anos e meio e 
cinco anos. Então, nesse processo de conhecer sobre o índio, a vida do índio, uma das coisas que a 
gente procurou conhecer foi a dança do índio, né. E foi interessante que a gente pôde assistir 
algumas tribos dançando, como eles dançavam e eu consegui um CD só com músicas indígenas e a 
gente pôde ouvir essas danças e assim tentar fazer, como geralmente a gente faz com aquele [...] 
Todo o trabalho de arte, que é toda aquela coisa de tentar conhecer a obra, né, ouvir, “O que você 
está ouvindo?”, “Que sons você está escutando?”, que é assim, é interessante, porque eles 
associaram muito aos sons da natureza, porque na música indígena aparecia muito barulho de água, 
de instrumentos musicais, assim, relacionado e eles conseguiram perceber, de folhas, dessas coisas, 
o batido [...] E como a gente pôde assistir a algumas... que eles já tinham esse conhecimento prévio.
a gente pôde de uma certa forma criar uma coreografia, a gente inventar. Claro que aquela dança 
não existia, né, foi coisas que foi criada por nós, mas assim [...], como tinham passos parecidos com 
danças indígenas, porque a gente teve oportunidade de assistir outras e, no final do estudo, aliás,
durante o estudo, a gente fez todo esse trabalho e escolhemos um dia, no final, pra ter um dia de 
índio, né. E aí a gente pôde vir pra essa unidade aí, onde a gente fez um churrasco, assando carne 
como se fosse nossa caça, nossa pesca, armamos rede, construímos uma oca, e fizemos todas as 
atividades, e dentre elas a dança também, né. Então, a gente pôde dançar como  os índios 
dançavam, como nossa tribo dançava pra uma cerimônia, pra alguma coisa que a gente tava 
fazendo.  E brincamos, fizemos brincadeiras de índio, dança de índio, comida de índio, sentar em 
esteira, balançar, essas coisas todas, e essa foi uma atividade muito interessante, deu essa 
oportunidade deles conhecerem e vivenciarem essa dança indígena. 

Análise individual

Professora 1 – Essa educadora tem 38 anos: É Graduada em Artes, Especialista em Educação 
Infantil e Mestra em Educação. 

O significado atribuído à dança por essa professora está relacionado ao resgate, 
conhecimento da cultura e vivência das danças tradicionais ou folclóricas. Assim, a dança na escola é 
concebida como expressão e manifestação das danças tradicionais da cultura brasileira, através da 
reprodução de passos e coreografias prontas das danças populares. 

Essa professora observou em outros trabalhos na escola a dança sendo desenvolvida de 
forma diversificada, isto é, utilizando outro gênero de dança. Percebemos por meio do que ela 
descreveu que a dança foi desenvolvida como arte, linguagem expressiva, através de movimentos 
corporais executados ao som e ao ritmo de músicas.

O trabalho de dança na Educação Infantil é organizado com base nos três momentos da 
‘proposta triangular’ concebida por Ana Mae Barbosa para o ensino de Arte: contextualização, 
apreciação e vivência. Com base nessa proposta, as professoras e crianças pesquisam informações 
sobre a origem da dança, os movimentos, os participantes (dançarinos) e o tema. Apreciam as 
danças gravadas em fitas e ou assistindo às apresentações dos grupos de dança tradicional, trazidas 
pela escola. “A partir do que as crianças viram (apreciaram) do que são sistematizadas pela 
professora”, elas ensaiam a dança, pois é esta quem “determina, traz os passos, quem dá o 
comando, mostra, media o que elas têm que fazer e as crianças podem criar alguns movimentos que 
é o jeito de cada um de balançar, de mexer o corpo”.

Professora 2 - Essa professora tem 32 anos é Graduada em Pedagogia e Especialista em Educação 
Infantil. 

Para essa professora, a dança é conteúdo da área de Arte e Educação Física e significa uma 
forma de conhecimento, comunicação, criatividade, imaginação e expressão artística. O estudo da 
dança é desenvolvido por meio do ‘tema de pesquisa’ e dos três momentos da ‘proposta triangular’ 
para o ensino de Arte: contextualização, apreciação e  fruição da dança. 
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Ao descrever uma pesquisa que desenvolveu com as crianças, sobre o tema Vida e Obra do 
compositor Villa-Lobos, a professora vivenciou com o grupo de crianças a interpretação de uma 
música desse compositor através da dança. A forma como sistematizou e desenvolveu esse estudo 
revela uma compreensão de dança como conhecimento cultural, criação artística e expressão de 
saberes construídos coletivamente, com a participação, experiência e imaginação das crianças 
durante o processo de ensino e aprendizagem desse conhecimento. 

O trabalho desenvolvido em torno das danças folclóricas, em determinados meses do ano em 
que acontecem as festividades e comemorações folclóricas, espetaculares e religiosas - como 
Carnaval, São João, Folclore - possibilitou a contextualização, apreciação e fruição das danças 
tradicionais brasileiras.  

Essa professora reconhece que a dança não é algo muito presente na vida da escola,
ressaltando que no dia a dia da escola se dança muito pouco, dizendo: “até mesmo o dançar por 
dançar que as crianças gostam não acontece freqüentemente, talvez porque os professores achem 
que a dança pode causar inquietação, tumulto, agonia e assim podem perder o controle, o domínio do 
grupo, sendo melhor não mexer com isso e dar ênfase a outras coisas”.

Para essa professora, as experiências com dança desenvolvidas na Educação Infantil não 
têm esse olhar do movimento que é da área de Educação Física, embora isso acabe acontecendo na 
hora da vivência do dançar. Segundo ela, as professoras do NEI já tiveram experiência de oficinas 
com dança, “mas voltadas prá questão da dança-conhecimento, [...] dos conteúdos da Educação 
Física, acho que a gente não tem muito essa experiência, eu não tenho, eu não vejo muito isto na 
escola, não essa experiência voltada para esse olhar do movimento”.

A dança é organizada como conteúdo de Arte, via ‘tema de pesquisa’, de forma 
contextualizada, pois “tem a preocupação em pesquisar para conhecer a história da dança, de saber, 
de construir um conhecimento que é da Arte”, utilizando os três momentos da ‘proposta triangular’: 
contextualização, apreciação e fazer artístico, durante o desenvolvimento do estudo. A definição do 
figurino, passos e coreografia não é uma cópia, mas sim uma releitura do que foi observado, 
pesquisado e apreciado pelas crianças e professoras no processo. Durante o estudo da dança, a 
professora considera a idade, as experiências de vida das crianças, seus saberes, suas imaginações 
e percepções sobre o mundo.

Para a organização do trabalho de dança, essa professora tem procurado profissionais da 
área de Educação Física para discutir, buscar orientações teóricas, metodológicas e práticas. 

Professora 3 – Essa educadora é graduada em Pedagogia e Mestra em Educação.
A dança é utilizada por essa professora como um meio de expressão dos conhecimentos 

estudados. Ao descrever o trabalho, essa professora denota não ter muita certeza se o que realiza é 
ou não dança, quando diz: “O ano passado, eu acho que foi um trabalho de dança [...]”.

O trabalho com dança é organizado a partir de um ‘tema de pesquisa’ de outra área de 
conhecimento ou de uma data festiva, como o São João, para ser apresentada em festividades da 
escola. O aprendizado da dança ocorre através da interpretação musical, cujo conteúdo está 
relacionado ao tema de outra área de conhecimento e por meio da imitação e expressão dos 
movimentos corporais.  

Professora 4 - Com 24 anos, essa educadora é Graduada em Pedagogia e Especialista em 
Educação Infantil.

A professora compreende que dançar livremente ao som de uma música não se constitui 
como aula de dança, mas sim atividade lúdica, uma brincadeira para trabalhar os movimentos 
corporais a partir de músicas infantis. 

 A dança faz parte de alguns momentos da rotina da sala de aula e algumas vezes é 
dedicado um tempo para essa atividade, que é voltada para trabalhar os movimentos corporais. O 
trabalho é organizado por meio de músicas infantis onde as crianças experimentam livremente as 
possibilidades de movimentos corporais. 

Professora 5 - O sujeito dessa pesquisa tem 58 anos. É Graduada em Arte e Especialista em 
Educação Infantil.

Para essa professora, a dança é algo “que vem de dentro, quando se ama a dança”, “é um 
aprendizado mediado pelo outro, ensinando” “ou olhando o outro dançar”. Sendo assim, compreende 
que a dança é um conhecimento ensinado e aprendido na interação, “mediado pelo outro” ou 
“olhando o outro dançar”.

A organização do trabalho com dança se pauta inicialmente, no “dançar livremente, no deixar 
as crianças à vontade”. Isto é, na livre expressão dos movimentos realizados pelas crianças através 
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de cantigas de roda e músicas que são propostas pela professora, respeitando a faixa etária das 
mesmas. A partir da observação dos passos que as crianças gostam de repetir quando dançam 
livremente, essa professora organiza os passos dentro da música e cria uma coreografia. Em outros 
momentos, ela propõe às crianças o aprendizado “das danças já coreografadas da nossa cultura 
como, por exemplo, a Araruna e a Quadrilha”. 

Professora 6 - A entrevistada tem 31 anos. É Graduada em Pedagogia, Especialista em Educação 
Infantil, Mestra em Alfabetização e Doutoranda em Educação.

Essa professora relata que embora existam na escola experiências (isoladas) realizadas por 
alguns professores em torno da dança como conteúdo da área de Arte e Educação Física, 
independente das festividades, datas ou comemorações culturais, de um modo geral a dança nesse 
espaço tem acontecido em momentos festivos, na maioria das vezes em torno das danças 
tradicionais brasileiras (folclóricas) e como espetáculo para ser apresentada em festividades 
presentes no calendário da escola. Na sua visão, a dança não é isto; ou seja, apenas para ser 
apreciada como espetáculo para o outro ver. Segundo ela, é possível realizar as duas coisas, “ter o 
espetáculo porque na nossa cultura nós vamos a lugares para assistir dança, mas que isso não se 
constitua como objetivo maior”. Na sua concepção, a dança é uma forma de conhecimento, com 
conteúdo próprio, devendo ser valorizada, ensinada e aprendida da mesma forma que outras áreas 
de conhecimento.

Essa educadora, ao descrever o trabalho que realizou sobre a dança do Boi em conjunto com 
outras professoras, ressalta a importância dos conhecimentos, ideias e orientações recebidas por 
dois profissionais de Educação Física, como também o envolvimento dos funcionários, professores 
coordenadores e pais durante todo o processo de organização e efetivação desse estudo. 

Segundo a descrição feita por essa professora, o trabalho de dança é organizado com base 
na metodologia da escola - que é o ‘tema de pesquisa’ - e nos três momentos da ‘proposta triangular’ 
elaborada por Ana Mãe Barbosa, a qual é utilizada para o ensino de Arte. Dentro dessa proposta, a 
dança é estudada como Arte, logo, é conhecimento, cultura, comunicação, expressão e criação 
artística. 

O processo de ensino e aprendizagem da dança é organizado por meio de atividades de 
pesquisa, da colaboração de profissionais da área, da participação e interação das crianças com seus 
pares e com os conhecimentos produzidos sobre dança, sob a mediação das professoras, 
culminando com socialização dos saberes através da exposição das produções e apresentação da 
dança para as demais crianças da escola e comunidade escolar. Utilizam como estratégia atividades 
de leitura para contextualização e conhecimento sobre a dança estudada, apreciação da dança via 
apresentações, vídeos e espetáculo, produção de textos, criação e construção de figurinos, 
improvisação, consciência corporal, percepção, expressão e composição coreográfica.

Professora 7- Essa professora tem 36 anos, é Graduada em Pedagogia e Especialista em Educação 
Infantil.

A professora afirma não haver realizado “um trabalho específico de dança na escola, na 
turma, e nunca estudou dança com o grupo” de crianças, mas participou de um projeto da escola no 
período de São João e, neste momento, “faz atividades relacionadas às danças folclóricas”, não 
explicitando como se deu essa participação e de que forma ela realizou as atividades.

A dança para essa professora se traduz como uma atividade festiva, de caráter 
contemplativo, proposto pela escola em momentos de festividade ou por projetos coletivos ocorridos 
durante o ano, como é o caso do São João. Sendo assim, a dança não é desenvolvida como 
conhecimento e, portanto, não é contemplado no planejamento pedagógico da mesma, ficando 
restrita a momentos de festividade previstos no calendário escolar.

Professora 8 - Essa professora tem 42 anos, é Graduada em Pedagogia e Mestra em Educação.
A dança é entendida como linguagem do movimento. O trabalho é organizado via 

interpretação de músicas escolhidas pela professora, criação de passos e movimentos corporais para 
compor a coreografia e executar a dança. 

Essa professora relata que antes de conhecer o trabalho de especialização em dança,
elaborado pela professora Ana Lúcia e o estudo da dança do Boi desenvolvido pelas professoras 
Analice, Rutilene, Isana e Arlete, ela trazia a coreografia pronta para ensinar às crianças, mas a partir 
dos conhecimentos aprendidos com estas experiências, percebeu que a dança na escola pode ser 
“sistematizada e ir além” do que ela conhecia e vinha desenvolvendo. 
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Professora 9 - A participante dessa pesquisa tem 41 anos, é Graduada em Pedagogia, Especialista 
em Educação Infantil e Mestra em Educação.

Essa professora utiliza a dança e a música como meio, recurso ou atividade para trabalhar 
com as crianças a diferenciação entre ritmos e gêneros musicais. 

O trabalho se organiza a partir do levantamento do repertório musical conhecido pelas 
crianças, ou de temas relacionados a festividades, como, por exemplo, o Natal. Para o aprendizado 
da dança, parte dos movimentos corporais criados pelas crianças, mas também propõe modelos de 
passos para a composição da coreografia. No entanto, reconhece a capacidade das crianças em criar 
suas próprias formas de expressão, sem necessariamente ter que seguir um modelo sugerido pela 
professora. 

Professora 10 - Essa professora tem 31 anos. É Graduada em Pedagogia e Mestra em Educação.
A professora entende a dança como uma atividade lúdica, uma brincadeira. A organização do 

trabalho com dança se dá por meio das brincadeiras em torno das danças folclóricas e cantigas de 
roda. Assim sendo, as crianças exploram e expressam livremente os seus movimentos corporais sem 
a intervenção pedagógica intencional da professora. 

Professora 11 - O sujeito dessa pesquisa tem 56 anos. É Graduada em Letras e Especialista em 
Psicopedagogia.

Para essa professora, a dança é um espetáculo contemplativo, uma atividade festiva das 
danças populares, para ser apresentada em festividades comemorativas da escola. 

O trabalho de dança é organizado a partir de um ‘tema de pesquisa’, geralmente relacionado 
a uma festividade como, por exemplo, o Natal, em que a professora introduz a dança do Pastoril. O 
ensino e aprendizagem da dança ocorrem a partir de um modelo ensinado, ou seja, de uma 
coreografia já elaborada, a qual a professora já conhece e tem experiência. 

Professora 12- O sujeito dessa pesquisa é Graduado em Pedagogia.
Para essa educadora, a dança é conteúdo da área de Educação Física, insere-se no trabalho 

com o ritmo e está sempre associada à música e às danças folclóricas. 
O trabalho é geralmente organizado em torno das comemorações festivas da escola, datas

típicas como Folclore e São João. Neste, a professora considera as experiências das crianças como 
ponto de partida para o conhecimento da dança (história) e criação dos passos para compor a 
coreografia.  

Professora 13 - O sujeito dessa pesquisa tem 45 anos. É Graduada em Pedagogia e Doutoranda em 
Educação.

Para essa professora, a dança na escola significa conhecimento das manifestações culturais,
conteúdo da área de Educação Física. 

O trabalho é organizado tomando como referência o ‘‘tema de pesquisa’’ e os três momentos 
da ‘metodologia triangular’: contextualização, apreciação e fazer artístico. Este ultimo é ensinado e 
aprendido por meio da improvisação e criação dos movimentos, associados ao som de músicas de 
diferentes ritmos e estilos, para compor a coreografia e apresentá-la. 

Professora 14 – Essa professora é Graduada em Educação Física.
A dança é conteúdo da área de Educação Física, insere-se como atividade rítmica e 

expressiva. O processo de ensino e aprendizagem da dança ocorre de forma livre, a partir dos 
movimentos espontâneos realizados pelas crianças ao som de músicas escolhidas pela professora.

Professora 15 - A entrevistada tem 45 anos. É Graduada em Pedagogia e Mestre em Educação.
Essa professora compreende a dança como conhecimento e conteúdo da área de Arte. A 

mesma foi estudada dentro do tema ‘Vida de Índio’, como um dos conhecimentos próprios da cultura 
indígena. A pesquisa tomou como referência o ‘tema de pesquisa’, articulando várias áreas de saber, 
como forma de construir uma rede de conhecimentos sobre os índios, fazendo inicialmente um 
levantamento prévio dos conhecimentos que as crianças tinham sobre esses povos. A partir das 
ideias das crianças e das questões levantadas por elas, foram realizadas diversas atividades que 
possibilitaram a ampliação dos conhecimentos. 

As atividades propostas pelas professoras e desenvolvidas com as crianças ocorreram em 
torno dos três momentos da ‘proposta triangular’ para o ensino de Arte: contextualização da cultura 
indígena, apreciação de filmes, músicas, danças, contação e leitura de lendas indígenas, vivências de 
brincadeiras próprias dessa cultura, criação de coreografias, a partir de músicas indígenas, criação de 
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ritmos e movimentos corporais para compor a coreografia da dança, cujos movimentos e gestos 
fazem alusão às danças da cultura indígena. 
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APÊNDICE C - TABELA 1: MATRIZ NOMOTÉTICA – UNIDADES DE
SIGNIFICADO

Questão: Como as professoras compreendem a dança e a vivenciam no NEI?

UNIDADES DE SIGNIFICADO
                                            PROFESSORES

01     02      03      04      05     06      07      08      09       10        11        12        13        14        15

A dança 

como 

expressão 

folclórica

Danças Folclóricas P1 P2 P3 P5 P6 P7 P10 P11 P12 P13

Livre expressão P4 P5 P10 P14

Imitação/Reprodução P1 P3 P4 P5

Improvisação P2 P5 P6 P8 P9 P12 P13 P15

A dança 

como 

conteúdo 

da Arte

Contextualização, apreciação e 

fazer artístico
P1 P2 P6 P9 P12 P13 P15

Atividade rítmica e expressiva P9 P12 P13 P14

A dança 

como 

conteúdo 

da 

Educação 

Física
Brincadeira/Cantigas de 

roda/Músicas
P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9 P10 P12 P14

 Relação 

da dança 

com 

outras 

áreas

Meio para 

ensinar/interdisciplinaridade
P2 P3 P11 P13 P15
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