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Ao contrário, as cem existem 

 

A criança 

é feita de cem. 

A criança tem cem mãos 

cem pensamentos 

cem modos de pensar 

de jogar e de falar. 

Cem, sempre cem 

modos de escutar 

de maravilhar e de amar. 

Cem alegrias 

para cantar e compreender. 

Cem mundos 

para descobrir. 

Cem mundos 

para inventar. 

Cem mundos 

para sonhar. 

A criança tem  

cem linguagens 

(e depois cem, cem, cem) 

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura 

lhe separam a cabeça do corpo. 

Dizem-lhe: 

de pensar sem as mãos 

de fazer sem a cabeça 

de escutar e de não falar 

de compreender sem alegrias 

de amar e de maravilhar-se 

só na Páscoa e no Natal. 

Dizem-lhe: 

de descobrir um mundo que já existe 

e de cem roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: 

que o jogo e o trabalho 

a realidade e a fantasia 

a ciência e a imaginação 

o céu e a terra 

a razão e o sonho 

são coisas 

que não estão juntas. 

Dizem-lhe enfim: 

que as cem não existem. 

A criança diz: 

Ao contrário, as cem existem. 

 

Loris Malaguzzi  

 



 

 

 

RESUMO 

 

A busca por uma mudança de paradigma na educação, que considere o ensino da Dança 

essencial para o desenvolvimento integral das crianças pequenas, constitui o eixo 

norteador da presente pesquisa, pautado na crença de uma abordagem que coloque a 

criança como participante e construtora do processo educacional. Em decorrência dessa 

busca, selecionou-se para a pesquisa uma instituição que trabalha a Dança com um viés 

criativo, valorizando as individualidades das crianças e suas singularidades no 

movimento.  Com o objetivo de identificar o que dizem as crianças sobre a vivência nas 

aulas de Dança, optou-se pela escuta de suas vozes, a partir das suas diversas formas de 

expressão: falas, gestos e movimentos.  Metodologicamente, escolhemos o recurso do 

vídeo como mediador das interlocuções individuais, sendo exibidos quatro vídeos 

editados a partir de gravações feitas nas aulas de Dança. Os vídeos retratavam 

momentos distintos, a saber: exercícios em roda, exercícios por todo espaço, exercícios 

individuais e exercícios de improvisação.  Os dados obtidos foram organizados e 

descritos através da análise de conteúdo, constatando-se que as crianças reconheciam as 

aulas de Dança como importante espaço de aprendizagem, novos desafios, interações 

em pares, reconhecimento de limites e potencialidades, prazer, divertimento, bem como 

a possibilidade de dar continuidade à prática. Evidenciamos a eficácia do recurso do 

vídeo como mediador das interlocuções, uma vez que as crianças se sentiram motivadas 

para expressar suas percepções através de falas, gestos e movimentos. No estudo elas 

ocuparam o papel de protagonistas da pesquisa, reafirmando suas capacidades de 

expressão a respeito do contexto em que estavam inseridas. Ao final, ressaltamos a 

concepção de Educação Infantil que envolva ativamente a criança, potencializando o 

seu lugar como protagonista no processo de ensino-aprendizagem, com foco nas 

linguagens artísticas, em especial na Dança.    

 

 

Palavras-chave: Dança, Educação Infantil, Crianças. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The core aim of theis research is to seek for a paradigm shift in education that considers 

teaching Dance essential for the full development of children in early age. This would 

be the guildlines of this research, presented by the belief in an approach that places the 

child as participant and builder of the educational process. As a result of this search we 

selected an institution that works with Dance as a creative bias, valuing the 

individualities of children and their singularities. Aiming to identify through children’s 

testimony on the experience in Dance lessons. Therefore, we made the choice of 

listening to their voices, from its various forms of expression: speeches, gestures and 

movements. The method chosen as an interlocutor mediator was the video, by 

displaying four edited videos from recordings made in Dance classes. The videos 

portrayed distinct moments, namely: exercises in circle, exercises throughout space, 

individual exercises and exercises of improvisation. The data obtained was organized 

and transcribed by means of content analysis, noting that the children recognized the 

Dance classes as an important learning space with new challenges an interactions in 

pairs, recognition of limits and potentialities as well as in pleasure and fun, and also the 

opportunity to continue the practice. We evidenced the effectiveness of the use of video 

as a mediator of interlocutions, as children felt motivated to express their perceptions 

through speeches, gestures and movements. In this study they took the role of 

protagonists of the research, reaffirming their ability to express themselves about the 

context in which they were entered. Finally, we emphasize the concept of Early 

Childhood Education that actively involves the child, potentialize its place as 

protagonist in the teaching-learning process, focusing on artistic language, especially 

Dance. 

 

 

Key words: Dance, Early Childhood Education, Child. 
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Capítulo 1 

Movimentos em direção ao tema  

 

As atividades de movimento podem contribuir de modo efetivo para o processo 

de desenvolvimento integral das crianças. Na Educação Infantil essas atividades podem 

ser trabalhadas através de brincadeiras e de diferentes linguagens artísticas, a exemplo 

da Dança, do Teatro e da Música, além das atividades esportivas e jogos. Nesta pesquisa 

o foco é direcionado ao ensino da Dança na Educação Infantil, a partir da escuta das 

crianças. O interesse pelo tema surgiu com a minha prática profissional, como 

professora de Dança para crianças de 3 a 7 anos e das experiências anteriores artísticas e 

corporais. A escolha do curso de licenciatura em Dança como primeira graduação, e 

Fisioterapia como segunda, proporcionou-me a vivência em diversos contextos de 

criação, estudos, ensino, práticas e abordagens corporais.  Esse conjunto de experiências 

foi renovado e ampliado a partir de um novo desafio: atuar como professora de Dança 

no âmbito da Educação Infantil. As vivências desestabilizaram muitas certezas 

anteriormente preconizadas por mim sobre a Dança, linguagens artísticas, educação, 

desenvolvimento infantil, o que tem me direcionado para uma nova busca que 

desemboca no atual objeto de pesquisa. 

Muitos foram os aprendizados, os questionamentos e as inquietações que 

emergiram dessa vivência junto às crianças, com destaque para as possibilidades de 

contribuição da Dança enquanto linguagem artística nessa primeira etapa da educação 

básica e sobre o seu potencial no processo educativo. Para a ampliação dessas reflexões 

e a busca por possíveis respostas, ficou evidente a necessidade de estudar o papel 

desempenhado pela Dança no desenvolvimento infantil.  

A possibilidade de explorar inúmeros conteúdos e temas com as crianças, no 

ensino da Dança, constituiu-se em uma preocupação central, na medida em que, além de 

oferecer os conhecimentos referentes a algumas técnicas corporais específicas, 

instigava-me a possibilidade de, através da Dança, inquietar, estimular, propor reflexões 

e desdobramentos, utilizando a linguagem corporal, as ideias e as emoções que faziam 

parte do mundo daquelas crianças. Ou seja, percebi que muitos questionamentos, 

expressos na curiosidade e desejo delas em aprender, poderiam ser trabalhados através 
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da flexibilidade, expressividade e sensibilidade que manifestavam. Era muito material! 

Começava a perceber o potencial de transversalidade do ensino da Dança, construído 

nas relações entre as crianças com as técnicas, os processos criativos, as discussões e as 

disciplinas básicas.  

No que se refere aos conteúdos trabalhados nas turmas de Dança, destaco: o 

estudo das qualidades de movimento, a partir das características de peso, tempo, espaço 

e fluência; o desenvolvimento de habilidades corporais, como flexibilidade, força, 

equilíbrio, precisão; habilidades artísticas, como criatividade, comunicabilidade e 

expressividade. Esses conteúdos eram correlacionados pela professora aos temas de 

interesse das crianças, a exemplo da natureza, meio ambiente, histórias e personagens 

infantis, cuidados e descobertas referentes ao corpo e questões relativas ao convívio 

social. 

A cada vivência das aulas as crianças expressavam, através dos seus gestos e 

movimentos, aspectos de sua subjetividade: inibições, limites, dificuldades, 

manifestando sua maneira própria de interagir, de se colocar frente às novidades e aos 

desafios, de revelar ideias e sentimentos, o que possibilitava uma maior percepção 

minha em relação às turmas e a confirmação do potencial da Dança para o processo de 

desenvolvimento individual
1
. Nenhuma questão passava despercebida, pois seus 

movimentos, ou até a eventual ausência deles, falavam por elas, mesmo que através da 

agressividade ou do contato conflituoso com o próprio corpo ou das outras colegas. Da 

mesma forma, falavam através da leveza, da graciosidade e da gentileza.  

Foi a partir dessa construção coletiva estabelecida com minhas pequenas alunas 

que surgiu o desejo de estudar as possibilidades educativas da Dança para essa faixa 

etária. O potencial das linguagens artísticas, e em especial da Dança, como linguagem 

que fala através do movimento e pode colaborar no desenvolvimento integral das 

crianças, impulsionou-me rumo à outra indagação: Será que é possível captar das 

próprias crianças suas percepções sobre os processos vivenciados por elas durante as 

aulas de Dança? Importante sublinhar que utilizo o termo linguagem  não restrito apenas 

                                                           
1 As aulas de Dança a que me refiro eram frequentadas apenas por meninas e essa é uma questão que tem raízes 

históricas e culturais já estudadas por: Marques (2010) e Stinson (1998). Marques afirma que alguns estereótipos do / 

no mundo da dança reforçam preconceitos e tabus relacionados à vivência de gênero em sociedade. As duas autoras 

defendem propostas educacionais que trabalhem a expressão de um indivíduo sócio-político-cultural, de modo que as 

questões de gênero na sociedade sejam abordadas pela dança. 
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à comunicação oral, mas no sentido amplo das diversas expressões artísticas, verbais e 

corporais, a exemplo do Teatro, Música, Artes Visuais e Dança.  A comunicação do 

sujeito com o mundo, por se constituir em um processo extremamente complexo, em 

que diversas conexões lhe são exigidas, configura-se pela diversidade de elementos e 

linguagens. Para fins ilustrativos tomamos a Dança, que não deve ser entendida apenas 

como expressão pelo movimento, pois para que o movimento se concretize é necessário 

mobilizar e elaborar diversos outros processos cognitivos. 

Refletindo sobre o tema, senti a necessidade de buscar um referencial teórico 

sobre as diversas linguagens artísticas no processo educacional, em especial do ensino 

da Dança
2
, bem como me inteirar de práticas dessa natureza desenvolvidas nas escolas 

de Educação Infantil. Na consulta aos documentos e leis que regem esse segmento da 

educação, constata-se, através das diretrizes curriculares, a exigência de atividades 

lúdicas, artísticas e corporais, tais como a Dança, a Música, o Teatro, que, embora 

regulamentadas, na prática ainda não integram de forma efetiva a estrutura curricular. 

Muitas escolas ofertam essas disciplinas com uma abordagem ainda incipiente e outras 

simplesmente não as implementaram (BRASIL, 1996). 

No que diz respeito à minha trajetória e ao interesse pelo tema, ambos 

perpassam a vivência pessoal e profissional, que se retroalimentam. Desde muito cedo 

me encantei com a Dança e a partir desse encantamento nunca deixei de dançar. Ainda 

criança, e movida por interesse próprio e espontâneo, comecei a frequentar uma escola 

de balé, que me conduziu à escolha de uma formação profissional na Escola de Dança 

da Universidade Federal da Bahia. No âmbito dessa instituição, pude conhecer e ampliar 

minhas referências e vivências nessa linguagem, com destaque para a Dança moderna, 

contemporânea, e a participação em um grupo que desenvolvia pesquisa envolvendo a 

relação entre Dança, tecnologia e as novas mídias. Assim, pude explorar um potencial 

criativo exercido no coletivo, desvinculado de técnicas ou métodos preestabelecidos. O 

universo da Dança se descortinou, e desde então experimentei uma diversidade de 

vivências artísticas. 

                                                           
2 Morandi, Carla Silvia Dias de Freitas. Passos, compassos e descompassos do ensino de dança nas escolas. 

Campinas, SP, 2005. 
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 Ao conectar minha trajetória com a experiência na educação, constatei que 

minha formação inicial em Dança, ao longo da infância e da adolescência, aconteceu 

fora da escola regular. Nas três instituições de ensino privado nas quais estudei não 

havia a oferta de aulas de Dança ou de outras modalidades artísticas, restringindo a 

oportunidade do aluno em vivenciar e desenvolver suas potencialidades. Reconhecendo 

em toda a literatura existente e a partir de minha própria experiência o valor do contato 

da criança com as linguagens artísticas e a importância para seu desenvolvimento, 

busquei avançar no conhecimento do tema. A experiência profissional na Educação 

Infantil e o potencial percebido nessas crianças me motivaram a incorporar o 

protagonismo e a escuta das crianças como objeto de estudo. 

 Na escolha de uma instituição de ensino voltada à Educação Infantil para 

realização da pesquisa, optei por uma escola cujo método de ensino da Dança 

correspondesse às minhas convicções, especialmente quanto à efetividade do referido 

método. Na escola selecionada, as aulas de Dança eram oferecidas no formato de 

disciplina extracurricular, sequenciais ao turno letivo, o que, pude constatar, não 

minimizava o seu potencial educativo, e serve como alternativa para as escolas que 

ainda não implantaram a Dança no seu currículo. A natureza da disciplina 

extracurricular limita o acesso aos alunos que optam por frequentá-la, e no caso da 

escola particular, com um custo adicional à mensalidade escolar.  

Da minha experiência atual como professora de Artes das redes municipal e 

estadual, inclusive na Educação Infantil, constato que existem inúmeras dificuldades em 

trabalhar a Dança no âmbito do ensino público: falta de espaço físico adequado, 

deficiências na estrutura curricular, desinformação por parte da coordenação e corpo 

docente para apoiar e incentivar as atividades, entre outros, o que acarreta enormes 

desafios a serem enfrentados. Como exemplo, cito a escola estadual em que atuo como 

professora de Artes, na qual as condições para o ensino da Dança se apresentam tão 

adversas que fui forçada a optar pelo ensino de outras linguagens artísticas, que 

pudessem ser abordadas em uma sala de aula convencional, equipada com carteiras, 

uma vez que não existem outros espaços que possam ser adaptados para aulas de Dança. 

A realidade na escola municipal permite que se trabalhe com a Dança dentro do 

currículo formal para todas as turmas do 1
o
 ciclo do Ensino Fundamental, devido 

principalmente à disponibilidade de salas amplas, sem carteiras, e da presença no seu 
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corpo docente de um professor de Teatro. A parceria com esse professor permitiu 

dividirmos as turmas em dois grupos para reduzir o número de alunos de modo a 

viabilizar o trabalho das disciplinas Dança e Teatro, em que cada professor trabalha com 

aproximadamente 12 alunos, na faixa etária de 8 a 14 anos. O tempo estipulado para a 

disciplina é de 90 minutos semanais para cada turma, dividido em duas aulas, o que 

resulta em apenas 45 minutos para cada aula.  Considerando o tempo que os alunos 

levam para se deslocar até a sala, descalçar os sapatos e estarem prontos para adentrar 

na proposta, o resultado é um tempo muito restrito para o desenvolvimento das 

atividades. Essas iniciam com um trabalho corporal que exige um “ritual” mínimo 

composto por um momento de “quietude”
3
, seguido por um aquecimento com 

mobilizações articulares e alongamentos, até a discussão da proposta e  realização da 

mesma. Com as dificuldades de disciplina, uma constante em praticamente todas as 

turmas, é realmente desafiador concretizar o trabalho planejado. Para alterar a realidade 

vigente é fundamental que na escola se concretizem as condições básicas para acolher 

as linguagens artísticas como componentes de uma educação integral. 

Outro aspecto a ressaltar diz respeito à carência de professores especializados 

em Dança na Educação Infantil, conforme identificado por Barreto (2004) nos seus 

estudos. Na maioria das escolas, a presença da Dança se restringe às atividades 

pontuais, realizadas sob a responsabilidade dos profissionais de pedagogia, que não 

possuem formação acadêmica condizente, nem experiência nas linguagens artísticas, 

limitando na maioria das vezes essas atividades à mera composição de uma 

“coreografia” a ser apresentada nos eventos escolares. Nos casos em que existe a 

presença de profissionais licenciados em Artes ou Educação Física, exercendo esta 

função, a abordagem da Dança pode se tornar mais consistente, porém, ainda 

insuficiente, uma vez que os referidos profissionais também não têm formação 

adequada, pois os professores de Artes e Educação Física frequentam apenas uma 

disciplina semestral na graduação que discute questões referentes à Dança. Sem dúvida, 

há um esforço por parte de alguns professores em abordar a Dança enquanto meio 

produtor de conhecimento, através de uma prática artístico-educativa, com participação 

efetiva das crianças, porém, a tendência no contexto escolar ainda é a de limitá-la ao 

                                                           
3
 Este momento é importante para regularizar a respiração e permitir que as crianças voltem a atenção a si mesmos.  
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ensino de técnicas preconcebidas, baseadas na repetição e/ou virtuosismo, retirando do 

seu processo o exercício da criatividade e a possibilidade da criança descobrir a sua 

própria dança (MARQUES, 2011).  

Do exposto, pode-se constatar que, no geral, ainda não faz parte da cultura 

escolar, na rede pública ou privada, a valorização da Dança enquanto linguagem 

artística ou como atividade regular (MORANDI, 2005).    

Nas diversas leituras sobre a infância, pude perceber a necessidade de a criança 

se expressar por outras vias, que não apenas a oral, definida como principal meio de 

comunicação nas sociedades modernas. A educação formal tende a priorizar as 

linguagens orais e escritas, esquecendo ou negligenciando as outras formas de 

expressão, de comunicação e aprendizado, de modo que a frequência da movimentação 

realizada com tanta naturalidade pelas crianças vai, por falta de tempo e/ou espaço, aos 

poucos diminuindo nas escolas. Justamente pelo fato de a criança ainda não ter o 

domínio das linguagens oral e escrita, incentivar a exploração de outras vias de 

comunicação, através dos desenhos, dos gestos e de todo o arsenal de movimentos que o 

corpo oferece, constitui estratégia fundamental para que a criança se faça atuante no seu 

próprio processo educacional (FREIRE, 2001). 

Na aproximação com o tema do protagonismo da criança, parte-se do 

pressuposto de que ela precisa se expressar e o adulto aprender a escutá-la, em um 

movimento de cumplicidade. A Dança propicia para os educadores descobertas sobre as 

singularidades da criança, através de um diálogo não verbal criativo, que tem o corpo 

como mediador. No que se refere à escola, essa deve repensar as questões pedagógicas, 

incluindo as diversas formas de atuação de professores, pais e alunos, com foco na fala 

e expressão das crianças, contrapondo-se à prática tradicional, na qual os adultos falam 

sobre e pela criança. Na busca deste protagonismo, a Dança pode contribuir, na medida 

em que favorece o autoconhecimento, por proporcionar um constante diálogo consigo 

próprio e com o outro, mobilizando sentimentos, emoções, ideias, que se corporificam 

no movimento. Partindo dessas premissas é que acredito que a Dança, enquanto 

linguagem artística, se faz essencial no cotidiano das escolas, como propulsora do 

desenvolvimento infantil, de modo que os interesses, necessidades e desejos das 

crianças sejam prioridades. 
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Constatamos que, infelizmente, ainda predomina no contexto escolar da 

Educação Infantil uma concepção de infância entendida como etapa de vida de 

preparação para o futuro, pautada, segundo Foucault (2004), na prática da domesticação 

do sujeito, sem o reconhecimento das individualidades. Para o autor, a cultura escolar, 

baseada nos princípios da ordem social, educa a partir da interiorização progressiva de 

regras e normas que estimulam o imobilismo, a rigidez e a inflexibilidade dos corpos. 

Aos poucos, em um processo que se inicia na infância, as singularidades vão se 

esmaecendo, rumo aos corpos domesticados. As estratégias e as formas de ensino ainda 

dominantes colocam as crianças, na maior parte do tempo, em situações de imobilidade 

e controle pelos professores, sem tempo para o movimento, a brincadeira, o livre, o 

inesperado e o transformador. Essa realidade, de viés imobilizante, nos induz à busca de 

possibilidades pedagógicas que propiciem uma educação mais flexível e dinâmica, 

pautada no protagonismo da criança e na valorização do movimento. 

A experimentação, pelas crianças, de um repertório de movimentos criativos, 

que variam em gestos e dinâmicas, culmina em uma movimentação simbólica, repleta 

de significados. Desse modo, a imaginação dá sentido a novas experiências no mundo, 

tal como apontam os estudos de Vygotsky (2001). Incentivar um modelo educacional 

que inclua as diversas linguagens artísticas, a exemplo da Dança, significa caminhar 

rumo à criação de um novo paradigma para a Educação Infantil pautado na 

expressividade, no movimento e na construção coletiva, favorecendo ainda mais 

situações que propiciem aprendizados diversos, participação e autonomia das crianças. 

O fato de a Educação Infantil ser tão recente, regulamentada há quase 17 anos, 

exige que diferentes práticas sejam analisadas e discutidas para que se possa redefinir o 

modelo atual aplicado, que em muito difere do que está posto nas leis e diretrizes que 

regem a Educação Infantil. É preciso discutir uma proposta educativa que valorize as 

diversas manifestações e expressões artísticas e que permita conectar as crianças a um 

conhecimento da sensibilidade delas mesmas e da realidade que as cercam, muito antes 

da preocupação em ensinar apenas sobre conteúdos objetivos que compõem os 

currículos escolares, haja vista que os primeiros anos de vida é o tempo da fantasia, do 

faz de conta, da descoberta e apropriação do mundo e de si mesmas, a partir, 

essencialmente, da experiência. O reconhecimento do papel transformador da arte passa 

pela valorização desse saber sensível, que agrega as diferentes dimensões do sujeito. 
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Logo, é preciso ressaltar que as crianças podem e devem ser interlocutores 

competentes para a análise dessas atividades no contexto da Educação Infantil. Estudos 

como os de Sodré (2006) e Mattos (2009) têm deixado evidente a capacidade da criança 

de expressar seus desejos e reivindicações, através de suas falas, desenhos, movimentos, 

o que contribui para a construção de uma educação plena voltada para as reais 

necessidades da criança.  Pretendo assim analisar o ensino da Dança a partir da 

Educação Infantil com a contribuição das próprias crianças, atentas às suas percepções 

sobre a influência dessa linguagem artística no seu desenvolvimento. Devido à 

importância da Dança na Educação Infantil, aliada à constatação do potencial da criança 

como protagonista do processo educativo, e por acreditar nos movimentos de mudança e 

no compromisso da escola de formar sujeitos críticos e reflexivos, escolhi me debruçar 

sobre o tema.  
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Capítulo 2 

Educação Infantil: questões históricas e contemporâneas 

 

Para abordar a Educação Infantil no Brasil, faz-se necessário pensar como as 

crianças estão retratadas na legislação e como são vistas por aqueles que as circundam: 

família, escola, comunidade. Focando especialmente a escola, torna-se necessário 

refletir sobre a proposta que ela oferece para atingir o compromisso com o 

desenvolvimento dessa primeira etapa da vida. Num país das dimensões do Brasil, de 

tanta diversidade cultural, de desigualdades e contradições, retratar as crianças como 

pertencentes a uma população infantil homogênea significa desrespeitar e desvalorizar 

suas singularidades, sem considerar o processo de desenvolvimento dentro do contexto 

em que vivem, com suas características sociais e culturais próprias.  

É preciso analisar o que a sociedade, através de cada escola, pode oferecer para 

as crianças, de modo que essas tenham condições de vivenciar a infância tal como está 

determinado no Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando-lhe, juntamente com 

a família, a comunidade e o poder público, o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de dignidade, assim como os direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária, independente da inserção social da criança 

(BRASIL, 1990). 

De acordo com Ariés (1981), o conceito de infância vem sofrendo sucessivas 

modificações no curso do tempo. O autor ressalta que o aparecimento da sociedade 

capitalista urbano-industrial foi um dos fatores que contribuiu para as mudanças neste 

conceito, na medida em que modificou a inserção e o papel da criança na sociedade. 

Ariés analisou também as modificações do sentimento devotado à infância quando das 

mudanças ocorridas nas formas de organização social e do novo lugar assumido pela 

criança e pela família. Sua obra discorre ainda sobre a exploração, discriminação e 

marginalização sofridas pelas crianças ao longo dos tempos.  

A criação dessas sucessivas representações das crianças teve como um dos 

efeitos tornar invisível a realidade social da infância, o que acaba, segundo Sarmento e 
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Vasconcellos (2007), por permitir que os adultos moldem ações e práticas cotidianas, 

ignorando as condições de existência concreta das crianças. 

Perpetua-se assim uma concepção de infância baseada na natureza infantil da 

criança universal, sem foco na análise dessa condição infantil, acreditando-se numa 

essência desvinculada das condições de existência. Com isso, desenvolveram-se duas 

visões contraditórias: a primeira caracteriza a criança como ingênua, inocente e 

graciosa, como retratada nas pinturas do período romântico; e a segunda a considera um 

ser imperfeito e incompleto, que necessita da moralização e da educação. Superada essa 

dualidade, prevalece a concepção de que todas as crianças são iguais, correspondendo a 

um ideal abstrato, distante da realidade que evidencia as diferenças sociais e culturais. É 

flagrante no Brasil o contraste das crianças de acordo com sua inserção social, no qual 

uma parcela menor usufrui de atenção e cuidados, enquanto um percentual expressivo 

de nossas crianças assume responsabilidades incompatíveis com o seu desenvolvimento, 

trabalhando nos afazeres domésticos, nas ruas ou expostas ao descaso e à violência 

(SARMENTO e VASCONCELLOS, 2007).   

Portanto, quando se pretende desenvolver um trabalho sobre e, principalmente, 

com as crianças no contexto brasileiro, deve-se alertar para a condição sociocultural 

existente, partindo do princípio de que elas têm modos de vida e de inserção social 

completamente diferentes umas das outras, que se refletem na educação ofertada, dentro 

e fora das escolas. Assim, fica evidente que o desenvolvimento da criança está 

socialmente determinado e condicionado por sua origem socioeconômica (AQUINO e 

VASCONCELLOS, 2011). 

 

2.1 A criança, a família e o surgimento da pré-escola 

A criança, antes de iniciar o período escolar, estabelece contato direto com o 

meio em que vive através do seu grupo familiar, aprendendo costumes, hábitos, regras, 

crenças e valores relativos àquele contexto. Esta vivência serve de base para a posterior 

inserção social na escola e para a continuidade do desenvolvimento da criança.  

Em uma análise retrospectiva, constata-se que é a partir dos séculos XVI e XVII 

que o sentido de família se estabelece vinculado ao sentimento da infância, assumindo 
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progressivamente funções antes preenchidas pela comunidade, como primeiro núcleo ou 

instituição responsável pelo processo educacional e pela vida social da criança.  Para 

Áries (1981), “[...] durante séculos a educação foi garantida pela aprendizagem, graças à 

convivência da criança ou do jovem com os adultos. A criança aprendia as coisas que 

devia saber ajudando os adultos a fazê-las”. Essa educação acontecia nas ruas, em meio 

às comunidades, onde era possível aprender ofícios desde muito cedo, haja vista que o 

grupo social se encarregava de ensinar às crianças os conhecimentos necessários à sua 

sobrevivência.  

A partir do século XVII, segundo Ariés, essa organização começa a sofrer 

modificações, surgindo na Europa as primeiras experiências educacionais 

extrafamiliares, no que viriam a ser os primórdios da escola, com a finalidade de 

complementar a educação das gerações mais novas, dotando-as de experiências e 

aprendizagens em um ambiente voltado especificamente para educar. 

No início, a escola era frequentada apenas pelos filhos das famílias nobres, 

transmitindo e ensinando valores e princípios morais relativos à religião e à organização 

social da época. Para as crianças pobres, que usufruíam de pouco ou nenhum direito à 

infância, foi preciso esperar até o surgimento das escolas públicas com o propósito de 

expandir a instrução às camadas menos favorecidas, a fim de prepará-las para o 

mercado de trabalho. Segundo Kuhlmann Jr. (2001), a criação das instituições 

educacionais para as crianças na Europa tem seu início no final do século XVIII, 

voltadas às crianças pobres que tinham mães trabalhadoras. O seu caráter 

assistencialista e escolarizante focava a transmissão de bons hábitos e do sentido de 

ordem estabelecido.  

Saviani (2004) aponta que, apesar de a escola pública brasileira, nas primeiras 

décadas do século XX, ter como objetivo a escolarização das camadas populares, só 

foram integrados aqueles pertencentes aos setores ligados ao trabalho urbano, voltados 

ao interesse do capital. Por volta de 1920, as classes populares começaram a reivindicar 

o seu espaço na instituição, o que levou ao movimento por uma escola nova brasileira, a 

partir do documento-base intitulado “O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, 

representado por nomes como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. 

Esse movimento teve como objetivo principal realizar a reconstrução social pela 

reconstrução educacional, através de princípios de laicidade, gratuidade, 
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obrigatoriedade, coeducação e unidade da escola. Segundo Saviani, esse Manifesto 

representou mais que um ideal em defesa da escola nova, considerado um grande legado 

do século XX, que, apesar dos esforços dos educadores, não teve a amplitude necessária 

ao desenvolvimento do país. 

 

No que se refere especificamente à história da Educação Infantil no Brasil, esta 

se constitui em um capítulo bem mais recente do que a história da educação 

fundamental, tal como nos descreve Aquino, Vasconcellos e Lanter (2003). As creches 

e pré-escolas públicas, como espaços de cuidado da criança fora do âmbito familiar, 

surgiram no intuito de combater fatores como o alto índice de mortalidade infantil e a 

desnutrição generalizada, portanto concebidas sob a responsabilidade de órgãos de 

assistência social e de saúde.  Além disso, por volta da década de 1970, o aumento do 

número de fábricas e de mulheres que formavam a classe operária em busca de 

melhorias na renda familiar leva ao movimento pela criação de creches, um lugar que 

abrigasse os filhos da massa trabalhadora, com o objetivo principal de liberar a mão de 

obra feminina para o trabalho. O foco principal das creches estava e persiste até hoje nas 

atividades voltadas para o cuidado físico da criança, representado principalmente pelo 

enfoque na higiene e nutrição, e raramente apoiado em um projeto pedagógico.  

As instituições governamentais reforçavam uma abordagem de cunho 

compensatório nos programas educacionais, dirigidos ao segmento das famílias de baixa 

renda. Esse viés compensatório evidenciava uma visão tendenciosa para com as crianças 

economicamente desfavorecidas, percebidas como carentes ou deficientes, na medida 

em que não correspondiam ao padrão socialmente estabelecido para a Educação Infantil. 

Nessa concepção, necessitava-se principalmente suprir as deficiências de saúde, 

nutrição, escolares e socioculturais dessas crianças, salientando que tal abordagem 

também incluía o conceito de privação cultural, que apontava as desigualdades culturais 

das famílias como sendo as causadoras das variações no desenvolvimento das crianças. 

Este conceito de privação cultural serve de base para a pedagogia de compensação que 

busca corrigir as desigualdades através da ação pedagógica, negando assim a força da 

própria desigualdade social (KRAMER, 2011). 

A autora ainda discute que os programas fundamentados na abordagem da 

educação compensatória, implantados em meados do século XX nos Estados Unidos e 

na Europa, foram transpostos para a realidade brasileira, como solução para incorporar a 
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criança, vista como culturalmente carente e de escolaridade defasada, ao sistema de 

ensino vigente. A tentativa de suprimir os problemas e fracassos encontrados no 

processo de escolarização tinha por objetivo: equalizar as oportunidades educacionais, 

tanto em termos quantitativos, com oferta de vagas, quanto em termos qualitativos, com 

o preparo da população infantil para ingresso na escola regular. Também havia o 

propósito de aproximar o nível de desenvolvimento das crianças culturalmente 

marginalizadas com as de classe média e alta, que serviam como paradigma para o 

sistema de ensino.  

Existem ainda fatores não explícitos, que se referem às intenções reais dos 

programas, que consideram a educação como a promotora por excelência da melhoria 

social, evitando a discussão de aspectos políticos e econômicos mais complexos. A 

reforma pedagógica é confundida com mudança social e a Educação Infantil é divulgada 

como uma das possíveis soluções para os problemas urbanos, sociais ou econômicos, 

inclusive com o incentivo à inserção da mão de obra das mães no mercado de trabalho. 

Outra questão é a que considerava a democratização da escola como o processo de 

disponibilização de um alto contingente de vagas para as crianças que antes não tinham 

acesso, pois dessa forma proporcionariam a todas as mesmas oportunidades de ascensão 

social. No debate não ficava evidente que o problema de oportunidade e de condições 

para o desenvolvimento era político e só podia começar a ser solucionado à medida que 

se resolvessem as questões de distribuição de riquezas e benefícios (KRAMER, 2011). 

Percebe-se então que a educação compensatória era vista com o intuito principal 

de nivelar as crianças para o ingresso e bom acompanhamento dos níveis posteriores 

escolares, instrumentalizando-as com os conteúdos básicos, buscando evitar as 

repetências e atrasos na escolaridade. São perspectivas de análise que fortalecem a 

concepção de desenvolvimento infantil que desconsidera a diversidade social e cultural 

das populações infantis e as dinâmicas políticas que precisam ser levadas em conta no 

processo educacional.  

A educação compensatória passou então a ser vista como uma estratégia política 

paliativa para os problemas sociais. A mera disponibilidade de vagas e a oferta de um 

ensino não são suficientes para transformar a educação do país. 
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Este conceito de educação, que serviria como um antídoto à privação cultural, 

teve origem no pensamento do educador Friedrich Froebel (1782-1852), com o objetivo 

de superar a miséria, a pobreza e o que era visto como negligência das famílias. Assim, 

em pleno transcurso da revolução industrial na Europa, Froebel se debruça sobre a 

educação voltada à criança, criando os Kindergartens, ou jardins de infância, em 

Berlim. Esse espaço diferenciado tinha como objetivo propor a transcendência dos 

limites entre público e privado, apresentando os valores da família e da escola como 

complementares, e não dicotômicos. Aconteceram outros movimentos esparsos pela 

institucionalização da educação pré-escolar, tanto nos Estados Unidos quanto na 

Europa, porém, só após a Segunda Guerra Mundial, houve a sua expansão efetiva. Para 

tanto, alguns fatores foram relevantes, em especial os de ordem sanitária e alimentar, os 

de assistência social, os relacionados com as novas teorias psicológicas e sua 

divulgação, além dos referentes às diferenças culturais (KRAMER, 2011).   

A Educação Infantil passou então a ser reconhecida como necessária, com o 

objetivo de fornecer nutrição, proteção e um ambiente saudável e emocionalmente 

estável, principalmente para crianças percebidas como carentes de 2 a 5 anos de idade.  

O caráter assistencialista desse modelo predominava sobre o educacional, e foi 

incorporado no Brasil ao se iniciar o processo de criação das pré-escolas. Portanto, 

baseado no modelo de educação compensatória europeia, e apoiado na criação das leis 

que regem este segmento, a Educação Infantil continuou a ser tratada como uma política 

compensatória para as crianças de família de baixa renda, considerando-se que só a 

partir do Ensino Fundamental o acesso à escola se tornaria indispensável ao futuro das 

crianças (FARIA e PALHARES, 2007).  

Um indício de mudança das políticas educacionais compensatórias surgiu a 

partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, fixadas em 1999. 

Essas diretrizes contemplavam novas propostas pedagógicas para as creches e pré-

escolas, incluindo princípios éticos e estéticos, inclusive fazendo menção à ludicidade 

como um dos seus elementos balizadores. As propostas pedagógicas enfatizavam os 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais de toda a criança, 

assim como valorizavam a complexidade do mundo em que ela vive e as relações com 

seus pares. Dessa forma, buscava-se minimizar a supervalorização das habilidades 
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psicomotoras, da alfabetização precoce e do estímulo exagerado no domínio de 

operações aritméticas (ANTUNES, 2011). 

 

2.2 A criança e seus direitos 

Atualmente, dispomos no Brasil de documentos e leis voltados para a atenção às 

crianças e seus direitos, porém, no que se refere à educação, as políticas ainda se 

mostram inconsistentes, já que a maioria das crianças continua, até hoje, sem acesso à 

Educação Infantil. Contudo, vale ressaltar que foi sancionada este ano nova Lei, n
o 

12.796, alterando a Lei n
o
 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases  da 

educação nacional. Ficou previsto que a educação básica gratuita passa a ser obrigatória 

desde os 4 anos de idade a partir de 2016, o que pressupõe um novo desafio 

institucional nos encaminhamentos para esse segmento. 

A Educação Infantil passou a ser definida como primeira etapa da educação 

básica, a partir do Art. 29, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

e a ter por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. A criação da LDB veio fortalecer os direitos da infância, o reconhecimento 

das crianças brasileiras na sua condição de cidadãs, levando em conta as necessidades 

prementes das populações infantis, em especial as das classes oprimidas e excluídas ao 

longo de nossa história. A conquista dos movimentos sociais pelo direito à educação das 

crianças avança a partir da Constituição Cidadã, de 1988, quando passou a ser dever do 

Estado oferecer creches e pré-escolas, reafirmada também no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de 1990. Apesar de todo o aparato das leis, sabe-se que os progressos na 

Educação Infantil ao longo das últimas duas décadas ocorreram de maneira muito 

desigual, pois não consideraram as singularidades das diversas realidades sociais, 

culturais e da política educacional do país (CAMPOS et al., 2011; KRAMER, 2011). 

Sodré (2008), em sua pesquisa realizada no município de Teixeira de Freitas, 

Bahia, buscou discutir as políticas públicas que visam a assegurar o acesso e a 

permanência das crianças nos espaços de Educação Infantil. A autora constatou que, 

mesmo com a iniciativa de implantação deste segmento pela Secretaria Municipal de 
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Educação em 1998, dois anos após a promulgação da Lei 9.394/96, ainda havia a 

necessidade de diversas ações: plano de carreira, concursos públicos para os 

profissionais e a criação de uma formação que pudesse discutir os problemas atuais do 

segmento. Além disso, apontou a ausência de um processo de construção das Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil a partir do contexto local e para as condições de 

infraestrutura das instituições que se apresentavam inadequadas a um espaço escolar, 

haja vista que todas estavam funcionando em casas residenciais alugadas. Apesar de 

destacar alguns avanços, constatou que a carência de professores com formação para o 

trabalho com crianças impossibilitava o desenvolvimento de uma educação com 

qualidade. Todos esses fatores são também reforçados por Mendes (2011) e Cordeiro 

(2008) em estudos sobre as políticas públicas para a Educação Infantil em municípios 

baianos.  

Essas pesquisas revelam que a concretização do atendimento à maioria das 

crianças ainda está longe de acontecer, tanto em termos qualitativos quanto 

quantitativos. Com todo este quadro de deficiências, pensar na atuação das políticas 

educacionais para formação prévia ou continuada dos profissionais da Educação Infantil 

torna-se um desafio para estados e municípios brasileiros, em razão da inclusão recente 

das crianças com menos de 6 anos na escolarização obrigatória. Determina a nova Lei 

n
o
 12.796, de 04/04/2013, que as escolas dos estados e municípios terão até 2016 para 

garantir a oferta a todas as crianças a partir dos 4 anos de idade na educação básica.  

 Contudo, é preciso lembrar a existência de políticas públicas para a Educação 

Infantil em nível nacional, assegurada pela Constituição Federal, de 1988, no Art. 205, 

quando diz que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1998). Acrescente-se, ainda, o Art. 208, que estabelece 

como dever do Estado a educação assegurada mediante a garantia de atendimento em 

creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Assim, a Educação Infantil surge 

como um dever do Estado e um direito das famílias e das crianças. Além disso, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1999) passam a 

contemplar o trabalho de profissionais qualificados nas creches para as crianças de 0 a 3 

anos e nas chamadas pré-escolas ou centros e classes de Educação Infantil para as de 4 a 



24 

 

 

6 anos, norteando as propostas curriculares, os projetos pedagógicos e estabelecendo 

novos paradigmas para a concepção desses programas.  

Entretanto, Aquino e Vasconcellos (2011) ressalvam que ainda existe muito a 

ser feito de modo a atender às demandas regionais e locais, no sentido de implementar 

as políticas de acordo com as especificidades sociais e culturais das diversas realidades 

brasileiras.  

Além da análise das políticas públicas, incorporamos como pressuposto teórico a 

abordagem da Sociologia da Infância, cujo enfoque valoriza a criança como sujeito 

protagonista dos seus direitos, capazes de expressar suas experiências e reivindicações. 

Segundo Mattos (2009), a opção em reconhecer as crianças como sujeitos ativos, 

dotados da possibilidade de opinar e se posicionar dentro do contexto escolar no seu 

processo de aprendizagem, mesmo em uma tenra idade, constitui um elemento novo a 

ser incorporado na elaboração das políticas. Experiências e estudos acadêmicos 

comprovam a possibilidade de valorar a percepção da criança, o que será assumido 

como diretriz no desenvolvimento do presente trabalho. 

 

2.3 Desafios a serem enfrentados na Educação Infantil 

A Educação Infantil é a porta de entrada da criança no universo escolar, 

momento de iniciar sua participação em um ambiente estabelecido para o convívio 

social, com outras crianças e adultos. Segundo a perspectiva sócio-histórica de 

Vygotsky (2001), o ser humano é um ser social e histórico, fruto de uma cultura que 

influencia na aquisição de conhecimentos, primeiramente por meio de ações externas e, 

posteriormente, por meio da codificação dessas ações, desenvolvendo processos 

psicológicos internos (FARIA e PALHARES, 2007).  

 

Na perspectiva sócio-histórica, a concepção de educação se afirma como um 

direito social, haja vista que desde o nascimento a criança é reconhecida como sujeito 

histórico e cultural, que, portanto, se educa. O aprendizado social se constitui nas 

relações com os outros, por meio de atividades caracteristicamente humanas. Acontece, 

principalmente, através do processo de imitação dos adultos, que possibilita a formação 
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de um repertório cada dia maior de esquemas e modelos de comportamento. Para 

Vygotsky, a criança nasce em um meio cultural repleto de significações sociais e 

historicamente produzidas, definidas e codificadas, que são constantemente 

ressignificadas e apropriadas pelos sujeitos em relação, constituindo-se, assim, em 

motores do desenvolvimento. 

 

Na trajetória da Educação Infantil, o fato de a Lei 9.394/96 se referir a esse 

segmento com o termo “pré-escola” levava ao entendimento dessa etapa como menos 

importante ou antecessora do ingresso à verdadeira escolaridade. Esse termo, que 

remete a “antes da escola” ou do “sistema regular de ensino”, era interpretado nas 

políticas públicas, nas quais ainda persistia um viés pragmático e funcionalista, como se 

a Educação Infantil fosse um “luxo” ou “supérflua”, ou seja, desnecessária. Tal visão é 

contestada por Antunes (2011), que defende que os primeiros anos de vida são, 

incontestavelmente, significativos na escolaridade humana. Segundo o autor:  

 

O pensamento criativo, a sociabilidade e a arte de fazer, manter e administrar 

amizades, a consciência essencial do ser e das coisas, as bases do 

pensamento lógico, a abertura infinita das inteligências, a plenitude das 

capacidades cognitivas, emocionais e motoras, o sentido da independência, o 

verdadeiro espírito de iniciativa, a sensibilidade para identificar, analisar e 

resolver problemas, a criação da hipótese, a segurança na expressão de 

sentimentos e opiniões, o controle do corpo e a imagem positiva de si 

mesmo que fundamenta a autoestima, constroem-se nos primeiros anos de 

vida, com o auxílio de professores preparados e em ambientes seguros 

(ANTUNES, 2011, p. 42). 

 

Esta passagem do texto reforça a concepção da Educação Infantil como espaço 

verdadeiramente capaz de desenvolver as inúmeras possibilidades de cada ser humano, 

respeitando suas individualidades. Por outro lado, diferentes concepções ligadas a essa 

etapa da educação, a exemplo da sua função como extensão do lar, oferecendo cuidado 

e assistência à criança na ausência da mãe ou exclusivamente como fase preparatória 

para o Ensino Fundamental, revelam a pouca valorização dada à profissão docente e 

seus ideais pedagógicos no exercício da Educação Infantil.  

Embora a Educação Infantil seja uma atribuição dos municípios, na prática, a 

implementação das políticas públicas para esse segmento ainda deixa muito a desejar. 

Em uma análise sobre a implantação desse segmento da educação pública no município 

de Teixeira de Freitas (BA), Cordeiro (2007) demonstrou que tanto da perspectiva da 
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Secretaria Municipal de Educação, quanto da ótica das professoras que atuam nas 

escolas de Educação Infantil, essa etapa ainda está longe de assumir seu papel no 

processo de desenvolvimento das crianças. A referida pesquisa constatou um número 

expressivo da população infantil fora das escolas do município, assim como uma 

descontinuidade do trabalho ofertado às crianças, em decorrência de muitas das 

professoras não serem concursadas, apenas possuírem contrato temporário, o que gera 

fragilidade nos vínculos e descontinuidade nas propostas pedagógicas. Outra questão 

diz respeito à formação continuada oferecida às professoras ser insuficiente, 

descontínua e com carga horária limitada.  

Ampliando espacialmente o foco da abordagem, reportamo-nos a Campos et al. 

(2011), que apresentou em sua pesquisa resultados sobre uma avaliação da qualidade da 

Educação Infantil no Brasil, realizada em 138 turmas de pré-escola em seis capitais 

brasileiras: Belém, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro e Teresina, 

durante o segundo semestre de 2009. Os principais resultados revelaram que creches e 

pré-escolas apresentam em média níveis de qualidade insatisfatórios, referentes às 

atividades, rotinas de cuidado pessoal (creche) e estrutura do programa (pré-escola).  

A análise dos resultados por município constatou os melhores indicadores de 

qualidade em Florianópolis e os piores, em Belém, seguida de Fortaleza e Teresina, o 

que nos leva à conclusão da precariedade do ensino da Educação Infantil na região 

Nordeste, confirmando, portanto, a desigualdade do ensino entre as diferentes regiões. 

Outro dado apontado pela pesquisa relaciona a melhor qualidade das escolas com sua 

localização em bairros de condição socioeconômica mais privilegiada, permitindo 

levantar a hipótese da existência de um maior controle social da população sobre os 

equipamentos e as práticas educativas. O estudo aponta ainda a diferença dos 

investimentos da Educação Infantil nas referidas cidades, comprovados através dos 

valores gastos por aluno/ano nas redes públicas. 

Verificou-se que aspectos importantes dos programas destinados à Educação 

Infantil foram negligenciados na maioria das instituições avaliadas. Menciono 

especificamente os exemplos das brincadeiras de faz de conta e atividades de 

motricidade ampla, que receberam pontuação inadequada, por serem atividades 

diretamente vinculadas ao tema do meu trabalho relacionado ao movimento/Dança na 

Educação Infantil. 
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Apesar dessa realidade, o atendimento educacional das crianças de 0 a 6 anos de 

idade, como garantido pelos Arts. 208, inciso IV, e 211 da Constituição Federal, está 

estabelecido em grau de igualdade para a oferta da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, como prioridade de atuação municipal (KRAMER, 2011). Segundo o Art. 

55 da Constituição Federal, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus 

filhos na rede regular de ensino, assegurando, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos da criança. Essa exigência atualmente pode ser mais bem fiscalizada através do 

programa Bolsa-Família, que solicita a comprovação de matrícula das crianças cujas 

famílias são beneficiárias do referido programa. 

Os movimentos sociais, as redes públicas municipais, estaduais e as 

universidades, em consonância com as políticas educacionais, têm buscado consolidar e 

expandir com qualidade a Educação Infantil a partir da construção de projetos 

educativos. Dentre os desafios, podemos citar: o financiamento da Educação Infantil e 

as lutas por sua inclusão no Fundeb
4
; a organização dos sistemas municipais; a 

necessidade de articulação entre as políticas de Educação Infantil com as políticas 

sociais; a formação dos profissionais e os problemas relativos à carreira; as ações e 

pressões de agências internacionais em relação aos fóruns estaduais e ao Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB); a transferência gradativa das 

creches comunitárias, em geral bastante precárias, para as redes municipais de educação 

(CAMPOS et al., 2011; KRAMER, 2011). 

Diferentes concepções de infância, currículo e propostas pedagógicas levantam a 

questão de como garantir um paradigma norteador do projeto de Educação Infantil do 

país, respeitando a diversidade. O Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil
5
 (BRASIL, 1998) não soube como equacionar a tensão entre universalismo e 

regionalismos, tendo desconsiderado a especificidade da infância. Alternativas 

curriculares e políticas de formação humanistas são importantes para evitar a 

fragmentação do sujeito em objeto da sua prática, levando em conta as trajetórias dos 

professores, as questões étnicas e a desigualdade socioeconômica. No que se refere às 

                                                           
4 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que 

atende toda a educação básica, da creche ao Ensino Médio. Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em 

vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. 

5
 RCNEI: Documento produzido pelo MEC que integra os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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práticas de trabalho direto com as crianças, a supervisão ou gestão, são muitos os 

dilemas: as formas de estruturação da Educação Infantil no âmbito da educação básica e 

sua articulação com o Ensino Fundamental; a organização escolar em diferentes 

contextos municipais; as orientações curriculares e os critérios de qualidade; 

diagnósticos e/ou avaliações de políticas públicas; avaliações de desempenho. No plano 

da produção do conhecimento sobre a Educação Infantil, além das questões 

mencionadas, são necessários estudos sobre: a institucionalização da infância e suas 

consequências; concepções teóricas da infância, considerando as contribuições da 

sociologia, antropologia e os estudos das culturas infantis; especificidades da creche e 

do trabalho com bebês (AQUINO e VASCONCELLOS, 2011; KRAMER, 2011). 

São estudos como os citados neste capítulo que apontam aspectos relevantes 

para o debate sobre a Educação Infantil. Contudo, é importante incluir também 

pesquisas relacionadas à presença das diversas manifestações artísticas como parte 

dessa etapa da educação, inclusive aquelas direcionadas para o estudo do movimento, a 

exemplo da Dança, além da Música, do Teatro, como abordagens para o 

desenvolvimento integral das crianças, bem como da sensibilidade estética e da 

criatividade. 

É preciso lembrar que no âmbito familiar as transformações socioeconômicas 

vêm ocasionando mudanças nos papéis sociais de mães e pais, com a acentuada 

ausência destes últimos no convívio familiar. Aliados a isso, vem se efetivando: uma 

forte influência da mídia, especialmente da televisão; a urbanização crescente, com a 

diminuição do acesso aos espaços públicos; e a transformação de vínculos parentais e de 

vizinhança, que criam novos contextos para a constituição da identidade das crianças. 

São fatores que também têm contribuído para manter as crianças em espaços restritos e 

distantes das brincadeiras com outras crianças. Nesta perspectiva, sobra pouco espaço e 

tempo para as atividades de movimento. E, infelizmente, os cursos de formação dos 

educadores não são elaborados para analisar em profundidade essas realidades. De 

acordo com Libâneo (2004, p. 2), “as deficiências de formação inicial e a insuficiente 

oferta de formação continuada, aliadas a outros fatores desestimulantes, têm resultado 

num grande contingente de professores mal preparados para as exigências mínimas da 

profissão”.  
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Conclui-se, portanto, que apesar dos avanços nas políticas publicas e nas ações 

voltadas a esse segmento da educação, ainda persiste uma grande desigualdade na oferta 

e qualidade de ensino entre as diversas realidades brasileiras, sendo as áreas rurais e as 

crianças de baixa renda as maiores prejudicadas.  

 

2.4 Propostas pedagógicas, espaços físicos, materiais e rotinas: as atividades na 

Educação Infantil 

Pretende-se, ao enfocar algumas práticas da Educação Infantil, relacioná-las aos 

indicadores de qualidade do processo. Estudos desenvolvidos por Kishimoto (2001), 

junto aos profissionais da Educação Infantil de São Paulo, que atuam com crianças de 4 

a 6 anos, mostram que a organização da rotina, o espaço físico, seus objetos e materiais 

educativos influenciam as crianças na representação e na interação com o espaço, 

definindo formas de socialização e apropriação de novos saberes. Os objetivos desse 

estudo buscam identificar os usos e significados dos brinquedos e materiais 

pedagógicos, bem como sua relevância para o desenvolvimento das práticas propostas. 

Os resultados aferidos na rede pesquisada apontam para um modelo de educação 

voltado principalmente à aquisição de conteúdos específicos, ou seja, os brinquedos e 

materiais pedagógicos mais significativos foram os chamados educativos, como os 

gráficos e os de comunicação, utilizados em sala, e os de Educação Física, no espaço 

externo. Brinquedos que estimulam o simbolismo e a socialização, como jogos de faz de 

conta, apareceram com percentuais insignificantes, apontando o pouco valor da 

representação simbólica e do brincar. Nesse estudo, foram dadas duas significações 

distintas para o brinquedo: o brincar livre adotado por educadores que valorizam a 

socialização, e o brincar dirigido e os jogos educativos, que visam à escolarização ou 

aquisição de conteúdos escolares. 

 

Cabe salientar que a legislação preconiza que: 

 

 Os programas a serem desenvolvidos em centros de Educação Infantil, ao 

respeitarem o caráter lúdico, prazeroso das atividades e o amplo atendimento 

às necessidades de ações planejadas, ora espontâneas, ora dirigidas, ainda 

assim devem expressar uma intencionalidade e, portanto, uma 

responsabilidade correspondente, que deve ser avaliada, supervisionada e 
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apoiada pelas Secretarias e Conselhos de Educação, especialmente os 

Municipais, para verificar sua legitimidade e qualidade (BRASIL, 1998). 

 

 

Reafirma-se, portanto, que embora os projetos pedagógicos devam contemplar 

um tempo para as brincadeiras dirigidas, a realidade evidencia a restrição desse tipo de 

atividade na Educação Infantil. As brincadeiras livres nos parques geralmente ocupam a 

maior parte do tempo em razão das faltas mensais e da alta rotatividade dos 

profissionais, que costumam ver esses momentos como descanso de atividades dirigidas 

e não como forma de socialização, integração e principalmente aprendizado das 

crianças, dada a importância desse tipo de atividade nessa fase do desenvolvimento. 

Ainda em relação à pesquisa das escolas paulistanas, a disposição dos 

brinquedos do parque infantil evidenciou a não integração do espaço como elemento do 

projeto pedagógico, como se os equipamentos por si só construíssem o espaço da 

brincadeira, sem oferecer desafios e novas possibilidades de exploração. As áreas 

separadas e geralmente cimentadas permitem a execução de apenas uma função, como 

escorregar, subir, descer ou balançar, e os brinquedos mais complexos, quando 

disponíveis, ficam isolados, sem uma configuração espacial que favoreça o imaginário. 

As áreas externas são planas, os morros e as irregularidades do terreno são eliminados 

sob o pretexto de segurança. Percebe-se a carência de uma adequada estrutura 

arquitetônica que contribua no processo de transformação da realidade espacial e 

construção do conhecimento, oferecendo novos sentidos ao espaço, de modo que 

favoreça a brincadeira, o movimento e a sociabilidade da criança (KISHIMOTO, 2001). 

O pouco estímulo à exploração do espaço pela criança limita as possibilidades 

de interação com o meio e suas experiências. A predeterminação do espaço escolar a 

partir das funções estabelecidas para cada ambiente e da organização dos objetos como 

obstáculos para o corpo, ocupando a maioria dos espaços vazios, restringe o 

desenvolvimento de habilidades motoras, referentes, por exemplo, ao uso do espaço, 

deslocamento, à expansão e independência dos movimentos. 

Aquino (2009) aponta que o modelo de escolarização infantil predominante, com 

seu conjunto de normas e regras, não considera as necessidades ou indicações das 

crianças como norteadoras das propostas pedagógicas e raramente permite a elas 

exercer seu protagonismo na educação, garantindo seu direito de expressar sua 
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percepção sobre o ambiente escolar. Nesse modelo, a sala de atividades se configura 

apenas como espaço para estudo e trabalho, sem lugar para o brincar. Desse modo, 

Aquino indica que a carência dos brinquedos simbólicos e de construção em relação aos 

dos jogos educativos, artes gráficas, motricidade fina e manipulação, revela a imagem 

da criança e a concepção de Educação Infantil adotada. 

Na análise do acervo de livros, na pesquisa de Kishimoto, sobressai a falta de 

obras sobre a cultura brasileira, revelando um descompromisso com a inserção da 

criança no contexto cultural do seu país e/ou região. Como exemplo, a autora cita a 

ausência das obras de Monteiro Lobato, autor que ilustra para o público infantil 

personagens brasileiros e suas brincadeiras. Quanto à disposição dos livros, os mesmos 

permaneciam inacessíveis às crianças, pois estavam guardados em armários fechados e 

estantes altas, ou na biblioteca da escola, que se configura como um espaço pouco 

incorporado à rotina escolar. As revistas serviam como recursos para alfabetização, com 

recortes de letras, em situações isoladas, descontextualizadas de propostas criadas pelas 

crianças.  

No que se refere à utilização dos equipamentos escolares, prevalece o uso 

intensivo e quase exclusivo do quadro escolar, evidenciando a importância da 

reprodução da escrita de letras, palavras e números em detrimento de outras atividades, 

como jogos, brincadeiras e atividades de movimento, enfoque esse reforçado pelas 

reivindicações de pais e professores (KISHIMOTO, 2001).  

Em relação às atividades manuais, incluindo desenhos e pinturas propostos pelo 

professor, verifica-se que os materiais produzidos pelas crianças de 4 anos já 

apresentam características estereotipadas e fragmentadas, com uma tendência maior à 

reprodução em vez da livre expressão. O fato de os professores não receberem 

conhecimentos sobre Artes Visuais e Plásticas nos cursos de formação inicial e 

continuada resulta na pobreza das atividades propostas às crianças. Inúmeras atividades 

partem da concepção de reprodução, a partir de modelos propostos pelo professor, como 

se a criança fosse incapaz de criar e desenvolver a atividade de forma autônoma e 

criativa. Os trabalhos produzidos pelas crianças, muitas vezes não expostos nos espaços 

da escola, mostram a pouca valorização à expressão das individualidades e ao princípio 

da estética, elemento integrante das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação 

Infantil, anunciado em 1999 (KISHIMOTO, 2001). 
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Kishimoto ainda acrescenta em sua análise que a ausência de abordagens 

direcionadas para as atividades de movimento nas escolas pesquisadas, a exemplo da 

Dança, pode demonstrar o quanto estas são consideradas pouco relevantes no âmbito da 

Educação Infantil. Quando ocorrem, na maioria das vezes são realizadas por um(a) 

professor(a) sem formação de nível superior em Dança, e que atua de forma dissociada 

dos outros professores que trabalham em sala, com ênfase em atividades meramente de 

cunho recreativo, sem explorar suas possibilidades educativas e artísticas, fundamentais 

nessa etapa do desenvolvimento. A ideia de que o aprendizado se realiza quando a 

criança assume uma atitude passiva, de imobilidade, reforça a visão dicotômica entre 

corpo e mente, justo nas idades iniciais, quando a criança precisa ter acesso a 

experiências diversificadas que ajudem a explorar as inúmeras possibilidades de 

movimento. Essa visão dicotômica reforça a separação entre os momentos de teoria 

(corpo estático) e prática (corpo em movimento), dificultando o exercício de propostas 

voltadas para a educação integral das crianças.  Quanto às atividades voltadas às 

diversas linguagens artísticas, estas também ficam restritas, na maioria das vezes, aos 

professores que se sentem preparados para realizá-las, haja vista que praticamente não 

existe na sua formação inicial uma adequada preparação para desenvolver com as 

crianças tais atividades.  

Guirra e Prodocimo (2010) discutem em seu artigo uma pesquisa realizada em 

duas escolas públicas municipais de Educação Infantil da cidade de Barra do Garças,  

Mato Grosso, nas quais oito professoras foram observadas em suas práticas e  

entrevistadas, inclusive sobre os conhecimentos que possuíam referente ao trabalho 

corporal com crianças de 4 e 5 anos, e quem deveria realizá-lo. Algumas professoras 

acharam pertinente a presença de um(a) professor(a) especialista em atividades 

corporais, pois não se sentiam preparadas para a função. Sugeriram uma parceria entre 

os professores no sentido de possibilitar às crianças uma educação mais comprometida 

com seu desenvolvimento integral. Argumentaram que as formações de nível superior e 

de pós-graduação não abordavam a contento temas relativos às atividades de 

movimento. Denotaram também um desconhecimento dos documentos que regem a 

Educação Infantil, e afirmaram perceber que os momentos fora da sala mostravam-se 

descontextualizados do trabalho realizado em sala. 
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Estudos como esses assinalam que a brincadeira e as diferentes expressões 

artísticas, eixos dos projetos pedagógicos e consideradas atividades de extrema 

relevância desde os primeiros anos de vida, inclusive pelos Referenciais e as Diretrizes 

Curriculares de Educação Infantil, parecem, na prática, não ter espaço na rotina das 

escolas infantis.  

Em relação ao trabalho do professor, ainda persistem diversos fatores que 

dificultam o desempenho do processo de ensino/aprendizagem: o número elevado de 

crianças por turma, dificuldades de ordem material e financeira, falta de continuidade do 

trabalho pela sobrecarga diária, ausência de tempo para planejamento e 

acompanhamento das atividades, além do uso intensivo das salas em até três turnos 

diários.  

Aos aspectos supracitados, apontados por Aquino (2009) e Kishimoto (2001), 

acrescenta-se ainda uma crítica ao processo de formação de professores. Para as autoras, 

os cursos de formação inicial para o profissional de Educação Infantil, durante décadas, 

não contaram em seus currículos com literatura infantil, Artes Visuais e Plásticas, 

Teatro, Música, Dança, entre outros, tornando incompatível a exigência de 

competências nessas áreas. Apenas recentemente, os cursos de formação de professores 

passaram a contemplar propostas curriculares que discutiam a organização da rotina, o 

espaço físico, o envolvimento das crianças nas atividades e a avaliação do grau de 

interação do profissional com a criança. Mesmo assim, os conhecimentos necessários 

para trabalhar as Artes continuaram esquecidos, e os referenciais teóricos nos cursos de 

formação inicial e continuada sobre o brincar não se faziam suficientes para alterar a 

prática pedagógica. A inclusão nos currículos sobre a temática do brincar e das Artes 

pode vir a propiciar aos profissionais a criação de novas reflexões e estratégias de ações 

nas rotinas escolares, dentro de uma pedagogia crítica que busque a transformação. 

Guirra e Prodocimo (2010) também enfatizam que o brincar, as Artes e as 

atividades de movimento requerem, tanto do professor quanto da criança, envolvimento 

emocional, contato social, ações físicas, manifestações da expressividade e criatividade, 

para assim se realizarem em sua plenitude. Há que ressaltar, porém, que no contexto 

escolar prevaleceu a noção de que as atividades motoras são responsáveis por gerar 

“bagunça” dentro da sala de aula. Esse entendimento, por parte do corpo docente, 

desencadeia atitudes de controle, exigência de imobilidade e de silêncio, como se os 
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momentos de atividades corporais devessem estar dissociados das outras atividades 

pedagógicas e ficar restritos ao pátio e ao parque, enquanto a sala se configura como 

espaço para estudo e trabalho. Nesse contexto, o(a) professor(a) tende a exercer um 

poder sobre as crianças na forma de inibição e retração das suas manifestações 

espontâneas. A escola, ao cercear a possibilidade de novas experiências corporais, logo 

a partir dos primeiros anos de vida, passa a assumir uma posição que reafirma a 

dicotomia mente / corpo.  

Salientamos que, aliada à carência das linguagens simbólicas e artísticas, as 

atividades corporais, quando presentes, na maioria das vezes são vistas apenas como 

atividades externas de recreação ou de descanso para o(a) professor(a).  

No que se refere à rotina da instituição infantil, Aquino (2009) e Kishimoto 

(2001) asseguram que essa carece de alternativas, indicando que as escolas têm como 

foco principal os conteúdos escolares preparatórios para a educação básica, 

minimizando a importância da socialização e da expressão das crianças. Infelizmente, a 

busca por momentos de representações simbólicas e interação entre pares gera na 

maioria das vezes, “repressão” por parte do sistema escolar, independente da existência 

de um espaço específico para socialização. Como alternativa, sugere-se que cada sala de 

atividade possua área compatível com as brincadeiras infantis, incluindo faz de conta, 

construções e jogos, além de espaços vazios que permitam a exploração e 

movimentação das crianças. 

Outra pesquisa, realizada por Mattos (2009) em uma escola de Educação Infantil 

de tempo integral da rede pública municipal de Juiz de Fora, retratou as atividades das 

crianças na rotina do ambiente escolar. Dado relevante diz respeito às colocações das 

professoras, que ressaltaram a necessidade de fazer valer as vozes das crianças, 

permitindo a colaboração delas na construção das atividades. Desse modo, a partir de 

temas propostos por elas, as crianças demonstraram interesse nas inúmeras atividades 

que perpassaram suas rotinas escolares, sem fazer tanta distinção entre os conteúdos 

ensinados em cada disciplina. Todos na escola foram considerados professores, 

responsáveis por ensinar comportamentos, emoções e valores. Essa experiência revela a 

importância da construção de propostas pedagógicas consensuais na escola, visando a 

um trabalho articulado entre todos os profissionais. 
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As crianças sinalizaram também para: a presença do brincar, a intensidade dos 

tempos, a diversificação de atividades e a necessidade de serem ouvidas. Ficou evidente 

a importância de uma rotina que contemple a diversidade de tarefas, composta por 

momentos de brincadeiras e atividades livres, entremeadas, por exemplo, por momentos 

de leitura e escrita. Segundo a autora: “As crianças não são apenas corpo ou apenas 

cognição, elas são um todo: corpo, emoção, afeto, cognição. E é nesta 

multidimensionalidade que elas apreendem e aprendem as práticas sociais, através da 

experiência, da vivência integral dos acontecimentos.”  

Dentre outras questões expostas neste capítulo, ressalta-se a urgência de políticas 

públicas de formação, direito de todos os profissionais, que assegurem condições dignas 

para o trabalho com as crianças. Essas políticas devem ser formuladas e executadas 

pelas diferentes instâncias do Estado, nos níveis federal, estadual e municipal, e 

enfatizar as diretrizes e estratégias de formação prévia ou continuada, as formas de 

ingresso no sistema de ensino e os planos de carreira, conforme apontam Kramer e 

Nunes (2007).  

Outro ponto relevante diz respeito à Educação Infantil estar vinculada às práticas 

políticas marcadas por questões históricas, tornando necessário o intercâmbio entre 

gestão administrativa e pedagógica. Assim, esse segmento poderia ser beneficiado a 

partir do envolvimento dos professores no encaminhamento das soluções dos problemas 

inerentes a cada escola (KRAMER e NUNES, 2007; SAVIANI, 2004). 

Prosseguindo, focamos os direitos das crianças a partir dos trabalhos de base 

filosófica, ético-política, sociológica e psicológica, que têm postulado a busca de 

compreensão da infância e do mundo a partir do ponto de vista delas, em oposição a 

uma visão adultocêntrica. Esse embasamento sugere que a educação compreenda as 

crianças como sujeitos produtores da história e da cultura, participantes de um processo 

aberto à criação, inovação e transformação. Aponta ainda que a escola agregue práticas 

e valores relativos às inúmeras possibilidades de desenvolvimento das crianças, 

favorecendo assim o crescimento de todos os envolvidos no processo, tal como afirma 

Antunes (2011). Será que estamos no caminho certo para atingirmos esses objetivos? 

Por fim, discutimos pesquisas que analisam as rotinas e atividades desenvolvidas 

na Educação Infantil e constatamos uma tendência à “domesticação dos corpos” e a 
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ausência das atividades de movimento e Dança. Ficou evidenciado que as linguagens 

simbólicas exercem um papel no processo de formação humana, principalmente na 

educação das crianças. Outra constatação diz respeito às Artes como propulsoras de 

experiências humanas significativas, na medida em que a criança, ao criar, cria a si 

mesma, para além da realidade imediata, integrando os planos perceptivo, 

afetivo/emotivo, cognitivo e cultural. As pesquisas sugerem ainda oportunizar o contato 

com outras linguagens, como a simbólica, dramática, plástica, gráfica, sonora/musical, 

dentre outras, quando se entende a Educação Infantil como um direito social. No 

conjunto de linguagens simbólicas, a brincadeira e as Artes têm grande importância por 

sua relação com a imaginação e a atividade criativa (AQUINO, 2009). 

 

Outro aspecto relevante enfoca as manifestações culturais brasileiras, que 

revelam a riqueza criadora do nosso povo, a enorme capacidade de interação entre as 

diversas linguagens artísticas e entre as gerações, permitindo que os sujeitos sejam 

ativos e não meros espectadores. Essas manifestações culturais e artísticas populares 

permitem também o conhecimento e apropriação de modos, costumes, práticas e saberes 

produzidos pelos diversos grupos e regiões brasileiras. 

 

Cientes dessa riqueza cultural, documentos oficiais e estudos demonstram que o 

processo de desenvolvimento das crianças precisa envolver diferentes experiências, 

como: Dança, Teatro, Música, Artes Visuais, entre outros. A Dança tem como 

finalidade possibilitar a exploração de movimentos, da expressividade, das ideias e das 

emoções. Uma criança sem estímulos à mobilidade, principalmente na infância, pode 

desenvolver padrões de contensão, o que vai impedir a vivência de processos 

importantes na busca do autoconhecimento e da autonomia. O movimento proposto a 

partir de situações novas e desafiantes busca permitir a abertura do sujeito para a 

interação com suas próprias limitações e com o outro. Saltar, correr, rolar, torcer e 

esticar são algumas das inúmeras ações possíveis ao corpo. Essas ações, quando 

praticadas com frequência e conduzidas dentro de atividades grupais, com propósitos 

claros, podem favorecer o desenvolvimento de uma maior consciência dos movimentos 

e habilidades essenciais ao dia a dia: o equilíbrio, a coordenação, o controle, o impulso, 

a força e a flexibilidade, aplicados nas ações motoras com vistas a uma vivência 

harmoniosa em sociedade. Na sequência, abordaremos especificamente a Dança 

enquanto linguagem artística e educativa. 
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Capítulo 3 

A Dança na educação 

 

 

Dentre as linguagens artísticas, a Dança se constitui numa forma única e especial 

de expressão através do movimento, do espaço (luz, figurino, cenário) e do som. O 

corpo é comunicação, com suas inúmeras possibilidades, nuances de posturas, 

gesticulação e movimentação pelo espaço. A Dança, enquanto forma livre de expressão 

individual e coletiva, permite a cada sujeito utilizar seus movimentos da maneira que 

lhe for mais expressiva, com intuitos diferentes, seja para celebrar, interagir, indagar, no 

exercício de construção do autoconhecimento, através da percepção, da colaboração e 

do respeito às diferenças. A Dança é uma forma de expressar, fundamentalmente, a 

subjetividade. 

 Ao longo do tempo, a Dança vem sendo abordada a partir das suas diversas 

vertentes e tendências, das quais destacamos aquelas que melhor representam os 

avanços e contribuições dessa linguagem artística. Para Guimarães (2006), Rudolf 

Laban
6 

(1879-1958), dançarino, coreógrafo e educador, defendia que o importante era a 

capacidade de criar, recriar e explorar ideias por meio da improvisação de movimentos, 

compreendendo e usando o corpo expressivamente, dada a relação entre os sentimentos 

e a razão. Marques (2010) destaca grandes ícones da Dança, a exemplo de: Isadora 

Duncan
 
(1878-1927), que trabalhou com o conceito de totalidade, em que enfatizava a 

expressividade e o sagrado na Dança, através do estudo do movimento da natureza e da 

mitologia grega; Martha Graham
 
(1894-1991), que afirmava que “(...) a espinha dorsal é 

a linha que liga os céus e a terra”, conferindo à Dança o papel de elevar o humano ao 

divino; Mary Wigman
7 

(1886-1973), que acreditava que a Dança aproximava o ser 

humano e o cosmos; Merce Cunningham
 
(1919-2009), marcando o movimento pós-

moderno, que em contrapartida
 

rejeitava a totalidade, buscando trabalhar com a 

diferença, o isolamento e a fragmentação, de modo que o movimento não mais fluísse 

organicamente, instituindo fatores como a descontinuidade, a fugacidade e o princípio 

do acaso na Dança, em uma postura de contestação aos trabalhos que o antecederam. A 

                                                           
6
 Desenvolveu o seu sistema de escrita na Dança, conhecido como Labanotation. 

7
 Fundadora da escola de Dança expressionista alemã. 
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partir da década de 1980, as barreiras entre as Artes e suas linguagens diminuem, 

permitindo à Dança maior liberdade à pesquisa e experimentação, o que daria corpo à 

chamada Dança contemporânea. Surge então, tal como aponta Assumpção (2005), um 

novo campo de possibilidades, o Teatro-dança, que tem Pina Bausch
8
 (1940-2009) 

como sua maior representante. Nessa vertente, o intérprete-criador da Dança torna-se 

um sujeito criativo, autônomo, consciente de si e do mundo em que vive. Esses artistas 

atribuíram à Dança perspectivas e significados diferentes, em épocas e lugares distintos 

do mundo, contribuindo para seu papel transformador, na possibilidade de transcender a 

partir dos movimentos.  

Dentre os vários modos de se entender a natureza da Dança, destacamos: meio 

de expressão e de comunicação humana, manifestação coletiva equivalente à cultura 

corporal, produto cultural que revela a diversidade de um povo e apreciação estética. 

Segundo Marques (2010), através da Dança podemos compreender, problematizar e 

transformar  as relações que se estabelecem em nossa sociedade entre etnias, gêneros, 

idades, classes sociais e religiões, considerando, até, no encontro dos corpos e da 

“mistura” das singularidades, a superação de distinções e preconceitos, a aproximação 

das diferenças. É neste último aspecto que entra um dos papéis fundamentais da Dança 

na educação: permitir a aproximação dos sujeitos, através do caráter artístico dessa 

linguagem, para que diferentes pessoas construam juntas um entendimento de mundo 

mais harmônico, equilibrado e justo. É na coletividade que estes valores se estabelecem 

e se fortalecem e que a Dança cumpre sua função educativa nas escolas.   

Em sua trajetória, a Dança assume diferentes funções ligadas à exaltação do 

belo, à celebração dos ritos e dos ciclos da natureza, à expressão da alegria individual 

ou coletiva, além de poder incorporar um caráter de manifestação política e social. 

Desde os seus primórdios se constituiu em linguagem que permite marcar no curso do 

tempo as tradições, costumes e crenças de um povo. No Brasil, ao estudar a origem das 

Danças populares, Brasileiro (2010) aponta que suas características estão diretamente 

ligadas à cultura de determinada época e região do país, a exemplo do samba de roda na 

Bahia, do maracatu e frevo em Pernambuco, do baião na região Nordeste, da catira na 

região Sudeste e Centro-Oeste, do carimbó no Pará, do fandango no Paraná, embora seja 

digno de nota que essas Danças populares ou folclóricas, emblemáticas de um tempo e 

                                                           
8
 Autora, diretora e coreógrafa da companhia alemã Tanztheaters Wuppertal desde 1973. 
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de uma cultura, modifiquem-se num processo que se acirra a partir da dita globalização, 

e, nesse processo, muitas manifestações culturais incorporam elementos externos, 

intensificando o processo de transformação das expressões artísticas locais e regionais. 

Desse modo, a singularização dessas manifestações, que até então haviam mantido 

muitas das suas características originais, em grande parte decorrente de um isolamento 

sociocultural, atualmente passa a ser surpreendida pela dinâmica dos diversos meios de 

comunicação, obrigando que, na esfera do ensino e da prática das Danças populares ou 

folclóricas, preservem-se a sua originalidade e riqueza cultural, ao mesmo tempo que se 

abra espaço para a capacidade criativa e transformadora das novas influências.  

No que se refere à abordagem da Dança nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, está expresso que: “a arte da dança faz parte das culturas 

humanas e sempre integrou o trabalho, as religiões e as atividades de lazer. Os povos 

sempre privilegiaram a dança, sendo esta um bem cultural e uma atividade inerente à 

natureza do homem” (BRASIL, 1997a). 

Esta afirmativa se justifica na medida em que a Dança se realiza através do 

sujeito/corpo, que se constitui das suas histórias pessoais, suas características biológicas 

e também das ideologias e culturas que permeiam a sociedade da qual participa. Estes 

valores, junto a crenças e costumes, ditam o modo como cada povo se movimenta, se 

comunica e se expressa corporalmente, a partir do que se conclui que o sujeito é uma 

construção resultante de vivências sociais. Na contemporaneidade
9
, imerso nas 

tecnologias, o sujeito se encontra em constante reconfiguração por conta das infinitas 

informações circulantes no mundo. Desse modo, a Dança, assim como as outras 

linguagens artísticas, quando vivenciadas através de processos de criação, pode 

interferir e transformar as sociedades, revelando valores e a forma como o sujeito se 

apresenta e se representa em cada cultura (FERREIRA, 2003). 

Dentre os exemplos de padrões corporais encontrados nos diferentes estilos e 

técnicas de Dança correspondentes à cultura de determinadas épocas, podemos citar o 

balé clássico. Esse gênero de Dança adota a homogeneidade dos corpos, nele 

                                                           
9 Neste estudo adotamos o termo “contemporaneidade” baseado em Bauman (2008), que afirma ser este um tempo 

marcado pelas indefinições, medos e inseguranças, em que o indivíduo, imerso em relações superficiais e um 

consumismo exacerbado, busca se encontrar dentro da multiplicidade de identidades. 
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prevalecendo as características físicas representativas do povo europeu, com predomínio 

de cor de pele branca, magros, altos, e, portanto, com supostas aptidões físicas e padrões  

estéticos propícios à prática do balé, tal como descreve Marques (2010). Vale salientar 

que cada vez mais estas noções são reconhecidas como estereótipos, que vêm se 

desfazendo com a incorporação de perfis diversificados de dançarinos em grupos de 

Dança, pautados na certeza de que as diferenças, inclusive corporais, possibilitam 

resultados artísticos mais expressivos.  

 

Entendemos que a contemporaneidade, embora advinda da busca dos indivíduos 

por mais autonomia e direitos, ainda mantém a percepção do corpo sob as amarras do 

caráter repressor da moral cristã imposta durante os últimos dois mil anos. Essa visão 

negava ao sujeito o seu próprio lugar, concebido este como o espaço sensível na 

fenomenologia das emoções, admitindo que somente a instância do pensamento, 

considerado diferencial afirmativo da espécie diante da criação, poderia manter o 

distanciamento dos movimentos do corpo/emoção, mediando a sua relação com o 

mundo exterior. A religião exercia o controle sobre o corpo que, paradoxalmente, 

mesmo elevado à condição de templo do espírito, estava marcado pela carne que 

representava o pecado (FOUCAULT, 2001).  

Em outra perspectiva de análise, Queiroz (2009) afirma que o corpo pode ser 

considerado objeto de escritura no mundo, o que se constata através dos “rastros” 

deixados por cada época, como os desenhos encontrados nas cavernas, que permitiram 

que a história fosse parcialmente reconstituída e interpretada, evidenciando os hábitos 

de vida, o trabalho, o artesanato e as práticas ritualísticas. Antes mesmo da codificação 

da linguagem oral e de uma comunicação formalizada, o corpo era meio de expressão, 

através de movimentos, dos gestuais e, provavelmente, da Dança. Os registros deixados 

revelaram o culto aos elementos da natureza, aos deuses ou entidades, à celebração de 

rituais de passagem, como o nascimento e a morte, os processos pelos quais buscavam 

transformar a natureza em função de suas necessidades e, em decorrência, a si mesmos, 

condicionando as relações sociais e constituindo a identidade de muitos povos, como 

herança e legado das culturas. De acordo com Queiroz (2009, p. 31): 

[...] movimentos constituem processos de organização e de mudança das 

informações que se transformam em corpo (corporalização/embodiment 

como internalização de informações) e que, a partir desse corpo, agem no 

ambiente, modificando-se e modificando o ambiente.  
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Assim, os corpos evoluíram e se modificaram ao longo do tempo, desde o 

período em que as habilidades corporais eram fundamentais para a sobrevivência, de 

forma a enfrentar o meio hostil. Dando um salto até dias atuais, constata-se, em absoluto 

contraste com as suas origens, que o progresso tecnológico, conjugado às intervenções 

no meio ambiente, conduz a uma atitude corporal em que hábitos e rotinas, em 

consequência de determinados padrões de acomodação, tornaram-se prevalecentes, 

gerando uma tendência cada vez maior à imobilidade. A “máquina corpo”, antes apta a 

realizar tarefas tão complexas, tende a reduzir seu repertório a movimentos 

automatizados, mecânicos e repetitivos, como dirigir carros, carregar sacolas e digitar, 

perdendo assim muito das suas habilidades em explorar o meio circundante e manter o 

seu próprio corpo em permanente vitalidade e desenvolvimento (DUARTE JR, 2001).  

Na era em que vivemos, caracterizada pela velocidade das mudanças 

tecnológicas, os computadores estão sendo substituídos por ipads e tablets, 

companheiros cada vez mais “íntimos” na vida das pessoas, e não apenas instrumentos 

de trabalho, lazer ou estudo. A superfície da tela, manipulada por toques sutis, 

proporciona maior imersão no ambiente virtual e novas sensações, onde o corpo assume 

novas configurações, diferentes das vividas pelas gerações passadas (LEVIN, 2007). 

Em consequência dessas inovações tecnológicas, que se reinventam em enorme 

velocidade, cabe o questionamento: como nos relacionamos com nós mesmos? Pode-se 

dizer que em um processo de acomodação e passividade, permanecendo cada dia mais 

absorvidos e atraídos pela infinidade de estímulos visuais que essas telas proporcionam. 

Vale ressaltar que embora muitos jogos eletrônicos já permitam uma maior mobilidade 

corporal, os usuários terminam por construir sua autoimagem somente através da 

projeção nos campos virtuais, mormente o público infanto-juvenil. Essa tendência vem 

mobilizando os profissionais de educação em torno da relevância das atividades de 

movimento que, por serem praticadas em menor frequência, devido a diversos fatores, 

inclusive pelo uso intenso de aparatos tecnológicos, vêm acarretando riscos para o 

desenvolvimento infantil. Esta constatação se respalda na crescente substituição do 

movimento corporal pelo foco quase que exclusivo nas atividades do sistema nervoso 

central através das múltiplas conexões e links realizados no mundo da web, sem a 

necessária contrapartida muscular.  

No que se refere à relação sujeito e artefatos tecnológicos, Levin indica que o 

corpo sofre comprometimentos, uma vez que se expõe a posturas desfavoráveis por 
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longos períodos, restringindo a diversificação dos movimentos e gerando, ao longo do 

tempo, pela diminuição da mobilidade, encurtamentos musculares e compressões 

articulares. Logo, cabe dizer que as crianças que estão crescendo imersas nesse novo 

mundo tecnológico têm menos tempo para o parque, a corrida e a brincadeira ativa, 

realizadas de forma individual ou em grupos, comprometendo assim as vivências mais 

corriqueiras, a exemplo do deslocamento com liberdade pelo espaço, além da 

dificuldade de aquisição de outras habilidades corporais em sua plenitude.  

Neste sentido, uma das abordagens educacionais apta a contrapor essa realidade 

é a Dança, uma linguagem artística capaz de atuar como coadjuvante no 

desenvolvimento infantil. A partir da necessidade que as crianças trazem em se 

movimentar e se expressar, ao mesmo tempo que cresce a presença das mídias já 

referidas por Levin, elas tendem a vivenciar seus processos de desenvolvimento 

rodeadas por equipamentos tecnológicos e alheias à experiência em espaços físicos mais 

amplos; o que vem reforçar a importância das disciplinas que envolvem movimentos 

nas escolas. Devemos observar que as restrições que envolvem o público infantil se 

impõem de acordo com as condições sociais e mudam segundo as características de 

desigualdade encontradas nos grandes centros urbanos. Nesses centros o segmento mais 

favorecido está confinado a playgrounds, apartamentos e shoppings, enquanto o 

segmento menos privilegiado convive em espaços exíguos, de pequenas habitações e 

carentes de locais públicos de lazer que atinge a todos.  

Porém, se considerarmos o instrumental proporcionado pelo ensino da Dança na 

Educação Infantil, ela pode contribuir para aumentar o repertório de movimentos, sendo 

capaz, por meio dos sentidos, de captar informações referentes ao tempo e espaço, que, 

juntamente com as motivações internas, desencadeiam o seu processo de 

desenvolvimento. Dessa forma, busca-se propiciar à criança vivências artístico-

educativas, com valorização do movimento, levando a que o contexto acima referido, 

que conjuga a grande exposição às mídias eletrônicas associadas à carência de espaços 

físicos, possa ser alterado através de propostas pedagógicas. Destaca-se ainda, como 

benefícios oriundos da Dança, a busca pela superação da dicotomia mente e corpo, na 

medida em que favorece a expressão concebida a partir da criatividade e das inúmeras 

possibilidades de movimento num diálogo contínuo com toda a estrutura do sujeito. Em 

contraposição às técnicas e métodos baseados em códigos rígidos, a exemplo do balé 

clássico, a Dança pode ser vivenciada de modo a permitir a livre expressão com o ato de 



43 

 

 

criar no instante do movimento, a partir da interação entre as informações sensoriais 

percebidas no entorno, limites espaciais, contatos físicos e música (FIAMONCINI & 

SARAIVA, 1999).  

Vale salientar que no processo do desenvolvimento infantil, a Dança não deve 

ser reduzida a mero veículo de recreação ou atividade física. Restringir ou limitar a 

criança apenas à reprodução de sequências de movimentos preestabelecidos significa 

favorecer a função do corpo como “máquina”, capaz de ser programada, ou melhor, 

treinada, para responder às determinações dos contextos ambientais, em detrimento à 

criatividade e à possibilidade de as crianças expressarem suas subjetividades. Aprender 

apenas a seguir prontamente os comandos que objetivam a execução de passos 

preconcebidos, sem a interferência da própria subjetividade de quem os executa, reduz e 

restringe o processo educacional à mera busca da perfeição do ato motor. Ao 

endossarmos essa opção, a Dança se transforma em uma prática excludente, em que 

apenas aqueles que têm determinadas aptidões físicas e conseguem realizar bem 

determinados movimentos são considerados bons dançarinos. Ao contrário do que 

postulamos, o produto final da Dança se torna então o elemento mais importante, 

resultado de muito treino e repetição. Abandonam-se os elementos constituintes dessa 

vivência, a exemplo da criatividade, descoberta de novos movimentos, estados corporais 

e percepção de si e do outro, privilegiando o resultado em detrimento do processo 

(FERREIRA, 2003).  

Ao se valorizar o processo do ensino da Dança, visto como expressão genuína e 

individual, dependente apenas da disposição e das necessidades de quem o vivencia, 

permite-se experiências significativas de aproximação e descobertas de si próprio. A 

Dança se ressignifica como meio de socialização, inclusão, contribuindo para a 

superação da esquizoidia do mundo contemporâneo, onde se vivencia a dissociação 

entre mente e corpo, causa indutora de distúrbios emocionais pela percepção 

fragmentária que o ser humano produz de si. Dessa forma, a vivência na Dança supera o 

produto final, haja vista que o sujeito se torna parte daquela Dança, carregando consigo 

as contribuições de um processo que foi por ele apropriado. 

 

3.1 A Dança na escola: o que ensinar? 
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A partir do exposto surgem indagações e reflexões sobre como abordar o ensino 

da Dança no ambiente escolar, partindo-se do pressuposto de que este deve estar 

comprometido com o protagonismo da criança e contemplar a integralidade do ser 

humano sem a dicotomia mente e corpo. Refletir sobre as experiências e 

temporalidades, e sobre a cultura que se tem vivenciado e produzido, para então 

responder à questão ¨o que lhe move¨, como prioridade ao ¨como se move¨, de modo a 

conduzir o processo de ensino/aprendizagem na Dança. Neste processo, ao se 

reconhecer o potencial de transversalidade dessa linguagem, abre-se a possibilidade de 

relacionar questões referentes à violência, gênero, sexualidade, inclusão social, entre 

outros. Neste sentido, a escola precisa passar, segundo Duarte Jr (2003), por uma 

reformulação total de sua estrutura, não apenas inserindo as linguagens artísticas no seu 

currículo, mas buscando superar a fragmentação e a racionalidade dominantes na cultura 

escolar. 

Dentre as técnicas de Dança que serão abordadas nesta pesquisa, focaremos 

especialmente a técnica de Isadora Duncan (1878-1927), pelo fato de ser balizadora do 

ensino na escola que foi objeto da pesquisa de campo. Duncan, representante da Dança 

moderna que revolucionou o mundo das artes, com sua forma única de se expressar, 

rompeu com muitos paradigmas da época, principalmente os referentes à Dança 

clássica. Dançando de pés descalços, com túnicas leves e cabelos soltos, em busca de 

uma maior aproximação da natureza, a qual considerava a grande inspiradora de seus 

movimentos. Acreditava que a Dança deveria expressar a essência das pessoas, de 

maneira livre, espontânea, natural e intensa. Sua dança refletia as mudanças da época, 

que culminaram em uma arte libertadora, realizada em espaços abertos, sem a distância 

e formalidade dos palcos, contrapondo-se à estética e aos valores defendidos pelo balé 

clássico. No que diz respeito à sua atuação e postura política, Duncan foi uma entusiasta 

da revolução que abalou a Rússia no início do século XX, quando, nos seus primórdios, 

esta nação experimentou novas formas de relação social e modos de produção 

(RODRIGUES, 2000). 

No que diz respeito ao ensino da Dança, Duncan se debruçou sobre uma 

metodologia que considerasse as especificidades da criança, sua maneira de se 

relacionar com o mundo e com a natureza, preservando sua vivacidade, espontaneidade 

e prazer em se movimentar. A criança que vivencia a referida técnica tem a 

possibilidade de entrar em contato com seu ritmo natural interno, os movimentos 
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observados e percebidos na natureza, seu movimento e o movimento do outro, sem 

sofrer imposições de aulas que ¨moldam e engessam” o corpo precocemente, a exemplo 

do balé clássico. 

Cabe ressaltar que as considerações feitas nesta pesquisa sobre o balé clássico ou 

outras modalidades pautadas na repetição mecânica dos movimentos se constituem em 

uma reflexão e um alerta aos educadores envolvidos com o ensino da Dança para 

crianças e sua responsabilidade com a escolha do método a ser adotado. Partindo das 

premissas defendidas pela pesquisadora a respeito do ensino da Dança na Educação 

Infantil, escolheu-se uma escola que assume como eixo o legado de Isadora Duncan, 

articulando-o com outros modos de fazer Dança, resultado do trabalho desenvolvido 

pelos profissionais da própria escola.  

Acredita-se que o objetivo maior do ensino da Dança nas escolas é oferecer uma 

vivência artística em que a criança, através da pesquisa e experimentação de 

movimentos, desenvolva habilidades de criação, comunicação e expressão, sendo capaz 

de, ao longo do tempo, descobrir-se na sua própria dança. Um processo ativo na 

elaboração de conhecimentos, uma vez que a criança, engajada no seu propósito de 

criar, de forma consciente, assume a responsabilidade sobre seu aprendizado, motivada 

pelas descobertas. Segundo Fiamoncini e Saraiva (1999), o processo de criação na 

Dança permite ir além dos conhecimentos preestabelecidos, na medida em que pode 

possibilitar o questionamento de concepções impostas, refletindo, interferindo e 

reelaborando esses conhecimentos. 

 

3.2 A Dança na escola: quem deve ensinar?  

Em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 passa a considerar o ensino 

da Arte como componente curricular obrigatório, e a Dança, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, como linguagem artística diferenciada. O conteúdo da Dança 

passa a ser responsabilidade de duas disciplinas, Artes e Educação Física, o que a 

princípio garantiria sua presença efetiva nas escolas. Porém, no cotidiano escolar, de 

modo geral, constata-se a prioridade do ensino das Artes Visuais na disciplina de Artes, 

e na Educação Física, a prática de esportes e jogos, restringindo a frequência da Dança 

no leque das alternativas propostas (ASSUMPÇÃO, 2005). 
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As reflexões de Almeida (2001, p. 24) sobre o ensino das Artes na escola 

indicam que:  

[...] trabalhando com elementos espaciais (no caso das artes plásticas), 

temporais (música), ou espaço-temporais (dança e teatro), os alunos 

aprendem a considerar as relações existentes entre imagens iconográficas, 

sons, gestos e movimentos na composição do todo, o que contribui para a 

organização do pensamento. 

 

 A partir da afirmativa da autora, percebemos a importância da vivência de 

diversas linguagens artísticas na escola. Cabe ressaltar, entretanto, que na prática, na 

disciplina de Artes, a abordagem tende a ocorrer de modo mais superficial, se pretender 

contemplar as diversas linguagens, uma vez que é difícil aprofundar, conciliar e dar 

continuidade às especificidades de cada uma delas em apenas uma disciplina. A 

dificuldade exposta reforça a necessidade, no corpo docente da escola, de professores 

especialistas nas diversas linguagens, o que contribuiria para uma formação mais 

integral, e com possibilidade de escolha semestral/anual por parte da criança da 

linguagem que mais lhe atraia. 

Uma das dificuldades que o professor da disciplina de Artes encontra para 

ensinar Dança, na maioria das vezes, refere-se à ausência de uma formação compatível, 

que lhe ofereça experiências suficientes nas linguagens corporais. Além disso, a cultura 

das Artes na escola, historicamente, tende a priorizar o ensino das Artes Visuais, 

relegando a presença do corpo nas expressões artísticas. Dentre outros motivos, além da 

formação insuficiente dos professores para o trabalho corporal, está a falta de espaço 

adequado para esta prática, a cultura escolar conservadora, a facilidade em expor e 

apresentar resultados concretos aos pais quando os produtos são trabalhos manuais, 

entre outros. Observa-se que o professor precisa ter acesso a vivências diversificadas, 

em especial a manifestações culturais, que lhe permita ampliar seu repertório de 

abordagens, buscando aprimorar e atualizar suas práticas, de modo a envolver as 

crianças nas atividades propostas. A exemplo disso, podemos citar os estudos de 

Marques (1999) e Morandi (2005). 

Na Educação Física, dentro dos seus blocos de conteúdo, a Dança está incluída 

em atividades rítmicas e expressivas, o que pode limitar sua prática a atividades de 

brincadeiras cantadas, compostas pela imitação de gestos e movimentos que respondem 
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às letras das músicas. O documento dos PCNs (BRASIL, 1997b) diz que este conteúdo 

é complementar ao ensino da Dança, que deveria acontecer efetivamente na disciplina 

de Artes. Assim, embora o ensino da Dança nas escolas ainda se limite a algumas 

experiências pontuais, começa a surgir uma tendência a ampliar essa linguagem artística 

nas escolas Estaduais e Municipais, principalmente a partir dos últimos concursos 

públicos para contratação de docentes, no caso específico de Salvador, Bahia.  

Tanto os profissionais de Educação Física, quanto os de Dança têm suas 

peculiaridades em termos de competências, conhecimentos, formação acadêmica e 

enfoques sobre o corpo. Respectivamente, valorizam a importância maior dada às 

habilidades físicas corporais, e ao foco na expressão artística das subjetividades 

humanas. No âmbito da subjetividade, a Dança busca a possibilidade de expansão da 

visão de si no mundo através da experimentação das possibilidades do corpo, 

valorizando o improviso, a criação e a utilização de todo o seu potencial artístico para se 

constituir como sujeito autônomo, atuante e crítico da sociedade e da própria vida. 

 

3.3 Os desafios impostos ao ensino da Dança 

Dentre as linguagens artísticas, a Dança, segundo Strazzacappa (2003), quando 

oferecida no ambiente escolar como uma atividade em si, tende a aparecer como 

disciplina optativa e extracurricular. A autora levanta algumas questões acerca do 

ensino da Dança em escolas na região de Campinas, nas quais enfatiza o papel a ela 

atribuído de mera atividade física, equivalente, portanto, a um esporte: a predominância 

do balé clássico como modalidade ensinada, que resulta na tendência a excluir outras 

técnicas e processos de criação; aulas que reproduzem modismos da televisão, a partir 

de coreografias estereotipadas; a constatação de que essa prática parece estar 

direcionada para a ocupação do tempo ocioso das crianças, desprovida de um 

compromisso com a formação. Em seu estudo, aponta para a necessidade de uma 

reflexão sobre o lugar reservado ao ensino da Dança no contexto escolar e sugere a 

urgência na mudança de paradigmas na abordagem das disciplinas de linguagens 

artísticas, considerando que a valorização destas disciplinas repercute em todo o 

contexto educativo. Reforça ainda a importância da formação dos professores no sentido 

de que estes incluam também uma abordagem corporal na disciplina de Artes, com a 
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indicação da reformulação do currículo escolar, em decorrência das questões 

supracitadas.  

No que se refere aos Parâmetros Curriculares Nacionais adotados, estes servem 

de indicativo das especificidades da área de Dança, a exemplo do documento orientador 

destinado às primeiras séries do Ensino Fundamental, que reforça a importância da 

Dança no desenvolvimento infantil. Destaca também a relevância dada ao 

desenvolvimento integral da criança, ao maior entendimento do corpo para a conquista 

de novas habilidades de movimento, o que visa a permitir a expressão com mais 

autonomia, responsabilidade e sensibilidade por parte das crianças
10

. Há que se fazer a 

ressalva que o texto se apoia em uma terminologia que adota, predominantemente, 

concepções mecanicistas do corpo, quando utiliza os termos potencialidades motoras, 

ação física e motricidade, aproximando-se do universo da Educação Física. A partir 

desse viés, a Dança tende a assumir um caráter desenvolvimentista voltado às aptidões 

físicas, minimizando seu papel artístico e expressivo, que muito contribui para a 

subjetividade da criança (MORANDI, 2005). 

A autora reforça que há de se ter cuidado ao abordar as atividades corporais, 

inclusive a Dança na Educação Infantil, de modo a que estas não assumam um caráter 

mecanicista, adotando a prática precoce de atividades que valorizem em demasia as 

aptidões físicas e especialmente a preocupação com a estética corporal. Esta crescente 

valorização da ¨forma perfeita¨, do culto exagerado ao corpo, que chega a impor uma 

ditadura estética, pauta-se geralmente em exercícios estereotipados e repetitivos. Em 

oposição a essa abordagem, reforça-se a ideia de que a criança deve vivenciar em 

plenitude sua infância, a partir de experiências educativas variadas que valorizem o 

brincar e a movimentação espontânea e criativa. Em uma aproximação com a realidade 

das escolas, especialmente da escola pública, revela-se a baixa frequência do ensino da 

Dança como componente curricular. Nas escolas particulares, o ensino da Dança pode 

ser mais extensivo, porém, muitas vezes ofertado como disciplina extracurricular com 

mensalidades elevadas. Mesmo nessas escolas, o ensino da Dança está vinculado, na 

maioria das vezes, à técnica do balé clássico, o que limita a participação dos meninos, 

                                                           
10 Ver BRASIL (2000), PCNs-Arte, p. 67. 
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pois culturalmente o balé está relacionado ao universo feminino, e termina por excluir 

também as crianças que não se identificam com a estética e a prática dessa técnica.  

 

A essas reflexões de Morandi podem-se acrescentar as análises de Fiamoncini e 

Saraiva (1999), as quais apontam que a Dança, mesmo quando se faz presente nas 

escolas, tem como objetivo principal o entretenimento e a apresentação em eventos 

comemorativos e de confraternização, com a presença dos pais e da comunidade. Desse 

modo, a responsabilidade de elaborar as coreografias geralmente é delegada ao 

professor regente da classe, que produz em pouco tempo um produto a ser apresentado 

ao público. Nessas apresentações, as crianças simplesmente reproduzem sequências de 

movimentos, as quais não são precedidas de um processo de pesquisa e criação 

coreográfica. Embora estes momentos também possam ocorrer nas escolas, ressalta-se 

que a função da Dança deve extrapolar a mera animação e entretenimento. 

Retomando as reflexões de Strazzacappa (2003), podemos inferir que o processo 

de ensino das Artes nas escolas deve buscar o desenvolvimento de qualidades humanas 

incorporando sensibilidade, expressividade, criatividade e transformação da realidade, 

sendo o produto artístico uma consequência do processo desenvolvido coletivamente. 

Para tal, o ensino da Dança deve focar a sensibilização das crianças através da Arte e o 

desenvolvimento do interesse das mesmas em pesquisar o movimento através das suas 

possibilidades. Dentro desta visão, cabe ampliar o olhar para o universo artístico, dando 

oportunidade para que a criança possa desenvolver seu sentido estético, exercitar a 

expressão de suas subjetividades e, quiçá, despertar para uma vocação.  

A Dança, embora considerada a mais antiga das linguagens artísticas, ainda está 

muito longe de ter seu espaço e reconhecimento garantido nas escolas. Embora a 

disciplina de Artes esteja se expandindo, o enfoque e importância dados a cada uma das 

linguagens ainda não são equivalentes, prevalecendo as Artes Visuais sobre a Dança, o 

Teatro e a Música, segundo Fiamoncini e Saraiva. Talvez, dentre elas, a Dança seja a 

menos praticada, uma vez que exige uma estrutura física diferenciada, que contemple 

uma sala ampla, vazia, ventilada, com aparelho de som, de preferência com piso 

adequado. Sob o ponto de vista da proposta pedagógica, são necessários investimentos 

na formação dos profissionais. Do exposto, e para que a Dança seja tratada como 

disciplina de igual importância em relação às demais, há que se implementar o conjunto 

de medidas já apontadas.  
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Para Barreto (2004, p. 56): 

[...] a dança não sendo disciplina do currículo escolar, não pode ser 

ministrada nas escolas por licenciados em dança, como um campo de 

conhecimento autônomo que tem características, estrutura, conteúdos e 

metodologias próprios.  Ela somente pode ser trabalhada em função de 

outros campos do conhecimento, assumindo um papel de conteúdo de 

disciplinas, como a Educação Artística e a Educação Física. 

 

Avaliando a trajetória da implantação dos cursos de Dança, Morandi (2005) 

indica nos seus estudos que o primeiro curso superior surgiu em Salvador, na Bahia, em 

1956, dentro de um contexto de valorização das linguagens artísticas pela Universidade 

Federal da Bahia. Na sequência dos cursos, apenas na década de 1980 surgiram em 

Curitiba (1984), em Campinas (1985) e no Rio de Janeiro (1985) novas graduações em 

Dança. Em 2012, totaliza-se 38 cursos superiores de Dança espalhados pelo Brasil, 

sendo 26 de licenciatura e 12 de bacharelado. Estes passaram a servir de alternativa para 

a continuidade da formação de muitos dançarinos e bailarinos que iniciaram sua vida 

em academias e escolas particulares de Dança, optando pelo curso superior como forma 

de aprofundar sua formação e reconhecimento profissional. Essa experiência oportuniza 

discussões críticas e reflexões sociais e filosóficas no âmbito da universidade, além das 

aulas com profissionais renomados, o que possibilita uma formação mais completa e 

maior competência para o trabalho com o ensino dessa linguagem artística nas escolas. 

No que se refere aos concursos públicos direcionados aos profissionais formados 

em Dança, as ofertas são basicamente destinadas à licenciatura e, em menor quantidade, 

às companhias de Dança mantidas pelo poder público nas grandes cidades. Em 

Salvador, em 2010, foram disponibilizadas 25 vagas para professores especializados 

para atuar na rede municipal, e um número menor para o concurso do Estado, com o 

intuito de preencher vagas para professores de Arte. Este último concurso foi 

direcionado aos profissionais das quatro linguagens artísticas (Música, Teatro, Artes 

Plásticas e Dança), os quais concorreram às mesmas vagas. Esses concursos vieram 

suprir parcialmente a demanda por professores de Artes nas escolas da rede pública em 

Salvador e no interior do Estado.  

Quanto ao perfil dos professores, Strazzacappa (2001) afirma que o(a) 

professor(a) de Dança não necessita ser um exímio dançarino, pois seu enfoque se 

concentra nas questões pedagógicas vinculadas à pesquisa e às práticas da sala de aula. 
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Precisa, porém, possuir sensibilidade para as Artes, experiência na Dança, incluindo 

técnicas diversificadas, e, preferencialmente, já ter participado de processos de criação e 

ter no seu repertório trabalhos artísticos apresentados ao público. Além disso, é 

essencial que tenha uma formação de licenciatura em Dança, incorporando as vivências 

oferecidas no ambiente acadêmico, de modo a habilitá-lo(a) a trabalhar com o ensino 

dessa linguagem. Acrescente-se às condições citadas, a compreensão do professor sobre 

a importância da escuta às crianças e a valorização do seu protagonismo. 

 

3.4 A Dança na contemporaneidade 

A abordagem contemporânea da Dança revela as novas possibilidades que cada 

sujeito tem para expressar, de forma singular, sua subjetividade. A trajetória de vida se 

faz presente no processo de pesquisa e criação, que reflete e interpreta a identidade do 

sujeito. Um(a) dançarino(a) contemporâneo, segundo Assumpção (2005), é um(a) 

investigador(a), pesquisador(a), coautor(a) e/ou intérprete-criador(a) de suas danças, 

dentro de um processo de criação coletiva, e não mero executor(a) das coreografias. 

Para um dançarino, é preferível uma experiência vasta e diversificada, se possível em 

várias expressões artísticas, como a Dança, o Teatro, o Circo, que possibilite uma 

abertura para novas descobertas, em vez de ter sua formação limitada a apenas um 

método ou técnica de Dança. As fronteiras existentes entre as linguagens estão cada dia 

mais indefinidas e a tendência dos trabalhos artísticos contemporâneos é mesclar e 

entrelaçar essas diversas linguagens, através de performances e instalações, além do uso 

de recursos variados, a exemplo da multimídia, em busca de um resultado estético 

inusitado e inquietante, induzindo o dançarino a cultivar versatilidade, articulação e 

transversalidade em suas obras.  

Em uma reflexão sobre esse sujeito contemporâneo que dança, Louppe (2000) 

nos convida a confrontar a estética permanente e identificável, a partir do lugar de 

sujeito mutante, em constante reconstrução, que questiona a sua própria existência. Esse 

sujeito é capaz de produzir uma dança que faz brotar algo novo e inusitado, que se 

diferencia das danças que apenas reproduzem uma cultura massificada.  
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A pluralidade de estilos, linguagens, temas e a ausência de regras são 

características da Dança contemporânea, que incorpora também os conceitos de 

espontaneidade, experimentação e, sobretudo, a liberdade de criação.  

No que tange à contribuição da Dança para o desenvolvimento da criança, 

Assumpção (2005) salienta que a referida contribuição ultrapassa a mera transformação 

do corpo físico, atingindo o ser social, ativo, criativo e autônomo, capaz de pensar, 

expressar, sentir e produzir. Assim, da realidade existente pode emergir uma nova 

realidade, através da produção do conhecimento em forma de Dança, a partir do 

momento em que a criança passa a se perceber como agente de sua história. Os 

benefícios advindos passam pela construção e consciência da imagem de si, pela 

percepção das habilidades e dos limites, através do aprendizado do convívio com as 

diferenças e o exercício da disciplina que daí decorre, além de todas as habilidades e 

vivências que emergem do fazer artístico. 

A autora buscou ainda identificar e compreender, a partir de uma pesquisa de 

campo realizada em Curitiba, as questões que facilitam ou dificultam a prática da Dança 

nas escolas municipais, como uma atividade artístico-criadora. Analisou o processo 

criador de alguns trabalhos apresentados no Festival de Danças 2004, onde o tema foi 

Quadros de uma exposição: A arte em movimento, que propunha a elaboração de 

coreografias a partir da seleção e releitura de obras de Artes Plásticas, de maneira crítica 

e criativa. Dando continuidade ao processo, em uma segunda seleção de coreografias 

realizada pela comunidade, foram escolhidas aquelas com características estereotipadas 

oriundas de danças da mídia e/ou com a valorização do virtuosismo técnico. Essas 

escolas selecionadas pelo público é que se transformaram em objeto de pesquisa de 

Assumpção, que assumiu que a escolha denotava os principais valores e ideais de Dança 

e arte naquele contexto. A autora identificou ainda que as reflexões sobre as obras de 

arte pouco se articularam com a criação dos movimentos, o que foi percebido nos 

resultados coreográficos. Vale ressaltar que dos 14 trabalhos analisados, dez foram 

orientados por professores de Educação Física e os outros quatro por professores com 

formações variadas, constatando-se a ausência de profissionais com formação específica 

na área de Dança. A autora identificou também que os trabalhos orientados pelos 

profissionais de Educação Física apresentaram, com maior recorrência, características 

de padrões estereotipados de movimento, alegando que a formação tende a apresentar o 

conhecimento de modo fixo e imutável.  Outras questões redundaram da análise do 
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festival, a exemplo da excessiva importância atribuída ao resultado e não ao processo; a 

participação limitada de alunos, através de seleções que não geraram a inserção efetiva 

da Dança na escola; a ausência de projetos para dar continuidade à proposta do festival 

ao longo do ano; a presença limitada do ensino dessa linguagem nas aulas de Artes, 

especificamente nessas escolas. Apesar das possíveis críticas, a autora enfatizou a 

relevância do evento para a valorização da Dança no meio escolar de Curitiba, 

constatando, através dessa experiência, que “é possível realizar um trabalho 

comprometido com a arte, com a sociedade e com o indivíduo enquanto sujeito social e 

agente” (p. 77). 

Entendemos que, em oposição à domesticação dos corpos que se impõe cada vez 

mais nas escolas, seja para combater questões relativas à indisciplina ou como 

entendimento de princípio educativo, as atividades artísticas e criativas (especialmente a 

Dança), enquanto linguagem que prioriza o movimento, podem contribuir para o 

processo de formação das pessoas desde os primeiros anos de vida.  

Neste capítulo já foram abordados conceitos e funções da Dança, percepções do 

corpo na contemporaneidade, além de alguns resultados de pesquisas realizadas sobre o 

ensino da Dança no Brasil e as contribuições dessa linguagem para o desenvolvimento 

infantil. A partir do exposto e dando continuidade às reflexões realizadas, sentiu-se a 

necessidade de incorporar o conceito de Corponectividade, através da abordagem do 

sujeito na sua integralidade. 

 

3.5  Corponectividade 

No processo de ensino adotado em nosso sistema educacional é notória a ênfase 

atribuída à racionalidade em detrimento dos demais atributos que são parte da textura da 

pessoa, a saber, o afetivo e o sensório-motor.  Supervaloriza-se a capacidade de 

raciocínio, que passa a predominar sobre as demais, e se abstraem os outros fenômenos 

que ocorrem com e no corpo, ou seja, com a pessoa (uma criança, jovem ou adulto), 

como se esses atributos não integrassem toda a sua complexidade. Em contraposição a 

essa tendência, Rengel (2007) desenvolveu o conceito de CORPONECTIVIDADE, 

demonstrando que a pessoa, a cada estímulo recebido, envolve-se integralmente, ou 

seja, emocional, física e sensivelmente, através da sua rede neural e do seu sistema 
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sensório-motor, numa percepção integrada de si e do que o cerca. Cada indivíduo é um 

ser diferenciado, com suas experiências culturais, memórias, textos próprios 

expressados em valores, impressões, sensações, enfim, um universo de múltiplas 

facetas.  Assim, quando um estímulo de uma ideia, de um símbolo, de um signo chega 

até alguém, este reage com uma dinâmica cuja capacidade de criar e interagir é 

envolvida, mobilizando-o também afetivamente, pronto a somar àquela informação ou 

conhecimento toda sua história e vivências pessoais acumuladas. Essa contextualização 

permite interagir, incorporar e acrescentar, numa interlocução contínua e crescente, em 

que transformações recíprocas e um repertório compartilhado são privilegiados, tendo 

assim a comprovação que agimos por CORPONECTIVIDADE.  

  Rengel constatou ainda que nas escolas e até na mídia, o modo com que a 

mensagem é trabalhada visa a atingir, apenas, o que é denominado mente, como se esta 

residisse, exclusivamente, no cérebro humano e não estivesse conectada/ancorada ao 

espaço/território físico de um corpo. É o que ocorre também na abordagem educacional 

tradicionalista, o conhecimento é transmitido de forma impessoal, excluindo o corpo, 

sem as nuances da sua mediação e singularidade, desembocando em uma marca de 

aprendizado padronizado e uniforme, sem relevância ou originalidade. Reforça-se a 

noção de que tudo acontece no seio de uma fronteira delimitada, sem flexibilidades, 

impondo uma imutabilidade de sentidos e um reducionismo na leitura de cada registro 

que são reproduzidos indefinidamente, sem lugar para o crescimento e a criatividade, 

tornando o aprendizado fixo e repetitivo. Nessa ótica, os diversos saberes são ignorados, 

as ideias e os pensamentos são vistos como alheios ao momento da experiência. A 

subjetividade é subtraída e os aspectos abstratos da imaginação e intuição não são 

levados em conta. 

  Tomando como ponto de partida que o aprendizado se faz através de signos e 

metáforas abstratas, podemos entender que a CORPONECTIVIDADE atua em 

consonância com a sequência interminável de conexões que se ampliam e repercutem 

em todo o sistema neural, biológico, sentimental, intelectual, espiritual. É no corpo que 

o abstrato toma forma e se materializa. A ação se faz em elaboração de ideias e 

conceitos, oferecendo o suporte para que o sentido do que é produzido naquele 

momento se torne ato, prática objetiva, ressignificação. Na CORPONECTIVIDADE, o 

aspecto objetivo é compreendido, antes, na subjetividade do sujeito, na dimensão do 

imaginativo, intuitivo, sentimento, enquanto que o subjetivo parte dos dados reais, 
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objetivos, para sua reelaboração, um dependendo do outro, um complementando o outro 

e se alimentando reciprocamente. 

Avançando na compreensão de CORPONECTIVIDADE desenvolvido pela 

autora, temos o conceito de ENAÇÃO, que, de modo generalizado, contém a maneira 

como as experiências são incorporadas a nós ou, podemos dizer, encarnadas, 

materializadas num processo que se define como “embodied”, “corporificação”, o saber 

e a ação se tornam sujeitos, entre o conhecimento e a prática há a simultaneidade como 

jeito de estar no mundo. 

Entender esses mecanismos torna-se fundamental para que se possa perceber a 

realidade, inclusive no âmbito da educação, permitindo reconhecer a necessidade de 

apropriação de novos conceitos, CORPONECTIVIDADE. Perceber que a pessoa é uma 

unidade impossível de ser fragmentada em instâncias exclusivas de emocionalidade, 

intelectualidade, espiritualidade ou corporeidade. Somos todos esses aspectos 

simultaneamente e qualquer conhecimento ou experiência passa por essas dimensões e 

as compõe enquanto textura única e original. 

É fundamental, portanto, que não se perca de vista que a pessoa, em sua forma 

de aluno ou de espectador de mídia, é um organismo singular, vibrante, complexo em 

seu emaranhado de sentimentos, sensações, impressões, imaginações, ações, ideias e 

vontades.  A pessoa se realiza e se materializa em toda a sua plenitude à medida que não 

se enxerga, simplesmente, como um resultado passivo de uma proposta que apenas 

divide e classifica para melhor manipular, descartando qualquer variável que aponte 

para outras opções.  

A contemporaneidade exige um sujeito mais intenso e mais aberto para atender 

às expectativas da vida atual. É preciso que nossos sentidos e nossas intuições 

despertem e possam entender que as palavras e os signos estão sempre readquirindo 

novos significados e incorporando outros sentidos no cotidiano de sua utilização, 

personificando assim uma permanente autocriação, fortalecida e alimentada pela 

reflexão e pelo embate nas situações de um aprendizado corponectivo. 

Pensar e agir de modo corponectivo dentro das práticas escolares significa 

efetivamente propor uma educação integradora do ser, sem a concepção dicotomizada 

de mente e corpo, e cujo rebatimento nas propostas pedagógicas não separa disciplinas, 
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saberes ou práticas por categorias ou prioridades, como ainda predominam nas escolas. 

As aulas das diversas linguagens artísticas, a exemplo da Dança, ainda são encaradas 

como mero momento de recreação, servindo para que a criança brinque, mexa-se e gaste 

energia e, mais ainda, como suposto ganho adicional, ¨volte calma pra sala de aula¨. 

Uma educação corponectiva coloca a Dança e outras linguagens artísticas como 

prioridades no ambiente escolar, niveladas com a leitura e a escrita, diluindo o conceito 

de disciplinas obrigatórias, dialogando com outros fazeres e saberes escolares, de modo 

inter e transdisciplinar.  

A partir desse embasamento teórico, abordaremos no capítulo seguinte os 

objetivos, recursos e procedimentos metodológicos utilizados no estudo, com suas 

respectivas justificativas devidamente fundamentadas. Para tanto, na construção do 

próximo capítulo, adotaremos como premissa o protagonismo das crianças na condição 

de sujeitos interlocutores.   
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Capítulo 4 

A interlocução com as crianças 

 

Esta pesquisa se pauta na análise do ensino da Dança a partir da Educação 

Infantil, na perspectiva das próprias crianças que vivenciam esta experiência, com vistas 

a discutir a presença dessa expressão artística nos seus processos de desenvolvimento.  

Para análise do ensino da Dança como prática educativa no contexto da Educação 

Infantil, privilegiamos as falas/gestos/movimentos das crianças como matéria-prima do 

estudo. Para tanto, procuramos construir um processo de interlocução com as crianças 

para pesquisar com elas duas questões principais: o que vivenciaram nas aulas de Dança 

e como percebem a Dança nos seus processos de desenvolvimento. A opção pelo 

processo de interlocução com as crianças está em consonância com os estudos de 

Vasconcellos e Sarmento (2007). Os referidos autores sustentam que é preciso dar 

visibilidade às crianças e romper com um processo de construção teórica que interpreta 

a realidade vivenciada por elas e descreve o desenvolvimento infantil numa perspectiva 

adultocêntrica. 

A pesquisa buscou captar os diversos modos de expressão das crianças, através 

de suas falas, gestos e movimentos, que emergiram a partir da interlocução com cada 

uma delas sobre o contexto das aulas de Dança. Foram percebidas, com especial 

atenção, as posturas de autonomia, iniciativa e espontaneidade ao se expressarem, ou 

seja, como protagonistas do processo e como corresponsáveis pela construção dos seus 

próprios conhecimentos. Nesse viés, a criança considerada como produtora de cultura, e 

não apenas repetidora de uma cultura socialmente imposta, ocupou nessa pesquisa o 

lugar central da análise, por partirmos do pressuposto de que as crianças são aptas a 

refletir, expressar e questionar seu próprio desenvolvimento. Reforçando essa hipótese, 

nos reportamos a Mayring (2002), que ressalta que a ênfase na totalidade do indivíduo 

como parte integrante do estudo, visto na sua historicidade, e dentro do contexto no qual 

se formou, é requisito essencial para a pesquisa qualitativa.  

A partir da análise das interlocuções com as crianças destacaram-se alguns 

aspectos relevantes nas aulas de Dança, a saber: a importância dos exercícios; a 

presença dos meninos nas aulas; a criação/improvisação; a importância dos pares para o 
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aprendizado; o significado dos movimentos, da postura e do espaço; o prazer e 

divertimento relacionado às aulas; o que mudou depois dessa nova experiência; e o 

papel da professora no processo de ensino-aprendizagem. 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, exploratório, realizado em uma 

instituição particular
11

 de ensino, localizada na cidade de Salvador, que oferece turmas 

de Educação Infantil, com grupos formados por crianças de 2 a 6 anos, e Ensino 

Fundamental, de 7 a 11 anos. Para esta pesquisa escolhemos uma turma específica com 

crianças entre 6 e 8 anos, onde a maioria já fazia aulas de Dança há pelo menos dois 

anos. Buscou-se analisar, a partir da escuta das crianças, sujeitos dançantes, as suas 

vivências nas aulas de Dança. Tendo como referência os estudos de Sodré (2006), 

também nos propusemos a incorporar a contribuição das crianças, como informantes 

competentes sobre suas vivências. 

Em relação aos estudos descritivos, Triviños (1987) afirma que as descrições dos 

fenômenos dependem dos significados construídos, relativos ao contexto em que a 

pesquisa acontece, de modo que a interpretação dos resultados traga a percepção do 

pesquisador sobre um fenômeno naquele dado contexto. No caso de entrevistas, cabe ao 

pesquisador, após as transcrições, analisar o conteúdo expresso dentro da rede de 

significações que o produzem, sendo as falas, gestos e movimentos do entrevistado 

parte integrante de um diálogo que ele estabelece com o entrevistador. Desse modo, as 

informações são produzidas de forma conjunta e simultânea, em busca da compreensão 

do fenômeno estudado. Nesses estudos, o processo da pesquisa ganha maior atenção do 

que o produto, uma vez que cada informante vivencia de modo singular o fenômeno 

pesquisado. 

No que se refere à análise dos dados, essa tende a seguir um processo indutivo, 

de modo que o conteúdo das conclusões seja mais amplo do que as premissas nas quais 

se basearam, não havendo preocupação em comprovar hipóteses (LAKATOS & 

MARCONI, 2007). 

Tratando-se de uma pesquisa com crianças, que tem como fenômeno de estudo a 

Dança, a análise dos dados extrapola a interpretação das falas, e neste sentido, a 

                                                           
11 É uma das poucas escolas particulares de Salvador que vem desenvolvendo há mais de três anos um trabalho 

voltado para a inclusão da Dança desde a Educação Infantil, com uma proposta diferenciada de abordagem da Dança. 
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filmagem das interlocuções garante o registro do instante em que a criança se utiliza de 

toda sua capacidade expressiva para se comunicar.  Salientamos, porém, que é um 

grande desafio transpor do vídeo para a linguagem escrita todos os sentidos e 

significados construídos pelas crianças.  

No que diz respeito à escola pesquisada, esta iniciou suas atividades em 1985, 

apoiada nos princípios construtivistas da época, agregando até os dias atuais, de maneira 

crítica e reflexiva, novos conhecimentos relacionados à psicologia cognitiva, sociologia, 

antropologia e filosofia. A escola trabalha na perspectiva de projetos, com o objetivo de 

desenvolver, junto às crianças, suas capacidades de interagir com um mundo em 

constante transformação. Para isto, elas são estimuladas a formular problemas, 

estabelecer relações, analisar e se posicionar diante deles. São cinco os eixos da escola: 

conhecimento do mundo, experiências, linguagens, convivência e centro de estudos. O 

Projeto Pedagógico se baseia em uma educação para a autonomia, dignidade e 

solidariedade humana, focado no desenvolvimento integral do ser humano. O espaço 

físico da escola é composto por salas de aula, biblioteca, salão para exposição e eventos, 

quadra esportiva, ateliê de artes plásticas e culinária, parque, área de recreação, cantina, 

videoteca, laboratório de informática. A escola oferece vários cursos extracurriculares, 

como: Dança, Teatro e Capoeira, sendo a Dança oferecida há três anos e meio
12

. 

Dentre as atividades extracurriculares, a Dança é proposta a partir de uma 

parceria com outra instituição particular de Salvador, que desenvolve um trabalho 

exclusivo de ensino da Dança há mais de 20 anos, consolidada na técnica de Dança 

moderna de Isadora Duncan, mantendo, desde 1992, um intercâmbio com a Isadora 

Duncan Foundation de Nova York. Desenvolve uma metodologia de trabalho 

diferenciado com as crianças de 3 a 7 anos, que possibilita que os conteúdos da Dança, 

organizados em forma de projetos, considerem os interesses das crianças e as 

singularidades de cada grupo. Busca oportunizar a ampliação das possibilidades 

expressivas de cada criança através do movimento, favorecer a construção gradativa do 

conhecimento de limites e potencialidades do corpo, bem como propiciar condições 

para a apropriação da Dança como código de linguagem e canal de expressão.   

                                                           
12

 Dados obtidos no site www.luanovaescola.com.br. 
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Logo, a escolha da instituição referida se baseou em dois fatores. Primeiro, ela 

oferece um trabalho apoiado principalmente na pesquisa de novos métodos de Dança 

junto às crianças pequenas, estando aberta à experimentação e ampliação do seu projeto. 

Segundo, por ter iniciado nessa escola a experiência como professora de Dança para 

crianças nessa faixa etária, e ter contribuído para a construção do trabalho desenvolvido. 

Trabalhei ao longo de dois anos como professora nesta escola e cursei em paralelo na 

escola-sede de Dança uma formação dirigida apenas para professores da área com nível 

superior em Dança. Essa formação abarcava debates e trocas de experiências, uma vez 

que todos os envolvidos já atuavam na educação, alguns como professores e outros 

como estagiários. Os encontros semanais eram compostos de discussões sobre leituras 

prévias, exposição de vídeos filmados pelos próprios professores durante suas aulas, 

debates com convidados, além de aulas práticas com novas propostas de atividades 

criadas pelo corpo docente. Dessa forma, a opção por pesquisar esse contexto de aulas 

de Dança se pautou no fato do mesmo defender princípios que considero essenciais ao 

ensino para crianças. Dentre os princípios referidos, destacam-se: a participação das 

crianças no processo de construção das aulas, o respeito à possibilidade de expressão 

inerente a cada uma delas, o ensino flexível voltado a novas experimentações, 

diferentemente de um ensino de técnicas rígidas para a Dança, engessadas em códigos 

preestabelecidos.  

Quanto aos recursos utilizados para o processo de produção dos dados, 

recorremos a uma máquina fotográfica digital, modelo Canon Eos T3i, em modo 

filmadora, um notebook modelo HP e folhas de registro.  

A filmadora foi usada para a gravação das aulas de Dança e o notebook, para 

exposição dos vídeos, editados a partir das gravações e apresentados durante os 

processos de interlocução individual com cada criança. Os vídeos, portanto, foram 

utilizados como mediadores no processo de interlocução entre a pesquisadora e a 

criança. Desse modo, cada criança assistiu às filmagens de sua própria aula, filmagens 

estas que foram submetidas a um processo de edição que resultou em quatro pequenos 

vídeos, de momentos diferenciados da aula, com duração média de 90 segundos cada. 

Esclarecendo melhor, as aulas gravadas foram divididas em quatro momentos distintos: 

exercícios em roda, exercícios por todo o espaço, exercícios individuais e exercícios de 

improvisação. Essa escolha foi decorrente do próprio andamento e rotinas das aulas 

ministradas pela professora. Durante as interlocuções, cada vídeo era apresentado à 
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criança para que ela respondesse às perguntas elaboradas segundo um roteiro de 

entrevista preestabelecida.  

De acordo com Garcez, Duarte e Eisenberg (2011), as videogravações permitem 

captar aspectos que vão além da fala, tais como: ações corporais e expressões faciais, 

difíceis de serem capturadas com outros recursos. A complexa rede de significados e 

sentidos, produzidos pelas crianças e pela interação delas com o pesquisador, no 

contexto da pesquisa, registrados pela câmera, facilita uma análise minuciosa do 

fenômeno, garantindo uma riqueza em detalhes para uma maior compreensão e 

entendimento das culturas infantis. Muitas vantagens foram apontadas para o uso do 

vídeo, tais como: observar contradições entre discurso e comportamento; minimizar a 

intervenção do pesquisador em determinadas situações; possibilitar novas interpretações 

do material gravado, cada vez que este for revisitado; permitir que outras interpretações 

do material sejam feitas por parte de outros pesquisadores; permitir um distanciamento 

emotivo do material no momento do registro, o que não ocorre nos registros 

manuscritos; possibilitar diferentes maneiras de visualizar o material gravado, 

utilizando-se dos recursos da tecnologia; servir de feedback para o pesquisador, que 

durante a pesquisa pode assistir as videogravações e modificar estratégias de filmagem, 

como o ângulo e o enquadramento da câmera; entre outros. 

Segundo as autoras, o vídeo não é um mero transceptor da realidade em 

imagens, uma vez que a subjetividade do pesquisador ou de quem esteja na função de 

realizar as filmagens estará presente no olhar da câmera e, consequentemente, nas 

escolhas que definirão um formato final para os vídeos. Elas salientam a necessidade de 

se conhecer o equipamento, assim como saber manipulá-lo, de modo que não se torne 

empecilho durante a pesquisa, além da importância do planejamento e testes prévios às 

gravações, já que escolhas a respeito do tempo de registro, o posicionamento da câmera, 

quem vai operá-la, se esta estará fixa ou móvel, entre outras, deverão estar condizentes 

com os objetivos da pesquisa. 

A forma como as vídeogravações foram elaboradas e divididas em quatro partes 

foi fruto das análises das visitas realizadas na turma de Dança. Em cada aula pode ser 

observada uma espécie de rotina sequencial no modo como eram estruturadas. A 

professora de Dança iniciava a aula com as crianças em roda, com diversos exercícios 

de aquecimento e alongamento. Em seguida, realizavam movimentos de deslocamento 
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pelo espaço da sala. Em um terceiro momento, cada criança realizava exercícios 

individuais, enquanto as outras observavam, e, ao final, as atividades eram voltadas para 

as improvisações e o ensaio da coreografia. No acompanhamento das aulas, durante os 

dias de filmagem, pude observar que a professora explorava diversas possibilidades de 

combinações, ordenamentos, tempos e formas de realizar os exercícios, considerando 

como eixo norteador os objetivos do programa da disciplina.  

Os estudos de Sodré (2006) deixam evidente que as crianças são boas 

interlocutoras e podem contribuir de forma efetiva com análises e críticas, desde que 

sejam usados recursos mediadores que mantenham a atenção da criança para o 

fenômeno estudado. Nas pesquisas apresentadas pela autora ela recorre a desenhos 

como recurso mediador, e no presente trabalho ficou evidente que as filmagens também 

podem ser utilizadas para tal fim, principalmente por estarmos tratando de uma 

linguagem corporal que se expressa, primordialmente, através dos movimentos. 

A pesquisa qualitativa, segundo Flick (2004), é caracterizada por um espectro de 

métodos e técnicas, precisando estar aberta a novas ideias, perguntas e dados, adaptados 

para a especificidade de cada objeto, em vez de um método padronizado único. 

Ressalve-se a complexidade dessa pesquisa, uma vez que o ato de refletir e exteriorizar, 

seja através da fala ou da interpretação de cenas gravadas de um fenômeno que é de 

natureza efêmera, como a Dança – que não se efetiva em um ato palpável mas em 

sensações e vivências – torna-se um grande desafio para a pesquisa, que conta com as 

crianças como informantes. Essa reflexão, contudo, não foi tomada como empecilho, ao 

contrário, serviu de alavanca para esta pesquisa e novas experiências de trabalhos com 

crianças. 

Para a definição detalhada dos procedimentos e recursos de produção das 

informações foi realizado um estudo-piloto, com o propósito de refinar o processo de 

interlocução, que possibilitasse a participação mais efetiva das crianças na análise 

pretendida. Para tanto, recorremos a duas crianças que não faziam parte da amostra da 

pesquisa, porém, tinham a mesma faixa etária e eram alunas de Dança em outra 

instituição parceira da escola-sede.  
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4.1 A experiência do Estudo-piloto 

 

O estudo-piloto foi idealizado como uma oportunidade para repensar decisões 

em relação à pesquisa de campo essenciais para a condução da mesma. A elaboração do 

roteiro de perguntas (conteúdo, ordem e quantidade de perguntas) e a forma de 

elaboração e utilização das videogravações durante as interlocuções com as crianças 

precisavam ser testadas, de modo que pudessem efetivamente favorecer a contribuição 

das crianças para o estudo.  

Para tanto, foi feito um contato com a escola para discutir sobre a possibilidade 

de realizar o referido estudo-piloto em outra escola parceira, e não na escolhida para a 

pesquisa. Considerando que se pretendia entrevistar, a princípio, o maior número de 

crianças que participavam das aulas de Dança na escola escolhida, e a possibilidade de 

algumas crianças ou pais não concordarem com a participação na pesquisa, preferimos 

recorrer a outra escola, também particular e com características que se aproximavam da 

escola definida para a pesquisa. Após a concordância, foi feito o contato com a 

professora de Dança de uma turma, composta por crianças de idades entre 5 e 7 anos e 

combinado um dia para a filmagem da aula. Realizada essa etapa, foram analisadas 

diferentes formas de organizar as imagens, de modo que estas servissem como 

mediadoras da interlocução com as crianças. Além disso, uma série de perguntas foram 

elencadas, a partir das primeiras inquietações a respeito do que procurávamos ouvir das 

crianças, juntamente com a análise das imagens. Decidiu-se, então, que as interlocuções 

se dariam a partir do fio condutor das imagens exibidas, organizadas em quatro vídeos 

com temas distintos, a saber: exercícios em roda, exercícios por todo o espaço, 

exercícios individuais e exercícios de improvisação. Essas atividades compunham a 

rotina das aulas de Dança das duas escolas, voltadas para crianças pequenas, resultado 

da construção de um sentido de unidade pelo corpo docente, que realizava reuniões 

semanais voltadas ao planejamento, discussão e reflexão a respeito da evolução de suas 

turmas.  

No estudo-piloto foram gravados diversos exercícios relativos a cada um dos 

quatro temas para compor os vídeos, o que resultou em quatro videogravações, com 

tempo médio de dois minutos cada. Ressaltamos que os exercícios foram escolhidos 

com o intuito de direcionar o olhar da criança em relação à sua prática na aula e, 
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também, na condução de uma interlocução com coerência entre perguntas e imagens. 

Desse modo, um elemento influenciou o outro. Assim, as quatro videogravações se 

estruturaram de modo a abarcar a diversidade de movimentos e momentos que 

constituíam a natureza das referidas aulas de Dança. 

Os critérios para escolher que crianças participariam das interlocuções no 

estudo-piloto foram: ter demonstrado interesse no dia em que a proposta foi 

apresentada, ter participado das aulas de Dança por mais de dois semestres, estar 

presente no dia marcado e ter 6 anos. Como não encontramos crianças com 7 anos na 

turma do estudo-piloto, escolhemos duas de 6 anos de idade, de modo que a diferença 

de idades fosse a menor possível em relação às crianças da pesquisa.   

No dia agendado com a escola me apresentei à professora regente da turma e 

conversei com ela a respeito da minha visita. Organizei o espaço em que se dariam as 

interlocuções. Estas não puderam ser realizadas na própria sala de Dança, que estava 

ocupada, porém, consegui uma sala ao lado com dimensões parecidas, boa 

luminosidade e silêncio. Todo o equipamento foi montado: notebook para exibição das 

imagens e a câmera em modo filmadora.  

A primeira criança foi então encaminhada para a sala, onde expliquei 

detalhadamente o que faríamos e iniciei a exibição do primeiro vídeo. Logo no início da 

interlocução, quando o vídeo começou a ser exibido, veio a primeira surpresa. A criança 

se levantou e passou a se movimentar, acompanhando os exercícios do vídeo ou 

realizando outros movimentos. Quando foram realizadas as perguntas, a criança 

continuava dançando, sem ao menos parar para responder. Em nenhum momento foi 

solicitado que dançasse, mas como estava respondendo e parecia se sentir bem, preferi 

deixá-la à vontade. 

Pensei então que o ato de dançar pudesse contribuir para a elaboração das 

respostas e para expor, com maior clareza, suas ideias em relação à Dança. A criança 

permaneceu então livre pelo espaço da sala, movimentando-se bastante, sendo chamada 

para sentar apenas nos momentos de exibição de cada videogravação. Outra surpresa foi 

que a maioria dos vídeos foi descrita com riqueza de detalhes, demonstrando estar 

atenta ao que vivenciava nas suas aulas.  

 



65 

 

 

Exemplo 1: 

Entrevistadora: O que vocês estavam fazendo no vídeo? 

 

Criança: Muitas coisas (se levanta e começa a dançar). Tem danças soltas que a gente 

pode fazer o que quiser, pular, dançar, fazer grand-jeté
13

, tem horas que todo mundo 

tem que ficar apoiado em uma perna testando o equilíbrio, tem que ficar assim, tem que 

ficar com quatro apoios testando o equilíbrio, tem que ficar assim oh, assim, dobrando 

a perna aqui oh, tem esse aqui, bota essa por baixo e se enrosca toda... 

 

A criança realizava diversos movimentos diferentes, fazendo referência também 

a exercícios específicos da aula, que apareciam, ou não, nos vídeos. Ao mesmo tempo 

que dançava, descrevia oralmente. 

 

Exemplo 2: 

 

Entrevistadora: Que legal essa dança, aonde aprendeu? 

 

Criança: Eu invento as danças e fico dançando pela minha casa toda.  

 

Entrevistadora: Então você não dança apenas nas aulas? 

 

Criança: Tem uma menina de três anos, que ela quer fazer balé, e eu dou aula pra ela.  

 

Entrevistadora: E o que você ensina pra ela? 

 

Criança: Ensino todas as danças que eu estou aprendendo, tudo que eu já aprendi. 

Sempre a gente começa com um grand-jeté, que é esse (recomeça a dançar). Depois a 

gente faz outro grand-jeté, ai depois a gente vai começando a dança, plié
14

, sobe, plié, 

sobe, ai depois ela pode dançar sozinha como ela quiser. Ela dança, eu digo: Faça uma 

forma de três apoios, ela faz assim. Faça uma forma de um apoio, ai ela fica assim, 

testando o equilíbrio. Ai, na hora das amigas eu pego na mão dela, vai, volta, vai, 

volta... E dou aula pra minha mãe e meu pai de artes e depois eu dou aula flamenca pra 

minha mãe. 

 

A criança citou termos/denominações de alguns movimentos de Dança enquanto 

os realizava, dizendo ensinar para uma criança menor e para a mãe. Ela demonstrou um 

                                                           
13 Grand-Jeté é um termo do balé clássico, e significa um grande salto. 

14 Plié também é um termo do balé, e significa dobrar ou flexionar os joelhos. 
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sentimento de apropriação, ao ponto de se colocar no lugar de professora, reproduzindo 

movimentos e comandos verbais utilizados pela mesma nas aulas.    

A partir dessa experiência do estudo-piloto pude estabelecer com as duas 

crianças um processo de interlocução profícuo, sendo contemplada com respostas que 

em muito superaram as minhas expectativas e que conduziram o processo de 

interlocução para novos caminhos, traçados a partir de uma infinidade de 

movimentos/palavras dançantes. 

Durante a realização e transcrição das interlocuções, novas diretrizes e 

definições começaram a emergir. Uma delas, que ficou muito clara desde o início, foi a 

necessidade de filmar as crianças durante suas falas. Muitas palavras/movimentos foram 

revelados e apenas a gravação do áudio não daria conta de captar a riqueza das suas 

diversas formas de expressão. A outra, em relação ao tempo de duração dos próximos 

vídeos, uma vez que foi constatado, a partir da terceira ou quarta exibição, que as 

crianças começaram a dispersar. Ficou definido então que a duração dos vídeos seria 

ainda menor, em torno de um minuto cada. Em relação às perguntas, algumas foram 

suprimidas e outras acrescentadas, a partir das próprias indicações das crianças durante 

as interlocuções. Com essas mudanças surgiu uma nova estrutura para o roteiro de 

entrevista antes da ida a campo na escola escolhida para a pesquisa, buscando um 

aprofundamento, ainda maior, da percepção das crianças a respeito da influência da 

Dança nos seus desenvolvimentos. 

Como exemplo de reformulação das perguntas, podemos citar a substituição do 

termo PARA QUE. Este, quando usado para questionar sobre a realização de 

determinado exercício, acabava induzindo respostas relativas apenas à apresentação do 

final do semestre, ou seja, elas diziam: 

– É como eu te disse, a gente faz esses exercícios juntando com a dança, pra 

aula aberta. 

Contudo, quando mudamos a pergunta, substituindo o PARA QUE pelo POR 

QUE faziam determinado exercício, as respostas obtidas ficaram mais compatíveis com 

os interesses da pesquisa, a exemplo: 

Pesquisadora: Por que vocês fazem esses exercícios? 
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Criança: Porque se a gente for dar um show de balé, a gente já vai saber fazer balé, se 

a gente for professora de dança, precisa saber muito bem o balé, se for fazer um teatro 

de bailarina, as sete bailarinas e a pop star, você precisa ter a pop star bailarina, a 

princesa bailarina e as outras bailarinas, então precisa saber dançar.  

O fato de se ter definido duas crianças como colaboradoras no estudo-piloto 

permitiu que as perguntas feitas à primeira criança fossem analisadas, criticadas e 

alteradas (ou não) para serem testadas na interlocução com a segunda criança. 

Ao longo das interlocuções, constatou-se que as duas crianças assumiram 

comportamentos bastante ativos, expressando-se através de uma variedade de 

movimentos, ao mesmo tempo que respondiam às perguntas oralmente. Por conta disso 

ficou estabelecido que após o estudo-piloto não apenas o áudio das interlocuções seria 

gravado, mas sim toda a performance da criança, uma vez que seus movimentos 

puderam transcender suas palavras. A partir da exibição dos vídeos e das perguntas, as 

crianças assumiram comportamentos que favoreceram os processos de reflexão, análise 

e expressão, por meio das suas falas, gestos e movimentos. 

Algumas respostas das crianças que participaram do estudo-piloto serviram para 

ilustrar a pertinência das perguntas e, principalmente, revelar a qualidade das respostas 

das crianças. Quando utilizamos a palavra “qualidade”, queremos destacar o grau de 

compreensão delas no que diz respeito aos objetivos da Dança ou ao seu propósito no 

processo de desenvolvimento humano. 

Como exemplo, vamos destacar algumas perguntas e suas respectivas respostas, 

relacionando cada uma com o que preconizam os teóricos da Dança. 

Exemplo 1: 

Pesquisadora: O que a dança representa na sua vida? 

Criança: A dança na minha vida é minha vida. Ela é tudo pra mim. É porque a dança a 

gente está se expressando pra falar, tipo essa dança (recomeça a dançar): Eu quero 

falar o que acho. Essa: eu quero me abaixar, eu quero pular, eu quero me divertir! 

Quero pular, dançar, brincar, lavar, faxinar, eu quero fazer o que eu quiser! 

 

Nessa fala, a criança enfatizou a importância que a Dança tem em sua vida, pelo 

fato de permitir que se expresse e que interaja com o mundo. Segundo Tavares (2011), a 

Dança significa a possibilidade de viver de forma autônoma e livre a sua 
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existencialidade. No ato do movimento, o sujeito elabora e realiza ações condizentes 

com seus pensamentos, impulsos, emoções, de modo que possa transcender a sua 

condição de oprimido, transformando a si mesmo.  

Rengel (2008) enfatiza a importância de nos percebermos integrados, uma vez 

que a conexão corpo e mente é inerente ao processo de desenvolvimento. No momento 

em que a criança afirma que ela pode expressar o que quiser através do movimento, ela 

está nos dizendo que a prática da Dança favorece o exercício de comunicação, e que são 

infinitas as possibilidades de explorar essa linguagem. Para a autora, os educadores, em 

geral, precisam se dar conta desse fato, e considerar a criança como um ser totalitário, e 

não fragmentado. Seus estudos aprofundados no método Laban ressaltam a ideia de 

corpo como uma totalidade física, emocional e intelectual.  

Exemplo 2: 

Entrevistadora: Você acha que a dança ajuda você a se expressar? 

 

Criança: Eu acho, porque a dança ajuda o seu corpo a se movimentar, a dança é o 

espírito da luz, a dança é muito boa pro corpo, e pra gente. Quando a gente dança 

nosso corpo fica mais disposto a fazer os movimentos. Se eu to como uma pedra, assim, 

e venho fazer balé assim (mostrando), e fico tentando, vai ajudar mais meu corpo a se 

soltar. Se eu to na cama, com febre, toda dura como uma pedra, se meu pai me botar 

em pé, botar uma música de balé pra eu dançar, eu vou dançar, dançar, e meu corpo 

vai ficar mole-mole. 

 

Com estes exemplos a criança nos fala do poder de transformação da Dança, e 

de como a nossa disposição para uma atividade física depende de um contexto que 

estimule esse movimento. Se a criança identifica que fazer algo que ela gosta pode 

ajudá-la a melhorar sua atitude diante da vida, ela tende a priorizar aquela prática e 

incorporá-la ao seu cotidiano, fazendo disso um hábito saudável e prazeroso.  

Rengel (2008) nos fala da importância dessa disposição para o movimento, de 

modo que sensações, atitudes, impulsos, pensamentos e inferências possam ter vazão, 

resultando em movimentos visíveis. Isto seria a qualidade do movimento se revelando a 

partir do que ocorre dentro do corpo, possibilitando que aquilo que até então não era 

possível de ser visto, ganhe forma através da Dança. 

As reformulações geradas no roteiro a partir do processo de interlocução no 

estudo-piloto evidenciaram sua característica como roteiro de entrevista 
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semiestruturada, uma vez que as perguntas previamente definidas puderam ser 

acrescidas de outras perguntas, permitindo um melhor detalhamento das questões 

abordadas.  

A partir dos objetivos que se pretende alcançar na pesquisa, segundo Manzini 

(2004), é que se elabora um roteiro de perguntas para a entrevista semiestruturada, 

servindo como guia para o pesquisador no momento da interlocução. Esse roteiro é 

composto por perguntas principais, que precisam ser pensadas quanto a sua formulação, 

linguagem, ordem e quantidade. Outras perguntas complementares surgem no decorrer 

da entrevista, de acordo com as necessidades momentâneas. Esse tipo de entrevista 

possibilita ao pesquisador uma compreensão do fenômeno de maneira mais ampla. 

  

4.2 Como escutar o que as crianças dizem e expressam 

Após a realização do estudo-piloto e todas as respectivas análises, preparamos o 

material para a ida a campo. O contato prévio com a escola, a fim de apresentar o 

projeto e obter autorização para realizá-lo na instituição já havia sido feito, assim como 

uma conversa com os pais das alunas
15

, a fim de descrever a proposta e obter a 

autorização para a participação das meninas em todas as etapas da pesquisa. Procuramos 

esclarecer que as crianças não seriam identificadas e que elas tinham direito de se retirar 

do processo em qualquer etapa. As crianças foram apresentadas à proposta, de modo 

que entendessem o objetivo e a forma de realização, ou seja: como seriam os 

procedimentos para coleta das imagens e para as entrevistas.  Explicamos também que 

as filmagens das aulas e das entrevistas iriam servir apenas para registro e análise, e que 

a presença da câmera durante algumas aulas não deveria alterar o comportamento e 

desenvoltura delas. 

As crianças que participaram eram todas alunas da instituição descrita 

anteriormente, de uma mesma turma de Dança, composta por 12 alunas, e tinham idades 

entre 6 e 8 anos. No total, trabalhamos com 11 alunas, cujos pais assinaram o termo de 

consentimento, com a aquiescência das crianças e da professora. Das 11 alunas, cinco 

estavam na Dança há três anos, duas, dois anos, uma, um ano e meio, e apenas três há 

                                                           
15 Só meninas participavam das turmas de dança na escola. 
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um ano. Logo, das 11 crianças, todas participavam de aulas de Dança desde a Educação 

Infantil, tal como era do interesse da pesquisa. Mesmo havendo cinco crianças que no 

período das interlocuções já haviam completado 7 anos, e uma criança que havia feito 8 

anos, todas tinham no máximo 6 anos quando iniciaram as aulas. Desse modo, justifica-

se o critério de escolha dessa turma a partir do tempo de prática, pelo fato de presumir 

maior experiência das crianças com a Dança. Outro dado é que de todas as alunas, 

apenas uma não participou de nenhuma apresentação de fim de ano da escola de Dança 

no espaço de um teatro, sendo que as cinco crianças, que já faziam aula há três anos, 

participaram dos três anos consecutivos das apresentações. 

As entrevistas individuais foram realizadas no turno em que a criança estudava, 

em horário pré-agendado com a escola e com a professora regente da turma, uma vez 

que cada criança precisava se ausentar da aula durante um período de 40 minutos, em 

média. Para tal, foi reservada a sala em que aconteciam as aulas de Dança, porém, em 

alguns dias, quando esta não estava disponível, outra sala foi utilizada para realização 

das interlocuções. Esse espaço também apresentava boas dimensões, sem praticamente 

nenhum obstáculo físico, apenas poucas carteiras ao redor do centro da sala, isolada em 

relação a possíveis interferências de pessoas e de sons externos. A diferença maior de 

um espaço para o outro foi quanto ao posicionamento do notebook. Na primeira, o 

equipamento era posicionado no chão, precisando a entrevistadora e a criança estarem 

sentadas no mesmo nível para visualização da tela. Já na segunda, em que o piso não era 

de taco como na sala de Dança, havendo também a presença de uma mesa, o notebook 

foi posicionado sob a mesma, e ambas se sentaram em cadeiras. As interlocuções 

aconteceram mediadas pela exibição das imagens e com o uso da filmadora e do 

caderno de campo para os registros. As crianças foram encaminhadas para a sala pela 

pesquisadora, que já havia, previamente, organizado os equipamentos de modo a 

facilitar o andamento das interlocuções.  

Na sala, a pesquisadora explicava que elas assistiriam a alguns vídeos da aula de 

Dança e responderiam a perguntas relativas a cada momento da aula. Esclarecia que iria 

gravar a interlocução com a câmara filmadora e também fazer anotações no caderno, 

quando necessário. Além disso, ressaltava que elas poderiam ficar à vontade para falar e 

fazer o que quisessem durante todo o processo. Quando constatávamos que a criança 

havia compreendido as atividades planejadas e parecia estar à vontade, dávamos início à 

entrevista com a apresentação do primeiro vídeo e, após a exibição, iniciávamos as 
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perguntas. Ao final, agradecíamos a participação da criança e a encaminhávamos de 

volta às atividades escolares.  

O tempo entre a exibição de dois vídeos, momento em que transcorria o diálogo 

principal entre criança e entrevistador, era muito variado. Em alguns casos, quando a 

criança indicava certa dispersão durante o vídeo, a entrevistadora buscava antecipar a 

pergunta, realizando-a ainda durante a exibição do mesmo, ou até fazendo algum 

comentário em relação ao que estava sendo visto, de modo que a criança voltasse a se 

concentrar. Cada criança expressava suas reflexões e análises de modo bem singular, 

algumas priorizando as falas, outras falando ao mesmo tempo que se movimentavam, 

ou contando histórias, ou gesticulando. Todas exploravam a simultaneidade desses 

modos de expressão. Ao longo das entrevistas, seis crianças sentiram a necessidade de 

se levantar da cadeira ou do chão para dançar, durante ou após a exibição dos vídeos. 

Coincidiu que justamente as crianças que não se levantaram para dançar foram as que 

tinham aula há mais tempo, com exceção de uma, que dançou muito durante a 

interlocução. Essa informação pode levantar dois questionamentos: o primeiro, se o fato 

de elas terem aula há mais tempo proporcionou uma condição maior de abstração e 

elaboração para refletir sobre a Dança; e o segundo, se essa atitude diz respeito apenas à 

característica da criança, àquelas que são mais introspectivas, daquelas mais 

extrovertidas, ou com maior facilidade para se expor. Em geral, as crianças se sentiram 

bastante motivadas para falar, argumentando com fluência, e na maioria das vezes essas 

falas foram permeadas por movimentos dos mais diversos: giros, corridas, saltos, poses 

e coreografias.   

Geralmente, as pesquisas de natureza qualitativa proporcionam grande 

quantidade de dados que necessitam de organização e análise. Segundo Alves-Mazzotti 

e Gewandsznajder (2002, p. 170), isto deve ser feito através de um processo contínuo, 

identificando as dimensões, categorias, padrões, revelando significados e comparando-

os com os objetivos que se pretende atingir. Assim, as imagens captadas no processo de 

interlocução com cada criança, as falas e os movimentos foram correlacionados, 

anotando-se as interpretações iniciais em relação à pesquisa proposta, seguido de uma 

ordenação de acordo com o roteiro de pesquisa e com a identificação de informações 

recorrentes, que posteriormente foram comparadas com os objetivos definidos, para 

análises e reflexões, destacando as palavras-chave e as categorias conceituais. 
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4.3  A descrição de uma aula de Dança 

 

Desde o início todas essas crianças demonstraram interesse em participar da 

pesquisa, o que se manteve durante as filmagens das aulas e entrevistas individuais, 

colocando-se curiosas pra entender e conversar a respeito da Dança. 

Sem dúvida, essa empolgação foi crucial para que a pesquisa continuasse rumo 

ao objetivo pretendido, pois o sucesso dependia do grau de envolvimento e 

disponibilidade delas para expor aquilo que pensavam. Suas percepções, falas e 

movimentos, questões subjetivas da experiência vivida por cada uma delas, foram sendo 

reveladas, compondo um material de entrevistas bastante complexo. O que despertava o 

interesse pela Dança, o que e como aprendiam, como se projetavam no futuro nessa 

arte, como viviam esse papel de pequenas dançarinas, tudo isso era fundamental para a 

pesquisa. 

Essa turma foi escolhida principalmente pelo fato de a maioria delas já fazer 

aulas de Dança, regularmente, há dois anos, o que não é tão comum para crianças dessa 

idade, pois poucas escolas oferecem esse tipo de aula, sendo que a tendência das 

crianças nessa faixa etária é desviar o interesse de uma atividade para outra. Desse 

modo, sem dar continuidade a uma única prática, muitas preferem experimentar 

variadas modalidades artísticas ou esportivas. Além disso, a proposta de Dança 

oferecida nessa escola, dentro da minha concepção do que deve ser o ensino de Dança 

para crianças, corresponde às expectativas de uma proposta aberta a experimentações, 

que valoriza a multiplicidade de movimentos e o poder de criação da criança. 

Apresenta-se como uma das possibilidades de se conceber uma proposta de aula 

criativa, participativa, que respeite as singularidades da criança. 

Outra característica que permeia o perfil da turma é a classe social em que as 

crianças se encontram. Todas, provavelmente, vêm de famílias com certo poder 

aquisitivo, o que permite oferecer aos filhos uma escola com uma educação de 

qualidade diferenciada, inclusive pelas opções de atividades que descrevemos 

anteriormente. Muitas das crianças, em conversas que pudemos ter, contaram-me que 

frequentavam aulas de inglês, capoeira, natação, assim como realizavam passeios e 
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viagens nas férias com a família. São crianças privilegiadas, que estão o tempo todo 

sendo estimuladas no seu processo de desenvolvimento.  

Para facilitar o entendimento do trabalho que era desenvolvido na turma, optou-

se por fazer uma descrição do espaço e uniforme utilizados nas aulas, bem como do que 

seria uma rotina dessa prática, dentre os cinco dias de gravação. A sala utilizada era 

adaptada para a Dança, com boas dimensões, piso adequado, um espelho em uma das 

paredes, bem ventilada e iluminada. As aulas ocorriam duas vezes na semana, após o 

término da aula regular. As crianças tinham um tempo para se trocar, fazer um lanche e 

aguardar o início da aula de Dança. Quanto ao uniforme, este foi pensado para a idade 

das crianças, composto por um collant branco, que facilita a visualização do corpo, uma 

túnica branca/transparente sob o collant (opcional), uma meia curta, uma sapatilha, e o 

cabelo preso em “rabo de cavalo”. A sapatilha, em alguns momentos da aula, era 

retirada para que fosse feito um trabalho direcionado para os pés, de sensibilização e 

mobilidade. A túnica foi inserida como referência à técnica de Isadora Duncan
16

, que 

tinha essa vestimenta como marca de sua Dança. Foi observado que algumas crianças 

preferiam fazer aula de cabelo solto, ou apenas com fivelas, e que o penteado não era 

algo imposto pela professora. Quando a criança esquecia o uniforme ou insistia em não 

querer usá-lo, a professora permitia que fizesse aula mesmo assim, com a condição de 

não tornar aquilo um hábito. A professora da turma era formada em Dança pela 

Universidade Federal da Bahia e trabalhava com crianças desde 2007. Estava ensinando 

essa turma pesquisada desde fevereiro de 2012.  

Quanto à rotina de uma aula podemos descrever tal como se segue. Inicialmente, 

as crianças chegavam à sala, enquanto a professora já aguardava por elas, posicionando 

o aparelho de som, escolhendo o CD, ou os materiais que seriam usados na aula. A 

professora então se sentava no chão e pedia que todas fizessem uma roda. Colocava 

uma música lenta, retornava para a roda, e passava a realizar alguns movimentos suaves, 

principalmente com os braços, enquanto as alunas aos poucos passavam a acompanhá-

la. No mesmo ritmo levantavam, e devagarzinho o círculo ia se desfazendo, formando 

uma “serpente” que se deslocava pela sala, explorando o espaço. Várias formas de 

deslocamento eram experimentadas, com passos largos, pequenos, de costas, com 

quatro apoios, acompanhadas ainda pela mesma música, suave e contínua. Os 

                                                           
16 Técnica já comentada a partir dos estudos de Guimarães (2006) e Rodrigues (2000). 
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movimentos aos poucos iam ganhando amplitude, até que uma nova roda era formada, 

maior e no centro da sala. A professora, em um gesto de oferecimento, transmitia a 

intenção do movimento para a criança que estava a sua direita, que então realizava um 

giro, e logo passava para quem estava ao seu lado, e assim sucessivamente. Depois da 

primeira rodada, a professora adentrava a roda para dançar, e na mesma intenção de 

oferecimento, convidava uma primeira criança a assumir o centro da roda. De forma 

contínua, cada uma experimentava esse momento de dançar no interior, convidando 

outra criança para tomar o seu lugar. Após esse momento, todas assumiam o nível 

baixo, em contato com o chão, na mesma configuração espacial. O fato de a música não 

ter sido interrompida e ter mantido a mesma cadência passava a sensação de um grande 

momento de envolvimento e participação de todas com a Dança, concentração em 

relação a si mesmo e ao grupo, como um período dedicado à flexibilização e à 

mobilidade. 

Já com outros contornos sonoros, a professora passava a realizar movimentos 

mais diretos, acompanhada pelas crianças. Sentadas no chão, faziam primeiro 

movimentos com os pés, de esticar, dobrar, girar, coordenando os dois lados, depois 

com as pernas, erguendo do chão, até realizarem uma espécie de abdominal, em que 

deitavam e erguiam o tronco. Por último, faziam movimentos específicos com os braços 

e tronco, com qualidades de ondulação. Os exercícios então continuavam, com um 

pouco mais de desafio, quando a professora realizava movimentos que exigiam maior 

sustentação do corpo contra a gravidade, com menos apoio do chão, e noções de 

lateralidade, assim como posições diferentes em relação ao centro da roda, passando 

pela posição de costas e de cabeça pra baixo. A professora não se detinha em repetir 

muitas vezes o mesmo movimento, e após duas ou três repetições de um mesmo lado, já 

modificava, o que pareceu funcionar em relação à concentração das crianças.  

Mais uma vez a roda ia se desmanchando, com a professora puxando a 

¨serpente¨, deslocando-se com os joelhos no chão, com quatro apoios e depois de pé. A 

professora fez menção ao termo ¨bola de sabão¨, referindo-se à necessidade da criança 

respeitar o seu espaço e o do colega, sem estar se batendo contra o outro. Ainda na 

mesma disposição espacial, experimentavam pausas e ritmos diferentes de passadas. A 

professora então dava o comando de dançarem por todos os lugares, livremente, o que 

fazia com que, rapidamente, todos os espaços da sala fossem ocupados. Outros 

comandos verbais foram dados, para que fizessem uma forma no nível alto, outra no 
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baixo e outra no médio. Pediu que balançassem devagar a forma, e que voltassem a 

dançar por todos os lugares. Depois, a indicação foi que fizessem uma forma dentro de 

si e fora de si, e que voltassem a dançar, porém sem sair do lugar. A professora falou 

então o nome de cada criança, para que dançasse até chegar num dos cantos da sala. 

Partindo desse canto, a professora relembrou o exercício dos  “Bauces”, 

executando-o. O movimento dos pés era uma espécie de corrida, porém, como se 

estivessem na areia quente, imagem sugerida pela professora. A cada volta (percorriam 

a sala fazendo três curvas), os braços deveriam completar um círculo, como se 

estivessem passando a mão na água, imagem esta também sugerida pela professora. Ela 

falou que as crianças deviam “usar as costas”, fazendo rotação de tronco. Uma criança 

realizava de cada vez, voltando para o lugar de origem. 

No próximo exercício,  “Skips duplos”, a professora também demonstrava que o 

movimento das costas era pra dentro e pra fora, que a criança deveria saltar esticando os 

pés, passando a perna pra frente após o primeiro salto, e que deveria atravessar toda a 

diagonal.   

A professora colocava uma fita esticada no meio da diagonal e anunciava o 

próximo exercício, “corrida com salto”. Mostrava a preparação e pedia que 

começassem. Preparavam-se esticando todo o corpo, com os braços pra cima, e como 

num mergulho, corriam até saltar a fita, acabando a corrida “em cima”, da mesma forma 

que começavam. Este exercício apresentava uma forma mais “livre” de ser executada 

que os dois primeiros, mas também estava focado nos elementos necessários para um 

salto, como o impulso, a projeção.  Após todas fazerem, a professora corrigia a 

preparação deste salto e pedia então que repetissem o mesmo exercício, agora mais 

atentas à preparação, podendo realizar o salto da forma que quisessem. Quando todas 

acabavam, pedia que dançassem por todo o espaço, ainda com a mesma música. 

Pelo fato de algumas alunas, ao longo da aula, terem insistido em dançar em 

frente ao espelho, a professora resolveu conversar sobre a diferença entre dançar atento 

a si mesmo, e ao seu reflexo. Ela pediu que todas se sentassem em roda e passou a fazer 

alguns movimentos na frente do espelho. Depois perguntou se achavam que era a 

mesma coisa quando dançavam na roda, no início da aula, e a turma, em coro, 

respondeu que não. Algumas alunas ainda acrescentaram observações, de que acabavam 
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ficando apenas no mesmo lugar, que parecia que estavam assistindo TV e que perdiam o 

passo. 

Após a discussão, a professora mudou de assunto, perguntando quais eram as 

cores do Estado da Bahia e quais sensações elas relacionavam com cada uma das cores. 

Em relação ao azul, falaram do céu, da calma, da respiração, do dormir.   Sobre o 

branco, falaram das nuvens, da paz, de sonhar, até de dor de cabeça. Do vermelho, 

falaram que era a cor do coração, do batom, do nariz de palhaço. A professora então 

pediu que abrissem a roda, colocou três fitas no centro, uma branca, uma azul e outra 

vermelha, e explicou que deveriam entrar na roda, uma de cada vez, já dançando, 

escolher uma fita, e, sem parar o movimento, dançar de acordo com a sensação que a 

cor lhes transmitisse. Ela reforçou que deveriam tomar as decisões dançando, e não 

parar o movimento para escolher. Exemplificou a sequência das ações e escolheu uma 

primeira aluna para começar. Quando todas acabaram, encerrou a aula pedindo que 

trouxessem, no próximo encontro, uma música de que gostassem e que falasse da Bahia. 

A professora me explicou depois que a razão deste último exercício de improvisação era 

a coreografia que iriam elaborar para o espetáculo de fim de ano, sobre o tema da 

cultura baiana. 

Esse foi o exemplo de um dos encontros, entre os cinco dos quais acompanhei 

para realizar as filmagens. Nesse exemplo, os quatro momentos escolhidos para a edição 

dos vídeos foram contemplados. O primeiro, quando fizeram exercícios em roda, 

intercalados pelo segundo momento, quando se deslocaram pelo espaço, os dois 

acompanhados pela professora. O terceiro, com exercícios individuais, mais voltados ao 

repertório da técnica de Isadora Duncan, e o quarto, quando improvisaram, com 

movimentos livres. 

Nas outras aulas, alguns desses exercícios foram repetidos, porém, a estabilidade 

maior foi em relação aos quatro momentos escolhidos para o vídeo. Na roda, a 

professora explorava diversos movimentos, objetivando concentração, aquecimento, 

alongamento ou fortalecimento. Pelo espaço, brincava com as diversas possibilidades de 

“caminhos” e formas de se deslocar, desenhando serpentes, diagonais, retas, círculos, 

utilizando apoios, ritmos e intenções diferentes. Nos exercícios individuais, manteve um 

grau de repetição maior, quando treinava alguns passos da técnica de Duncan, focados 

em saltos, expansão do plexo-solar, movimentos de tronco. No momento das 
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improvisações, explorou bastante a questão do espaço próprio e geral, os níveis, as 

formas em equilíbrio ou em movimento, os encontros com os colegas, a qualidade dos 

movimentos. Pelo fato de as aulas terem sido bastante dinâmicas e diversas entre si, 

optou-se pela descrição de apenas um encontro, mas na edição do vídeo, muitos 

momentos foram utilizados, para que as crianças tivessem uma visão ampla das 

possibilidades de movimentos que eram exploradas nas aulas, e isto, sem dúvida, 

enriqueceu o processo de interlocução. 

A intenção maior desse trabalho foi evidenciar como as crianças analisam seu 

processo de desenvolvimento a partir da contribuição da Dança, de modo que esses 

depoimentos sirvam para a análise dessa expressão artística no ambiente escolar, bem 

como para as pesquisas na área. No próximo capítulo, apresentaremos as 

falas/movimentos/expressões das crianças e traçaremos discussões a respeito dessa 

experiência de interlocução com as crianças a respeito da Dança. 
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Capítulo 5 

As crianças e a Dança: o que nos revelam suas falas e movimentos? 

 

Para esclarecer as estratégias metodológicas utilizadas nesta pesquisa, optamos 

por iniciar este capítulo com a descrição de uma interlocução realizada com uma das 

crianças participantes. Buscou-se, assim, evidenciar a experiência da criança sobre suas 

vivências nas aulas de Dança, com ênfase nas suas falas durante a exibição dos vídeos, 

bem como as perguntas formuladas pelo pesquisador, com as respectivas respostas e 

posteriores análises. Considerando que as interlocuções se desenvolveram de modo 

muito peculiar umas das outras, uma vez que se procurou aprofundar a experiência na 

Dança de cada criança, a interlocução a seguir, descrita na íntegra, exemplifica o 

processo metodológico adotado. 

Por se tratar de um estudo de caso em que o universo das crianças pesquisadas 

abrangeu somente meninas, de uma mesma escola e turma, para a análise das entrevistas 

foi definida como modo de identificação de cada criança a adoção de uma letra e um 

número, indicando, respectivamente, a ordem sequencial das entrevistas e a idade das 

crianças. Considerando que 11 crianças foram entrevistadas, as letras de A a K foram 

adotadas, seguidas dos números 6, 7 e 8, correspondendo às idades, ou seja, a criança 

B7 foi a segunda menina entrevistada e tinha 7 anos de idade.  

Segue a entrevista com A6, menina falante, bastante ativa, com movimentação 

solta, muito expressiva na fala e nos movimentos. A interlocução é dividida em quatro 

momentos, correspondentes aos quatro vídeos exibidos para a criança e utilizados como 

fio condutor da abordagem, conforme já descrito no capítulo sobre a metodologia. 

Primeiro momento 

O vídeo exibe a primeira parte das aulas com os Exercícios em Roda, 

conduzidos pela professora com toda a turma, utilizando uma diversidade de posições e 

dinâmicas, alternando exercícios com as crianças sentadas, em pé, focando movimentos 

de alongamento, fortalecimento, coordenação motora, equilíbrio, agregando objetos tais 

como bola, lenço e fita, elementos indutores para ampliação dos movimentos e maior 

desafio dos exercícios, no que tange à coordenação. 
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Desde o início da apresentação do vídeo, houve uma manifestação espontânea da 

criança, que começou a verbalizar e gesticular, intercalando as falas com pausas para 

observar melhor as imagens das aulas de Dança:  

A6: — Eu adoro fazer esse exercício... Cada dia a professora traz uma coisa nova. Tem 

algumas coisas que a gente já conhece, aí ela faz pra gente aprender mais um 

pouquinho, pra gente não errar na hora da nossa apresentação. Tem que ser 

importante pra nós. 

Pesquisadora: — Fazer os exercícios é importante? 

A6: — É importante pra aprender. É fácil, é divertido, porque a gente sempre gosta de 

fazer. Algumas pessoas ficam olhando, ai acham que a gente tá dançando, mas a gente 

tá sentindo no coração pra dançar.  

Pesquisadora: — Algumas pessoas acham o quê? 

A6: — Que a gente não tá dançando, ai a gente tem que sentir no coração pra dançar. 

Cada um dança do seu jeito. 

Pesquisadora: — E como é o seu jeito de dançar? 

A6: — Meu jeito é fácil, o jeito da professora é mais fácil ainda. 

Pesquisadora: — Porque seu jeito é fácil? 

A6: — Porque eu faço coisas fáceis, que eu já sei fazer, já me dediquei... Algumas 

coisas, como esse aqui (levantou e mostrou um exercício de equilíbrio com dois apoios 

no chão), eu já aprendi, como o da roda, esse daqui (sentou no chão e fez flexões e 

extensões com os pés e as pernas). 

 

  Desde o início da exibição do vídeo a criança demonstra o seu envolvimento 

com a Dança, reforçado pela afirmativa  “sentindo no coração”. Fala também da 

importância da professora no papel de mediadora do conhecimento e do seu interesse 

por novos aprendizados, deixando transparecer que a sua motivação para dançar está 

relacionada ao sentimento de prazer, que gera uma dança singular, diferente para cada 

sujeito (cada um dança do seu jeito). Essa sensação de prazer ao dançar não descarta na 

criança o reconhecimento da importância dos exercícios orientados pela professora para 

a apropriação dos movimentos. Vieira (2006) remete à Teoria do Conhecimento para 

nos falar da complexidade presente na prática de uma atividade artística, pois através 

dela podemos representar o mundo em que vivemos. Segundo ele, para dançar 

precisamos vivenciar e explorar o espaço-tempo, constituindo-se em uma maneira 
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sofisticada de conhecimento. Um conhecimento que a criança vivencia plenamente, tal 

como ela afirma: a gente tá sentindo no coração pra dançar.  

Buscando compreender melhor a relação da criança com as aulas e com o 

repertório de movimentos, questionamos: — Que outros movimentos você costuma 

fazer em sua dança? 

A6: — Tem outras coisas novas, porque não pode ser coisas que a gente já conhece 

muito... 

Pesquisadora: — Por quê? 

A6: — Porque tem que aprender os novos pra não ficar repetindo a mesma coisa... Se 

eu dançar esse daqui e repetir muitas vezes, fica sem graça! (Voltou a mostrar o último 

exercício que fez). 

 

A criança aponta o interesse por novos aprendizados e desafios, para que o 

processo das aulas continue motivador e torna a repetir a importância da apropriação de 

novos movimentos como parte do processo de aprendizagem. Essas questões colocadas 

pela criança corroboram a abordagem de Oliveira (2006), que em sua pesquisa discute o 

processo de ensino baseado em atividades que permitam a ação do aluno e sua 

apropriação do conhecimento. Parte do pressuposto de que todo conhecimento é uma 

aquisição ativa do sujeito, sendo que esta atividade é, primeiramente, sensório-motora. 

A autora enfatiza que no processo de desenvolvimento, as ações corporais são 

gradativamente internalizadas, coordenadas entre si e relacionadas aos processos de 

representação, ligados, por sua vez, à ação expressiva de sensações e sentimentos, o que 

dará origem às ações do pensamento. Assim sendo, a ação é necessária para o processo 

de apropriação do conhecimento.   

Na sequência da interlocução procuramos verificar a percepção da criança sobre 

as atividades desenvolvidas em roda e captar o papel da  “diversão” como elemento 

componente das aulas, através da pergunta: — Por que vocês fazem esses exercícios na 

roda? 

A6: — Pra aprender, conhecer mais os movimentos. Alguns ela traz e a gente se 

diverte, como aquele da bola que passa (fez o gesto). 
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Salientamos que, nesse momento, o vídeo exibido mostrava a professora 

realizando os movimentos em roda, de modo que todas as crianças pudessem se ver e 

também acompanhá-la. Entre os exercícios da roda, existem aqueles escolhidos para 

serem trabalhados em todas as aulas, de modo a atender aos objetivos propostos, 

complementados por exercícios novos, que exigem das crianças maior nível de atenção, 

mobilizando as ações de observar e realizar simultaneamente.  

Pesquisadora: — Você se diverte nas aulas? 

A6: — Sim, algumas pessoas ficam conversando e não pode isso, tem que ouvir a 

professora. Um monte de gente fica conversando, ai a professora tem de gritar. 

 

Mesmo com o desafio da concentração e exigência da atenção, a criança 

reconhece a diversão como um elemento presente nas aulas de Dança, porém faz uma 

associação entre diversão e dispersão, dispersão essa que se caracterizaria pela conversa 

das crianças durante os movimentos, provocando uma reação mais forte da professora:  

“ai a professora tem de gritar”. Essa fala da criança remete a minha experiência como 

professora de Dança na escola pública, uma vez que essa relação diversão/dispersão é 

muito presente, trazendo como uma situação recorrente o grito da professora como 

tentativa de viabilizar as atividades em classe. Constato que o tempo do silêncio, 

fundamental no processo de aprendizagem, não está incorporado ao repertório de 

vivência dessas crianças, que tendem a apresentar um comportamento dispersivo, com 

um excesso de agitação nas falas e nos movimentos. No âmbito do ensino público, as 

disciplinas que incluem a arte enquanto aporte educativo, a exemplo de Dança, Teatro e 

Música, ainda são pouco valorizadas, inclusive no contexto pedagógico das escolas, 

onde não recebem o mesmo tratamento que as disciplinas de conteúdos formalizados. 

Em relação ao ensino da Dança, por exemplo, cria-se uma expectativa por parte dos 

alunos de uma mera reprodução de coreografias “baseadas nas músicas de pagode ou 

axé”, que se constituem em estereótipos e limitam o interesse dos alunos para outras 

manifestações artísticas. Cerceia-se assim o potencial dessas disciplinas para o 

desenvolvimento da sensibilidade e abertura para uma aprendizagem mais integrada. 

Para Graham (1995), o objetivo maior da Dança é a liberdade, porém, esta só pode ser 

alcançada através da disciplina, que se caracteriza pela ordem que convém ao ensino 

através da observância de preceitos e normas necessárias à aprendizagem. Reafirma-se 

assim que, por mais que a brincadeira esteja presente na Dança, esta precisa ser 
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encarada com compromisso e responsabilidade, valores a serem desenvolvidos nas 

crianças ao longo das aulas (GRAHAM in PRESTON-DUNLOP, 1995).  

O livro Dance Words, de autoria de Valerie-Preston, constitui-se em uma 

minuciosa compilação sobre os elementos da Dança, dos mais variados artistas, 

professores e críticos de arte, reunindo conceitos fundamentais dessa linguagem artística 

abordada ao longo do século XX.  

Em relação à prática da Dança em outros momentos e espaços além das aulas, 

perguntamos: — Você dança em outros lugares? 

A6: — Danço, algumas vezes, como ontem, eu dancei em casa. Como hoje de noite eu 

danço... Cada dia eu danço uma vez. Ontem eu dancei, hoje eu vou dançar, depois de 

amanhã eu não vou dançar. 

 

Diante da resposta da criança, buscamos esclarecer os motivos que favoreciam a 

Dança como uma atividade tão presente, com a seguinte pergunta: — O que te faz 

dançar? 

A6: — Libertar o meu corpo. Me faz a alegria, a minha professora sempre traz coisas 

novas. A gente fez aquele do beija-flor, eu fui o beija-flor e as meninas pequenas foram 

as flores. Eu tive que usar aquela saia. 

 

A criança demonstra que a Dança está presente em outros momentos da sua 

vida, e relaciona esta atividade ao sentimento de liberdade, de alegria e ao papel da 

professora no incentivo à Dança. Relembra a coreografia que dançou no teatro em 

dezembro de 2011. O que diferencia o dançar em casa, na escola ou no teatro é a 

intenção de quem dança, a diferença entre dançar e mover o corpo. Brandt (1995) 

diferencia o ato de se mover e de dançar, pela atitude do sujeito, ou seja, a intenção 

posta no movimento pelo sujeito é que vai constituir a sua dança (BRANDT in 

PRESTON-DUNLOP, 1995).  

Nesse primeiro momento foram abordadas questões referentes ao papel das aulas 

de Dança, os elementos diversão e dispersão, o tempo e espaço dedicado à Dança extra-

aulas por A6, nossa entrevistada, e o seu envolvimento com o processo de 

aprendizagem. Embora tendo uma formulação prévia das perguntas, muitas questões 

novas emergiram a partir da interlocução com a criança, confirmando a característica 
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inerente às pesquisas realizadas a partir de um roteiro de entrevista semiestruturado. 

Desse modo, podemos concluir que atingimos o objetivo de uma interlocução ativa com 

a criança, que, através das falas e movimentos, transmitiu a sua vivência sobre as 

questões abordadas nesse primeiro momento.  

Segundo momento 

O vídeo mostra os Exercícios pelo Espaço, ou seja, aqueles em que a professora, 

acompanhada por toda a turma, explora as diversas possibilidades de deslocamento, 

através de formas serpenteadas, com linhas retas e curvas, deslocando-se com quatro 

apoios, andando a passos largos, correndo, com ritmos variados. Ao final, o vídeo 

mostra um pequeno trecho do ensaio da coreografia em preparação para ser apresentada 

no espetáculo de final de ano. 

Durante a apresentação do vídeo, A6 se levantou e permaneceu em frente à tela, 

assistindo, comentando, gesticulando e realizando alguns movimentos, semelhantes aos 

que assistia. 

A6: — Aquele passo que a gente faz assim (levantou e mostrou), que a gente desce e 

sobe, é divertido. Igual a corridinha. Alguns estão desconcentrados, uns colegas vêm e 

dançam com a gente, como Davi, Tiago, Mateus
17

. A gente fez essa dança da 

corridinha, é tão divertido! 

Pesquisadora: — O que você acha dos meninos fazerem dança? 

A6: — Lindo, como todo mundo dança bonito. Pode usar qualquer roupa, pode usar 

collant, uma meia-calça, pode usar tudo! A menina tem que usar isso, um collant e uma 

túnica. 

A criança concordou que não existe diferença entre meninos e meninas fazerem 

aulas de Dança. Os três meninos mencionados, na mesma faixa etária, ingressaram na 

turma de Dança durante o processo das filmagens, portanto, não foram incluídos na 

pesquisa. Entre as crianças, constatei a integração harmoniosa e natural dos dois 

gêneros, apesar de não ser comum a presença dos meninos em aulas de Dança em 

escolas particulares, onde há uma oferta de outras modalidades de atividades físicas 

supostamente mais adequadas ao gênero masculino, a exemplo de lutas diversas e 

esportes.  

                                                           
17 Como optamos por não expor a identidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa, os nomes citados nas falas são 

fictícios. 
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Situação diferenciada é encontrada nas escolas públicas, nas séries de Educação 

Infantil e ensino básico, que oferecem a Dança enquanto disciplina diferenciada, 

obrigatória para toda turma, independente do gênero. A primeira reação de alguns 

meninos é questionar se a Dança é balé. Apesar de a professora esclarecer a proposta da 

disciplina e a não vinculação com o balé, em alguns movimentos, durante as primeiras 

semanas de aula, ainda existe um temor por parte de alguns meninos, quando 

correlacionam o movimento proposto com movimentos associados ao balé. O problema 

é superado com a explicação, pela professora, da importância dos movimentos para 

fortalecimento muscular e ganho de habilidade corporal, a exemplo do movimento de 

esticar o pé, necessário para a realização de inúmeras ações, como a corrida e os saltos.  

Retornando a fala de A6, e em contraposição a sua aceitação e incorporação com 

naturalidade da presença dos meninos,  referenciamo-nos em Marques (2010), que nos 

diz que um dos maiores preconceitos relacionados à Dança no Brasil está ligado ao 

gênero. Esse preconceito está associado ao imaginário social de que a Dança se 

caracteriza, primordialmente, pela suavidade e delicadeza, o que faz referência ao balé 

clássico, como se essas características se opusessem a um modelo de comportamento 

masculino socialmente esperado. Além disso, a prática da Dança historicamente está 

relacionada à fluidez da intuição, das emoções, o que tradicionalmente não é admitido 

como postura masculina em uma sociedade culturalmente machista. A reação das 

crianças talvez indique que o preconceito de gênero em relação à prática da Dança se 

configura como uma visão adultocêntrica, com tendência à superação. 

Retomando a interlocução com A6, e abordando a forma de apropriação do 

espaço e a interação com as outras crianças, formulamos as seguintes perguntas: — 

Qual a diferença de dançar por todo espaço e no mesmo lugar? 

A6: — É fácil! (levantou e mostrou) Assim, eu sou uma árvore, no vento, no lugar. 

Pesquisadora: — E como é dançar com suas colegas? 

A6: — É ótimo, um sentimento muito divertido. 

Pesquisadora: — O que você aprende com elas? 

A6: — Aprendo algumas coisas, outros movimentos... Juju me ensinou um movimento 

que eu achei legal (fez um movimento sinuoso com todo o corpo, deslocando-se pela 

sala). 
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A partir do destaque à improvisação, aos movimentos criados por elas, aproveitamos 

para perguntar: — Que movimentos você gosta de fazer quando improvisa? 

A6: — Eu gosto de fazer todos os movimentos. Eu me sinto livre, igual uma ave 

(movimentou os braços). A ave não vive no céu? 

Pesquisadora: — Qual a diferença de acompanhar a pró Letícia e improvisar? 

A6: — Dançar do seu jeito é mais fácil, porque quando a gente não souber (levantou e 

fez um movimento de sustentar a perna no ar), se ela fizer um passo difícil, a gente pede 

ajuda a professora e ela ajuda a gente. 

Conduzimos a entrevista abordando a relação entre sentimento e Dança: 

Pesquisadora: — O que você sente quando está dançando? 

A6: — Eu sinto uma alegria que sai assim, ai eu danço por todos os lugares (gesticulou 

com os braços). 

 

Em relação à apropriação do espaço, a resposta de A6 usa uma metáfora, 

comparando seu corpo a uma árvore, para fazer referência a um movimento em um 

espaço delimitado, em contraponto aos movimentos improvisados que utilizam todo o 

espaço, exemplificado pelo percurso do voo da ave, ressaltando a experiência do 

improvisar, do movimento livre. Finaliza esse momento da interlocução 

correlacionando os sentimentos de liberdade, prazer, diversão e espontaneidade com as 

aulas de Dança.  

Terceiro momento 

O vídeo retrata os Exercícios Individuais, quando a criança realiza sozinha 

alguns movimentos, uma de cada vez, enquanto a professora corrige as dificuldades na 

execução e as demais crianças observam. São exercícios de saltos, corridas, giros, que 

exploram principalmente o espaço da diagonal, além de círculo e linhas, com a 

utilização, em determinados exercícios, de um lenço como elemento auxiliar aos 

movimentos. 

  Durante a apresentação desse terceiro vídeo a criança continuou falando e 

dançando. 

A6: — A gente dançava, a gente fazia um pulo, se preparava, e poh! (mostra uma 

corrida com salto), eu adoro fazer isso! A gente fez esse movimento lembra? (fez saltos 

se deslocando). A dança é livre, como se eu dançasse do meu jeito, assim (fez lindos 
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movimentos pela sala). Todo mundo pode dançar do seu jeito, e ninguém pode rir, se 

alguém rir a colega pode ficar chateada, e não falar mais com ela... 

 

Nessa fala, a criança enfatiza a importância da cumplicidade no grupo, do 

acolhimento e aceitação das diversas formas de expressão dos colegas. É fundamental 

esta percepção por parte da professora, de modo a favorecer a construção de um 

ambiente em que todos se sintam estimulados a se expressarem livremente. A busca 

dessa ambiência objetiva criar um clima propício à aceitação da diversidade,  evitando 

comparações e críticas desnecessárias sobre o desempenho das crianças que compõem o 

grupo, contribuindo para um processo de ensino-aprendizagem que minimize a 

competição, valorizando a experimentação individual, o momento de criação em que 

cada criança se sinta respeitada na sua subjetividade e exteriorização dessa 

subjetividade. Nessa prática de exercícios individuais com observação de cada um dos 

colegas, está implícito que o ato de observar não é meramente passivo, na medida em 

que induz ao reconhecimento da diversidade nas formas de expressão criativa. Esse 

processo de interconexão mente-corpo é discutido por Rengel (2007), através do 

conceito de Corponectivo. Essa conceituação de corpo gera um tratamento do 

movimento enquanto transmissor de toda a rede referencial do sujeito, suas memórias, 

vivências culturais e sociais, seus traumas, sua constituição física.  

Na perspectiva de aprofundar a análise da apropriação do espaço nas aulas de 

Dança, perguntamos: — O que vocês aprendem sobre espaço? 

A6: — Espaço, dividir com o outro. A bolha de sabão, a gente não pode se bater, senão 

pode machucar aqui ou aqui.  A gente pode usar qualquer espaço. Se eu tiver bem aqui 

(levantou e se posicionou em um lugar da sala), e tiver alguém do meu lado, ela vai 

ficar aqui. Se tiver alguém na minha frente, uma pode tropeçar no pé da outra e cair.  

 

No que se refere à utilização do espaço, a criança enfatizou a necessidade de 

aprender a compartilhá-lo com o grupo, expressando de forma clara que existe um 

espaço próprio, que deve ser respeitado, e um espaço geral, que deve ser dividido. Nas 

aulas, a professora utilizava a imagem de uma ¨bolha de sabão¨ em torno do corpo das 

crianças, que deveria se manter intacta, sem estourar, enquanto dançavam por todos os 

lugares, para criar a ideia do espaço próprio/kinesfera. Para Rengel (2006), que 

desenvolveu seus estudos baseados na teoria de Laban, o elemento espaço nos ajuda a 
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compreender quem sou eu e quem é o outro. Rengel adota o conceito de espaço direto 

ou multifocado, referindo-se, respectivamente, a um único foco no trajeto a ser 

percorrido e à maior flexibilidade de focos desse trajeto. Desse modo, os exercícios que 

trabalham com este conceito contribuem para desenvolver noções da relação do corpo 

no espaço. Para Preston-Dunlop (1995), o espaço pessoal, também conhecido como 

kinesfera ou cinesfera, é um espaço imaginado que o dançarino tem como próprio, que 

deve ser organizado e preenchido com seus movimentos. 

Mudando o foco do espaço, mais especificamente para as posturas que o corpo 

assume no espaço, perguntamos: — E sobre postura? 

A6: — Perna de índio e as costas levantadas (sentou no chão), não assim (mostra a 

coluna curva). Tem que ter postura pra fazer a dança, como essa (em pé, fez um 

movimento de flexão e extensão do tronco). Postura é fácil de fazer... Se tiver assim, de 

qualquer jeito (em pé, deixou o tronco pesar em direção ao chão), não é bom, porque 

assim, se você fechar os olhos você pode dormir oh! Vai ficar parada e quando uma 

empurrar a outra vai cair! 

 

A criança relaciona postura com a posição ereta do tronco e simetria dos 

membros,  “perna de índio”, bem como a prontidão para os movimentos. Para Cohan 

(1995), a postura é uma maneira de sustentar o corpo, gradualmente desenvolvida 

através da centralização, equilíbrio e gravidade, mas que necessita de um feedback, de 

modo a confirmar se a maneira como se percebe é realmente a maneira correta. Ele nos 

fala que a postura do corpo, ao mesmo tempo que revela, também produz sentimentos, e 

permite ao dançarino se mover em qualquer direção (COHAN in PRESTON-DUNLOP, 

1995). 

Retomando a entrevista, foi perguntado: — E sobre movimentos? 

A6: — Aprendemos alguns movimentos, como esse que eu te mostrei (mostra de novo 

saltos ao mesmo tempo que vai se deslocando), que eu amo esse. A gente fez skip no 

ano passado (mostra), e esse ano estamos aprendendo coisas novas. 

Pesquisadora: — O que mudou no seu corpo depois que você começou a fazer dança? 

A6: — Eu aprendi um movimento que é muito difícil. Passar o pé atrás da cabeça 

(levantou e fez um movimento se contorcendo), esse é muito difícil também, é um 

exercício de esticar os pés (sentou e fez uma posição de alongamento), e esse é da 

dança (mostrou movimentos com os pés, depois saiu andando de quatro apoios e 

continuou dançando, com movimentos mais rasteiros). Cada um tem que dançar do seu 

jeito, você tem que dançar o que você criou. 
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A Dança apareceu como estímulo à superação dos limites através do 

aprendizado de movimentos gradativamente mais exigentes. Mais uma vez A6 

demonstrou satisfação em aprender novos movimentos, e reconheceu a Dança como 

uma expressão singular, de cada sujeito. Cohan (1995) destaca que o dançarino precisa, 

ao longo de sua formação, adquirir ferramentas que o possibilitem aperfeiçoar sua 

Dança, tais como centramento, equilíbrio, postura, gestual, ritmo, movimentação no 

espaço. Ressaltamos que a fala da criança é convergente com a análise de Cohan, 

embora o objeto da análise do autor seja a formação profissional do dançarino. Marques 

(2010) remete à metodologia desenvolvida por Laban para lembrar que esta, apesar de 

valorizar a expressão natural e espontânea da criança, apoiava-se também em conteúdos 

a serem trabalhados, enfatizando a importância da qualidade técnica, de modo a lapidar 

habilidades essenciais à formação do dançarino, porém, mantendo a prioridade ao 

processo, e não ao produto. 

Quarto momento 

O vídeo apresenta os Exercícios de Improvisação, quando as crianças são 

convidadas a dançar do seu jeito, de modo mais livre, sem precisar imitar ou reproduzir 

um movimento realizado pela professora. Elas exploram todo o espaço, algumas vezes 

acompanhando comandos verbais da professora, como a solicitação de pausas, 

construção de formas (de um apoio, com o corpo torcido, esticado, entre outros), em 

níveis diferentes (alto, médio e baixo). As crianças utilizam, em um momento do vídeo, 

fitas coloridas, para um exercício de improvisação voltado ao tema da coreografia, em 

que, dispostas em roda, uma de cada vez dança, enquanto as outras observam.  

Durante a exibição do vídeo a criança criticou uma colega que estava se 

arrumando na frente do espelho durante a aula, assim como descreveu um dos 

exercícios e o acompanhou dançando. Depois continuou, com o seguinte comentário:  

A6: — Têm coisas que são difíceis de fazer. A forma tem que parar! Algumas formas 

são difíceis! Tipo essa (mostrou uma posição em que apoia as mãos no chão, fica de 

cabeça para baixo e estica uma das pernas quase 180 graus), você tenta ficar de cabeça 

pra baixo e não consegue.  

Pesquisadora: — E precisa do que pra aprender? 

A6: — Tem que ter treino, tem que ter arrumação, pra você aprender! Se a gente 

dançar no gelo, e ter um escorrego, tudo bem, a gente pode fingir que é um passo de 

dança, assim oh! (simulou um escorregão). O que você erra pode fingir que é dança. 

Não precisa ser tudo imitação da professora, algumas coisas você tem que fazer do seu 
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jeito, porque a professora fala “dança sozinha sem eu mostrar”, ai você dança sozinha, 

e se diverte (fez giros). 

 

A criança relatou a importância do treino para o aperfeiçoamento dos exercícios, 

percebendo que desse modo desenvolve aptidões para criar sua própria Dança. Mesmo 

que em um determinado momento não consiga realizar o movimento pretendido, pode 

fazer uso do recurso da improvisação para corrigir um possível erro, exemplificando 

através da ação de escorregar no gelo. Assim, explora a possibilidade de criar e 

transformar a partir do  “erro”. Diferenciou o imitar a professora do criar a própria 

Dança, enfatizando a diversão nesse processo de criação. Marques (2010) destacou os 

estudos de H’Doubler, em que ela deixa claro que o  “natural”,  valorizado nas danças 

livres, não faz referência ao movimento sem forma, mas ao movimento codificado ou 

imposto. Para tal, fala da importância do professor de Dança estimular o aluno a 

aperfeiçoar seu movimento expressivo. Assim, apenas o ato de executar movimentos, de 

modo cadenciado e acompanhado por uma música, não se constitui em um fazer 

artístico, sendo necessário o esforço criativo em dar forma estética e sentido à Dança. 

Desse modo, os momentos de técnica e de improvisação não devem ser vistos como 

coisas totalmente distintas ou antagônicas, mas sim complementares. 

Como já se aproximava o tempo para finalizar a entrevista, procuramos focar 

questões mais abrangentes, em que a criança pudesse relacionar a Dança com aspectos 

mais subjetivos, seguindo com a pergunta: — Na sua vida, mudou alguma coisa depois 

que começou a fazer dança? 

A6: — Não, tudo é normal. Meu irmão gosta de dançar, ele fica assim no berço, oh, 

tentando pular (mostrou). Teve um dia que ele pulou mesmo, e pode ser uma dança, 

olha! (fez um pulo trocando as pernas). 

Pesquisadora: — Então os movimentos que nós fazemos no dia a dia podem se 

transformar em uma dança? 

A6: — Pode, como esse movimento, oh! (fez movimentos cruzados com os braços). Eu 

to com duas espadas, e posso trocar de mão (mostrou), isso é uma dança. Uma dança 

pode ser de qualquer jeito. Eu posso fazer a árvore, ou o peixinho. A gente pode 

inventar qualquer dança.  

Pesquisadora: — O que significa dança na sua vida? 

A6: — Dança é um negócio bem divertido, que eu se mexo muito! Eu adoro dançar em 

casa, o movimento da dança... (começou a fazer vários movimentos diferentes). Eu 
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inventei esse. Você tá segurando um xequerê
18

, assim oh, ai segura o xequerê, não 

deixa cair, ai faz uma dança. 

 

A criança identificou a presença dessa linguagem em outros momentos da sua 

vida, correlacionando ações do cotidiano ao ato de criar Danças, compreendendo como 

algo mais amplo, um modo de expressão particular, não restrita a códigos específicos de 

movimento ou a Danças preconcebidas. Sobre o entendimento do corpo na 

contemporaneidade, Júnior (2006) nos traz a seguinte citação:  

Este é compreendido não apenas como espaço físico, mas já como entidade 

comunicativa, como trânsito e movimento, como mídia e pensamento, como 

história e narrativa. Estamos portanto diante de um corpo semiótico e 

cultural, composto de significados, símbolos e sinais, de memória e de 

histórias, tanto quanto de órgãos e trocas bioquímicas.(...) No corpo 

semiótico e cultural, a base física é expandida pelo corpus de significados 

trazidos por outros corpos, por suas trajetórias, por suas vidas e suas 

histórias.  

 

Desse modo, estamos em permanente troca com o mundo, elaborando e 

ressignificando experiências, que, no caso das crianças, constituem-se primordialmente 

através do movimento. 

Vasconcellos (2007) deixa evidente em seus estudos que a participação das 

crianças está relacionada com sua visibilidade e protagonismo.  Ressalta que é preciso 

dar espaço para as diferentes linguagens, vivências e modos de subjetivação de cada 

criança. 

Finalizamos assim a primeira parte da análise baseada na entrevista de A6, e 

damos continuidade abordando as interlocuções das demais crianças, tendo por base o 

mesmo procedimento metodológico realizado com A6, ou seja, a exibição dos quatro 

vídeos acompanhada de entrevistas individuais semiestruturadas. 

 

  

                                                           
18 Instrumento musical de percussão da África. 
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5.1  A interlocução com as crianças: protagonismo e percepções  

Para apresentar a análise dos dados do conjunto das crianças, de acordo com os 

quatro momentos do vídeo, utilizaremos a mesma sequência desenvolvida nas 

interlocuções individuais. Assumimos reorganizar a ordem das respostas, incluindo 

falas, expressões e movimentos das crianças, de modo a dar melhor visibilidade aos 

aspectos mais relevantes e abordados com maior frequência. Constatamos que muitas 

das respostas foram similares e puderam ser organizadas em conjuntos específicos, 

porém permeadas de observações e nuances individuais, que reforçam o protagonismo 

da criança enquanto sujeito ativo no processo da Educação Infantil, especificamente nas 

aulas de Dança.  

A organização dos resultados em conjuntos coesos ou eixos temáticos, para 

Duarte (2004), possibilita um procedimento minucioso de interpretação de cada um 

desses conjuntos, articulando-os entre si, em vistas de formular hipóteses explicativas 

ao objeto em questão. No presente estudo, os eixos emergiram no próprio processo de 

análise, identificados pela presença de conteúdos recorrentes no discurso das crianças, 

articulados aos objetivos da pesquisa e às referências teórico/práticas. Esses conteúdos 

recorrentes podem aparecer em forma de respostas semelhantes, complementares ou até 

mesmo divergentes, as quais contribuem para a compreensão da inter-relação entre os 

elementos compositivos das aulas de Dança. O autor ressalta ainda que a fala dos 

entrevistados (nesse caso, das crianças) tem valor por si só e não pode ser utilizada 

como mera ilustração de teorias explicativas, entretanto, podem fornecer subsídios para 

o questionamento de pressupostos e concepções teóricas ditas consolidadas.   

O primeiro vídeo apresentado exibe o momento inicial da aula, quando a 

professora desenvolve em roda, junto com as crianças, um conjunto de exercícios 

focados na concentração do grupo e no aquecimento, a partir de movimentos realizados 

no chão e nos níveis médio e alto. São exercícios diversos, alguns voltados para o ganho 

técnico e de condicionamento e outros para a expressividade e comunicabilidade. 

Segundo Marques (2010), a partir de reflexões sobre os princípios do Método Laban 

aplicado ao ensino da Dança atual, nossos padrões de movimento são construídos por 

inúmeras técnicas que se entrecruzam e se complementam, não existindo nenhum 

sujeito destituído completamente de técnicas, mesmo que essas sejam absorvidas de 

modo indireto, através da observação, e não de um treino específico. Podemos 
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relacionar as conclusões de Marques ao método de Dança adotado na escola, objeto de 

pesquisa, onde as aulas são estruturadas com base em um repertório diverso de técnicas, 

em que a técnica de Isadora Duncan, embora dominante, articula-se com outras 

referências para atingir os objetivos almejados. 

 A primeira questão abordada com as crianças buscou captar suas impressões 

sobre os exercícios praticados no momento inicial das aulas. Nove crianças, dentre as 

onze entrevistadas, ressaltaram a importância dos exercícios como preparação para 

dançar, e apenas duas (H7 e K7) não souberam expressar por que faziam os exercícios. 

Vale salientar que dentre todas as entrevistadas, H7 e K7 foram as crianças que menos 

interagiram durante todo o processo de interlocução, inclusive elas próprias destacaram 

que se sentiam tímidas e que a Dança estava ajudando a superar a timidez. O número de 

respostas que destaca a compreensão dos exercícios como preparação para dançar (9 em 

11) sugere que a professora pode ter explicado a necessidade dos exercícios como parte 

do processo preparatório e ter detalhado suas funções, porém, os argumentos utilizados 

pelas crianças  parecem evidenciar impressões particulares construídas por elas na 

experiência dos exercícios. Esses exercícios são atividades preparatórias para os 

movimentos mais complexos, que serão executados ao longo da aula, bem como para 

introduzir as crianças no processo de envolvimento com as atividades subsequentes, 

para as quais se necessita de concentração, do silêncio e da percepção do grupo e da 

música.  

 Das nove respostas, sete delas enfatizaram a relevância dos exercícios para o 

aquecimento e disponibilidade do corpo para a Dança, compreendendo o exercício 

como etapa fundamental da aula: 

B7: — Pra aquecer o corpo, pra se animar... (movimenta as mãos com certa apreensão) 

C8: — Me deixa com vontade de dançar. (sorri e sacode os ombros alternadamente) 

D7: — Pra se  “despreguiçar”. Pra quando dançar, não ficar cansada e não ficar 

serelepe. (fala pausadamente sorrindo) 

E6: — Pra se exercitar, ficar com energia! (ao mesmo tempo que responde a criança 

pula) 

F6: — Pra ficar com o corpo bom, não ficar toda hora com o corpo pra baixo. (fala 

com assertividade) 
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G7: — Pra aquecer, não ficar se aquecendo no meio da dança. (gesticula com os 

braços) 

J6: — Pra dançar mais. (gesticula muito com os braços) 

 

 Observa-se que algumas palavras apontam para o aquecimento, tais como: 

aquecer, exercitar, ficar com energia, “despreguiçar”, não ficar cansada e ficar com o 

corpo bom. Porém, outras deixam claro que os exercícios também as preparam para o 

envolvimento com a Dança: pra se animar, vontade de dançar e dançar mais. 

Laban (1975) nos fala de outra consciência que é induzida pela Dança, diferente 

daquela dos aspectos práticos do dia a dia. Quando a criança estabelece um 

compromisso com as aulas, e se permite envolver pelas atividades, outro estado de 

comportamento e atenção é acionado, de modo que sua percepção para o movimento é 

potencializada. 

Apenas uma criança (B7) destacou os exercícios como forma de prevenção de 

lesões corporais, o que de alguma maneira traz para sua fala uma preocupação do 

universo dos adultos.  A criança I6 mencionou a importância dos exercícios “para ficar 

forte, ter postura reta e conseguir alongar o corpo”; F6 disse que os exercícios 

ajudavam a Dança ficar mais fácil e melhor de ser dançada. Três crianças (C8, D7 e J6) 

destacaram os exercícios como forma de acalmar, diminuir a agitação, ao mesmo tempo 

que davam energia. 

As crianças movimentavam-se enquanto respondiam às perguntas, agregando 

gesticulação e expressões faciais, o que parece enfatizar que falar sobre os movimentos 

aciona o desejo de se movimentar, ressaltando a importância, nessa faixa etária, do 

movimento como meio de expressão. Essa leitura integral das respostas das crianças, 

inclusive das respostas corporais, amplia as possibilidades de compreensão do professor 

em relação à individualidade dos seus alunos, contribuindo para a identificação de 

potencialidades, alterações físicas e até de estados psicológicos, pois nessa faixa etária 

as formas de expressão distintas da fala se sobressaem como modo de comunicação da 

criança.    
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No que se refere à movimentação específica de cada criança, percebemos que C8 

e E6 foram as que mais se movimentaram, enquanto as demais se mostraram mais 

contidas, um pouco tímidas ou apreensivas, soltando-se ao longo da entrevista.  

Em relação à percepção das crianças sobre os exercícios, constata-se a 

valorização desse momento da aula como tempo de mobilização do corpo para os 

movimentos subsequentes e para a inserção numa proposta de trabalho em grupo, tendo 

como suporte a Dança.  

A segunda questão abordada por todas foi em relação à presença de meninos nas 

aulas de Dança, haja vista que nas imagens exibidas, três meninos, recém-matriculados 

nas aulas, apareciam realizando os exercícios juntos à turma. Observou-se que todas as 

crianças entrevistadas consideravam positiva a participação deles nas aulas, sendo que 

apenas uma (H7) disse ver com estranheza a presença de meninos na Dança. Quando 

questionada, reconheceu que os meninos de modo geral acham que Dança é para 

meninas, mas ela própria acabou revendo sua afirmação: 

Entrevistadora: — O que você acha de meninos fazerem aula de dança? 

H7: — Acho meio estranho né, meninos querendo fazer aulas de balé. 

Entrevistadora: — Por que acha estranho? 

H7: — Porque meninos às vezes dizem que balé é pra menina. 

Entrevistadora: — E você concorda? 

H7: — Não, porque todo mundo pode fazer balé, né? 

 

Constatamos que muitas vezes as crianças se referem à Dança com a palavra 

balé, embora em nenhum momento as professoras utilizem esse termo. Pode-se até 

afirmar que a semântica da palavra balé cria uma barreira para o acesso dos meninos às 

aulas de Dança. A Dança é uma linguagem que perpassa os gêneros, e o balé, embora 

seja uma modalidade que exige bastante vigor físico e técnica para a execução de saltos 

e piruetas, é percebido em diversas culturas com certo preconceito à participação 

masculina, haja vista o pequeno percentual de homens inseridos nas escolas de balé e no 

exercício da profissão de bailarino clássico. Já a Dança contemporânea, nas suas 
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diversas vertentes, vem agregando maior participação masculina, permitindo a 

construção de estéticas diferenciadas e gradativa aceitação social da inclusão masculina.  

Dentre as respostas, algumas destacaram a presença dos meninos como forma de 

superação do preconceito, o que podemos ilustrar com as falas de B7 e F6:  

Entrevistadora: — O que você acha de meninos fazerem aula de dança? 

B7 — Ah, acho ótimo isso.  

Entrevistadora: — Por quê? 

B7 — Porque muitos meninos acham que aulas de dança é só pra meninas. 

Entrevistadora: — E você acha o quê? 

B7 — Que eles podem ter jeito pra isso. 

Entrevistadora: — E você acha que meninos e meninas dançam diferente? 

B7 — Uhum, cada pessoa dança de um jeito. 

F6: — Eu acho normal, igual a menina, eu não me importo, não tem nada a ver. Se 

alguém chegar assim e falar: “Por que você esta fazendo balé?” Porque eu gosto! E se 

outra pessoa falar: “Mas homem não faz balé!” Mas balé é dança! 

G7, ao falar sobre o mesmo assunto, ilustra a resposta com uma dramatização: 

G7 — Acho bom, que eles começam aprender a dançar direito. Mas, tipo, finge que 

Marina é uma criança que não gosta de menino, nem de aula com menino. Ai vai entrar 

Davi e Tiago. Ai ela fala: “Ah, não vou fazer mais dança não, tem dois meninos aqui.” 

Só por isso! Não vale! Dai, por isso é que tem que ter muita criança que gosta de fazer 

balé. Tem gente que entra nova, tem menino, tem menina, tem defeituosa como Isa. Ai, 

a gente tem que aprender a se dar bem com as pessoas novas.    

 As crianças (G7 e F6), ao descrever as cenas prováveis que poderiam ocorrer 

com a entrada de meninos, procuraram enfatizar que as meninas também podem não 

estar preparadas para compartilhar as aulas com eles. Porém, G7 avança nas suas falas e 

procura demonstrar que qualquer pessoa pode fazer Dança, quando aponta a presença de 

uma criança que tem deficiências físicas acentuadas. Essa criança, apesar de muitas 

limitações no movimento, devido a uma prótese substitutiva em uma das pernas, 

participa de forma efetiva das aulas, adaptando e criando movimentos de acordo com os 

seus limites. No início das aulas houve uma estranheza muito forte em relação à 

peculiaridade da criança pelas colegas, situação que foi se revertendo a partir da 

naturalidade de tratamento dispensada pela professora, e principalmente com o 
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comportamento da própria criança, provavelmente decorrente da pouca idade, 

permitindo-se experimentar a Dança sem maiores bloqueios em relação a sua 

autoimagem. Essa criança não participou das entrevistas por dois motivos: um número 

significativo de faltas nas aulas devido ao tratamento de saúde realizado em outro 

Estado e a percepção por parte da professora em relação a uma possível reação adversa 

da mãe, quanto à exposição a essa situação complexa. A pesquisadora acatou essa 

sugestão e não incluiu a criança no conjunto das entrevistadas.  

Quando as crianças foram inquiridas do motivo das aulas começarem em roda, 

cinco se pronunciaram: para B7, fica mais fácil para se olhar; C8 destacou que fica mais 

organizado; para E6, é uma forma de fazer os combinados da aula; F6 diz que é para 

conversar; e J6, que é para alongar e brincar. 

Percebe-se, desse modo, que algumas crianças compreendem a relação da forma 

de se organizar no espaço com o objetivo que se pretende trabalhar, ou seja, a 

disposição aleatória dos sujeitos no espaço não contribui para a organização de uma 

atividade desenvolvida em grupo, a não ser que essa desorganização seja proposital. 

Nesse sentido, a disposição em roda é percebida como facilitadora do processo de 

aprendizagem. 

Essas foram as principais questões abordadas nas interlocuções durante a 

exibição do primeiro vídeo. Já o segundo vídeo trouxe exercícios que exploravam 

principalmente a questão espacial, realizados juntamente com a professora, que indicava 

os desenhos pelo espaço e variava os movimentos e ritmos dos deslocamentos. A 

primeira questão faz referência à apropriação do espaço nas aulas de Dança, e todas 

reconhecem ter aprendido a compartilhar o espaço coletivo, a maioria delas (oito 

crianças) destacando a importância de se movimentar sem se chocar, seja com as 

colegas ou com obstáculos. Todas falaram sobre aprender a se deslocar por todo o 

espaço, saber dividi-lo com os outros e perceber a diferença entre seu espaço próprio e o 

coletivo: 

B7: — A gente aprende que cada uma tem que ter seu espaço. 

I6: — Cada um tem que dançar no seu espaço pra não se bater. Se eu to aqui, e a outra 

ta ali, daí eu vou e me bato com ela, pode se machucar! 
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Cohan (in PRESTON-DUNLOP, 1995) afirma que para se mover no espaço, o 

dançarino precisa adquirir um sentido dele mesmo e dos outros neste espaço, tendo em 

vista que esse é um dos aprendizados primordiais da criança no seu processo de 

desenvolvimento. Segundo Marques (2010), dentre os estudos sobre o movimento 

humano desenvolvidos por Laban, está o estudo das interações do corpo no espaço, 

chamado de Corêutica, que permite a descoberta de novas possibilidades de como 

dançar.  O espaço é construído pelo sujeito que se move, ao mesmo tempo que interfere 

na construção do movimento, constituindo-se dos seguintes elementos, entre outros: 

Kinesfera (espaço ao redor do corpo), níveis, planos, projeções, espaços da cena. Assim, 

sujeitos que dançam constroem e determinam espaços onde dançar.  

Uma criança (C8) enfatizou bastante a relação do espaço com a sensação de 

liberdade: 

C8: — Quem sabe dançar, dança por ai, mexe o corpo inteiro. Você dança no ar livre, 

por todos os lugares. Não precisa dançar num lugar apertado. É melhor num lugar 

livre, que você não se sente apertado, não fica só no mesmo lugar.  

C8: — Eu posso fazer todos os movimentos, grand Jeté, doble skip, e também o da 

apresentação que eu disse. Eu me sinto livre, tudo livre, sem parede nem nada, só chão. 

Livre, tudo livre. Se não tiver obstáculo você não bate em nada, e é muito melhor. 

Outra criança (F6) colocou a questão do espaço como imprescindível para a 

existência da Dança: 

Entrevistadora: — O que você aprende na aula de dança sobre espaço? 

F6: — A gente aprende que espaço é uma dança que não tem fim, que não tem nada, 

que é só um lugar pra gente dançar. Não é nada, não significa nada. 

Entrevistadora: — O que você acha de dançar por todo espaço? 

F6: — Acho legal, muito divertido. A gente aprende que o espaço, ele é uma dança, que 

nunca ela será impossível. É muito fácil espaço, o espaço é pra gente dançar. Se não 

existisse espaço, não existia dança. 

 

Essa criança resumiu a condição de existência da Dança ao espaço. De uma 

forma direta, Merce Cunningham, importante dançarino, coreógrafo e pensador 

estadunidense, nos fala que: “Dançar, para mim, é movimento no tempo e no espaço” 

(MERCE CUNNINGHAM in PRESTON-DUNLOP, 1995). 

Outra criança (E6) falou da importância de se apropriar do espaço na Dança: 
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Entrevistadora: — Por que vocês se movimentam por todo o espaço? 

E6: — Pra usar a sala, pra usar ela inteira, assim oh (mostra). 

Entrevistadora: — O que é importante quando vocês dançam por todo o espaço? 

E6: — O importante é usar, a gente aproveitar todo o espaço, pra poder dançar muito 

(corre por toda a sala). 

Assim, as falas dessas crianças reiteram a ideia de que o aprendizado passa pela 

exploração do meio, do espaço que ocupam e recriam a cada gesto/movimento. Para 

Nikolais, a Dança seria o tempo/espaço/forma interagindo em um relacionamento 

dinâmico (ALWIN NIKOLAIS in PRESTON-DUNLOP, 1995).  

Pelo fato de os exercícios espaciais demandarem das crianças habilidades 

relativas ao compartilhamento com o grupo, foi questionado como era para elas dançar 

em grupo, em vez de sozinhas. Praticamente todas as crianças (dez) disseram preferir, e 

acrescentaram que se sentiam mais felizes, faziam mais amigas, e aprendiam e 

ensinavam em grupo. Duas justificaram pelo fato de se sentirem menos tímidas. 

Destacamos os seguintes trechos: 

B7: — Às vezes a gente olha pra outra pessoa e acha que ela está fazendo passos legais 

e faz também. E a gente aprende. 

C8: — Aprendo sim, às vezes elas me ajudam, do que só a pró Letícia. Se eu não 

conseguir fazer doble-skips elas me ensinam. Às vezes eu ajudo Isa, e ai fica mais fácil 

pra ela aprender. 

E6: — Aprendo muitos passos que minhas colegas fazem na hora de dançar. Aprendo a 

não se bater, que antes eu se batia muito. Elas aprendem a fazer os passos que eu faço, 

aprendem a dançar comigo também (continua se movimentando). 

F6: — A gente aprende a se comportar, a dançar, um bocado de coisa. Eu aprendo que 

é bom a gente ficar num time, mais do que ficar sozinha. Se a gente fica sozinha, não 

tem amigo pra brincar, não tem nada pra fazer. 

J6: — Aprendo muitas coisas boas que eu não tinha fazido antes... Gosto, amo, 

aprendo muita coisa mesmo! Aprende dança, alongamento, brincadeira de vez em 

quando, muitas coisas mais. 

 

Para Marques (2010), a construção dos sentidos, o aprofundamento, a crítica e 

transformação do conhecimento dependem da troca que realizamos com o outro, do 

entrelaçamento das redes sociais. Para que a Dança se constitua enquanto linguagem é 

preciso que se estabeleçam relações, trocas. As crianças, em suas falas, relacionaram o 
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aprendizado da Dança ao convívio com o grupo, e algumas (quatro) enfatizaram o 

fortalecimento dos laços de amizade a partir das aulas, o que traria maior satisfação e 

alegria. Destacamos as seguintes falas: 

C8: — Gosto de dançar em grupo, que assim eu posso ver as minhas amigas, prestar 

atenção nelas, e eu me sinto alegre, e quando eu fico feliz, eu danço. Eu prefiro quando 

tem uma amiga por perto pra dançar comigo, daí eu me sinto alegre, no ar livre... Às 

vezes quando eu danço sozinha eu me sinto meio solitária... Mas daí eu convido uma 

amiga por perto pra dançar comigo. 

F6: — Acho muito legal, que parece que a gente tá em uma turma que todo mundo é 

amigo, uma turma melhor, que ninguém briga. Sozinha significa que a gente não está 

dançando com muita felicidade, muito esforço. Dançar em grupo significa que a gente 

tá dançando com mais energia, sabendo que a gente vai fazer essa coisa, mas quando a 

gente tá sozinha não sabe o que vai fazer direito. Em grupo a gente sabe o que vai 

fazer. 

Duas crianças disseram preferir dançar em grupo por se sentirem menos tímidas: 

H7: — Gosto, porque não sou só eu, para as pessoas ficarem me vendo, é ruim, e eu 

gosto de ter um grupo, não gosto de fazer aula sozinha. As colegas também estão 

fazendo o mesmo que eu, não só eu, e as pessoas não estão olhando só pra mim. 

K7: — Às vezes dançar sozinha a gente fica com vergonha, quando dança com as 

colegas não, porque estão dançando a mesma coisa. 

Apenas uma criança destacou preferir dançar sozinha, e justificou: 

I6: — É melhor, a gente pode fazer o que quiser, oh (mostrando). A pose a gente não 

precisa fazer igual à colega. Com a colega não dá pra girar assim, sozinha dá. 

Apesar disso, reconheceu aprender com as colegas: 

I6: — Elas me ensinam novos passos, várias coisas. Antes eu não sabia qual eram os 

passos daqui. 

 

As palavras das crianças reportam aos estudos de Marques (2010), quando nos 

lembra de que as aulas de Dança podem ser lugares privilegiados para a ampliação das 

redes de relacionamentos, uma vez que suas práticas grupais nos convidam, geralmente, 

para uma proximidade e contatos corporais, proporcionando encontros únicos, de 

cumplicidade e entrega. Porém, para isso, o professor precisa construir estratégias 

metodológicas que facilitem esses encontros, e estar atento para não incentivar um 

clima de competição ou comparações em aula, o que já foi discutido anteriormente.  A 

autora ressalta que os contatos diretos podem também desencadear sentimentos de 
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medo, aflição, repulsa e até falta de interesse pela Dança, exigindo do professor um 

esforço para que relações positivas sejam intencionalmente trabalhadas. 

No entanto, as falas das crianças nos revelaram o efeito benéfico que as aulas 

trouxeram em relação aos aspectos socioafetivos, e o quanto elas valorizavam o fato de 

se sentirem pertencentes a um grupo, o que ratifica a importância do convívio entre 

pares para o desenvolvimento das crianças.  

Passando para a análise das perguntas relativas ao terceiro vídeo, esse 

apresentou os exercícios individuais, ensinados pela professora e realizados na maioria 

das aulas pelas crianças, que exigiam um pouco mais de conhecimento técnico, já que 

eram movimentos de maior complexidade, que cada criança realizava de uma vez, 

enquanto todos observavam e a professora fazia algumas correções. Desse modo, 

aproveitou-se para perguntar o que elas aprendiam sobre movimentos nas aulas de 

Dança e o que aprendiam sobre postura, um conceito bastante relacionado à Dança. 

Sobre o que aprendiam a respeito de movimentos na Dança, elas verbalizaram sobre a 

variedade de movimentos e muitas sentiram a necessidade de dançar. Das nove crianças 

que responderam a essa pergunta, seis passaram a dançar, realizando passos das aulas 

ou criando outros movimentos. Seguem algumas falas: 

B7: — Ah, a gente aprende vários movimentos, em pé, sentado, deitado, saltos, giros, a 

gente aprende muito. 

C8: — Doble skips, dança das gaivotas, os novos ensaios, e movimentos que a gente 

não sabe fazer... 

F6: — A gente aprende movimentos de dançar, de capoeira, um bocado de 

movimentos. A gente faz de balé, de cantora, de sereia, de um bocado de coisa. 

F6: — Eu prefiro movimentos que sigam a gente, que fazem com que a gente fique bem 

perto do outro, mas que a gente dance livre, que a gente faça formas muito legais, faça 

movimentos muito bonitos. 

G7: — Podem ser vários, só não pode ficar assim oh (se movimenta de maneira 

¨estranha¨). Porque assim é um jeito feio de dançar e precisa ser de um jeito bem 

bonito. 

G7 ressalta a dicotomia entre feio e bonito, certo e errado, afirmando que só é 

permitido fazer movimentos que sejam considerados esteticamente bonitos, a exemplo 

de alguns que ela realiza ao longo da interlocução e que se assemelham à estética do 

balé.  
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J6: — A gente pode dançar? (Começa a fazer muitos movimentos) 

 

A maioria das crianças lembrou e/ou citou os exercícios, reforçando o 

aprendizado de movimentos e passos novos, e muitas dançaram durante praticamente 

todo o tempo da interlocução. Nesse momento, os movimentos se sobressaíram em 

relação às palavras, pois, para as crianças nessa faixa etária, o fazer parece ser mais 

significativo e espontâneo que a expressão verbal. As crianças revelaram sua capacidade 

de apropriação dos movimentos e transpareceram, através da disponibilidade para 

Dançar, o quanto essa experiência é significativa para elas. Assim sendo, cabe ressaltar 

que a análise dos vídeos mostra o quanto as crianças aprenderam a falar/expressar 

através dos movimentos e da Dança.  

É tocante para a entrevistadora, no instante das interlocuções, perceber que as 

crianças estavam envolvidas e entregues à experiência da Dança, demonstrando que 

essa prática extrapola a mera aquisição de habilidades, tendo o potencial da imersão do 

sujeito no momento, reforçando assim nossa adesão ao conceito de Corponectivo, 

explanado no Capítulo 3.  

No aprendizado da Dança, um dos princípios trabalhados refere-se à postura, 

entendida como modo de manter o corpo ou de compor os movimentos dele. Nessa 

faixa etária, a postura tem uma abordagem prática, ou seja, conjuga-se a observação da 

postura da professora pelas crianças à menção do posicionamento das diversas partes do 

corpo para que a criança tome consciência, de modo natural, do seu próprio corpo, 

inclusive fazendo uso de imagens (pescoço de girafa, perna e índio, umbigo nas costas).  

Ao perguntarmos para nove crianças o que elas aprenderam sobre postura, seis 

delas (A6, B7, C8, F6, H7, I6) relacionaram a postura à posição reta da coluna, 

compreendendo que é preciso haver uma boa sustentação do tronco, e duas delas (B7 e 

C8) foram um pouco além, entendendo que pode haver posturas curvas, dependendo da 

intenção e do movimento na Dança. Três crianças (E6, F6 e G7) enfatizaram o 

entendimento da postura como uma atitude comportamental na aula, sendo a postura 

correta obedecer aos comandos da professora e não conversar, o que tem correlação 

com o termo na língua portuguesa
19

, que significa também maneira de pensar e agir, 

                                                           
19 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
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atitude. As crianças E6 e G7 complementaram as falas, entendendo postura como 

posições realizadas na aula, mostrando posições de alongamento e formas estáticas, a 

exemplo da postura de  “estátua”. F6 descreveu a sua percepção sobre a postura correta 

da bailarina, postura como atitude relacionada à obediência. Essa percepção coincide 

com o imaginário universal construído da bailarina, que está presente na maioria das 

histórias infantis, de uma menina educada, etérea e  “vaporosa”, que quase paira no 

espaço, deslocando-se sem esforço. A criança J6 descreveu postura como as diversas 

posições adotadas na aula, semelhante às respostas de E6 e G7. Seguem trechos de 

algumas falas:  

B7: — Que muitos exercícios a gente tem que ficar com a postura reta, e a maioria dos 

movimentos sentados é mais com a postura reta, e a maioria dos em pé é mais livre. 

B7: — Ah, às vezes alguns exercícios você tem que se esticar, outros você tem que se 

encolher. 

C8: — Você tem que estar com o corpo bem firme... (levanta pra mostrar). Tipo, se eu 

tenho que ficar na ponta do pé, daí eu danço assim (mostra). Eu não posso cair, eu 

preciso estar bem firme. 

C8: — Eu posso fazer assim... (levanta e começa a dançar). Têm vários tipos de 

postura, você pode se curvar, outras você pode ficar reta, outras na ponta do pé... Esses 

são os tipos de postura que a gente usa pra bolha de sabão. 

F6: — A gente aprende que a postura é uma forma de uma dança, porque se a gente 

ficar pra baixo, ficar com uma postura feia, ai não é dança, não é um tipo de dança, é 

um tipo de bobeira. Tem que estar certa, direita, igual uma bailarina. 

H7: — Que não pode ficar assim, tem de ficar assim (mostra uma postura com a coluna 

curva e outra com a coluna reta). 

I6: — A postura deve ser reta. 

 

As respostas acima focaram o entendimento da postura enquanto 

posicionamento da coluna ou posições assumidas do corpo no espaço, enquanto as 

seguintes respostas relacionaram postura com comportamento/atitude: 

E6: — A gente tem que aprender a não desobedecer a professora, a gente aprende a se 

exercitar no balé... Como isso aqui (faz um movimento de alongamento). Eu não 

conseguia fazer, com a perna bem esticadinha. E depois que a gente fez, eu consegui. 

F6: — A bailarina nunca deve falar coisas horríveis, falar palavrões, deve ficar com o 

corpo pra cima e a alma seguindo a gente. 
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G7: — Postura é você fazer o que a professora mandou. Só que não ficar fazendo o que 

a professora ou o que algum amigo faz. 

G7: — Tipo, ta na hora da roda, ai você tem que sentar, a professora fica mostrando 

um movimento, ai não pode ficar assim olhando pra trás, vendo o que as outras pessoas 

estão fazendo, tem que prestar atenção no que a professora fala.  “Agora a gente vai 

fazer o skip”, ai a gente levanta, chega a nossa vez e a gente faz... To parada, não vale! 

Chega a nossa vez, a professora pede pra gente fazer e a gente faz certo! (mostra) 

J6: — A gente não pode atrapalhar o outro, porque se atrapalhar a gente sai da nossa 

posição, esquece, e não faz a nossa posição direita. Tem algumas vezes que a gente já 

esquece mesmo, já fica desequilibrada... Ai a gente cai. 

 

As crianças, ao utilizarem a palavra postura, muitas vezes se remetem ao 

conceito do que são supostamente atitudes e comportamentos adequados a uma boa 

aluna de Dança, que ouve e obedece às solicitações do(a) professor(a), mantendo-se 

imóvel quando não solicitada ao movimento. Elas internalizam o discurso da disciplina 

como uma atribuição da escola, que a princípio impõe regras e deveres ao aluno, 

inclusive o de bom comportamento. Vale salientar que historicamente o ensino formal 

da Dança traz no seu bojo um viés disciplinar, que é percebido pelos pais e muitos 

professores como uma qualidade dessa disciplina. Destina-se à Dança o papel de 

“desenvolver nas meninas a feminilidade”, o que leva o(a) professor(a), muitas vezes, 

pela sua postura mais autoritária, a colocar as alunas em um lugar de submissão 

(MARQUES, 2010). 

No quarto vídeo se aborda a improvisação enquanto elemento da Dança. Foram 

exibidos os exercícios de improvisação, nos quais as crianças dançavam de maneira 

livre, seguindo as indicações verbais da professora quanto ao tema a ser trabalhado e as 

possibilidades corporais a serem desenvolvidas. Parte da interlocução com as crianças 

se pautou nas suas preferências entre improviso e movimentos/passos dirigidos pela 

professora. Vale ressaltar que nas interlocuções termos diversos, que se referem à 

possibilidade da criança elaborar sua própria Dança, foram usados com o mesmo 

sentido, a exemplo de criar, inventar, dançar do seu jeito, improvisar. Este último foi 

usado apenas pela entrevistadora, em poucos momentos, pois as crianças questionavam 

o significado da palavra improvisar. Quando a entrevistadora utilizava os outros termos, 

logo compreendiam o sentido da pergunta. Dentre nove crianças, cinco delas (B7, C8, 

G7, I6, K7) indicaram preferir criar sua própria Dança, argumentando que é mais fácil, 

mais interessante, oferece maior liberdade e proporciona um sentimento de alegria. 



104 

 

 

Duas crianças (H7 e J6) gostavam mais de seguir os movimentos demonstrados pela 

professora, e para outras duas (E6 e F6), ambas as alternativas se mostraram iguais: 

C8: — Fazer do meu jeito, que dai você não fica com dificuldade pra fazer os mesmos 

movimentos que a pessoa faz. Tipo, você estica a perna e eu não consigo esticar... Eu 

posso dançar no ar livre sem imitar o que a pessoa está fazendo, e fazer do meu jeito, 

eu me sinto bem melhor assim. Meu corpo que pede para eu fazer o que eu faço... Eu 

gosto muito de dançar... 

 

G7: — Quando eu to dançando por todos os lugares, ou no meio da roda que tem uma 

coisa que a gente faz assim, eu prefiro dançar do meu jeito, eu não gosto muito de 

imitar, eu imito um pouquinho algumas pessoas. Imito isso de Jujú (mostra um 

movimento), e isso (mostra outro). Fica mais bonito, porque se você imitar uma pessoa 

não vai ter graça, tipo, Nanda fez esse (mostra), ai chegou minha vez de dançar e eu fiz 

esse (mostra), só fazendo o que Nanda fez, ai a dança fica feia. 

H7: — Eu não gosto muito de criar, gosto que as pessoas criem e eu imito, como 

Letícia faz. 

Cabe lembrar que H7 foi uma das crianças que afirmou ser tímida e ter vergonha 

de dançar sozinha.  

J6: — Prefiro copiar, porque ela dança mais bonito do que a gente! Porque ela é a 

professora de dança, ela tem muitas coisas pra fazer, pra dar, e a gente acha que ela 

dança mais bonito do que a gente. Ela sempre inventa coisas novas pra gente dançar. 

A criança J6, assim como a G7, foram as únicas crianças que utilizaram o 

adjetivo  “bonito” nas suas falas para justificar suas escolhas. J6 ressaltou sua 

preferência pela reprodução dos movimentos da professora, apesar de ter 

dançado/improvisado bastante durante a interlocução. Assim, reforçamos os cuidados 

em não atribuir às falas significados definitivos nem delas aferir afirmativas categóricas, 

valorizando sempre as falas da criança, porém, relativizando as conclusões do 

pesquisador.  

E6: — É que é muito legal também você inventar seus passos, mas também é muito 

legal a gente fazer os movimentos da pró. Porque a gente dança, dança o da pró, e 

também tem os passos que a gente inventa, às vezes. Tipo essa que eu inventei (mostra 

um giro). 

F6: — Eu gosto de dançar livre e com a professora, porque quando a gente dança com 

a professora a gente aprende um bocado de coisa. 

 

As improvisações em Dança ou o dançar livre que as crianças assinalaram são 

elaborações que não se enquadram na definição de “coreografia pronta”, mas em 
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processos constantes de composição. Essas composições oferecem pistas sobre seus 

criadores, suas percepções, entendimentos e modos de se relacionar com o 

mundo/sociedade que estão inseridos.  Rudolf Laban acreditava que as “danças livres” 

proporcionavam experiências corporais espontâneas e ricas, dando acesso a um vasto 

vocabulário, além da busca de um domínio consciente do movimento, das suas 

habilidades expressivas por meio da arte do movimento e, acima de tudo, da valorização 

da diferença, e não da uniformização (MARQUES, 2010). 

Continuando a reflexão sobre os exercícios de improvisação, perguntamos às 

crianças os significados dos movimentos que faziam, e quando pareciam não ter 

compreendido o sentido da pergunta, reelaborávamos a frase com outras expressões, tais 

como: o que sentiam ou o que pensavam quando estavam improvisando. Das seis 

crianças (A6, C8, D7, E6, F6, I6), que fizeram referências à imaginação e fantasia, 

usando metáforas para explicar os sentidos de seus movimentos, quatro também 

relacionaram com elementos da natureza: 

A6: — Assim, eu sou uma árvore, no vento, no lugar. 

A6: — Eu acho que significa vento, vento forte. Eu gosto de fazer todos os movimentos. 

Eu me sinto livre, igual uma ave. A ave não vive no céu? 

C8: — Tipo Isadora Duncan, ela não dança só balé, ela dança os movimentos da 

natureza. Eu invento meus próprios movimentos de Isadora. No dia que chove, eu fico 

fazendo movimentos da chuva, eu caio toda hora e me rebolo (risos), e faço também os 

movimentos dos animais. Eu acho legal. 

F6: — Eu sinto que todo mundo é uma coisa só, eu sinto que todo mundo dança como 

quiser, dança porque quer. Dançar livre me faz fazer movimentos que deixe que o mar 

me leve, que o vento me leve. 

F6: — Eu acho que a gente ta dançando, que a gente ta respirando fundo e soltando o 

ar, inspirando e soltando o ar... Que o vento ta puxando a gente pra um lugar. Pra 

praia, pra sua casa, pro fundo do mar, pra qualquer lugar... 

I6: — Eu fico solta! Sinto que eu to voando, sem ninguém, sozinha e os passarinhos, 

eles estão cantando a música (continua dançando). 

Ao mesmo tempo que vão respondendo, as crianças dançam e exemplificam os 

argumentos com movimentos que vão criando. Reproduzem os impulsos do vento, das 

ondas, as quedas e o voo das aves. Essas respostas expressivas deixam evidente que a 

Dança, quando trabalhada como expressão artística, favorece o potencial criativo e 
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imaginativo da criança, proporcionando novas possibilidades de expressão e a 

exploração de movimentos no espaço, bem como favorece a demonstração de 

sentimentos revelados através das expressões: “Eu me sinto livre, igual uma ave”, 

“todo mundo dança como quiser, dança porque quer”, “eu fico solta”. 

A criança C8 associou sua dança à de Isadora Duncan, cuja técnica está presente 

nas aulas desenvolvidas pela professora da turma, porém, o fato de ela ter sido a única 

criança a mencionar essa técnica durante as interlocuções indica que a professora 

abordou a referida técnica como um recurso, não reduzindo a proposta das aulas a um 

único modelo de Dança a ser aprendido. Assim, a professora acrescia às aulas outros 

conhecimentos, haja vista sua formação universitária em Dança, já citada anteriormente, 

associada à proposta metodológica adotada pela escola, que propõe, acima de tudo, uma 

construção colaborativa e coletiva com as crianças. Desse modo, as crianças pareciam 

compreender a proposta das aulas a partir de um entendimento mais complexo do que é 

Dança, e não limitando seus olhares à apenas uma técnica específica.  

O método adotado pela escola e a apropriação desse método pela professora 

buscam incorporar práticas educacionais que sejam sensíveis e respeitosas às 

necessidades e aos direitos da criança. Nessa perspectiva, o ensino da Dança não se 

reduz a um conteúdo a ser ensinado às crianças, mas se configura em uma metodologia 

de trabalho vinculada às práticas pedagógicas que estão em movimento na escola. Em 

algumas aulas, no momento inicial em roda, as crianças sugerem atividades ou temas de 

interesse, salientando que a professora, já com sua proposta, pode vir a articular, se 

achar procedente, as sugestões apresentadas de modo a contemplar os interesses daquele 

momento. Essa prática demonstra a presença da “escuta da criança” na construção da 

metodologia.   

Sarmento e Pinto (1997) argumentam que, ao considerar as crianças atores 

sociais, reconhece-se a sua capacidade de construção simbólica e da constituição das 

suas representações e crenças em sistemas organizados, isto é, em culturas. Os autores 

sustentam que as crianças produzem saberes e conhecimentos sobre as experiências 

cotidianas das quais participam. Nesse sentido, a curiosidade, o se abrir para 

experimentar o mundo, o desejo de viver e conhecer são atributos importantes para a 

construção de projetos de investigação, de onde se pode inferir que as crianças são 

pesquisadoras natas. Trata-se assim de assumir que escutar o ponto de vista das crianças 
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significa reconhecer sua competência e protagonismo nos diferentes espaços sociais. 

Esse pressuposto teórico fundamenta a criação de novas práticas pedagógicas e políticas 

públicas para a Educação Infantil, entretanto, ainda é pouco incorporado pela nossa 

sociedade adultocêntrica.  

No que se refere à cultura da infância, que delimita a diferença entre o universo 

de adultos e crianças, Sarmento identifica quatro aspectos: a interatividade, a ludicidade, 

a fantasia do real e a reiteração. A interatividade ocorre quando as crianças aprendem 

com as outras crianças nos espaços de partilha comuns. Esse traço cultural pode ser bem 

percebido nas aulas de Dança, onde a troca, o compartilhamento do espaço e o exercício 

da observação são constituintes do processo das aulas. A ludicidade é uma das 

atividades sociais mais significativas das crianças, uma vez que não há distinção para 

elas entre brincar e fazer coisas vistas pelos adultos como “sérias”. Através das 

brincadeiras, as crianças refletem e interpretam situações vividas no cotidiano, 

correlacionando muitas vezes a Dança a brincadeiras, momentos de prazer e 

divertimento. O mundo do “faz de conta” ou fantasia do real, constitui um elemento 

central da atribuição de significado às coisas pelas crianças, e da sua capacidade de 

enfrentamento das situações difíceis. Na Dança, a importância desse mundo permite 

trabalhar outras dimensões, utilizar todo o potencial do imaginário e da criatividade das 

crianças, e em alguns casos, trabalhar situações difíceis e controversas. O conceito de 

reiteração de Sarmento implica a capacidade da criança de transposição e fusão do 

espaço/tempo e da relação do real com o imaginário. Esse conceito é apropriado para as 

atividades de Dança, desde que as professoras favoreçam a criatividade e possibilitem a 

construção de cenários fictícios, que remetam a sensações corporais em espaços 

diferenciados, a exemplo de dançar na floresta, no solo movediço, nas nuvens, na água.   

Dando sequência às falas que faziam referências à imaginação e à fantasia, três 

crianças (C8, E6, I6) destacaram um sentimento de apropriação e pertencimento, que o 

imaginário infantil facilmente desloca para uma futura projeção profissional na Dança, 

demonstrando interesse em se tornar professoras, dançarinas profissionais, participar de 

concursos e até de viagens internacionais: 

C8: — Eu danço sozinha, no ar livre, fazendo movimentos malucos. Às vezes eu até 

invento! Me sinto no ar livre, muito bem. Quando eu danço sozinha me sinto como uma 

dançarina profissional, igual Isadora Duncan.  
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C8: — E quando eu crescer eu posso ser uma professora de dança, e quando minha 

pró me ensinar novos movimentos, diferentes,  eu vou poder ensinar para os alunos, e 

isso é bom. 

E6: — Quando eu for adulta eu vou ser professora da Contemporânea (dançando). 

E6: — Os movimentos significam dança, significa felicidade (mostra alguns 

movimentos). Parecendo que eu to no palco já, ensaiando, num ensaio geral no palco. 

Eu sinto que eu já sou uma grande dançarina, e muito boa! Sinto que eu já fui uma 

professora um dia, e agora eu voltei a ser aluna (dançando). 

I6: — A dança não é uma brincadeira, é uma aula que a gente faz pra aprender, 

aprender a dançar. 

I6: — A dança... Às vezes têm passos legais, uns bem difíceis... A dança para mim não 

é uma brincadeira, é um treino, pra quem quiser ser professora de dança tem que 

ensaiar... 

I6: — Pra dançar no palco, para ser famosa, dançarina. Para dançar em outros 

lugares, em outros países! 

I6: — Mesmo que ninguém me convide para um concurso? Eu vou dançar fora do país. 

  

A criança se percebe, ao mesmo tempo, como um ser e um devir. Esse discurso 

do vir a ser acaba sendo introjetado pela criança, que quer sempre “tornar-se” no futuro: 

bailarina, professora, artista, famosa.  Na visão de Prout (2005), essa condição não é 

única da infância, pois “tanto crianças quanto adultos são ao mesmo tempo seres e 

devires, dado o inacabamento do desenvolvimento de ambos”.  Nesse sentido, busca-se 

reconfigurar projetos e propostas educativas envolvendo adultos e crianças como 

protagonistas do processo. 

Marques (2010) postula que a escola pode prover possibilidades para o aluno se 

profissionalizar no futuro, perspectiva esta que difere da que preconiza que o ensino da 

Dança se destina a ocupar um lugar apenas de recreação, autoconhecimento, melhoria 

da convivência em grupo ou diminuição dos índices de violência, este especificamente 

quando se ensina em um contexto de comprometimento social, com elevados índices de 

violência e criminalidade. Contudo, a autora sustenta a ideia de que a Dança não deve 

estar vinculada somente a projeções futurísticas ou ligadas ao passado. No primeiro 

caso, estão as iniciativas focadas principalmente nos espetáculos de fim de ano ou em 

exames de qualificação, por exemplo, em que o “ensinar para” torna-se o maior 
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objetivo. No segundo caso, prioriza-se demasiadamente padrões de ensino que 

supostamente foram bem-sucedidos, os quais limitam as possibilidades de novas 

experimentações. Portanto, ambas as abordagens têm um viés limitador no que se refere 

à transformação nas vivências de tempo-espaço presentes.   

A Dança enquanto expressão artística possibilita o envolvimento integral com a 

experiência proposta, a descoberta de novas formas para se comunicar, dizer o que 

pensa e sente, através de diversos arranjos corporais. Para as crianças, as aulas de Dança 

podem proporcionar interação em grupo, o despertar para as motivações internas que 

levem ao movimento, uma percepção maior desses estados internos que desencadeiam 

ações e reações, a cumplicidade ao modo singular de expressão de cada um e a abertura 

para novas formas de expressão. Assim, a Dança pode se tornar importante no 

desenvolvimento da autonomia e implicação da criança com suas próprias vivências. As 

aulas de Dança podem trazer o imprevisível, abertas ao acontecimento e à possibilidade 

do novo. Ela pode permitir uma multiplicidade de sentidos ligados ao tempo, ao porvir e 

ao desejo inquieto e constante de uma busca do experimental. A depender da forma 

como o processo é conduzido e da participação efetiva do protagonismo das crianças 

nas aulas de Dança, elas podem ser um convite ao desprendimento, à introdução de 

novas linguagens, onde cada criança possa se movimentar e se expressar de acordo com 

as próprias motivações. Um exercício de criatividade, de qualidades e atributos 

inerentes à criança. Um desafio e um convite para a inteireza, para a corponectividade.  

A imaginação e a fantasia estão presentes na fala de F6, quando ela explica a 

criação a partir daquilo que pensa: 

F6: — Quando a gente dança livre, a gente não aprende, a gente só pensa como é que 

podia ser. Pensa no que a gente quer pensar mesmo. Se a gente quer pensar numa 

mesa, ai você é uma mesa e ta dançando como uma mesa, tem que sentir que isso que 

você pensou é a mesma coisa que você ta fazendo. Você vai representar uma letra, ai 

pensa como podia ser e faz o movimento dessa letra, o movimento que você quer fazer 

com essa letra. Tipo, você pegando uma letra e dançando com ela. 

F6: — Eu sinto que todo mundo pode se juntar pra formar uma dança olhando pra uma 

coisa só, e pensar como é que podia ser essa dança em grupo. 

 

D7 foi a única criança que fez referência à Dança como forma de se comunicar 

com Deus: 
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D7: — O que eu sinto? Eu sinto falando com Deus. Sem o jeito de falar, dançando, mas 

falando de um jeito que dê pra entender. 

 

 Essa fala remete à subjetividade dessa criança e, provavelmente, o papel que a 

religião desempenha na vida dela.  

  Dez crianças, com exceção de D7, responderam a respeito do que mudou depois 

que começaram a fazer aulas de Dança. Elas afirmaram ter aprendido a dançar, ter 

percebido mudanças no corpo, modificado a forma de se ver e ver a Dança, sentirem-se 

mais felizes. Apenas duas crianças falaram que nada mudou. Seguem algumas falas: 

B7: — Antes eu não gostava muito de dançar, ai quando eu vim pra aula de dança eu 

comecei a gostar. 

C8: — Bem, mudou que dança não é só dança de balé, como eu fiquei falando. Não é 

só balé, não é a única dança que tem no mundo. Tem outras danças que podem ser 

dançadas.  

C8: — Não é só aquela dança de bailarina, que tem de repetir tudo na mesma hora, 

imitando, mas você pode ter mais liberdade. Tem pessoas que até imitam, mas tudo 

bem, pode fazer se quiser. 

C8: — Dentro de mim me sinto um espaço aberto, meu estômago todo está dançando 

por ai (risos). Por dentro eu danço também. Aprendi que a dança às vezes é importante 

para vida, ajuda muito no seu corpo, nos seus movimentos que você não sabe fazer. 

 E6: — Eu comecei a ficar muito mais feliz (levanta). Antes eu saia muito cedo da aula, 

e não dançava nunca, nunca. E agora eu danço muitas vezes, como hoje tem balé, eu 

vou dançar de novo! (fazendo alguns movimentos). 

E6: — Meu corpo mudou, antes ele era infeliz, um pouco, agora ele ta muito feliz 

(corre pela sala). 

J6: — Mudou a coisa mais linda que eu podia fazer! Mudou muitas coisas que eu não 

sabia, e a minha vida se tornou uma realidade.  

K7: — Eu não sabia dançar e agora eu sei. 

H7: — Meu corpo mudou muito, eu só ficava assim (mostra a coluna curva), não 

conseguia esticar. Eu não virava muito a cabeça, assim. Meu corpo ficou mais bonito, 

porque ele não era assim. 

H7: — Fiz vários exercícios, eu não conseguia fazer isso (mostra uma posição que 

alonga a perna), hoje eu consigo, eu não conseguia esticar muito meu pé, agora eu 

consigo. Tem várias coisas que antes eu não fazia, agora eu faço. Eu aprendi várias 
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coisas... Exercícios novos, músicas nova! A que eu mais gosto é aquela ¨Sala de jantar¨, 

sabe? Eu acho bem legal. 

H7 destacou bastante as mudanças no corpo, relacionadas a novas habilidades e 

aprendizados. 

 

G7: — Mudou o meu jeito de dançar, porque antes eu dançava assim oh (mostra), ai 

quando eu fui pro balé eu ficava assim (mostra), dançando mais bonito. Ai por isso 

mudou minha vida um pouquinho, eu aprendi a dançar que nem minha prima. É bom 

que a gente pode até fazer um teatro de dança, eu e minha prima, porque nós duas 

sabemos dançar. 

G7: — Eu to perdendo alguns medos com a dança, porque a dança também pode 

derrotar alguém! Capoeira é um tipo de dança e um tipo de luta. A capoeira faz assim 

(mostra). Eu to aprendendo a derrotar o medo do escuro (risos), eu ainda tenho muito.   

G7: — Mudou, que com o aquecimento a gente emagrece, é bom que ai a gente não 

precisa parar de comer, a gente fica de dieta sem parar de comer.  

G7: — O bom é que a gente aprende a dançar nessa dança (mostra alguns 

movimentos). 

Constata-se como resposta recorrente a afirmativa das crianças em relação ao 

“saber dançar”, que expressa uma inteireza da criança na experiência, na qual corpo, 

sentimentos, ideias e pensamentos constituem o sujeito corporificado no ato de dançar. 

É possível que a liberdade de criação que é dada a essas crianças nas aulas de Dança, e 

o respeito ao modo singular de cada uma se expressar, potencialize o sentimento de 

pertencimento, e por isso afirmem que já sabem dançar, mesmo que entendam o fato de 

estarem ainda no início do processo de formação (MARQUES, 2010).  

Ao analisarmos a afirmativa de G7 em relação à superação dos medos, essa 

denota um entendimento perspicaz ao correlacionar a Dança aos seus estados interiores, 

chegando a ultrapassar as expectativas do educador quanto à possibilidade de percepção 

e expressão nessa faixa etária. Essa criança foi a única a demonstrar certo interesse com 

a questão da estética corporal, associando a prática da Dança à possibilidade de 

emagrecer. Acredito que essa preocupação advém dos comentários dos adultos e da 

mídia e está também relacionada à crescente preocupação com a obesidade infantil, que 

desperta na criança a atenção para o tema. Vale ressaltar que a constituição física de G7 

não indica sobrepeso ou excesso de magreza. A escola de Dança trata desse tema a 

partir de algumas iniciativas a favor das boas práticas alimentares, em comunicação 
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com as famílias, indicando lanches saudáveis nos ensaios e antes das aulas, em palestra 

com os pais e com mudanças no cardápio oferecido pela cantina.  

Marques (2010) nos fala que não é qualquer prática de ensino da Dança que tem 

a capacidade de transformar o sujeito. Algumas práticas repetitivas, baseadas em 

movimentos mecânicos, do senso comum, podem até gerar sensações de bem-estar, 

prazer, realização, mas dificilmente cumprirão uma função verdadeiramente educativa, 

transformadora. Por outro lado, as aulas de Dança analisadas demonstraram a 

possibilidade do uso de propostas metodológicas de ensino determinantes na construção 

de um processo educativo que rompe com formas repetitivas e estereotipadas de 

movimentos e propicia a criatividade e a participação das crianças. E esta transformação 

indicada por Marques está implícita e explícita nas argumentações das crianças. 

Dando continuidade às análises das falas a respeito “do que mudou depois que 

começaram a fazer Dança”, duas crianças (A6 e F6) disseram não ter percebido 

nenhuma mudança, porém, em falas anteriores, A6 destacou novos aprendizados e F6, 

nos trechos abaixo, apesar de insistir na não mudança, reconhece ter grande satisfação 

em pertencer a um grupo e aprender muito a partir desse convívio: 

F6: — Não, não mudou nada. Eu continuo sendo eu mesma, só que na dança, no 

estudo. A gente tem a nossa escola, onde a gente estuda, faz balé, a gente tem a nossa 

casa... Cada lugar que a gente fica é um lugar da gente, e de todo mundo. 

F6: — Meu corpo, ele me guia, ele faz tudo que eu quero, mas ele não muda nada! 

F6: — Eu não me sinto diferente, eu sinto que sou eu mesma, mas só que na dança, que 

eu sou outra pessoa! É uma pessoa que faz em grupo as coisas, mas só que não faz 

sozinha, ela faz em grupo, aprende mais coisas. 

F6: — A gente aprendeu sobre confiança, amizade, é... Consideração, ficar junto com o 

outro, dançar em grupo. A gente também descobriu que quando dança junto é um 

grupo que se forma. Se encontra com uma colega e quer dançar com ela, pode chamar 

mais gente pra dançar. 

 

Além das questões previamente elaboradas para as interlocuções, diversas outras 

emergiram no decorrer desse processo e gradativamente foram incorporadas ao 

repertório de perguntas dirigidas às crianças. Buscou-se assim criar correlações entre as 

falas a partir dos novos eixos temáticos que surgiram. Na continuidade do texto 

apresentamos as questões não diretamente vinculadas à exibição dos vídeos, mas que 
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emergiram em momentos distintos das interlocuções, distribuídos em cinco novos eixos 

temáticos, a saber: a presença da professora como facilitadora do aprendizado, o prazer 

relacionado ao dançar, consciência da singularidade do movimento, presença da música 

e da Dança como auxílio na superação da timidez. 

No que se refere à presença da professora como facilitadora do aprendizado, 

servindo como exemplo para a turma, ensinando novos passos e ajudando com as 

dificuldades, oito crianças falaram sobre o tema: 

B7: — A professora, ela ensinou um jeito mais fácil, ai a gente foi desse jeito mais fácil 

até que foi ao certo. 

C8: — Se quiser aprender a dançar tem que pedir ajuda a pró Letícia. Ela ajuda com 

os movimentos e tudo mais, e tem que prestar muita atenção, senão ela reclama. 

C8: — Está vendo a postura delas? (Aponta para o vídeo) Algumas estão errando, mas 

mesmo assim elas ficam fazendo. Está vendo que a professora Letícia ajuda? Ela 

mostra como deve fazer certo. Se você está fazendo alguma coisa errada, ela te ajuda 

no movimento, se você não souber. 

C8 utiliza a palavra ajuda diversas vezes pra explicar o papel da professora. 

E6: — Pra aprender precisei olhar a pró dançar, olhar para minhas amigas. Eu 

aprendi com a professora as coisas que eu vejo na televisão, as danças de balé, 

contemporâneo (dançando). 

I6: — Pra fazer uma boa aula precisa olhar pra pró, porque ela está com a postura 

reta.  Precisa fazer igual a pró, ouvir o que ela está falando, ouvir a música. Ela leva o 

nosso corpo para a dança (mostra). 

E6 e I6 utilizaram o verbo olhar, demonstrando a importância da observação e 

imitação no aprendizado. Foi constatado, durante o período de gravação das aulas, que a 

professora realizava grande parte dos movimentos com a turma, o que significa uma 

implicação maior da professora no processo, diferente da opção por conduzir a aula, na 

maior parte do tempo, apenas por comandos verbais. Fazer os movimentos em conjunto 

com a turma facilita a criação de um processo identitário a partir da harmonia de 

movimentos sincronizados entre o grupo. 

G7: — A gente aprende como se mover, o jeito que se faz as formas, o que a professora 

fala. Se a gente fica prestando atenção e vai treinando, a gente aprende mais. 

J6: — A gente aprende muitas coisas novas... A pró tá ensinando muitas coisas pra 

gente, dai a gente vai aprendendo, vai crescendo, cada mês vai crescendo. 
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A tríade professor, aluno e mundo precisa estar em permanente movimento e 

transformação, tendo como princípio as relações dialógicas, fluidas e abertas que se 

nutrem do questionamento e da indagação para a construção do conhecimento. Partindo 

desse pressuposto, a figura do professor deve mediar essa relação do aluno com o 

mundo, despertando o seu desejo em ser um sujeito ativo no processo educativo. Nas 

aulas de Dança, onde existe a expectativa de que a professora traga fórmulas prontas a 

serem seguidas (passos, coreografias), e sirva até como modelo através do seu gestual, é 

que se propõe, na busca de novos paradigmas, que a professora tome consciência do 

papel de facilitadora do processo, estimulando o compromisso da criação por parte de 

cada criança.  

Todas as crianças, de alguma forma, referiram-se à Dança como algo prazeroso, 

que lhes traz alegria, bem-estar e proporciona diversão. Relacionaram essas sensações a 

momentos específicos da Dança, a exemplo de dançar com as colegas, improvisar, 

brincar, dançar no palco. Destacamos sete crianças que demonstraram com maior ênfase 

em suas falas o prazer relacionado à Dança, ilustrado através de expressões, como: “Eu 

danço de alegria”, “sinto meu corpo feliz e exercitado”,  “é a coisa que eu mais gosto”. 

Seguem algumas falas: 

C8: — Às vezes eu to animada pra comer chocolate, ai minha mãe fica impressionada 

como eu danço de alegria. Quando eu estou triste eu não tenho muita vontade de 

dançar, mas quando eu to alegre eu danço bastante... 

E6: — Os exercícios servem pra você aprender a dançar melhor, pra você saber 

dançar bem, curtir o espaço (dançando por toda a sala), e se divertir, se ficar sem se 

divertir é chato. 

E6: — Sinto meu corpo feliz e exercitado. Eu sinto que ele ta agitado pra dançar, que 

ele ta gostando muito! (dançando por toda a sala). 

E6: — Você pode usar, se você quer, todo espaço, só tem que aproveitar ele, dançar, 

assim, fazer o que quiser no espaço, mas tem que ser legal, pra que a outra pessoa 

também se divirta. Senão todo mundo vai querer sair da brincadeira porque vai ficando 

chato... Ai aquela pessoa fica meio sozinha. É bom uma brincadeira que todo mundo 

goste (se movimentou durante todo o tempo). 

E6: — A dança dá pra se divertir como se fosse uma brincadeira. Mas também 

aprender a dançar (continua se movimentando por toda a sala). 
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F6: — Penso que todo mundo tá em grupo, dançando tão feliz... Muito feliz porque a 

gente tem uma pró, a gente tem colega, a gente tem um bocado de coisa pela nossa 

vida. 

I6: — Dança é a coisa que eu mais gosto. 

J6: — Eu gosto né, eu amo... 

 

As crianças se referem à Dança como uma atividade que proporciona prazer, e 

mais ainda, salientam que esse modo prazeroso de fazer aulas de Dança deve ser 

priorizado. Apesar de reconhecerem a importância dos exercícios, elas não trazem uma 

preocupação em justificar, necessariamente, o porquê ou para que dançam. O simples 

ato de dançar as faz se sentirem plenas, o que, de acordo com Aquino (2009), ratifica o 

papel da Dança como uma experiência humana significativa para o desenvolvimento da 

criança.  

Sobre a consciência da singularidade do movimento, seis crianças destacaram 

com maior ênfase, através de suas falas, a existência de uma forma própria de cada um 

dançar, e que mesmo em grupo, acompanhando e aprendendo através da observação, 

não é possível padronizar completamente os movimentos. Relacionaram essa 

singularidade às motivações pessoais para dançar, à liberdade de criação, entendendo-a 

como algo positivo:  

C8: — Eu gosto de aprender novos movimentos, que assim eu posso fazer minha 

própria dança, dançar livre. 

F6: — E dançar sozinho é quando a gente fica dançando, pensando num movimento 

pra gente fazer, sem ninguém ficar falando “Ah, você pode fazer esse junto comigo, 

você pode fazer esse”.  

F6: — O meu jeito, eu danço como eu penso, eu olho pra uma coisa e quero dançar a 

coisa que eu quero dançar mesmo. 

G7: — Aprendo, a gente aprende só olhando, a gente aprende sem falar nada. A gente 

pode até falar na cabeça o que você aprendeu, mas ficar assim “oh, aprendi tal coisa, 

tal coisa”, ai todo mundo vai saber o que você aprendeu, e vai ficar fazendo o mesmo 

passo, ai não vai poder! Tipo “eu aprendi a girar de um pé só”, ai não vale, ai todo 

mundo que não sabe vai aprender a girar de um pé só, dai a dança fica feia! 
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G7: — O meu jeito é de vários tipos de dança. A gente olha da pessoa e quer fazer 

igual, só que não faz igual, igual, faz... (mostra) Você quer fazer igual, mas não pode 

fazer. Muda alguma coisa (mostra). 

 

G7 se refere ao aprendizado entre as colegas, salientando que mesmo através da 

observação ou imitação, naturalmente existem diferenças na forma de cada uma realizar 

os movimentos. A tentativa de imitá-las acaba por excluir a originalidade da pessoa que 

criou, o que para ela compromete a diversidade da Dança.  

J6: — A gente tem que inventar a nossa dança, não é ficar com a colega, olhando e 

dançando, olhando e dançando... (levanta pra mostrar). A gente tem que dançar do 

nosso jeito, oh, oh (mostra). 

K7: — Dançar por todo espaço da sala é legal, porque a gente não fica fazendo a 

mesma coisa que as outras pessoas fazem. 

C8: — Às vezes as pessoas inventam seus próprios movimentos e às vezes erra, ai elas 

ficam tentando, ai ela usa esse erro na dança pra usar que nem um bom movimento. 

Ela erra e aproveita aquele movimento pra deixar melhor. O primeiro movimento que 

você fez errado, você deixa ele bom, e dai esse erro fica bom. 

A análise das falas nos remete a Marques (2010), que defende a consciência da 

singularidade do movimento, ao afirmar que o mesmo movimento de Dança, quando 

ensinado por um professor para sua turma, será compreendido, internalizado e 

externalizado de modo singular por cada aluno, independente da turma ter um perfil 

parecido, com crianças de mesma faixa etária, sexo, constituição física, pois a 

multiplicidade dos corpos e a pluralidade das vivências geram movimentos únicos. 

No que diz respeito às falas das crianças, muitas correlacionaram a realização 

dos movimentos a partir dos seus pensamentos e sentimentos. Rengel (2006) defende 

que a experiência corporal se constitui na maneira primordial do sujeito se comunicar, 

dizer e saber sobre o mundo, sendo impossível separar o corpóreo dos conceitos 

abstratos, ideias e pensamentos.  

Sobre a presença da música, quatro crianças (C8, E6, I6, G7) se manifestaram 

sobre a relação da música com a Dança e se referiram ao “preenchimento” que a música 

lhes proporciona e a importância do ritmo na execução dos movimentos: 
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C8: — Às vezes eu lembro de músicas que toca no som da pró Letícia, e dai fico 

passando na minha cabeça... Ajuda a me sentir melhor... Quando estou sozinha no meu 

quarto, penso em algumas danças e músicas na minha cabeça, que me faz ficar feliz. 

Me ajuda pela minha vida, não me sinto tão solitária, se eu não soubesse dançar eu me 

sentiria solitária. É como se ela me preenchesse de felicidade.  

E6: — Você tem que inventar os passos que você já viu, que combine com a música. 

Não dá pra fazer um passo assim (mostra) se a música for “tan tan, tan”. 

E6: — Eu penso na música, imagino que a música esteja (dançando). 

I6: — Eu sinto a música, ai a música me leva. Não sou eu que levo a música, ela que 

me leva. 

I6: — Música agitada, eu danço agitada (mostrando), quando é calmo eu danço assim 

oh. Quando eu faço esse, quer dizer que é dança clássica, e quando eu faço esse quer 

dizer que eu to agitada. 

I6: — Eu não consigo dançar sem música, tem música que eu gravo na minha cabeça, 

ai eu escuto e danço com a música, sem a música (mostrando). 

G7: — Precisa imaginar o que você vai fazer, o que você vai dançar... Tipo, a música 

de Isa, de Orixá, é assim, ¨eu vou navegar¨, ai você ouve e pensa ¨eu vou navegar¨, ai 

você faz isso (mostra). A música que nos diz o nosso movimento. 

 

O enriquecimento das aulas de Dança com sonoridades diversas, segundo 

Marques (2010), amplia as possibilidades de experimentações e elaborações de novos 

movimentos, assim como incrementa o repertório dos alunos com diferentes 

possibilidades sonoras, favorecendo o desenvolvimento de uma escuta mais atenta para 

a música, os sons e o mundo.  Cabe aos professores apresentarem novidades 

sonoras/musicais, mesmo que haja estranhamento por parte das crianças, e até negociar 

a possibilidade de ouvirem o que eles preferem e o que lhes é apresentado. Entende-se 

por novidade sonora o repertório de sons que não perpassa o cotidiano das crianças, a 

exemplo da música clássica, instrumental, de outras etnias, que muitos desconhecem. 

Este treino para a escuta também permite ao aluno perceber melhor o silêncio externo e 

interno, transformando-o em Dança. 

No que se refere à percepção do próprio comportamento, três crianças (C8, H7, 

K7) destacaram o papel da Dança como auxílio na superação da timidez, afirmando 

terem “vergonha de se expor”, mas em uma autoavaliação perceberam melhoras a partir 

das aulas de Dança: 
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C8: — Tipo, na minha primeira apresentação de balé eu fiquei com vergonha, quase 

não fiz os movimentos, fiquei um pouquinho parada. Hoje eu aprendi a dançar em 

público, eu não sinto vergonha, eu imagino que estou sozinha, assim você não pensa em 

um monte de pessoas olhando pra você, só presta atenção na sua própria dança 

mesmo. 

H7: — Eu tenho vergonha, muita, por isso que eu faço terapia. 

H7: — Eu sei que ta todo mundo me vendo, e eu tenho medo de errar. 

H7: — Com o grupo, a professora, eu não sinto vergonha, acho legal. 

K7: — Às vezes dançar sozinha a gente fica com vergonha, quando dança com as 

colegas não, porque estão dançando a mesma coisa. 

K7: — Às vezes a gente perde o medo e a vergonha de ficar no palco. 

Em falas citadas anteriormente, H7 deixou transparecer sua timidez, dizendo 

preferir dançar em grupo ou com a professora, copiando os movimentos, assim como 

dançar no mesmo lugar. Essas afirmativas possibilitam deduzir que a timidez tende a 

limitar a expansão dos movimentos pelo espaço e implica um possível receio de 

julgamento. Além do papel “disciplinador”, atribui-se também à Dança um potencial de 

estímulo à desinibição, como se o fato das apresentações em público e da “postura 

artística” automaticamente contribuíssem para a superação da timidez e o reforço às 

atitudes extrovertidas. Está associada à Dança certa carga de atributos, a exemplo do 

fortalecimento da disciplina, da extroversão e da feminilidade, questões que devem ser 

analisadas com maior profundidade pelos professores, para serem tratadas de acordo 

com a necessidade de cada criança.  

Neste capítulo, as falas/gestos/movimentos das crianças nos permitiram 

aprofundar diversos aspectos relativos ao tema do trabalho, ou seja, o ensino da Dança 

na Educação Infantil a partir da escuta das crianças. O envolvimento das crianças no 

processo de interlocução extrapolou as expectativas da pesquisadora e vem reforçar a 

nossa crença na importância do protagonismo e da escuta às crianças para a construção 

das propostas de ensino na Educação Infantil, especialmente nas disciplinas de 

linguagens artísticas.  

Pode-se constatar um crescimento no número de pesquisas voltadas ao estudo da 

infância sob uma nova ótica, ou seja, dando à criança um protagonismo inédito através 

do qual se busca analisar as suas falas e compreender as suas perspectivas de mundo.  A 
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compreensão sobre a infância começa a ser construída com a criança e não apenas a 

respeito da criança. A presente iniciativa discute a importância das abordagens artísticas 

do movimento, tendo como foco principal o protagonismo das crianças, captado através 

da escuta às suas falas e movimentos, ancorado no conceito da Corponectividade. 
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Capítulo 6 

Movimentos finais e o desafio dos novos passos  

 

A escolha em correlacionar ensino da Dança, Educação Infantil e protagonismo 

das crianças partiu do meu envolvimento direto com esses temas, pautada na premissa 

de que as crianças são os principais sujeitos do processo educacional, habilitados, 

portanto,  a se expressarem   a respeito de suas  experiências a partir  do lugar de onde 

vivenciam, elaboram, criam e transformam suas infâncias. No que se refere ao ensino da 

Dança, mesmo que possamos argumentar sobre sua relevância e justificá-la através de 

diversos fatores, dentre os quais sua importância enquanto meio de expressão e 

linguagem artística, que possibilita à criança adquirir desenvoltura integrada, e até quem 

sabe revelar novos talentos para as artes, considerei fundamental abrir uma nova 

perspectiva de abordagem que inclua a escuta às crianças.  Neste processo, desvelaram 

argumentos, impressões e percepções que, verdadeiramente, surpreenderam-me, ao 

mesmo tempo que permitiram atribuir novos sentidos ao ensino da Dança. 

Reafirmar, desvendar e problematizar foram ações possíveis ao se abrir uma via 

de comunicação direta com as crianças, de modo que elas se sentissem empoderadas 

para falar a respeito de suas percepções sobre a Dança. Assim, praticamos a ação de 

pensar a educação a partir do que elas têm a nos dizer, e não apenas a partir do que 

acreditamos ser melhor para elas. Mas o que efetivamente nos disseram as crianças 

sobre essa experiência? Como elas se vêem nesse processo? De que modo elas 

percebem a Dança em suas vidas? A pesquisa, através da “escuta” das 

falas/gestos/movimentos das crianças, fez emergir dados qualitativos, subjetivos e 

complexos, que contribuíram para a discussão a respeito do papel do ensino da Dança, 

especialmente no contexto escolar de Educação Infantil, pois a interlocução se fez com 

crianças entre 6 e 8 anos de idade, que faziam aulas de Dança há pelo menos dois anos.  

Ao colocarmos as crianças no lugar de sujeitos e como protagonistas 

competentes para refletir e dialogar sobre suas próprias experiências, recorremos a uma 

estratégia metodológica ainda pouco explorada, porém  crescente, a partir das novas  

premissas da Sociologia e da Psicologia da infância. Tendo em vista a tenra idade dos 

nossos pequenos interlocutores e buscando uma metodologia compatível para essa faixa 

etária, em que a interlocução pudesse integrar fala, movimentos, olhar e sensações, optei 
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por fazer a gravação das aulas e a sua exibição em vídeos, ou seja, planejamos as 

interlocuções mediadas por vídeos.   Acreditamos que, ao rever as aulas de Dança, o 

vídeo reavivaria nas crianças suas percepções e potencializaria as probabilidades de 

expressão sobre o tema. Esse recurso foi escolhido como possibilidade de preservar e, 

ao mesmo tempo, dar visibilidade ao próprio movimento da criança, permitindo que ela 

se visse atuando nas aulas de Dança, juntamente com a professora e demais crianças. 

Foi possível, assim, que cada uma se identificasse ou rememorasse os diferentes 

momentos das aulas de Dança e analisassem as diferentes experiências de um novo 

ponto de vista, a partir do que viam na tela do computador.  

 A eficácia do vídeo enquanto recurso mediador em interlocução com crianças 

superou as expectativas: elas demonstraram entusiasmo ao se verem dançando, bem 

como passaram a interagir com as imagens, através das falas e do próprio movimento, 

ao mesmo tempo que acompanhavam a evolução das cenas. Além de se 

autoperceberem, as crianças se manifestavam sobre o desempenho das colegas e foram 

unânimes em afirmar que “gostavam de se ver dançando”. Expressões faciais, atitudes 

de surpresa, entusiasmo, assim como gargalhadas e estranhamentos, compuseram o 

enorme arsenal de manifestações de expressão das crianças, frente à condição do sujeito 

que atua e se vê atuando simultaneamente. 

As reações das crianças durante as interlocuções, tanto nas falas quanto na 

iniciativa e na criatividade para se movimentar, evidenciaram o seu envolvimento com 

esse processo educativo e artístico e, ao mesmo tempo, divertido e descontraído.  As 

crianças não se restringiram a falar dos aprendizados motores, nem se limitaram ao 

dualismo do “eu gosto/eu não gosto”, mas abordaram com propriedade muitas questões: 

a Dança como espaço de vivência para novos aprendizados, desafios, superação de 

limites, interação em grupo, prazer, divertimento, projeção de futuro, percepção das 

individualidades, enfim, a prática da Dança como uma oportunidade, valorizada e 

reconhecida por elas. 

Nas interlocuções as crianças relataram o quanto aprenderam com a vivência das 

aulas. Destacaram a importância da variedade dos exercícios, relacionada à atitude da 

professora de propor novas atividades desafiadoras, bem como a troca proporcionada 

pelo convívio com as outras crianças. Relataram ainda conhecimentos adquiridos em 

relação à forma de apropriação do espaço, postura, assim como a incorporação de um 
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novo e diverso vocabulário de movimentos. As crianças demonstraram sentir prazer 

com as aulas e desejo em dar continuidade à prática, prazer este relacionado à 

construção de novos vínculos de amizade, a experiências diversificadas, à superação de 

limites, ao contato com novos estímulos sonoros e criativos. Dessas interlocuções foi 

possível empoderar a criança na sua capacidade de expressão, ou seja, perceber o 

processo a partir da escuta da criança. 

Das diversas questões expostas, concluo que o desafio do ensino da Dança, bem 

como das outras disciplinas de linguagens artísticas, pode e deve ser expandido para as 

instituições públicas de educação, com especial recomendação para o segmento da 

Educação Infantil, o que gradualmente vem acontecendo com o ingresso de especialistas 

na área através de concursos para a rede pública, por exemplo. Pretende-se que essas 

disciplinas venham a adquirir, dentro dos espaços educativos, o lugar merecido de 

disciplinas que ofertam à criança um contato próximo com suas possibilidades 

artísticas, em prol do autoconhecimento, sensibilização, criação e visão crítica do 

mundo, através da abordagem do movimento.  

A presença efetiva do ensino da Dança no espaço escolar, ofertado por meio de 

disciplina obrigatória ou por projetos e oficinas, acessível a todos os alunos, contribui 

para a busca do sujeito pelo seu espaço no mundo, apropriando-se de elementos 

culturais e novas linguagens, e contribuindo para sua transformação. Porém, para que 

isso aconteça, não basta a mera implementação no currículo, mas sim uma reformulação  

na estrutura escolar, de modo que a Dança  ocupe o lugar de disciplina responsável por 

um trabalho corponectivo e não apenas por recrear, divertir ou,  ainda mais preocupante, 

ocupar “o tempo ocioso das crianças”.  Para isso, faz-se necessário um movimento de 

acolhimento das diversas disciplinas das linguagens artísticas, acompanhado da 

preparação do corpo docente, esclarecendo-o das funções e da importância dessas 

linguagens.  O entendimento das propostas e propósitos educativos dessas disciplinas 

por parte de toda a comunidade escolar, educadores, pais, alunos e gestores, colocando-

as como peças fundamentais no quebra-cabeça educativo, constitui-se em um dos 

desafios sugeridos.  

A partir do pressuposto de que cada aluno/criança é um ser diferenciado, e assim 

deve ser visto no processo educacional, agregamos o conceito de corponectividade 

desenvolvido por Rengel (2007), o qual, no presente trabalho, vinculamos à educação. 
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Esse conceito refere-se ao envolvimento integral da criança abrangendo os seus 

aspectos físico, emocional e sensível, a partir dos estímulos recebidos pela sua rede 

neural e sistema sensório-motor. O conceito de corponectivo está ligado às práticas 

educativas nas quais se mobiliza a totalidade do sujeito no processo do aprendizado, 

através do convite a uma atitude ativa em contraposição à passividade. Agregamos e 

reforçamos, assim, a importância da internalização do corponectivo na educação, em 

especial na Educação Infantil, etapa em que o movimento se constitui como cerne 

desses pequenos sujeitos, e em decorrência, a importância da Dança como 

potencializadora da criatividade e de novas descobertas. 

Cumpre ainda externar algumas reflexões sobre as crianças participantes da 

pesquisa, pois sabemos que elas diferem, especialmente, no que diz respeito às 

condições socioeconômicas e culturais e à atenção a elas dispensada pelas famílias, da 

grande maioria das crianças do nosso país. É sabido que muitas crianças ainda vivem 

em situação de pobreza, abandono, sem ter suas necessidades básicas atendidas e, 

infelizmente, a grande maioria delas ainda frequenta escolas com uma estrutura mínima 

e inadequada
20

, onde o ensino da arte, com qualidade, dificilmente está presente. Por 

outro lado, sabe-se que as crianças protagonistas dessa pesquisa são, sem dúvida, 

crianças privilegiadas. Seus contextos familiares, assim como as oportunidades que lhes 

são dadas, refletem diretamente nas suas habilidades comunicativas e de expressão. 

Essas habilidades contribuíram em muito para que o material coletado evidenciasse a 

complexidade das manifestações expressivas das crianças.  Muito provavelmente a 

pesquisa poderia aportar resultados bastante diversos se realizada no contexto da escola 

pública, assim como em uma escola com método de ensino de Dança muito divergente 

da instituição escolhida.  

Cada contexto permite o desvendar de informações e dados específicos e o fato 

da pesquisa focar meninas, na faixa etária de 6 a 8 anos, envolvidas com uma proposta 

bem fundamentada de ensino da Dança, permitiu revelar um arsenal rico de 

informações, na medida em que analisa uma experiência pautada no envolvimento e 

participação das crianças.  A partir do exposto, e com as devidas ponderações, acredito 

que algumas conclusões da pesquisa possam ser extrapoladas para outras realidades. 

Saliento o desafio da interlocução com as crianças, em especial dessa faixa etária, e 

                                                           
20 Ver Cassimiro (2012). 
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sinalizo a importância de incorporarmos o protagonismo das crianças nos diversos focos 

da Educação Infantil, quer no universo do ensino da Dança ou de outras disciplinas. 

Quanto ao protagonismo das crianças no processo de ensino da Dança, fica evidente que 

as professoras, apesar de incentivar a criatividade, ainda precisam planejar, junto com as 

crianças, cada etapa das aulas. O protagonismo implica: a possibilidade de escolha e a 

participação nas decisões. Só desta forma romperemos com um ensino baseado na 

heteronomia e poderemos assumir uma proposta de educação que atenda ao princípio 

ético da autonomia, tal como está enfatizado nos documentos oficiais elaborados pelo 

MEC para a Educação Infantil. 

A educação com esta conotação favorece, sem dúvida, a formação da criança 

cidadã e partícipe do processo educacional. Assim, reitero a importância do ensino da 

Dança, enquanto linguagem artística para as crianças a partir da primeira etapa da 

educação básica, proporcionando aprendizados ligados à interação em grupo, ao 

desenvolvimento de outros modos de expressão, à exploração de novas possibilidades 

de movimento, o que permite um maior autoconhecimento de habilidades e limites, a 

percepções relativas ao comportamento e atitudes, ao relacionamento de atividades 

corporais com momentos de prazer e divertimento e a novos desafios. 

Acredito que as questões que foram expostas e discutidas nesta pesquisa podem 

ser ampliadas para outros espaços educativos, inclusive para outras práticas além da 

Dança, uma vez que as falas das crianças refletiram visões amplas sobre o processo de 

ensino-aprendizagem e trouxeram à tona muitas de suas expectativas, preferências, 

interesses e valores. 

A partir de minha experiência pessoal atualmente vivida enquanto professora de 

Artes e de Dança na rede estadual e municipal, sinto ainda a responsabilidade de 

compartilhar, na conclusão desta pesquisa, algumas questões relevantes. Constato 

equívocos referentes a algumas mudanças propostas pelas secretarias, com pretensas 

tentativas de melhoria do ensino, mas que na verdade prejudicam a atuação do professor 

e a viabilidade do ensino das Artes. Cito como exemplo a redução do ensino das Artes a 

apenas uma linguagem artística por escola, o que impede, por exemplo, a divisão das 

turmas para atuação dos professores com um número menor de alunos, assim como o 

cancelamento de projetos, que possibilitavam aos alunos escolher oficinas a partir de 

seus interesses, para aprofundar no estudo de alguma das linguagens, sejam elas a 



125 

 

 

Dança, o Teatro ou a Música. Por conta disso, tenho constatado a necessidade da 

comunidade escolar refletir a respeito do papel do ensino das Artes na escola, de modo a 

pensar saídas para antigas dificuldades, especialmente no que diz respeito ao professor 

desenvolver seu trabalho de forma digna e respeitosa. No nosso papel de educadores 

sentimos falta de apoio da direção das escolas, de espaço físico adequado às práticas e 

sofremos com dificuldades ou limites impostos que colocam as Artes como “menos 

importante” ou “descartável”. Muitas são as dificuldades a serem enfrentadas, bem 

como os desafios a serem vencidos.  

No momento que se busca implementar a gestão democrática das escolas, 

ressaltamos que, tão importante quanto a visão e as propostas  dos professores, é a  

experiência de trazer à tona as impressões das crianças.  Suas contribuições podem 

servir de exemplo ou de reflexão para que profissionais e instituições repensem seus 

tratamentos para com as disciplinas de linguagens artísticas, buscando lhes oferecer o 

espaço que merecem dentro do universo educacional escolar.    

Quero destacar o lugar de onde eu, enquanto pesquisadora, falo a respeito do 

discurso das crianças. Minha formação em Dança, minha experiência anterior como 

professora da escola pesquisada, e inclusive, da turma e de algumas alunas que 

participaram da pesquisa, além de minhas lembranças e memórias de uma criança que 

também dançou, são fatores que colaboram para definir esse lugar de pesquisadora 

ouvinte. Quando as crianças trazem através de falas/gestos/movimentos aquilo que 

percebem, sentem e pensam a respeito das aulas de Dança, ressoam hipóteses, pontos de 

vista, ideias que vão tecendo uma rede de informações complexas sobre o contexto que 

vivenciam da Dança. Aquilo que eu construí a partir de minhas experiências em/com a 

Dança, passa a dialogar com os embates que me deparo a partir das interlocuções. 

Expectativas e hipóteses são construídas e desconstruídas a todo o momento, pois o 

papel durante as interlocuções de quem conduz, direciona e escuta, ao mesmo tempo 

que reflete, analisa e discute, a posteriori esses inúmeros gestos/falas/movimentos, 

requerem um contínuo movimento de aproximação e afastamento.  O que esperava 

ouvir, ver, sentir? Sem dúvida, minha trajetória percorrida propiciou desenvolver essa 

pesquisa com grande envolvimento e, principalmente, sensibilidade e abertura para a 

escuta, colocando-me também em um lugar bastante desafiador, que exigiu ética e bom 

senso no processo de análise. Constitui outro desafio pessoal dar prosseguimento a essa 

trajetória, vinculando em um tripé o ensino da Dança na Educação Infantil, o 



126 

 

 

protagonismo das crianças como elemento construtor dos processos e o enfoque teórico 

da corponectividade como sustentação ao conceito da inseparabilidade de corpos, 

mentes e sentimentos. Vamos assim rumo ao espaço de uma Dança que não tem fim! 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: A Dança na Educação Infantil a partir da escuta das crianças 

Pesquisadora Responsável: Liana Gonçalves Pontes Sodré 

Doutora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, 

Universidade do Estado da Bahia (Uneb) 

Telefones para contato: (73) 3291 8300 (73) 3291 3597 

Endereço: Departamento de Educação - Campus X, Avenida Kaikan, s/n. CEP: 45.995-

000 Teixeira de Freitas-Ba. 

Mestranda: Flávia Castagno Queiroz 

Telefones para contato: (71) 3367-7616 (71) 9977-7616 

Endereço: Rua Sargento Astrolábio, nº 200, apto 301, Pituba. CEP: 41.810-340 Salvador-Ba. 

Nome do voluntário:  

______________________________________________________________ 

Idade: __________ anos      R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

_______________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

 O seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar de um projeto de pesquisa 

sob responsabilidade da pesquisadora Liana Gonçalves Pontes Sodré. 

Temos como objetivo neste estudo discutir o ensino da Dança como prática 

educativa no contexto da Educação Infantil, a partir da contribuição das crianças que 

vivenciam as aulas.  

Pretendemos discutir o tema a partir da perspectiva das crianças, através de 

entrevistas individuais, quando serão exibidas algumas imagens gravadas durante as 

aulas de Dança. As entrevistas serão gravadas para posterior análise a respeito do que 

elas dizem sobre a experiência das aulas de Dança na escola. 

Esclarecemos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 

financeira pela participação das crianças; garantimos sigilo que assegure a privacidade 

das crianças quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa e que há garantia de 

liberdade da criança de se recusar a participar ou do responsável de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao 

seu cuidado. 
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Eu,_________________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

______________________________________________, RG nº 

_____________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Salvador, _____ de ____________ de 2012 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 

 

_________________________________            _______________________________ 

        Testemunha 1                  Testemunha 2 

 

 

 

 

 

 

 


