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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca uma reflexão sobre a Dança Coral proposta pelo 

estudioso Rudolf Von Laban. A discussão foca a possibilidade de trabalhar essa 

proposição no âmbito escolar em uma experiência desenvolvida numa escola 

pública com crianças de 10 a 11 aos de idade. Trata-se assim de um estudo de 

natureza qualitativa que conjuga a narrativa da trajetória docente, pesquisa 

bibliográfica e o estudo de caso. O trabalho tem por objetivo pensar a composição 

em dança na escola a partir da Dança Coral labaniana como possibilidade de 

experienciar uma dança que é coletiva e se constrói no compartilhar dos modos de 

dançar de cada educando. Além disso a pesquisa apresenta um substrato teórico-

prático por ora que permite apontamentos preliminares sobre as relações tecidas 

entre a poética da aprendizagem da Dança Coral e como se propicia um processo 

de aguçamento focal de percepções da dança, processo ativado pela ludicidade, 

pela improvisação dirigida, pelo diálogo intercorporal, contribuindo para uma 

memória de sensibilização inicial em dança, mesmo com todos os desafios do 

contexto escolar em sua dinamicidade, ampliando as percepções e repertórios em 

um processo educativo e artístico, implicando as dimensões individual e social. A 

partir da pesquisa, pudemos constatar que a Dança Coral se mostrou eficaz para um 

contato sensível e criativo com a dança no espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Laban; Educação escolar. Dança coral. Composição. 

  



ABSTRACT 

 

This research seeks to reflect on the Coral Dance proposed by scholar Rudolf 

von Laban. The discussion focuses on the possibility of working this proposition in 

schools in an experiment developed in a public school with children aged 10 to 11 to 

age. It is thus a qualitative study that combines the narrative of teaching history, 

literature and the case study. The work is aimed at reflecting the composition in 

school dance from Dance Coral labaniana as a possibility to experience a dance that 

is collective and is built in share modes of dance of each student. Furthermore, the 

research presents a theoretical and practical substrate for now allowing preliminary 

notes on the relationships woven between the poetics of Coral Dance learning and 

how it provides a focal sharpening process dance perceptions, process activated by 

the playfulness, the improvisation directed by interbody dialogue, contributing to an 

initial awareness of memory in dance, even with all the challenges of the school 

context in its dynamism, expanding perceptions and repertoires in an educational 

and artistic process, involving the individual and social dimensions. From the 

research, we found that the Coral Dance has proven effective in a sensitive and 

creative contact with dance at school. 

 

Keywords: Laban. Schooling. Coral dance. Composition. 
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1 CONVITE: INICIANDO A COMPOSIÇÃO... 

 

 

"Milhares de pessoas podem agora experimentar o benefício do ritmo 
e fluxo de dança, não só como espectadores, mas os jogadores de 
forma activa na alegria de se mover”. 
 

(LABAN apud MALETIC, 1987, p. 14-15, tradução nossa)
1
 

 

 

A experiência da alegria a partir do fluxo de uma dança que pudesse 

envolver o maior público possível: essa era a Dança Coral proposta e definida 

pelo próprio Rudolf Von Laban, um estudioso do movimento humano e suas 

relações com a dança nas primeiras décadas do século XX. É sobre a Dança 

Coral como proposta para o ensino de dança na escola, a partir de vivências 

experienciadas na minha prática docente, que convidamos os leitores para 

juntos partilharmos reflexões que serão tecidas ao longo desse texto. 

Foi ao longo de meu percurso formativo que encontrei a Dança Coral 

como uma possibilidade que eu buscava no processo prático em meu fazer 

docente. O primeiro encontro sistematizado2 e experiência com essa dança me 

levou a buscar maiores esclarecimentos e me incitou a curiosidade 

investigativa para estudar essa temática. 

Ao partir desse universo de pesquisa, colocam-se as primeiras 

indagações: Quem foi Laban? Como chegou à Dança Coral? 

                                                           
1
 A citação acima sintetiza um entendimento de Dança Coral proposto por Laban, em um 

período de intensa divulgação dos seus conhecimentos em dança, por meio também de 
propaganda. Segundo Maletic (1987, p. 14) ‘The area of dance for layman’ – A área da dança 
para pessoas leigas (tradução nossa) – tinha sido de interesse para Laban muito antes de ele 
reunir os ‘Problems of Dance’ em “palestras de demonstratação para o Congresso de Dança 
1927”. Laban vinha de fato criando e escrevendo “com entusiasmo ilimitado sobre outros 
aspectos de dança não discutidos em seu artigo para o Congresso de Dança 1927, ou seja, 
formas sociais de dança, tais como festas e movimentos corais. Começando de uma ampla 
premissa de que o desejo interior para a beleza pode ser encontrada em todo lugar na vida, e 
que os componentes espirituais da arte são a base para uma cultura festiva, Laban percebeu 
conteúdo de dança em uma variedade de manifestações, lutando não só para o significado 
social da dança, mas também criar suas formas sociais.” Para maiores detalhes sobre esse 
período – intitulado pela autora como ‘The German of Gestation’– Período Alemão de gestação 
(tradução nossa) conferir Maletic (1987) da p. 8 a p. 49, incluindo notas explicativas. Partes 
desse histórico são retomados ao longo do presente trabalho. 
 
2
 Esse encontro se deu especificamente durante a disciplina de Coreologia que cursei como 

aluno especial no ano de 2012 na Graduação em Dança da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. 
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Rudolf Von Laban3 (1879-1958) foi um estudioso, artista e professor, um 

dos expoentes da chamada Dança Moderna (PORTINARI, 1989), que se 

configura no início do século passado em um período de intensas 

transformações sociais e grandes ebulições no cenário artístico. 

A ação desse estudioso possibilitou inúmeras conquistas para o 

desenvolvimento da dança enquanto área de conhecimento. Seu trabalho a 

partir dos impulsos interiores do movimento – impulsos tanto de dentro para 

fora e de fora para dentro do corpo – contribuiu para sistematizar saberes 

sobre a poética do corpo e a harmonia espacial pelas diferentes explorações 

de movimentos, estabelecendo conceitos e proposições também para a 

educação, área que sempre esteve presente em diferentes momentos e 

contextos, como demostraremos no capítulo seguinte. Portanto, a presente 

pesquisa tem como principal interlocução o referencial de Rudolf von Laban e 

seus atualizadores/comentadores, principalmente no que se refere à Dança 

Coral. 

Os estudos labanianos foram difundidos entre seus alunos e discípulos 

na Europa em várias ações (experimentações, espetáculos, eventos, 

publicações). Dentre essas ações, havia um movimento criado e difundido por 

Laban, o “moviment choir” (PRESTON-DUNLOP, 1987), movimento coral, 

como traduzido por Rengel (2005, p. 83). Sobre o movimento coral, a mesma 

autora nos fornece uma primeira definição: 

 

Movimento coral é o nome dado a uma forma de dança que buscava 
um sentido coletivo e comunitário, festivo, criativo e terapêutico. Entre 
1920 e 1933, Laban, Albrecht Knust e Martin Gleisner fizeram 
inúmeros movimentos corais ou danças corais (este termo é similar a 
um coro de cantores, com várias vozes), nas suas escolas, com seus 
alunos e com muitas outras pessoas, principalmente com 
trabalhadores de diversos ramos. A Teoria de Movimento de Laban 
era aplicada nestas danças por meio do que ele denominou de 
episódios expressivos, os quais são temas ou propostas 
características de movimentos para serem improvisados. Havia 
dançarinos profissionais (hoje chamados de animateurs de dança) 
entre amadores. Eles eram treinados para expressar os episódios 
expressivos e, a partir desta estrutura e/ou estímulo, as outras 
pessoas criavam seus próprios movimentos. THORNTON (1971) 
relata que as danças ocupacionais e as festividades que ocorriam em 
Monte Veritá (comunidade em que Laban viveu) deram origem aos 

                                                           
3
 Para maior aprofundamento sobre a biografia desse autor, conferir Laban (1975); Hodgson e 

Preston-Dunlop (1990); Preston-Dunlop (1988). 
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movimentos corais e/ou danças corais, pois o público, no fim das 
apresentações, juntava-se a estas danças. 

 

Essa definição esclarece e abre pontos para outras elaborações sobre o 

tema. Dentro dos estudos e práticas de Laban a respeito desse movimento 

coral mais amplo, de tônica social e educativa, havia uma configuração estética 

iniciada por códigos prévios constituídos a partir da Labanotation4. 

O movimento coral ocorre no contexto cultural da Alemanha do início do 

século XX e é considerado significativo por ter sido engendrado em um período 

intenso de investigação no projeto de emancipação e construção de campo de 

conhecimento para dança, buscada por Laban (MALETIC, 1987; PRESTON-

DUNLOP, 1987). Além disso, coloca em evidência o poder socializador da 

dança. No entanto, sua constituição não é restrita a esse foco de socialização, 

ao contrário: buscava articular, de modo estético5, um conjunto de saberes 

sistematizados, tendo como objetivo a consciência da harmonia do corpo em 

sua natureza poética implicando a interação dos corpos em processos de 

experimentação que provoquem o ato de festejar e agregar pessoas à dança. 

Posteriormente no Brasil, esse movimento foi chamado de Dança Coral 

(RENGEL, 2005). Podemos dizer ainda que essa dança foi recriada e 

ressignificada por Maria Duschenes não só como espetáculos, mas também 

como processos criativos de improvisação o que conduz a vivencia de 

processo dirigidos para a composição coletiva em dança que se fazem 

presentes em muitas pesquisas de processos de criação na 

contemporaneidade. Trataremos mais adiante desse contexto de 

ressignificação de fluxos estéticos da Dança Coral por Maria Duschenes, artista 

e uma das discípulas de Laban. O trabalho dessa artista é uma referência 

                                                           
4
 A Labanotation se refere ao sistema de notação de movimentos proposto por Laban no período entre 

guerras, caracterizado pelo uso de símbolos geométricos e registros analíticos dos fatores e esforços do 

movimento humano (CAMINADA, 1999, p. 204). Segundo Fernandes (2006) a Labanotation garante o 

registro de uma coreografia, registro este que abre para a possibilidade de interpretação do dançarino. 

Esse sistema de notação foi fundamental para registrar e difundir o referido movimento coral, conferindo 

uma organização à condução e construção do processo/produto coreográfico.  
5
 O modo estético refere-se à ação articulada de elementos simultaneamente provisórios e de diferentes 

intensidades na vivência do sensível (PORPINO, 2006), buscando uma forma de se marcar na história: 

essa é a busca proposta por Laban por uma dança enquanto linguagem viva, não estanque e que, mesmo 

com sua precisão e a sua recorrente expressão/exteriorização em forma, mesmo passível de notação, é 

interpretada e sofre variações pela expressividade de cada interprete (FERNANDES, 2006). 
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significativa a respeito do histórico sobre a prática dessa dança junto a crianças 

no Brasil (STRAZZACAPPA, 2012). 

A configuração dessa proposição, embora situada no passado, traz um 

conjunto de princípios que ao serem revisitados podem lançar apontamentos 

para contribuir com o ensino (a educação) em dança, especialmente no 

contexto escolar. Isso se torna possível de se afirmar devido à existência de 

práticas e pesquisas atuais no cenário brasileiro que se inspiram nessa 

proposição, a exemplo da já citada Maria Duschenes. Estudos recentes 

elaboraram novas relações entre o que foi proposto no movimento coral e entre 

outras percepções e elementos da/na contemporaneidade, trazendo à tona o 

que permaneceu fundamental e presente nas mais diversas manifestações de 

dança que até então conhecemos: a comunicação intercorporal fundante do 

sentido da dança enquanto vivência estética entre indivíduos (GARAUDY, 

1973; PORPINO, 2006). Assim, na esteira de outras pesquisas brasileiras, 

pretende-se articular o que se vai analisar dessa Dança Coral a outros 

elementos encontrados na nossa prática docente. 

Diante de tais reflexões percebe-se que falta uma maior contribuição 

sobre esse assunto na prática do ensino de Dança na educação escolar, 

propósito dessa pesquisa. Com esse pensamento a dissertação apresenta um 

olhar em torno de possíveis relações que podemos tecer a partir da referência 

da Dança Coral para pensar este ensino na escola, discutindo os pressupostos 

e desdobramentos do movimento coral do prisma das Artes Cênicas e por 

entre a nossa realidade educacional tanto no que diz respeito ao aluno e ao 

docente, quanto em relação à aprendizagem. 

A partir da contextualização ora apresentada, a pesquisa tem ainda 

como objetivos analisar os aspectos artísticos, estéticos e pedagógicos da 

proposição da Dança Coral, evidenciando elementos de sua poética, bem 

como compor uma reflexão a partir da relação entre os conceitos estudados e a 

vivência compartilhada com os alunos no processo de sensibilização e 

composição em Dança na escola. 

Entendemos que tratar da Dança Coral abriga contribuições nas 

dimensões artística, estética e pedagógica. Tais dimensões ressaltam a 

relevância dessa dança enquanto proposição criativa para pensar o dançar 
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como uma experiência única em que cada sujeito pode vivê-la criando-se e 

recriando-se em um compartilhar com outros, contaminando-se com o dançar 

de cada sujeito. Essas dimensões estão imbricadas e se entrelaçam no ato do 

fazer da referida dança. Explicitamos cada uma delas a seguir para fins de 

entendimento. 

Na dimensão artística, enfatiza-se o aprendizado de um fazer prático da 

exploração do corpo, da descoberta de modos diversos de se mover, que 

pressupõe ações de organizar e dar forma ao que se cria (OSTROWER, 2013), 

o que fornece uma estrutura configurada identificável - ainda que provisória - 

por parte dos envolvidos e aberta para a apreciação. Ou seja: trata-se de 

abordar com maior detalhamento a prática processual do domínio técnico 

possível de movimentos pré-configurados ou improvisados. 

O entendimento da dimensão artística é diretamente relacionado ao do 

aprendizado da técnica como meio de experienciar procedimentos de 

construção das muitas danças possíveis, mas não se limita à técnica, pois no 

processo de aprendizado técnico ocorre ‘a criação de sentidos personalizados’ 

(PORPINO, 2006, p. 18), ou seja, uma apropriação individual, um processo que 

gera uma carga expressiva pela vivência do indivíduo dançante. É esse 

processo que relaciona o artístico à dimensão estética ao compreender 

também os aspectos sensíveis advindos do ato vivencial da dança. 

Assim, evidencia-se a dimensão estética, que diz respeito ao domínio da 

vivência do sensível. São reflexões de uma dimensão qualitativa de 

percepções sensíveis vindas da imersão na pesquisa, no ato do espaço-tempo 

da investigação, envolvendo o aspecto artístico acima referenciado. 

A dimensão estética tange ao aguçamento de intensidades que geram 

expressão e presença (aspecto estético), tanto no processo como, em especial, 

no acontecimento artístico compartilhado, ou seja, no estado de beleza dado a 

comunicação intercorporal, na apreciação, gerado por aquele fazer artístico. 

Segundo Porpino (2006, 18): “Um construir o qual o próprio construtor habita o 

construído e lhe dá sentido, assim como o ator habita seu personagem e o 

bailarino se confunde com a própria coreografia”. Com essa concepção, a 

autora afirma que, entendendo a dança como vivência estética, não haveria 

uma dicotomia estanque entre técnica e estética. 
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O aspecto estético, por referir-se à subjetividade ao campo individual de 

percepção sensível, exige uma atitude sensível e crítica na interpretação da 

pesquisa ao estabelecer determinadas descrições e distinções feitas nas 

análises. A descrição e conjugação das expressões dos participantes do 

processo fornecem esse substrato investigativo do estudo de caso singular, 

caracterizado nas considerações metodológicas no tópico posterior. Tal 

descrição e interpretação considera a experiência que acontece no processo 

de ludicidade, curiosidade, as dificuldades e todo o caminho que foi sendo 

aberto na pesquisa. 

A dimensão pedagógica diz respeito ao fazer da condução da Dança 

Coral – na educação escolar – como propomos em nossa prática: 

operacionalizar a condução de procedimentos que levem a um estado de 

improvisação e composição a partir desses procedimentos e conceitos. Nesse 

sentido, cabe ao professor, 

 

[...] estar aberto a essa disponibilidade aventureira do aprender, 
incentivando a inventividade dos seus educandos, a inovação, sem 
negar o conhecimento produzido, mesmo que essa atitude abarque o 
risco, conduza ao instável, ao inesperado, mesmo que seja preciso 
retornar e percorrer outros trajetos (TIBÚRCIO, 2005, p. 131). 

 

Nessa perspectiva, na dimensão pedagógica consideramos como 

premissa a atitude pedagógica que busca a descoberta, a flexibilidade e o 

envolvimento do estudante, em que a condução docente também se torna 

atitude criativa e estética. Partimos desse entendimento por que o aprendizado 

compartilhado de uma determinada dança sensibiliza o corpo e gera variadas 

percepções de uma comunicação intercorporal, intersubjetiva, que faz parte do 

processo de colaboração, compartilhamento, contaminação, da coletividade, 

uma dança possível a todos – princípio este que é o objeto de nossas reflexões 

ao longo dessa escrita. 

A condução de um compor em dança atravessado pela investigação e 

pesquisa de movimentos nos corpos dos que experimentam a elaboração de 

uma dança que se configura no próprio decorrer de cada vivência das aulas 

nos faz refletir sobre a ampliação do repertório motriz dos alunos, o que implica 
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também em um aspecto que envolve a dimensão pedagógica, quando tratamos 

de uma discussão referente à Dança Coral. 

Na nossa pesquisa, elegemos para o campo conceitual delimitado do 

nosso enfoque, a exploração das articulações, dentro do estudo do corpo e de 

algumas ações corporais. Esses são elementos que integram os componentes 

estruturais do movimento apresentados pela discípula de Laban, Valerie 

Preston-Dunlop, formalizados na estrela labaniana6. Partimos de tais conceitos 

e codificações a partir do diálogo com os alunos para delimitar quais 

componentes seriam explorados com mais ênfase nas nossas aulas. Vejamos 

como a ação corporal é caracterizada por Rengel (2005, p. 23): “A ação 

corporal caracteriza-se sempre por ser a projeção externa de um impulso 

inerente para o movimento, seja ele funcional ou expressivo”. As nuances e 

combinações que foram aguçados a partir dessas leituras e reflexões serão 

aprofundadas ao longo do texto. 

Esse recorte foi realizado no processo, a partir do reconhecimento das 

danças apreciadas e feitas pelas crianças. À medida que percebemos que os 

alunos expressaram envolvimento e interesse continuado bem como as 

possibilidades de ampliação, passamos a aprofundar a investigação dentro 

desse recorte. 

Com esses esclarecimentos iniciais, podemos perceber que as 

dimensões artística, estética e pedagógica estão entrelaçadas, desvelando-se 

uma a outra reciprocamente. Os aspectos artísticos possibilitam diferentes 

leituras de fluxo estético que envolva os participantes e os possíveis 

espectadores pela comunicação intercorporal, o que nos leva ao aspecto 

referente à estética. No nosso estudo de caso, essa experiência com o artístico 

e estético se deu pela condução educativa condizente ao contexto escolar, o 

que nos dá o desdobramento pedagógico. 

É fundamental esclarecer as especificidades e interrelações dessas 

dimensões na abordagem da Dança Coral que propormos - como um processo 

prático-teórico resignificado - para evidenciar como se configura a nossa 

                                                           
6
 São cinco os componentes que configuram a estrela labaniana: corpo, ações, espaço, dinâmicas e 

relacionamento, e que estão presentes no movimento humano, o que concede inúmeras combinações de 

criação de frases e vocabulários diversos para se compor uma dança (LOBO; NAVAS, 2003). 
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reflexão sobre esse processo: uma escrita e análise que se tornaram em parte 

mais flexíveis em função da experiência vivenciada. Um equilíbrio na escrita 

que considera também um modo narrativo e aberto ao processo sem prescindir 

do rigor analítico, “[...] para que possamos inventar, poetizar, romper fronteiras, 

viajar no espaço e tempo de novos caminhos, sem, no entanto, deixar de 

refletir, analisar ou verificar” (PORPINO, 2006, p. 22-23). 

Nesse sentido, como em uma escrita que dança, entendemos que a 

nossa pesquisa favorece a valorização da sistematização da prática docente, 

contribuindo para um processo mais consciente da Dança enquanto área de 

conhecimento que tem um modo próprio de aprendizagem, tendo como 

prerrogativa o aguçamento da sensibilidade e, pelo campo acadêmico, uma 

constante busca de novos esclarecimentos teórico-práticos que contribuam 

para a melhoria do ensino, contribuições condizentes ao ensino que se 

configura dentro do contexto das ações (TIBÚRCIO, 2005; PORPINO, 2006). 

Logo, insere-se no contexto contemporâneo de discussões que partem 

do compartilhamento das experiências pedagógicas fundamentadas 

sistematicamente. Desse modo, nos últimos anos houve pesquisas7 que 

abordaram proposições pedagógicas reflexivas em amostras restritas às 

experiências tanto em turmas regulares da Escola Pública como em grupos 

focais e em projetos pedagógicos. Nesse contexto, percebemos que a 

pesquisa acadêmica encontra esteio no diálogo possível com o cenário de 

desenvolvimento dos cursos de Graduação de Licenciatura em Dança no Brasil 

e a consequente sistematização constante de conhecimentos na formação 

docente desses cursos (STRAZZACAPPA, 2013), sendo um desses cursos no 

Estado do Rio Grande do Norte, que busca estabelecer, por diferentes ações, a 

relação direta entre o universo da educação básica e as práticas e pesquisas 

pedagógicas em dança (PORPINO, 2011). 

Assim, a reflexão acerca de práticas da Dança Coral é uma possibilidade 

de direcionar a exploração do máximo de intensidades mais próximas de um 

estado sensível, de natureza simultaneamente subjetiva e corpórea, com os 

                                                           
7
 Como podemos conferir nas discussões dos últimos encontros que tratam da temática: ANDA – 

Associação Nacional de Pesquisadores em Dança; ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação; ABRACE - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes 

Cênicas; CONFAEB – Congresso Internacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil. 
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outros com quem também podemos conjugar outras possibilidades do corpo 

nesse estado sensível compartilhado pela ‘intersubjetividade’ (MERLEAU-

PONTY, 1999). Podemos experimentar ainda outras estratégias de promover o 

diálogo, os saberes humanos, quando se trata do campo das instituições de 

educação formal ou informal. Ou melhor, no mundo humano em suas diversas 

esferas e suas inter-relações, em especial à relação do docente ao potencial 

criativo da criança, levando-se em consideração suas referências, 

subjetividades e o contexto/meio em que estão inseridas (LABAN, 1990). 

Nesse cenário, a educação formal da escola pública escolar, de modo 

mais amplo, tem a inserção do ensino sistematizado de Dança viabilizada não 

só pelos dispositivos legais que a definem como componente curricular 

obrigatório, mas também podendo ser complementado por diálogos em 

diferentes projetos e parcerias com artistas, ações culturais advindas de outras 

esferas educacionais, como a universidade (STRAZZACAPPA, 2013; VEIRA, 

2011a; PORPINO, 2012). 

Pensar a dança na escola é buscar possibilitar uma educação cultural 

estética dos indivíduos nessa área por meio da aprendizagem de seus 

múltiplos componentes constitutivos, em relações culturais (BRASIL, 2000). Se 

entendemos a educação como aprendizagem da cultura, incluindo as danças 

que estão presentes nos variados contextos humanos (RESENDE, 1990), 

estamos fomentando uma possível apropriação e transformação da cultura 

quando abordamos a dança no espaço escolar. Além disso, no 

contemporâneo, o avanço das diferentes tecnologias de informação e 

comunicação gerou uma significativa profusão de diferentes manifestações de 

dança na mídia que chamam bastante atenção, apesar de serem muitas vezes 

trabalhadas de modo bastante acrítico. Nesse sentido, é importante considerar 

uma educação que compartilhe dessas referências midiáticas acessadas pelos 

estudantes para ampliá-las (TIBÚRCIO, 2005; PORPINO, 2006). 

Nessa mirada, percebemos que a escola pode acompanhar esse 

processo mais amplo. Para tanto, é preciso incentivar, na medida do possível, 

práticas que tragam para dentro da instituição escolar esse processo de 

‘contaminação’ e de compartilhamento, como o exemplo da improvisação 

dirigida, que foi utilizada em nosso estudo de caso, possibilitando ampliar o 
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repertório dos estudantes. Em igual importância também é preciso que haja a 

valorização das poéticas singulares e o reconhecimento do outro (LOUPPE, 

2013). Essas poéticas singulares são percebidas nas propostas de artistas 

tanto de períodos passados quanto dos artistas da contemporaneidade, na qual 

os processos de compartilhamento são focos de discussões atuais. 

Com isso, buscamos operacionalizar com o entendimento das 

possibilidades da Dança Coral uma reflexão dentre outras nesse campo ainda 

rico em termos de pesquisa acadêmica: as possibilidades da Dança Coral 

dentro especificamente do contexto da Escola Pública. É nesse campo em que 

as explorações se iniciam, a exemplo do que demonstra Vieira (2011a) ao 

também refletir sobre oficinas na escola, entre outros autores. Esse debate já 

sinaliza para uma diversidade de apontamentos, caminhos e estratégias e é 

nessa direção que a presente pesquisa visa contribuir, sem determinar 

fórmulas, mas sim apresentar uma experiência contextualizada e focal que, 

embora circunscrito pela pesquisa, está diretamente ligado ao cenário 

sociocultural contemporâneo, complexo e em constante transformação 

(MORIN, 2011). 

Esse trabalho se apresenta como uma reflexão sobre uma possibilidade 

de abordagem entre outras – o que não nega outras abordagens - pois o 

espaço escolar deve favorecer e acolher a diversidade de concepções 

pedagógicas no trato dos diferentes conteúdos referentes à Arte, 

especialmente as consonantes com as propostas contemporâneas, geradas 

em uma sociedade democrática e constituída por uma pluralidade de 

referências culturais, conforme dizem os primeiros documentos8 oficiais da 

Educação Brasileira. 

                                                           
8
 Tais documentos foram adotados nesse estudo por terem sido os documentos percussores no que diz 

respeito à regularização e às diretrizes de fundamentação do ensino de Arte na escola: como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, sancionada em 20 de dezembro de 1996, e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 2001; BRASIL, 1996). No entanto, consideramos 

os documentos mais atuais dos quais tivemos acesso e que por merecerem maior tempo de análise, 

mesmo que indiretamente, aqui são considerados no fundo de nossas ações e reflexões (pelas leituras que 

foram possíveis no decorrer da pesquisa), cientes de nossa atitude enquanto cidadãos, seres humanos, 

cientes de nossa responsabilidade no impacto social de nossas ações investigativas na área de educação, 

que trata de um assunto fundamental e sério como o processo de formação humana.  
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No tocante à problemática da relação entre dança e a escola, pode-se 

esclarecer que as discussões consideram a relevância da sensibilização do 

corpo, o equilíbrio entre a processualidade na pesquisa de movimento e o 

domínio técnico dos elementos das danças. Atentamos ainda para a 

percepção/apreciação, frequentação e contaminação das poéticas presentes 

no cenário artístico contemporâneo, incentivando o indivíduo a ser fruidor 

dessas manifestações, como propõem as leituras dos seguintes autores em 

diferentes perspectivas: a dança como “linguagem”, “trabalhada no contexto” 

(MARQUES, 2007, 2010) “processo criativo” (TIBÚRCIO, 2006, 2014) e 

“vivência estética” (PORPINO, 2006, 2011). 

Nesse sentido nossa pesquisa precede de diretrizes e discussões 

acadêmicas aprofundadas que compreendem a dança como produção humana 

multifacetada e em constante transformação na história. No entendimento de 

que a dança engloba o status de linguagem, de conhecimento da cultura que 

ao longo do tempo é recorrente a forte relação com a vida cultural de um grupo 

humano (LABAN, 1978), podendo se relacionar, no presente – de maneira 

dinâmica, criativa – às práticas de um passado cultural, na volta às origens das 

diferentes explorações da poesia do corpo. E dessa compreensão decorre a 

necessidade de se propor uma reflexão também sobre outro aspecto atitude 

docente – uma atitude que se propõe flexível aos desafios contemporâneos, 

buscando no ensino da dança a sensibilização estética, o conhecimento 

articulado das manifestações dançadas em todos os seus aspectos. 

Nessa perspectiva, buscar um estado da arte de pesquisas em Laban na 

educação indica um campo vasto de estudos até pela própria multiplicidade de 

campos de conhecimento em que os conhecimentos labanianos foram e ainda 

a são abordados, como a terapia e outros campos das ciências humanas 

(RENGEL, 2005; MARQUES, 2010). Por isso focamos especificamente aos 

trabalhos na escola com clara referência labaniana: destacamos Marques 

(1999) Scarpato (1999), Godoy (1995, 2003, 2008), pesquisas conjugadas a 

práticas de ensino no contexto da educação institucional. 

Na análise desses trabalhos, constata-se que o referencial de Laban é 

apropriado e relacionado às perspectivas dos supracitados pesquisadores que 

ora tem sua tônica na arte, ora no aspecto socioeducativo, compreendendo 
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assim a multiplicidade de sentidos da dança. O equilíbrio da relação entre o 

individual e a sociedade pela própria dança - em uma aprendizagem 

compartilhada - atravessa as discussões, mesmo por diferentes referenciais 

teóricos. A tônica que direciona a discussão de cada pesquisa se efetiva 

mediante as necessidades educacionais, viabilidades institucionais e aos 

trajetos formativos de seus autores, tendo como princípio e objetivo a 

formação, sensibilização para os elementos constitutivos da dança, mesmo por 

metodologias diferentes. 

Consultamos também outras referências como possibilidade de levantar 

produções bibliográficas que pudessem dialogar com o nosso texto, tendo 

como critério o trabalho docente na educação de crianças a partir do diálogo 

com referencial labaniano. Para tanto, foram consultados o banco de teses e 

Dissertações da Capes, periódicos e repositórios de outros programas de Pós-

graduação em Artes Cênicas como o da UFBA – Universidade Federal da 

Bahia, por exemplo, bem como estudos completos e parciais que foram 

divulgados nos últimos Congressos realizados para refletir sobre a temática em 

questão. 

Assim, o referencial de Laban é rediscutido, apropriado a novas 

compreensões e desdobramentos. É nesse conjunto de variações de 

pesquisas conjugadas às práticas de ensino, estabelecendo pontes entre as 

premências de investigação suscitadas no meio acadêmico e nas diferentes 

realidades educacionais, que é possível acentuar a relevância da presente 

discussão. 

Sobre a Dança Coral encontramos pesquisas em dois campos distintos: 

tanto no campo da criação em Artes Cênicas como no campo da discussão 

pedagógica do ensino de dança na educação. Tais distinções respeitam as 

especificidades de cada área de pesquisa, sem necessariamente estabelecer 

dicotomias ou polaridades contrárias. Trata-se de uma atitude metodológica 

constantemente atenta e crítica em delinear a dimensão e os aspectos que se 

tornam predominantes nos processos em dança enquanto analisados, sem 

desconsiderar a existência de outros. 

Desse modo, no contexto da pesquisa das Artes Cênicas, encontramos 

a pesquisa intitulada “Gestos cantados: princípios rituais na composição em 
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dança-coral”, de 2008, de autoria de Márcia Virgínia Araújo, fruto de sua tese 

de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, que 

enfoca um processo criativo em dança. A reflexão acerca do referido trabalho 

foi interessante para nossa investigação por apresentar um modo de pensar a 

Dança Coral sendo desdobrada na condução de um trabalho artístico 

relativamente recente (2008), com uma concepção de projeto artístico que 

parte de rituais e valores holísticos, implicando atitudes educacionais ao 

mesmo tempo que estéticas, ou melhor, um modo de conduzir a educação dos 

corpos ao longo desse processo artístico. É por constatar essa coexistência 

que a retomada teórico-prática feita na pesquisa baiana supracitada é 

pertinente, e por fornecer alguns esclarecimentos a partir do que lhe é mais 

específico: interpretações sobre os aspectos artístico-estéticos da Dança Coral. 

No que diz respeito à discussão da Dança Coral na educação, campo 

relacionado a nossa pesquisa (partindo e em relação com o campo das 

pesquisas nas Artes Cênicas), o estudo de Lima e Vieira (2009), intitulado 

“Dança Coral: ampliando o acesso da sociedade à dança” da Universidade 

Federal de Viçosa (MG), é uma pesquisa proeminente e de amplitude 

significativa em termos de análise, primeiro por discutir a partir de referências 

de autoria do próprio Laban. Segundo porque a pesquisa esclarece relações do 

tema diretamente da perspectiva educacional, articulando referências do 

contexto da educação sintonizadas com as questões ainda discutidas nessa 

década como, por exemplo, os efeitos da tecnologia sobre a subjetividade, 

entre outras. 

Faz-se também necessário ampliar debates tendo em vista a constante 

dinâmica do fenômeno dança na sociedade, dos processos educativos, da 

constituição dos sujeitos na contemporaneidade de um modo mais amplo, 

ainda que o caminho seja feito singularmente por outras interlocuções: além 

dos supracitados estudos, para elucidar a contextualização das concepções e 

interstícios culturais do movimento coral, recorreu-se a fontes primárias 

disponibilizadas como: Hodgson e Preston-Dunlop (1990); Bradley (2009); 

Maletic (1987); pesquisas brasileiras como Paternostro (2010), Partsch-

Bergsohn (2008) Servos (2013). Para tratar da presença de Laban no Brasil, 

Mommensohn e Petrella (2006), Scialom (2009), entre outros. 



27 

Entendemos que na pesquisa em Arte é possível estabelecer outros 

horizontes de interpretações sobre as produções artísticas, interpretações 

validadas pela singularidade dos processos de pesquisa nessa área em que a 

implicação consciente das experiências e a criatividade do educador-

pesquisador se constituem como base substancial para a elaboração de outros 

conhecimentos (CARREIRA, 2010). 

Sobre fundamentos da Arte na Escola, nos embasamos em Ferraz e 

Fusari (1993, 2009), Brasil (2000), entre outros. No que se trata 

especificamente da dança e educação, no contexto brasileiro, para a 

problematização da dança no ambiente escolar institucionalizado, trazemos as 

discussões em Marques (1996, 1999, 2003, 2010, 2012), Strazzacappa (2001, 

2003, 2012, 2013), Strazzacappa e Morandi (2001), Rengel (2003, 2006, 2008; 

2010), Porpino (2006, 2011, 2014), Tibúrcio (2005, 2006, 2010, 2011, 2014), 

Vieira (2011), entre outros. Torna-se também pertinente considerar e 

problematizar o modo de apropriação do conhecimento pelas crianças pré-

adolescentes como seu universo cultural, suas especificidades e a 

potencialidade poética desse público, em Machado (2010a, 2010b, 2013). No 

que tange aos pressupostos e concepções sobre educação em Resende 

(1990), Martins (1992) e Morin (2011); sobre sensibilidade, percepção e 

conhecimento, dialogamos em Nóbrega (2008, 2010). 

Esse estudo está ligado ao Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na linha de 

Pesquisa Pedagogias da Cena: Corpo e processos de criação, em que se tem 

realizado investigações também no contexto educacional. O CIRANDAR - 

Grupo de Pesquisa em Corpo, Dança e Processos de Criação, vinculado ao 

referido Programa - é o espaço em que essa reflexão se insere, com vistas a 

estabelecer outras contribuições a partir de seus estudos, como essa pesquisa. 

Nossa pesquisa ainda é orientada pelo projeto de ampliar os estudos 

sobre a poética da dança contemporânea a partir do referencial labaniano, 

considerando para isso também o espaço escolar da educação básica, um dos 

contextos de aprendizagem da cultura. Visamos assim contribuir no acervo de 

constructos teórico-práticos que possam fornecer maior fundamento a respeito 

de processos educativos em Dança na educação escolar a partir de contextos 
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singulares. Tal contribuição pode ser pertinente aos profissionais já atuantes, 

os que estão em formação e outros pesquisadores dessa área crescente de 

contínuo debate por suas discussões em constantes e diversificados 

desdobramentos e contextos. 

 

1.1 CONSIDER(AÇÕES) SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO: 

COMPOSIÇÃO ENTRE NARRATIVA, ANÁLISE DA DANÇA CORAL E 

ESTUDO DE CASO. 

 

“Os alunos riam, se alegravam... mas, mesmo com as dificuldades 
iniciais, eles dedicavam total atenção ao que foi solicitado, como um 
jogo, uma tarefa prazerosa de resolver juntos...Percebi que nesse 
momento as crianças se interessaram pela proposição a ponto de 
repetí-la em todos os encontros. Percebi que essa porposta 
provocava a curiosidade dos alunos.” 
 

(Trecho de relato do estudo de caso) 

 

A reflexão acima se deu já no processo prático da nossa pesquisa e 

expressa a minha percepção sobre esse processo, percepção que se tornou 

pertinente por traduzir a construção da proposta de dança que pautou essa 

vivência: o processo de composição coletiva da dança (a Dança Coral na 

atualidade). É um recorte da natureza educacional de nossa pesquisa 

conjugada às Artes Cênicas a partir de uma prática em dança junto às crianças 

do ensino fundamental I em contraturno de uma escola pública, um contexto 

singular, portanto em um estudo de caso. 

Assim, exige-se um trato metodológico que fundamente a conjugação 

das percepções dos sujeitos envolvidos nela, um percurso metodológico de 

investigação que agregou diferentes estratégias ao longo de sua elaboração 

devido à própria dinamicidade da realidade. Nessa feita, nos estudos acerca de 

metodologia das Artes cênicas ao longo do mestrado, verificou-se que o 

percurso da pesquisa pode revelar o método, mesmo seguindo uma 

metodologia prévia. Esclarecendo sobre essas inter-relações entre metodologia 

e método, Morin (1987, p.29) nos diz que 

 

As metodologias são guias a priori que programam as investigações, 
ao passo que o método que se desprende ao longo de nosso 
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caminhar será um auxiliar da estratégia (a qual compreenderá 
ultimamente, é certo, segmentos programados, ou seja, 
“metodológicos”, mas comportará necessariamente descoberta e 
inovação). 

 

Nessa perspectiva, o método é emanado no ato vivencial, no contato 

direto com a realidade investigada, sem enquadrá-la de forma unilateral e 

estanque a teorias prévias. Pode-se entender que o estado de transformação 

do método dito pelo autor se faz pela sensibilidade do pesquisador em discernir 

qual estratégia serve à pesquisa: ciente das várias possibilidades de interpretar 

e construir conhecimentos devendo perceber atentamente como entrelaçar 

essas possibilidades às vivências práticas. 

Assim, o estudo de caso se mostrou, à primeira análise, viável para a 

execução da pesquisa, pois evidencia as singularidades que queríamos 

investigar no processo prático de vivências em dança. Embora tenha a prática 

focada no aluno, dialoga constantemente com a formação docente do 

pesquisador. 

Ao propor reflexão sobre a interação em uma situação de aprendizagem 

é preciso uma atitude mais ponderada do docente que pesquisa a partir de sua 

própria prática, estando atento ao caminho enquanto se constrói, no contato 

vivo com as crianças e suas pré-disposições em um olhar crítico e reflexivo 

sobre a prática, atentando para que não seja uma reflexão puramente 

subjetiva, que não considere os necessários diálogos, confrontos e 

aproximações entre aspectos teóricos e os dados concretos obtidos em campo. 

“Não se trata de modo algum de cair no subjetivismo, mas, ao contrário, de 

encarar o problema complexo em que o sujeito cognoscente, permanecendo 

sujeito, torna-se objeto do seu conhecimento” (MORIN, 1987, p. 30). 

Com essa atitude, o estudo de caso anunciado até agora não é isolado 

apenas à educação, pois agrega outras estratégias por considerar o diálogo 

com as artes cênicas que, por sua vez, apresentam uma recorrente adoção de 

metodologias diferenciadas. Assim, na perspectiva metodológica do estudo de 

caso, buscamos esclarecer suas aproximações com a especificidade da 

pesquisa em Artes Cênicas. Pois, como afirma CARREIRA (2010), as práticas 

artísticas são conhecimento e pensamento sobre o mundo, e como tal estão 

em diálogo com o pensamento das ciências 
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Perguntar sobre procedimentos de pesquisa em artes cênicas é 
buscar vias a partir das quais ambas as práticas possam se interferir 
mutuamente. Neste sentido é oportuno observar que as abordagens 
de ordem filosófica contribuem para aproximações ontológicas, que 
ajudam a compreender as matrizes do fazer teatral, ao mesmo tempo 
em que sugerem ‘formas de trabalho que propõem um compromisso 
vinculante, estreitando a distância entre objeto e pesquisador’ 
(CARREIRA, 2010, p. 22, grifos do autor). 

 

Pela característica do nosso estudo, percebemos a necessidade de 

conjugar diferentes informações e proceder de maneira a integrar experiência e 

a reflexão da operacionalização da escrita de modo dinâmico e com rigor tanto 

no que se refere ao estudo dos enunciados de pesquisas como da própria 

vivência. 

Adotamos a analogia da pesquisa como a composição coreográfica em 

movimento sucessivo coreográfico (RENGEL, 2005), considerando que a 

nossa pesquisa se constituiu a partir de uma estrutura prévia feitas por 

estratégias de busca de conhecimento que foram pertinentes ao seu contexto, 

organizadas no seguinte movimento sucessivo coreográfico: 

1 – Inicia por uma narrativa docente que demonstra a formação 

compartilhada, campo que desencadeou a análise seguinte; 2 - análise estética 

e crítica dos conhecimentos labanianos elencados nessa pesquisa, partindo da 

Dança Coral, com vistas a problematizar e explorar a prática de ensino; 3- 

investigar vivências de dança por um estudo de caso de um processo criativo 

junto a crianças, prática conduzida pelos referidos conhecimentos e pela 

reflexão feita no estudo. Propomos então uma pausa, em que iremos 

desenvolver reflexões finais com apontamentos e possíveis desdobramentos 

da pesquisa. Essa composição – que faz referência à composição coreográfica 

utilizada por nós como analogia de pesquisa – pode ser demonstrada através 

da imagem9 abaixo, que representa os círculos e elos entre os momentos 

diferenciados da pesquisa. 

                                                           
9
 Adotamos a figura do círculo para representar os elos entre as diferentes experiências, acontecimentos e 

fatos históricos próprios do universo da pesquisa, em um trajeto linear que atravessa esses círculos. 

Consideramos a imagem do círculo como recurso poético-estético de esquematização, inspirado em 

trabalhos das Artes Cênicas, como em Scialom (2009) que utiliza outras figuras geométricas estudadas 

por Laban. Entendemos que a imagem do círculo remete à horizontalidade, ao compartilhamento de 

relações de conhecimento, de vivências. O círculo – como formação em dança – é presente em várias 
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Imagem 1 – Representação gráfica do trajeto metodológico da dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

A narrativa (círculo 1) é definida por Dutra (2002) como uma técnica de 

pesquisa pertinente a abordagens qualitativas que partilham experiências 

passadas, uma discussão que parte da área de psicologia acessando estudos 

de quadro teórico pertinente. Essa discussão é trazida para o nosso campo de 

pesquisa das Artes Cênicas no sentido de destacar as relações do mundo 

vivido em seus estados sensíveis de diferentes intensidades, as até mais 

instantâneas desde a infância às mais atuais. Isso por que na pesquisa em 

Artes Cênicas, como já exposto, é possível considerar a experiência como 

trajeto metodológico na pesquisa, como propõe Carreira (2010) e Telles (2007). 

Por isso a técnica da narrativa se aproxima também na prática docente tanto 

na formação inicial – é o que desencadeia essa composição da experiência 

que consideramos significativo enquanto metodologia - tanto no que 

impulsionou o estudo quanto durante a descrição e análise do processo prático. 

Esse modo de entender narrativa coaduna com o registro de narrar a prática 

docente discutido por Ferraz e Fusari (2009) do campo da Metodologia em 

Arte. 

                                                                                                                                                                          
danças, inclusive nos primórdios da Dança Coral. Segundo GUIMARÃES in MOMMENSOHN e 

PETRELLA (2006, p. 44), Laban dedicou parte de seus estudos teóricos e práticos sobre os círculos. 
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A análise da Dança Coral (círculo 2) se deu através das fontes já 

referenciadas, de imagens, de interpretações de pesquisadores brasileiros, 

bem como na vivência prática das variações dessa proposição tanto em 

contexto de formação enquanto aluno, tanto como docente junto às crianças. 

Tal análise se fez junto ao processo prático, em uma retroalimentação entre 

prática e leituras preliminares. A prática pedagógica assinalou constantemente 

procedimentos e dinamizações que traziam os valores e concepções de uma 

Dança Coral, fazendo-nos aprofundar esse estudo. 

Na discussão teórica, partimos de uma atitude que transvê e ressignifica 

as artes de um período passado na contemporaneidade, buscando nelas uma 

possibilidade interpretativa para compreender, propor e transversalizar outras 

possibilidades da Dança na educação da contemporaneidade. Uma volta à 

poesia do corpo, como propunha a dança moderna (ROBATTO apud 

PORPINO, 2006). Além disso, a ressignificação da Dança Coral se justifica 

pelo fenômeno de que as poéticas de dança do passado voltam no presente 

por um processo histórico dinâmico não linear de transformação e/ou 

manutenção dos seus códigos (LOUPPE, 2012). Por isso é possível perceber 

variações da Dança Coral, como afirmam pesquisadores já citados. 

Por considerar as experiências vivenciais, o estudo de caso (círculo 3), 

no entanto, tem particularidades no contexto dessa discussão. Tendo como 

critério fundamentos do estudo de caso adequado ao campo da educação, 

encontramos nas definições mais atuais de Lükde e André (2014) 

esclarecimentos a respeito do uso dessa metodologia em pesquisas na 

dinâmica da situação educacional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que 

“envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (Idem, 

ibidem, p. 14). 

Além desses aspectos intersubjetivos da aprendizagem, o estudo de 

caso focou em parte o aspecto institucional como uma interpretação no 

contexto, ou seja, como explicam Lüdke e André (2014, p. 20): “[...] as ações, 

as percepções, os comportamentos e interações das pessoas devem ser 
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relacionadas à situação específica onde ocorrem ou à problemática 

determinada que estão ligadas” (LÜDKE e ANDRÉ, 2014,p. 22). 

Por isso, nossa prática em um Projeto Pedagógico de contraturno foi 

problematizada o suficiente, em um debate ainda cercado de tensão e 

paradoxos pela questão histórica do lugar do ensino da dança na escola, para 

o que lançamos apontamentos pontuais e não a palavra final. Porém, no 

precedente das pesquisas citadas e da prática, as diferentes ações da dança 

na escola não se excluem mutuamente, complementando-se ao atender as 

demandas dos estudantes, professores e comunidade. Esta é uma questão 

importante, mas não central, destacada por que o estudo de caso, mesmo 

singular, se relaciona ao contexto maior. 

Para tanto, circunscreveu-se o contexto escolar, analisando os 

dispositivos legais e demais documentações, como o PPP – Projeto Político 

Pedagógico da Escola, as resoluções regulamentadoras da modalidade de 

projetos em contraturno. Nessa feita, conjugou-se informações obtidas com a 

gestão escolar, bem como as percepções dos alunos. A fim de obter um ponto 

de vista da experiência sistematizada com formação continuada, também foi 

realizada uma entrevista como a docente Karenine de Oliveira Porpino, do 

Departamento de Artes da UFRN, atuante na pesquisa sobre o contexto da 

educação básica.  

A parte prática da pesquisa foi organizada a partir de um projeto de 

contra turno desenvolvido na escola em que leciono, chamado: Projeto 

Composições (em Anexo). Esse projeto surgiu de uma necessidade da escola 

para complementação de carga horária e ainda para ampliar o repertório 

artístico dos(as) estudantes oferecendo projetos em contraturno. 

Os alunos do 5º ano do turno matutino foram convidados a participarem 

do projeto, sendo que agora inserido em nosso estudo de caso. Inicialmente foi 

feita uma reunião com os pais e/ou responsáveis pelos alunos interessados em 

participar do projeto, em seguida foi combinado que eles viriam duas vezes por 

semana no horário da tarde, das 13:00h às 17:30h. Essa parte do estudo de 

caso está detalhado no capítulo 2.A escolha desta turma se deu a partir dos 

seguintes critérios: 1- de acordo com as diretrizes para o ensino de Arte do 

município de Natal-RN, a Dança é o conteúdo a ser trabalhado no 5º ano do 
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Ensino Fundamental; 2- a turma do turno matutino foi escolhida, pois trata-se 

de uma turma na qual já trabalhei e trabalho como professor de Arte, portanto 

fiz uma pesquisa que parte de minha prática de pesquisador-docente.  

Na prática, houve uso de registros10 de fotografias como interlocução 

nas descrições, no crédito de que a imagem gera interpretações, de sentidos e 

contextos (FERRAZ E FUSARI, 2009). Compondo na escrita de maneira 

análoga a uma composição em dança, convidamos para dançar juntos cada 

movimento nessa escrita que reúne diferentes contextos vividos e 

aprendizagens, em uma dança que aceita a diversidade e o que cada um pode 

propor. A dissertação está organizada da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo A DANÇA CORAL LABANIANA REVISITADA: UM 

HORIZONTE INTERPRETATIVO EM ANÁLISE ARTÍSTICO-ESTÉTICA-

PEDAGÓGICA CONTEMPORÂNEA é iniciado com uma narrativa que 

compartilha a trajetória de formação em dança desse pesquisador, com os 

encontros de aproximação do universo artístico e refletiu a prática de pesquisa. 

Em seguida, apresentamos uma interpretação em Análise Artístico-Estética-

Pedagógica contemporânea, que trata, em enfoque restrito, do conceito de 

Dança Coral a partir da proposta de Laban, contextualizando seu pensamento 

no sentido de explicitar suas implicações e contribuições para a realidade 

educacional da atualidade: serão explicitados os aspectos constitutivos dessa 

dança, a saber: a interação com o outro, o princípio de uma dança para todos, 

a ludicidade, o festejar da dança pela improvisação. 

Finalizamos com o capítulo intitulado: COMPONDO A DANÇA 

COMPARTILHADA: O ACON(TECER) DO ESTUDO DE CASO NA ESCOLA 

que aprofundamos os aspectos acima citados da Dança Coral em relação à 

prática, ao refletir sobre o processo de sensibilização, mobilização e pesquisa 

de campo, a partir de um estudo de caso, junto a alunos do quinto ano do 

ensino fundamental da Escola Municipal Professor Reginaldo Ferreira Neto 

(Natal-RN) num processo de interação e contaminação em dança, tendo como 

eixo condutor a proposição da Dança Coral pensada por Rudolf Laban. 

                                                           
10

 Há também descrições feitas por escrito e gravação de áudios, nos intervalos da vivência, no 

imediato da ação, ao final do encontro e na primeira apreciação dos vídeos, unindo esses 
registros para o máximo de aproximação das percepções aguçadas no processo do qual 
expomos o substrato mais significativo. Tais registros e plano de aula estão em posse do autor. 
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2 A DANÇA CORAL LABANIANA REVISITADA: ELOS DE UM HORIZONTE 

INTERPRETATIVO EM ANÁLISE ARTÍSTICO-ESTÉTICA-PEDAGÓGICA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Quanto mais chegamos a conhecer trabalhos de arte há muito 
esquecidos e perdidos, tanto mais claramente enxergamos, apesar 
da variedade deles, seus elementos contínuos e comuns. São 
fragmentos que se acrescentam a outros fragmentos para irem 
compondo a humanidade. 

FISCHER, 2007 

 

Movimento coral é o nome dado a uma forma de dança que buscava 
um sentido coletivo e comunitário, festivo, criativo e terapêutico. 

RENGEL, 2005 

 

 

Imagem 2 - Membros do Laban Moviment Choir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRESTON-DUNLOP (1998). 

 

A imagem 2 apresentada acima mostra uma Dança Coral realizada no 

período histórico do desenvolvimento dos movimentos corais difundidos em 

diferentes cidades da Alemanha, conduzidas pelos alunos de Laban  a partir da 

sua própria supervisão, especificamente pelos membros do Laban Moviment 

Choir, Berlin, liderado por Herta Feist, em 1923  (HODGSON e PRESTON-

DUNLOP, 1990). Nessa imagem, é possível perceber os corpos se elevando 

ao nível alto em relação ao solo, compartilhando um estado celebrante na 
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vivência do movimento. Como afirma Fisher (2007), podemos considerar a 

retomada dessa imagem como um fragmento dessa produção artística situada 

no passado, difundida em outros contextos diferentes de sua origem. Nessa 

perspectiva, a Dança Coral nesse momento ganhava outros espaços, sendo 

apropriada pelos indivíduos de acordo com suas percepções, compondo mais 

um fragmento da produção artística da humanidade. 

 Nesse sentido, é compondo e compartilhando fragmentos de um todo 

do conhecimento da dança na humanidade que a narrativa que segue pontuou 

o nosso encontro com o objeto de pesquisa, demonstrando um ir e vir por 

diferentes experiências de dança que remeteram ao entendimento da Dança 

Coral. 

 

 

2.1 NARRATIVA: PRIMEIROS ELOS E PRENÚNCIOS DE UM APRENDIZ 
DANÇANTE 

 

Se há uma verdadeira liberdade, só pode existir no percurso da vida, 
pela superação da situação de partida e sem que deixemos, contudo, 
de sermos o mesmo – eis o problema. [...] podemos sempre 
encontrar em nosso passado o prenúncio do que nos tornamos. 
Cabe-nos entender as duas coisas e como a liberdade irrompe em 
nós sem romper nossos elos com o mundo. Sempre há elos, mesmo 
e sobretudo quando nos recusamos a admití-los (MERLEAU-PONTY, 
2004, p. 123). 

 

O trecho acima aborda um tema filosófico amplo e profundo: o processo 

de liberdade humana no percurso da vida em interação com o mundo 

compartilhado, como o foi, por exemplo, nas construções de conhecimentos e 

propostas em dança de Rudolf Laban. No foco dessa pesquisa sentimos a 

necessidade de compartilhar os elos firmados ao mundo vivido – os trajetos 

formativos, diálogos com autores, professores e comunidade escolar, 

reconhecendo os primeiros imbricamentos entre o horizonte pesquisado e o 

pesquisador, imbricamentos inaugurados na dinâmica da percepção. 

A narrativa é técnica metodológica adequada ao tratar do singular 

existencial, das experiências profundas, afetivas, complexas. Não apenas 

informar, mas compartilhar sentidos, desvelar percepções que permaneceram, 

dilatando a experiência primeira pela narrativa ao implicar a interpretação do 

ouvinte e/ou a presença pelos sentidos abertos na leitura. Sobre o narrador, 
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Dutra (2002) compreende - a partir da forma de ver, reconhecer, legitimar a 

narrativa a partir do filósofo Walter Benjamim - como expressão de uma 

dimensão existencial da narrativa, pois  

 

[...] o ato de contar e ouvir uma experiência envolve um estar-com-no-
mundo, uma relação de intersubjetividades, que se dá num universo 
de valores, afetos, num passado que se articula com o presente e 
apoiado numa situação que reflete, revela, conserva e transcende o 
mundo em que esses personagens estão inseridos. Podemos 
confirmar esse pensamento quando ele [Walter Benjamim] diz que 
‘quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo 
quem a lê partilha dessa companhia (DUTRA, 2002, p. 374, grifos 
nossos). 

 

Assim, a narrativa escrita propõe implicar esse leitor na interpretação 

das percepções de quem narra. Em uma síntese dos tempos que não se limita 

à sua reprodução linear, propõe a transformação do sentido aberto pela 

narrativa, reconhecendo e recompondo suas fissuras e incompletudes, gerando 

assim no leitor uma companhia, uma presença dos tempos vividos. 

Desse modo, narro em primeira pessoa vivências no campo da dança 

em diferentes interações formativas em que a consciência da coletividade, 

enquanto princípio, prática e processo, o que me fez encontrar-me imerso na 

minha investigação. Narro por que as memórias do tempo vivido inscritas no 

corpo, marcadas nos itinerários formativos da existência, são base fundamental 

para o fazer e a formação contínua do docente (TIBÚRCIO, 2005; NÓBREGA, 

2008; 2010) no entendimento de uma aprendizagem inaugurada no 

conhecimento do corpo, no ato perceptivo primordial de modo singular, 

diferenciado pela evidência paradoxal dos elos de pertença ao mundo e aos 

outros (MERLEAU-PONTY, 2004). 

As aprendizagens iniciais são os primeiros elos para outras 

aprendizagens sob outras perspectivas e contextos, são memórias de atitudes 

dançantes, impulsos em um contínuum: convido o(a) leitor(a) a me perceber 

aprendiz em busca da Dança Coral. 

Assim, nos prenúncios da infância, meus primeiros contatos com dança 

foram em apreciações na Escola enquanto estudante do Ensino Fundamental. 

A apresentação do Ballet Municipal da Cidade do Natal em 1998, com um 

espetáculo que veio à escola aos meus onze anos de idade, foi um dos mais 

marcantes pela sensação naquele momento: Uma beleza tão expressiva 
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provocada pela configuração entre os movimentos do repertório do Ballet e os 

movimentos cotidianos, domínio técnico, a sensação de harmonia e a 

diversidade de corpos (mulheres e homens), que foi considerado estranho por 

alguns colegas. 

Essa apreciação é apresentado nas fotografias 1 e 2 a seguir que foram 

concedidas pela Direção da Escolar representada pela então coordenadora 

pedagógica da Escola Nídia Albuquerque Campelo dos Santos.  As referidas 

fotografias mostram um momento de uma apresentação realizada dentro da 

programação da Semana de Arte, Cultura e Ciência da Escola, no turno da 

manhã ao ar livre da área de atividades esportivas e eventos, com o chão 

coberto de linólio. Na fotografia 1, da esquerda para a direita encontra-se a 

professora Nídia; no centro da imagem um duo de bailarinos, enquanto os 

estudantes apreciam à apresentação (lado direito da fotografia).  

 

 

Fotografia 1 - Apresentação do Ballet Municipal de Natal em 1998, na antiga quadra esportiva 

da Escola Municipal Vereador José Sotero Sobrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Escola. Autoria: professores da Escola.  
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Fotografia 2 - Apresentação do Ballet Municipal de Natal em 1998, na antiga quadra esportiva 
da Escola Municipal Vereador José Sotero Sobrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da Escola. Autoria: professores da Escola.  

 

Na fotografia 2, da esquerda para a direita, há bailarinos agrupados mais 

ao fundo no que parece ser uma caminhada, enquanto duas figuras na frente 

dançam em diferentes níveis e posturas expressivas, em destaque à expressão 

facial e das mãos da mulher vestida de vermelho que olha para um seio feito 

de material de espuma. 

Essa apreciação estabeleceu um ‘elo’ muito significativo com a dança. 

Reconheço assim a importância dessas apresentações não só em minha 

formação, mas no sentido de ampliar as possibilidades do conhecimento em 

Dança na escola. Por isso que concordo com o que discute Strazzacappa 

(2013, p. 39)11 quanto às apresentações no  espaço escolar: 

 

A grande maioria dos professores afirmou que seu primeiro contato 
físico com esta linguagem havia ocorrido na escola formal por 
ocasião da apresentação de final de ano ou quadrilha da Festa 
Junina. Assim, por mais severas que sejam as críticas quanto às 
“dancinhas escolares”...] verificamos que, nestes anos todos, isso não 
impediu o surgimento de artista da dança no país. Mesmo que a 
formação especializada não tenha ocorrido no ambiente escolar, este 
espaço serviu de estopim para a busca posterior de formação e 
aperfeiçoamento [...]. Pelo sim ou pelo não estas apresentações 
escolares ainda são uma das poucas referências e um dos principais 
acessos que a grande maioria de crianças tem à arte da dança. 

                                                           
11

 Pesquisa realizada na Unicamp – Universidade Estadual de Campinas. Conforme a autora, o estudo foi 

realizado a partir das memórias das primeiras aprendizagens de professores de dança em formação. 
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Além dessa experiência com dança, na minha infância tive muitos 

contatos e estímulos. A importância das apresentações é destacada pela 

autora como uma possibilidade não para ser negada, mas para ser revista de 

modo criativo e crítico. Não só com a dança, mas também pelas diferentes 

linguagens e projetos realizados nesse espaço escolar, como oficinas de 

desenho, pintura, marcenaria. Havia projetos interdisciplinares e muitas 

produções das oficinas eram apresentadas para os alunos do Componente 

curricular. 

Por isso, penso que foi quando eu era criança, ao apreciar as 

festividades (os encontros festivos com a comunidade escolar) e quando 

adolescente, ao participar de oficinas12 artísticas, fui sensibilizado para as artes 

do movimento e passei a considerá-la como profissionalização superior e área 

de pesquisa, na Graduação em Educação Artística com habilitação em Artes 

Cênicas, ofertada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

da qual fui discente entre os anos de 2004 ao de 2008 – períodos caracterizado 

pela transição e consolidação de uma epistemologia dessa área, no que a 

UFRN se articulou em diversas ações13, como o PAIDÉIA – Núcleo de 

Formação Continuada para Formação de Professores de Arte e Educação 

Física na UFRN 14. Percebi que é no trânsito entre o campo acadêmico e a 

prática artistico-docente que há a aprendizagem articulada no fazer, fruição e 

contextualizar da Arte (BARBOSA, 2009) rediscutida na dança por Isabel 

Marques em vários dos seus textos. 

                                                           
12

 Refiro-me a Oficinas de Teatro, no Ensino Fundamental, conduzidas pelas professoras Ivonete Albano, 

Tereza Cristina; No Ensino Médio, no antigo CEFET-RN: Centro de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte, atual IFRN: Instituto Federal do Rio Grande Do Norte - o ensino sistematizado e 

conjugado às práticas de Festivais de Teatro no componente curricular de Artes e as vivências no Grupo 

de Teatro Falas e Pantomimas, coordenado pela professora Maria Isabel Dantas. Nesse grupo, houve 

pesquisas e práticas de processos e espetáculos com diferentes estéticas. 
13

 Conforme informa documentos acessados, a referida Formação Continuada para professores da 

educação básica foi promovida pela articulação da UFRN junto às iniciativas governamentais. Assim, o 

Programa Continuum foi respaldado por diferentes iniciativas anteriores, na esteira do já mencionado 

PAIDÉIA. Tais ações não se restringem a parcerias governamentais, se dão também por outras parcerias 

institucionais. 
14

Núcleo de Formação Continuada para Formação de Professores de Arte e Educação Física na UFRN. 

Conforme Melo e Borba (2006), o eixo norteador desse Núcleo constituiu-se pela articulação entre o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, por meio da investigação e reflexão sobre as 

intervenções pedagógicas da Educação Física e Arte na escola, com base no cotidiano pedagógico, a 

realidade local, os conhecimentos produzidos e o uso de materiais didáticos nas diversas tecnologias de 

comunicação e informação. 
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Quanto à preparação para o ensino de dança na referida Graduação, 

percebi que as vivências conduzidas a partir dos conhecimentos labanianos 

como uma linguagem prévia e basilar, enfatizando a técnica para o bailarino e 

esses aspectos práticos não eram conjugados aos demais componentes da 

dança. Essa conjugação veio posteriormente no amadurecimento de 

perspectivas, nas novas percepções e nos desafios suscitados ao me tornar 

professor de Arte na Escola pública em 2008. 

Na Escola, buscando uma abordagem metodológica flexível e criativa 

em dança, as indagações continuaram: Em uma escola em que já valoriza a 

dança em diferentes ações, como ampliar outras possibilidades criativas 

partindo das vivências dos alunos? E para isso, como aprimorar meus 

conhecimentos em dança? Buscar especialização em técnicas? A formação 

continuada trouxe respostas, pois como diz Strazzacappa (2001 p. 65, grifo da 

autora): 

 

Acreditamos que o professor de dança na escola não precise ser um 
exímio dançarino nem ter incorporado técnicas mesmo porque o 
lócus do virtuoso é o palco, não a sala de aula. No entanto, precisa 
ter uma sensibilidade para a dança. Ter visto dança, sentido dança, 
exercitado a criação em dança. O professor não precisa vivenciar a 
dança profissionalmente, mas precisa dançar para compreender seus 
conteúdos, sua importância e sua expressão. 

 

A formação continuada preencheu lacunas da formação inicial, e abriu 

as concepções e outros modos de conhecer danças nas proposições da 

contemporaneidade. Contudo, não foi apenas uma atualização, mas uma 

vivência estética significativa ou, como disse a autora, o cultivar de uma 

sensibilidade: a dança me acolheu, aguçou a atitude interna necessária para o 

seu ensino. Esse trânsito entre prática docente e as ações de formação 

continuada ofertadas pela UFRN possibilitou perceber a dança de modo 

diferenciado nas interações com professores mais experientes. 

Na medida em que ia me aprofundando em conhecimentos sobre dança, 

ia construindo minha prática docente de forma dialógica. Exemplo disso foi o 

projeto “Composições” (ver em anexo) que desenvolvi desde 2012 até o 

presente momento. 

Quando iniciamos essa ação trabalhamos com crianças do quarto e 

quinto ano. Estas já não estudam mais na referida escola, pois concluíram o 
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Fundamental I. De modo que o grupo formado a partir do projeto era sempre 

heterogêneo, ou seja, havia uma rotatividade entre os integrantes do grupo, o 

que ampliava a oportunidade para muitos estudantes da escola que tinham 

interesse e/ou curiosidade em dança. 

Nessas ações, o curso de aperfeiçoamento Dança e Pluralidade 

Cultural15 no ano de 2011, abordou a dança por diversos aspectos16. Houve o 

processo colaborativo permeado pela ludicidade provocada não só pelo tema 

como pelo processo, no qual aguçamos nossa prática de intérpretes e 

criadores da composição coreográfica intitulada “Memórias de vidro”, com o 

tema: “brincadeira de bola de gude”, partindo do universo lúdico da infância, 

como podemos ler nas fotografias a seguir: 

 

Fotografia 3 e 4 - Registros do Processo da composição coreográfica “Memórias de vidro”, 

realizada no curso Dança e Pluralidade Cultural (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo dos professores, 2011. 

 

Na fotografia 4, da esquerda para a direita, o grupo era formado pela 

professora Verônica de Medeiros, professora Isa Cortez, professora Neire Kelly 

e eu, todos em posição inicial.  Essa composição coreográfica em grupo foi um 

                                                           
15

 A concepção desse Curso, na esteira de ações de formação continuada da UFRN, compreende o 

professor como aquele que reflete coletivamente sobre sua prática docente, não apenas a partir das teorias 

pedagógicas existentes, mas também produzindo novos saberes. Engajado nas discussões recentes em 

torno da educação, o professor analisa materiais didáticos disponíveis, criando outros materiais didáticos. 

Assume, por fim, sua prática a partir de significados por ele construídos (MELO & BORBA, 2006). 
16 Os aspectos trabalhados foram: A sensibilização do corpo, a análise coreológica de danças, sequências 

coreográficas estruturadas, a improvisação livre e dirigida a partir de temas, de objetos, de memórias, de 

danças populares, do espaço, as estratégias da composição coreográfica de artistas da dança; pesquisa das 

realidades escolares; a problematização das formações, a sistematização de um projeto coreográfico em 

etapas, refletindo tanto sobre a forma coreográfica, com os nexos de sentido dos movimentos. 
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processo colaborativo de transformação de movimentações cotidianas em uma 

estrutura coreografada, tendo um processo dinâmico de combinação dos 

elementos da dança de maneira lúdica. Essa ludicidade permeou o processo 

criativo e se tornou um tema explorado por outros professores nos debates 

sobre a ludicidade nos processos de ensino em outros cursos de formação em 

ações da equipe da formação docente continuada em artes. 

Percebo que os diálogos e o envolvimento dos professores em 

proprosições práticas de improvisação em dança conduzidas pela ludicidade 

cresceram a partir dessas participações. Particularmente, essas experiências 

muito contribuíram e vem contribuindo para alimentar a minha prática docente, 

no sentido de construir um ensino de dança compartilhado em que os alunos 

opinam, refletem junto e participam diretamente das proposições que lançamos 

no decorrer das aulas como motivações para o criar. 

 

Fotografia 5 - Registro da composição coreográfica do curso de formação continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos professores, 2011. 

 

A apreciação desse processo entre outros professores além de 

socializar essa composição e sua configuração, suscitou discussões sobre a 

importância do processo em si, sobre as possibilidades de agregar o público de 

estudantes em práticas criativas, coletivas e lúdicas de modo em que seja 

potencializada a possibilidade de experimentação e apropriação dos elementos 

da dança. 

Em seguida a essa formação, no ano de 2012, me matriculei como aluno 

especial na disciplina de Coreologia pelo curso de licenciatura em dança da 
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UFRN e posso afirmar que o conhecimento labaniano foi ampliado e melhor 

aprofundado de modo substancial no decorrer das aulas. 

A “Coreologia” é um campo de estudo cunhado por Rudolf Von Laban, 

como podemos ver de acordo com suas próprias palavras: 

 

A Coreologia é a lógica ou ciência da dança, a qual poderia ser 
entendida puramente como um estudo geométrico, mas na realidade 
é muito mais do que isso. Coreologia é uma espécie de gramática e 
sintaxe da linguagem do movimento que trata não só das formas 
externas do movimento, mas também do seu conteúdo mental e 
emocional. Isto é baseado na crença que movimento e emoção, 
forma e conteúdo, corpo e mente são uma unidade inseparável 
(LABAN apud RENGEL 2005, p. 35). 

 

Essa disciplina foi direcionada pelas publicações consagradas na área, 

como as do próprio Laban (1990, 1978) e publicações de pesquisadores 

brasileiros, como Lobo e Navas, (2008), Marques (2010), Rengel (2005), 

(2008); Fernandes (2006); Miranda (2008), entre outros. Essa experiência me 

permitiu reconhecer, estar novamente em um horizonte versátil de 

aprendizagem, em um meio contaminado por fluxos de experimentação, 

envolvido na descoberta da improvisação e em contato com conteúdos 

específicos da Coreologia, buscando mais esclarecimento acadêmico nas 

discussões. Dentro dessa vivência, foi possível relembrar e fazer relações com 

outras danças que eu já conhecia e ainda encontrei a Dança Coral, o que me 

levou às reflexões entre essa dança e as aproximações com o contexto 

escolar. Nesse processo, como diz Marques (2010, p. 101) 

 

Mediados pelo estudo da coreologia, podemos compreender 
corporalmente as urdiduras, as tramas – portanto as escolhas – que 
se fazem presentes nas mais diversas manifestações de dança. 
Podemos tomar consciência das escolhas realizadas e produzidas 
historicamente, nos apropriando delas e articulando-as às nossas 
próprias. Podemos revisitar nossos próprios processos de 
criação/interpretação de textos de dança, presentificando a dança. 

 

Nas aulas, o conhecimento coreológico abordado pela pesquisa de 

movimento individual e coletiva era mais completo, pois a prática buscava um 

maior domínio da ordem subjacente ao movimento e da aprendizagem desses 

conhecimentos corelógicos em leituras preliminares em Lobo e Navas (2008), 

Marques (2010) entre outros. A Dança Coral mostrou-se como procedimento 
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didático potente para explorar cada elemento proposto por Laban como a 

combinação entre temas de movimento, ações corporais, entre outros, mas 

também como uma vivência estética da dança, simultaneamente pedagógica e 

artística.  

Assim, concordo com Marques (2010) ao afirmar ser possível essa 

relação dinâmica, criativa e crítica entre o fazer docente e os conhecimentos 

labanianos se estes forem considerados 

 

[...] não como fundamentos, mas como um rol de conhecimentos que 
se enredam em cada um de nós, se entrelaçam às danças dançadas, 
apreciadas, lidas; são saberes que formam redes de relações em 
cada professor para que ele crie sua própria aula, elabore o seu 
próprio programa, projete seu currículo, crie sua dança e viva sua 
vida (MARQUES, 2010, p. 95-96). 

 

 

Nas imagens que seguem podemos observar a construção de uma 

Dança Coral desenvolvida ao longo das aulas da disciplina de Coreologia em 

que partituras de frases de movimento experimentadas individualmente ou em 

pequenos subgrupos foram reunidas mediadas pela intervenção da professora 

para que exercitássemos o compor a partir dos princípios que alicerçam a 

Dança Coral: integrar a dança que cada um cria em uma única dança em que 

todos são coparticipantes e coautores que juntos celebram e desfrutam do ato 

de dançar. 

Podemos ver nas imagens que os corpos dançantes estão em uma 

disposição espacial linear, em que os(as) estudantes executam uma partitura 

provinda de improvisações. Nesse momento, as movimentações foram 

configuradas em uma sequência de modo acentuadamente dirigido, pois era 

um momento de exploração com fins didáticos da Disciplina.  
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Imagem 3 e 4 - Registro de aulas da disciplina Coreologia (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem retirada do vídeo “aula pratica de COREOLOGIA – DANÇA UFRN 2012” 
compartilhado na web. Disponível em: em:<https://www.youtube.com/watch?v=CqEqP7D30s0> 
Acesso em 14 de novembro de 2012. 

 

 

As imagens mostram momentos ricos de trocas de experiências, 

aquisição de novos conhecimentos e saberes, muitas vezes mediados pela 

ludicidade tendo em vista a preparação do professor de dança, uma vez que se 

tratava de um curso de licenciatura em Dança. 

Ao mesmo tempo em que mantive esse contato com a disciplina na 

UFRN, observava também as práticas de dança dentro da escola que trabalho. 

Venho percebendo que a criança se educa a partir dos outros, aguça suas 

potencialidades e reconhece limites, desperta a curiosidade e interação. Pude 

fazer as reflexões acima tanto a partir de uma observação direta, por meio da 

própria prática docente, quanto em conversas com os alunos. Estes 

expressaram que as vivências com danças feitas em grupo dentro da escola, 

da cultura brasileira por exemplo: Pastoril, Quadrilha, Ciranda, entre outras, 

contribuíram para um melhor entendimento e reconhecimento de sua pertença 

cultural. 

Essa percepção me levou a interrogar a respeito da atitude recorrente de 

repetir os mesmos movimentos com os outros, refletir sobre esse fenômeno da 

coletividade em dança, que já se observa desde cedo na maioria dos 

estudantes do contexto escolar em que trabalho. E por isso me questionei: 

Qual o equilíbrio entre a atitude de apenas repetir movimentos pré-

configurados e a de ser protagonista desse processo? Em que medida a 

repetição pode restringir o potencial dos alunos? Ou seja: Como criar uma 

dança elaborada conjuntamente pelas possibilidades de cada um e, ao mesmo 

https://www.youtube.com/watch?v=CqEqP7D30s0
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tempo, buscando atender ao máximo do objetivo da Dança na escola? Como 

disse Marques (2010), fui “entrelaçando” os conhecimentos nas percepções do 

corpo, chegando a uma resposta provisória, porém substancial e pertinente: 

explorar a poética da Dança Coral. 

Desse modo, na prática docente com crianças há anos e a partir das 

vivências formativas aqui descritas surgiu a vontade de pesquisar sobre as 

particularidades desse ensino na escola de forma mais crítica, criativa e 

dialogada. Uma reflexão sobre o ensino de dança tanto acerca da atitude 

docente quanto à criatividade infantil, a partir do contexto e tendo em vista a 

poesia do corpo, presente na experiência humana, por meio da Dança Coral 

labaniana. Um estudo que reflete sobre o potencial dessa dança compartilhada 

para a educação. A formação continuou em uma perspectiva17 diferenciada ao 

ingressar em 2014 no programa de pós-graduação em Artes Cênicas. 

Essa foi uma percepção valiosa do processo: a Dança Coral como 

possibilidade de experimentação inicial adequada para essa prática com 

estudantes iniciantes. A busca por maior esclarecimento acerca das 

possibilidades de reconfiguração dessa dança e como operacionalizar sua 

condução, me motivou a estuda-la mais criteriosamente a fim de potencializar o 

processo prático e a partir dele desencadear outras elaborações, reflexões em 

torno de seus conhecimentos. 

Nesse intento, consideramos criticamente os nortes da pesquisa em 

Artes Cênicas como anuncia CARREIRA (2010). O autor afirma que a 

especificidade da pesquisa acerca de criações artísticas do passado – como no 

nosso caso: a Dança Coral – é uma possibilidade de “produzir novos olhares 

sobre os objetos artísticos, sobre suas histórias, seus procedimentos e, 

finalmente, sobre suas conexões com outras práticas culturais” (CARREIRA, 

2010, p. 17). Infere-se que as ‘práticas culturais’ incluem as realizadas na 

educação, pois o autor diz serem as pesquisas fundamentais para ampliar 

perspectivas sobre as obras em interlocuções de outros contextos: “na releitura 

                                                           
17

 No mestrado, na disciplina Epistemologia do corpo na Arte, ministrada pela professora Dr.ª Larissa 

Kelly de Oliveira Marques e pelo Professor Dr. Marcílio de Souza Vieira em 2014. Os workshops - 

proposições práticas sistematizadas pelos pós-graduandos a partir dos conhecimentos labanianos em um 

dos vários procedimentos metodológicos estudados, inclusive para o ensino de dança na infância, 

destacando a importância da ludicidade nas condutas docentes nesse contexto. Também na disciplina 

Dança e Educação, ministrada pela professora drª Karenine de Oliveira Porpino, que participei no ano de 

2014 em meu estágio à docência.  
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da história do espetáculo [...] permitem que o fazer artístico adquira novas 

perspectivas e que, sobretudo, veja dilatada sua relação com diferentes 

interlocutores” (Id., Ibidem, p. 23). 

Como orientam as discussões do campo do ensino de dança, é preciso 

situar claramente o contexto de origem de cada manifestação dançada, 

garantindo o alcance possível de sua autenticidade, de suas relações com o 

contexto vivido da época, seus sentidos estéticos singulares em que está 

imbuída, evitando equívocos interpretativos e possibilitando ressignificações 

fundamentadas em diálogo crítico e criativo com as diferentes matrizes de 

movimento, processo de apropriação esperado no trabalho pedagógico na 

atualidade (PORPINO, 2006; TIBÚRCIO, 2005). 

 

2.2 ORIGENS HISTÓRICAS: CONCEPÇÕES DA DANÇA CORAL LABANIANA 

 

Diante das vivências acima e com os primeiros esclarecimentos 

apresentados por Rengel (2005) sobre a definição traduzida de Dança Coral 

apresentada no capítulo anterior, outras indagações se colocaram: do que se 

tratava mesmo o sentido coletivo, comunitário, festivo, criativo e terapêutico e 

como esses aspectos se relacionam ou são enfatizados nessa dança? O que 

de fato motivava os envolvidos? Qual era o contexto cultural dessa época em 

que a Dança Coral foi concebida? 

Em uma análise mais atenta, percebe-se que cada aspecto apontado 

por Rengel (2005) se configurou em determinadas conformações sociais. 

Esses aspectos emergiram e estiveram ligados a determinados períodos, isto 

é, foram enfatizados de acordo com os acontecimentos e demandas surgidas 

durante a vida de Laban. Para nossa pesquisa, como já foi dito, um dos fios 

condutores para buscar responder as perguntas acima será a interpretação 

conjugada à experiência. 

Adentrar fatos históricos visa assim esclarecer as distinções conceituais 

da Dança Coral que a fizeram, mesmo que por pouco tempo, variar e tomar 

dinâmicas diferentes. Esse processo de transformação é próprio da dança, que 

é um processo vivo que se transforma durante o tempo (PORTINARI, 1989; 

GAURADY, 1978). 
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Contextualizar historicamente não implica limitar-se ou apenas 

reproduzir a memória histórica, mas partir de uma atitude sensível de 

problematização dessa memória – no caso, constituída pelos biógrafos sobre 

Laban – e estabelecendo outras relações delimitadas nesse estudo, sem 

necessariamente constituir um trabalho biográfico, em uma atitude de 

entrelaçar e ressignificar conhecimentos em dança às necessidades 

contemporâneas (MARQUES, 2010). 

Assim, a história da Dança Coral nos mostra que ela teve diferentes 

momentos, dos quais reunimos descrições a fim de entender essas 

transformações no período de sua origem. Entendendo as influências, 

concepções e práticas que perpassaram essas transformações é que 

poderemos compreender como realizar reelaborações na contemporaneidade, 

em práticas pedagógicas com ações diferenciadas e singulares que possam 

abrir para a aventura da descoberta/inauguração de outros sentidos da dança 

na escola (TIBÚRCIO, 2013; PORPINO, 2011), essas práticas foram 

percebidas e vividas em nosso estudo de caso, como veremos no capítulo 

seguinte. 

Acerca da origem, nos detemos em uma prática cultural vivida na época 

de Laban: como apontou Rengel (2005), Thornton (1971) mostra que os 

primeiros indícios da origem dessa dança foram no espaço natural do campo, a 

mesma foi chamada inicialmente ‘dance farm’ (dança da fazenda), onde uma 

comunidade se reunia depois do trabalho e compunham danças a partir dos 

movimentos produzidos em seu cotidiano. 

 

Chamada de "dança da fazenda” no Lago Maggiore, em que toda a 
comunidade, depois do trabalho, produzia danças com base em suas 
experiências profissionais. A "idéia de dança da fazenda” surgiu do 
desejo de Laban para levar as pessoas de volta para uma vida em 
que a arte cresceu a partir de suas experiências (THORNTON, 1990, 
p. 4). 

 

Ao fim do trabalho, havia, pois, danças que eram motivadas pelas 

experiências profissionais. Pode-se dizer que havia então um processo muito 

próximo do fazer dança-cotidiano, com a vida, no caso descrito na citação 

acima, com o trabalho. Esses movimentos expressos na dança, do cotidiano ou 

até mesmo das repetições – características do modo de trabalho – se fazem 
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notar a partir do contexto da modernidade, quando a dança permite mais ao 

artista o uso do movimento do corpo para expressar sua singularidade ou até 

mesmo o modo coletivo de vida, demonstrada por meio do movimento 

repetitivo do trabalho. 

Esse estado mais integrado com a natureza inspirou Laban tanto em 

agenciar como praticar e envolver pessoas nessa concepção de Dança Coral: 

queria levar esse estado também ao espaço urbano. No campo ele recebia 

pessoas que, no espaço urbano, encontravam-se desequilibradas em termos 

de esforço, situação na qual havia um aspecto terapêutico. Essas vivências e 

observações vão contribuir para a posterior sistematização dos conhecimentos 

por Laban na área da educação e terapia18. 

Essa relação primeira da dança com o trabalho tem motivos e 

conformações culturais mais profundos e de longa data, é uma prática 

longínqua da humanidade, que pode facilmente ser comparada, mesmo em 

contextos e tempos diferentes, aos rituais e danças realizadas após a caça ou 

colheita por outras culturas (PORTINARI, 1989). É o trabalho enquanto 

dimensão e práticas humanas que pode fortalecer os potenciais do indivíduo, 

mas não só o trabalho para a sobrevivência, pois a dança é um trabalho de 

natureza própria, feito no próprio corpo que pode gerar o equilíbrio necessário 

ao corpo depois do trabalho no qual é articulado predominantemente 

movimentos funcionais. (GARAUDY, 1978). 

Em se tratando de dança, o trabalho do corpo se constitui em uma 

poética, um fazer da dança que se elabora no próprio corpo e em suas 

interações. Essa experiência diferenciada surgiu inicialmente a partir das 

vivências que Laban teve com as danças pré-configuradas da época. O que 

havia de início era a busca de uma alternativa de outras paisagens de 

movimento possíveis em contato com a natureza e com os outros em um ato 

festivo, celebrante, que comemorava o orgulho no trabalho, a integração com o 

trabalho em todas as suas etapas, diferente do processo de trabalho 

estabelecido na cultura capitalista em avanço na época. 

 Essa motivação interna de equilíbrio pode ser uma atitude fomentada e 

compartilhada socialmente uma vez que se estabelece o senso de 

                                                           
18

Os estudos de Laban são relacionados ao campo da terapia por outros estudiosos, como Irmgard 

Bartenieff (1900-1981), entre outros (FERNANDES, 2008). 
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comunidade, que pode ser exercido durante o momento da própria dança, 

como que sendo um momento de equilíbrio necessário às rotinas da vida 

humana. 

Ao pensarmos em interação na dança, não há como não considerar o 

fazer da dança, logo, o trabalho do corpo. A percepção do corpo, ao ser 

mobilizada nessa dança, muda: é um corpo que se contamina na interação dos 

corpos, porém exige para isso um trabalho, um conjunto de ações (processo), 

em um modo de fazer específico, consciente, integral que seja, ao mesmo 

tempo, personalizado, ser estimulado pela subjetividade, por sentidos 

personalizados e compartilhados. 

Esse trabalho é justamente os modos de preparar o corpo por meio de 

algumas estruturas mínimas, para que, tanto se garanta passar por uma gama 

de esforços e ações indispensáveis, como para gerar as percepções 

intersubjetivas e coletivas, bem como ainda para a possibilidade do melhor 

estado de improvisação possível. 

O trabalho poético na dança tem em comum o trabalho funcional com os 

‘esforços’ (RENGEL, 2005). É pelos esforços que o funcional e expressivo 

estão presentes um no outro a variar a situação, e se interferem mutuamente. 

“Segundo Laban, o ser humano se movimenta devido à necessidade de se 

expressar. Os impulsos internos, a partir dos quais se origina o movimento, 

foram denominados por ele de esforços” (RENGEL E MOMMENSOHN, 2015, 

p. 102). 

Laban sempre buscou realizar um trabalho processual, buscando rigor, 

perspicácia e observação aguçada, estabelecendo aí uma firme atitude de 

trabalho muito comprometida com as questões específicas à dança daquele 

tempo, dançando, ensinando, publicando (HODGSON e PRESTON-DUNLOP, 

1990). 

Conforme Bradley (2009) Laban encontra base para o entendimento de 

aspectos tanto singulares como universais na dança, em suas diferentes 

vivências. Laban, ao tratar da fase inicial dos movimentos corais em pequenas 

cidades da Alemanha na década de 1920, discorre sobre a vivência de uma 

dessas danças: 
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Logo tive a impressão, o que foi reforçado pela nossa audiência 
ocasional, que devemos mostrar nossas composições para o público, 
pois quase todos os que nos assistiram foram estimulados a se juntar 
e aproveitar. Enquanto isso, as nossas obras tinham desenvolvido em 
pequenos trabalhos em coro. Um dos primeiros foi Dawing Light, em 
que experimentou a mudança de pisar no fraco, na tristeza, para o 
despertar da capacidade revitalizante que é dormente no corpo. 
Sublinho "experimentou" e não "apresentou" porque nesta fase, não 
tinha vontade de mostrar ou convencer um público, embora, mais 
tarde, um estilo de apresentação surgiu sem esforço e sem o nosso 
fazer. Nós éramos preocupados unicamente com a experiência em 
nós mesmos e na união do maior vigor das forças físicas espirituais, 
emocional e que são unidas na dança. Por quê? Porque nós fomos 
atraídos para ela, nós fomos beneficiados com isso, e fomos 
inspirados por ela (LABAN, 1975, p. 155-6 apud BRADLEY, 2009, p. 
14, tradução nossa). 

 

Com essa assertiva e as interpretações dos referidos estudiosos de 

Laban, pode-se perceber melhor a dinâmica de constituição da Dança Coral 

nesse período, e mais: quem eram os dançantes daquela época, artistas 

colaboradores de Laban. 

Percebemos que nesse início os corpos dos dançantes eram fonte de 

pesquisa de movimentos, voltando-se a si na exploração de suas 

possibilidades, das percepções sensíveis individuais da vivência estética pela 

qual eram ‘atraídos’ e ‘inspirados’ e por que não dizer, envolvidos, contagiados 

– efeito presente na maioria das danças coletivas em diferentes culturas 

(PORTINARI, 1989). 

Verifica-se que no início essa dança era feita como uma prática de 

experiência em que o grupo não objetivava compartilhar a priori um resultado 

cênico, mas que no final havia um grau de interação com o público. Ou seja: 

houve primeiro uma experiência que se volta a si mesma, em busca do referido 

“vigor das forças físicas espirituais que são unidos na dança” (LABAN, 1975, p. 

155-6 apud BRADLEY, 2009, p. 14, tradução nossa), entendido aqui dentro 

daquelas noções já discutidas, ou seja, a busca por fortalecer as 

potencialidades do ser (expressivas, subjetivas, funcionais) do corpo na 

interação com o entorno e pelos estímulos que eram adotados ou surgidos da 

situação. 

Tal atitude pode ser considerada à primeira vista como um excesso de 

subjetividade, ou o uso da dança como função apenas de extravasamento 

emocional. Porém, parece que esse estado de investigação ‘isolado’, ou 

melhor, sem público, é necessário para o preparo do artista para que seja 
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possível outros estados de presença e percepção que potencializam a poética 

do corpo para um possível maior envolvimento do público. Assim, a descrição 

da situação por Laban faz entender que se instaurou ali uma relação de 

interação qualitativamente significativa, envolvendo os participantes. 

As ações de Laban estavam conectadas aos movimentos culturais em 

seu redor e anteriores a ele, como a ‘cultura festiva’ (LAUNAY, 2006) e cultura 

do corpo, ‘korperkultur’ (PETRELLA E MOMMENSOHN, 2006). Segundo 

Scialom19 (2009, p. 40-41): 

 

Cada momento vivenciado por Laban era uma miscigenação 
de desenvolvimentos práticos, teóricos e filosóficos. Isso 
demonstra o como sua produção artística estava em acordo 
com seus processos de vida e o que acontecia ao redor. Desta 
forma, poderia dizer que sua vida faz parte de seu fazer 
artístico e vice e versa. 

 

Nesse sentido, como diz Paternostro (2010, p. 4): “atribui-se de imediato 

o crédito da nudez arrojada somente aos artistas quando, na realidade, tratava-

se de uma prática anterior com grande adesão da sociedade”. A autora indica o 

início do processo de constituição da Cultura do corpo20 em um breve 

delineamento: 

 
Em 1901, havia em Berlim Sul (Steglitz) o Movimento Wandervogel 
(Pássaro em Caminhada) que promovia, entre outras coisas, 
concertos, leituras coletivas, alimentação natural, banhos ao ar livre e 
ginástica coletiva. A partir de 1904, crescem, em toda Alemanha, 
diferentes grupos de Wandervogel, envolvendo várias gerações, mas 
são principalmente os grupos de jovens que se empenharam na 
Lebensreform (Reforma de Vida). Depois da primeira guerra mundial, 
acontece uma dispersão entre os grupos de Juventude e outros 
movimentos se sobrepõem, como o conhecido Freikorperkultur – FKK 

[Cultura do Corpo Livre] (PATERNOSTRO, 2010, p. 4). 
 

Dado a amplitude e complexidade desse contexto cultural, importa 

destacar o que influenciava Laban em suas atitudes voltadas para a Dança 

Coral, revelando algumas das principais intenções do contexto que a gerou e 
                                                           
19

 Scialom (2009) realiza uma genealogia do legado de Rudolf Laban no Brasil, sendo, portanto, uma 

pesquisa brasileira relativamente atual de abrangência considerável para introduzir essa contextualização. 
20

 Embora seja fundamental ter clareza dos processos que geraram essa cultura, não foi possível ainda 

maiores aprofundamentos sobre isso. Mesmo assim, sobre o tema, verificamos aproximações feitas nos 

estudos das Artes Cênicas que detalham mais esse processo cultural, focando artigos sobre a Dança Coral. 

Encontramos, entre eles, Paternostro (2010) em: ABRACE. Corpo e Sociedade na Alemanha entre 

guerras. Anais do VI Congresso Brasileiro de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. Salvador, 

BA, 2001.  
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abrindo-as para nossa a atualidade. No trecho acima, subentende-se que esse 

contexto cultural foi um processo de muitos anos, envolvendo gerações 

(crianças e adultos, óbvia e necessariamente). Esse processo histórico-cultural 

levou muitos anos para se constituir e se constitui por diferentes princípios que 

conduziam, havendo até sobreposição de outros movimentos, como a Cultura 

do Corpo Livre. Porém, a escolha consciente e criativa por parte de Laban a 

concepção da Dança Coral – mesmo tendo experimentado outras propostas 

dentro da cultura do corpo vigente nesse período com práticas menos 

coletivas. 

Isso é afirmado por Hodgson e Preston-Dunlop (1990, p. 44): “Depois de 

seu verão 'Dance-Farms' em Ascona e Zurique (1913- 1917), ele continuou 

cursos de curta duração e à noite programas em contraste geral para o 

movimento Cultura Física liderado por Bode, Loheland, Medau e Mensendieck”. 

E daí então, os autores nos esclarecem a interface e a perspectiva adotada por 

Laban com essa cultura. 

 

Para Laban, o exercício sozinho não era suficiente, era o aspecto 
criativo, artístico do ser do homem com o qual ele se preocupou. Foi 
esse uso criativo de movimento que tocou os níveis mais profundos 
de sentimento humano e através de uma exploração do simbólico e 
do ritual, o mitológico e o arquétipo, que um senso de comunidade e 
de desenvolvimento individual poderia ter lugar (Idem, p. 44). 

 

Laban voltava contaminado de suas férias pelas danças que havia 

comemorado, apreciado com outros em outras paisagens. Com uma percepção 

diferenciada a partir do contato com a vida no campo, com os espaços, 

paisagens e processos sociais de trabalho do campo, o artista percebia com 

espanto o modo como a vida estava se transformando devido ao avanço da 

industrialização e a perda da experiência da dança. Segundo Launay (2006, p. 

76): 

 

Laban constata a importância do homem moderno em se mover; a 
acumulação de seus movimentos é a acumulação do cansaço. O 
corpo mortificado do homem urbano como corpo do soldado as 
trincheiras são pobres em experiência comunicável. A experiência do 
trabalho, longe de dar de novo forças aos homens, faz com que eles 
percam os ‘os recursos naturais e físicos da rememoração’. 
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Isso não implica afirmar que não havia relações com o contexto urbano 

industrial, do qual Laban também transita e vai também dedicar atenção em 

seus estudos mais tarde, estabelecendo diálogos com outros intuitos sobre o 

movimento (HODGSON E PRESTON- DUNLOP, 1990; LOUPPE, 2012). Laban 

transitava entre as esferas de socialização humana, tanto extraindo deles seus 

potenciais para a sensibilização do corpo e socialização, como no caso das 

paisagens naturais, tanto de problematizá-los de forma consciente e 

propositiva, como foi ao trazer aos espaços urbanos (em uma campanha 

publicitária) suas experimentações e concepções artísticas. 

A experiência da Dança Coral dialogava com a noção de ‘cultura festiva’ 

muito específica aos contornos culturais da época, engendrada em processos 

histórico-culturais dinâmicos no contexto do período, uma concepção que 

embasava práticas em diferentes contextos nos quais ganhava diferentes 

direções. Essa noção, embora específica, pode ter semelhanças e 

aproximações com nossas práticas festivas brasileiras, como demonstram Lima 

e Vieira (2009) tendo em vista a festividade como uma recorrente experiência 

humana na cultura ocidental (VIEIRA, 2012). 

Conforme o pesquisador Marcílio de Souza Viera (no prelo) a partir dos 

estudos culturais de Duvignaud (1983) 

 

a compreensão do sentido festivo dessa época constitui como uma 
admiração às culturas não industrializadas que ritualizam o seu 
cotidiano (LABAN, 1975), festiva é à base das danças da tradição 
brasileira a exemplo do Maracatu. Considera-se ainda para o conceito 
de Cultura Festiva o sentimento do trabalho, do religioso e do ócio 
que despertam na população, o sentido de "festa" que se amplia com 
as brincadeiras e, sobretudo, com a musicalidade e a dança, 
expressões nítidas e fortes no jeito de ser dos indivíduos. A festa 
obriga-se também a, simbolicamente, traduzir a evidência da 
diferença e da desigualdade. Ela enuncia a diversidade das 
identidades sociais, propõe hierarquias, sacraliza o poder e, na 
maioria dos casos, convoca homens e mulheres a se unirem no 
desejo de festejar. 

 

A partir desse entendimento, é que a noção de celebração ou festa 

adotada na Dança Coral pode nos servir como ponto de partida para discutir a 

noção de festa no cenário contemporâneo da educação escolar, contexto em 

que essa dimensão é praticada e motivada por diferentes intenções 

pedagógicas escolares, por exemplo: apresentações de dança em eventos do 
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calendário escolar, seja a quadrilha da festa junina, ou apresentações de dança 

para o dia das mães, ou alguma mostra de arte e cultura. 

A chamada cultura festiva trata-se de um aspecto aproveitado por Laban 

dentro do movimento cultural da época, embora ele tenha nesse âmbito 

atribuído sentidos e termos mais específicos à sua prática. Segundo Hodgson e 

Preston-Dunlop (1990), a vivência de Laban com o aspecto festivo, celebrante 

da dança não foi uma vivência apenas adotada quando adulto, nem tampouco 

foi ele o primeiro a propô-la, sendo uma prática dada e recorrente na cultura, 

que Laban fez parte desde sua infância, em que organizou eventos até mesmo 

dentro do exército. Os autores dizem que Laban considerava a cultura festiva 

 

como o amanhecer de um novo florescimento onde a humanidade 
pode superar a solidão e desespero de individuais e de e substituindo 
sua náusea causada pela fachada social e hipocrisia religiosa”. 
Devido aos esforços de Laban, a ideia de dança social assumiu um 
completamente novo sopro de vida na Alemanha, e na verdade onde 
quer que ele ensinou, com um novo senso de propósito e filosofia. 
Seu conceito veio como um forte desafio para a prática existente [...] 
muito do espírito de comunidade e senso havia se desintegrado. Na 
sociedade urbana, especialmente, as culturas festivas e folclóricas 
tinham começado a desaparecer, com efeito prejudicial sobre a 
qualidade da vida humana e bem-estar (HODGSON E PRESTON-
DUNLOP, 1990, p. 44, tradução nossa). 

 

A dança social viria para ‘superar’, ou seja, mudar de um estado social 

considerado para Laban como limitado, ligado à ‘solidão’ e ao ‘desespero’, para 

outro estado mais próximo do “espírito de comunidade” e das ‘culturas festivas’. 

Havia uma pretensão de mudança macro social na ‘dança social’ almejada por 

Laban, pela qual ele trabalhou ‘aos esforços’ a ponto de sua concepção ser 

considerada como um ‘novo sopro de vida na Alemanha’, ou seja, Laban vai 

conseguir divulgar e dar reconhecimento a essa dança em justamente por seu 

‘novo senso de propósito e filosofia’, o que pode ser entendido como que se 

suas concepções a respeito do modo da dança, portanto do corpo, fossem 

promover melhorias no estado de corpo dos que dançavam. 

Assim, os supracitados autores indicam haver um ‘desafio’ diante da 

realidade social vigente na qual “as culturas festivos e folclóricos tinha 

começado a desaparecer”. Deduz-se que a ‘dança social’ seria uma maneira 

de revitalizar essa cultura que começava a desaparecer. Percebe-se contrastes 

entre a dança que ele presenciara e vivera e as condições urbanas que se 
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impunham naquela época, com tendência a danças mais codificadas, feita em 

espaços reservados e de pouca dinamicidade de interação social. Laban não 

nega a importância dessas danças, mas buscava um diálogo construtivo, 

chamando atenção para o uso limitado das possibilidades do corpo nelas 

exploradas (LABAN, 1990). 

Como indicado por Scialom (2009), as práticas de Laban carregavam 

uma miscigenação de princípios e vivências que se contaminavam uns dos 

outros de acordo com os momentos em que ele vivia. Considerando essa 

constatação feita pela autora, embora haja muitas influências na formação 

eclética de Laban, consideraremos aqui aquelas que mais contribuem para a 

prática pedagógica em pauta: a Dança Coral. 

Portinari (1989, p. 142) afirma que a Dança Coral é como que “um 

retorno aos padrões gregos”. Tais padrões, segundo o autor, seriam a volta a 

vivência coletiva, festiva dos antigos rituais de celebração da cultura grega. 

Com base nessas considerações, é possível então estabelecer diálogos 

com essas noções. Em uma aproximação de ideias de tempos diferentes, a 

proposição de Laban deve ser pensada em diálogo com o presente, sem deixar 

de buscar as origens. Pois se considerarmos que Laban tinha um projeto para 

o homem, ou melhor, para o mundo humano, para sociedade de sua época 

(HODGSON E PRESTON-DUNLOP, 1990; MARQUES, 2010), então é possível 

relacionar as concepções presentes na Dança Coral com outros paradigmas de 

pensamento contemporâneo, principalmente, em nosso caso, na esfera da 

educação escolar. 

E o que haveria de comum entre essas concepções e alguns 

paradigmas que repensam a dança na escola na atualidade? É possível 

estabelecer relações com o entendimento contemporâneo de educação em 

dança que considere as múltiplas referências de técnicas e possibilidades do 

corpo. Em sentido mais pedagógico – fundado em discursos contemporâneos –

poderíamos considerar uma aproximação com a visão de educação proposta 

por Morin (2011), ao repensar saberes fundamentais para a educação, que a 

consideram como um processo complexo e multifacetado, que busca uma 

religação dos saberes e das disciplinas. Visão esta interativa, que aspira à 

formação integral do homem e uma construção do conhecimento permeada 
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pela descoberta. Aspira também o reconhecimento de si e do outro como parte 

de um todo, como necessidade formativa para o futuro. 

 

Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente 
desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo tornado 
impossível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la 
de modo que cada um, onde quer que se encontre, tome 
conhecimento e consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade 
complexa e de sua identidade comum a todos os outros humanos. 
Desse modo, a condição humana deveria ser o objeto essencial de 
todo o ensino (MORIN, 2011, p. 16). 
 

Nesse sentido, como nos lembra Porpino (2006), é preciso ensinar a 

condição humana no ensino de dança, ou seja, é possível educar pela próprio 

processo de sensibilização em e pela arte, pois se trata de um processo 

complexo de recursividade das relações entre diferentes enfoques, reconhecer 

o outro nas experiências mais singulares e de formas aparentemente simples, 

mas que podem mobilizar complexos para pensar por movimentos, considerar 

as subjetividades e o retorno de memórias passadas inscritas no corpo e 

no/pelo corpo do outro, sem negar nesse processo as experiências do prosaico 

cotidiano (TIBÚRCIO, 2005; PORPINO, 2006). 

Tais valores podem ser entendidos como sentidos adotados os quais 

foram atribuídos ao fazer dessa dança para potencializar os impulsos interiores 

e a vontade dos envolvidos, preencher de intenções e sentidos a expressão 

que se dá pelos movimentos, concepções que respondem à pergunta: dançar o 

que e para quê? Trazendo motivações interiores mais significativas, 

personalizadas, da existência cotidiana do indivíduo. 

Com essas considerações podemos ver que o corpo na Dança Coral 

improvisa de maneira dirigida, respeitando assim os conhecimentos 

sistematizados, mas permitindo o fluir da criatividade que se aguça nos 

estímulos dados pelo condutor ou pelos outros participantes, trazendo assim 

uma poética compartilhada de conhecimento, sensibilidade e investigação 

dirigida. Pode-se também apresentar apontamentos sobre a conduta do 

professor dançante na educação escolar: ao estudar e praticar a Dança Coral 

com mais frequência, estará mantendo o cultivo do movimento ao longo da vida 

proposto por Laban (1990) 
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Nesse perspectiva, ver os alunos dançarem as danças que aprendem 

pela ação dirigida do professor, é um ato de apreciar, testemunhar, presenciar 

o cultivo de práticas mais tradicionais e codificadas que podem ser 

rearranjadas nessa feita celebrante, em um tempo-espaço cotidiano, por meio 

da Dança Coral – que se diferencia de outras danças em certa medida – 

podendo permitir outras percepções sobre a convivência na escola, sobre a 

dança como uma produção da cultura compartilhada. 

 

2.3 O LEGADO DE LABAN NA CONTEMPORANEIDADE: APROXIMAÇÕES 

ENTRE A DANÇA CÊNICA E O ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA A PARTIR 

DE UMA POÉTICA DA DANÇA CONTEMPORÂNEA. 

 

O conhecimento da Dança Coral nos leva a uma breve reflexão sobre as 

contribuições de Laban em duas esferas que, embora tenham suas 

especificidades, não estão separadas e podem se interfacear: o ensino da 

Dança na escola, com fins de sensibilização, e a dança ligada à cena artística 

do mundo atual, a produção artística mais estrita ao fazer do artista. 

Assim, a partir dessas considerações, passemos a esclarecer: como se 

dá esse diálogo em Laban. Para esse delineamento, colocamos em diálogo 

Fernandes (2006), Louppe (2012) – que trata do legado de Laban para a dança 

- Marques (1996, 2010) que trata dessa relação na educação escolar, bem 

como Strazzacappa (2012), Porpino (2006), Tibúrcio (2014). A adoção desses 

pontos de vista não significa negar outras discussões sobre Laban na 

Educação. 

Como lembra Fernandes (2006), havia uma distinção entre a dança para 

leigos (como era a proposta da Dança Coral) e uma dança teatral proposta por 

Laban em sua época, ou seja, uma dança para artistas profissionais; Laban 

“fez uma clara distinção entre movimento coral e dança teatro. A Dança Coral 

servia para dar uma experiência de dança ao leigo, enquanto que na dança 

teatro dançarinos profissionalmente treinados apresentavam a forma de arte da 

dança” (FERNANDES, 2006, p. 191). 

No entanto, a Dança Coral era concebida por Laban como uma maneira 

de resolver dois processos para disseminar e esclarecer a concepção de dança 

que desenvolvia, a Dança Moderna (LABAN, 1990) tanto para a prática como a 
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apreciação da a um só tempo (MALETIC, 1987), dois processos a saber: 

primeiro, para dar acesso ao modo poético/estético – o fluxo do movimento em 

diferentes qualidades e explorações no espaço - dessa dança a grandes 

populações, com vistas a oportunizar uma experiência mais ampla de 

movimentos que partiam e iam além dos movimentos já vivenciados no 

cotidiano, despertando outras movimentações. Segundo, preparar esse mesmo 

público para apreciar a então Dança Moderna que refletia as inquietações de 

seu tempo e buscava outros modos de se mover também pela improvisação 

(HODGSON E PRESTON-DUNLOP, 1990). 

Na esteira dessa relação estreita entre dança e educação, Marques 

(2010) nos esclarece que a relação entre Laban e educação sempre estiveram 

presentes em seu percurso de vida. Os estudos de Laban voltados para 

educação são publicados na Inglaterra tem, segundo a autora, uma relação 

com o que foi vivenciado no período em que Laban desenvolveu suas primeiras 

investigações, publicações e aberturas de escolas, embora não se limitem à 

esfera da educação escolar.  

Em suas criações experimentais improvisadas ou dirigidas em coletivo já 

havia um processo de educação implícito (MARQUES, 2010). Especificamente 

sobre o período do Movimento Coral a autora nos atualiza que: 

 

Historicamente, podemos ver que no percurso de vida profissional de 
Laban – e nas falas que embasam essa trajetória artística – há 
nitidamente a valorização de um produto a ser compartilhado com o 
público, mesmo que o produto seja o compartilhamento de um 
processo, como acontecia em muitos Movimentos Corais. Mesmo os 
Movimentos Corais, que ao início eram somente uma celebração dos 
dançantes, aos poucos passaram a ser compartilhados com o público 
externo (MARQUES, 2010, p. 79). 

 

Partindo do contexto histórico acima referido (do Movimento Coral) para 

a atualidade, é preciso esclarecer que Laban não pensou a proposta a Dança 

Coral para Escola de Ensino Formal, para a escola Pública tal qual estamos 

pensando, apesar de ter fundado escolas (HODGSON e PRESTON-DUNLOP, 

1990).  

Nessas escolas atendia-se a um público variado formado por grandes 

populações constituídas por trabalhadores de fábricas e também por crianças 

(MALETIC, 1987), tendo assim uma configuração específica de Escola. 
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Embora com seus contornos históricos específicos da época, essa iniciativa de 

criação de escolas pode ser considerada para se pensar a ação no ensino de 

Dança na educação escolar, foco desse estudo, pois havia um processo de 

convivência e de aprendizado compartilhado entre pessoas de diferentes 

idades, profissões, ou seja, experiências diversas de movimento. Assim como é 

possível abordar tantas outras danças na educação escolar, a Dança Coral é 

uma possibilidade que pode desencadear o aprendizado de muitos elementos 

da dança enquanto arte e conhecimento, favorecendo o processo de educação 

inerente à dança e de todos os aspectos da formação do ser que decorre dela. 

Esse processo da dança que educa o indivíduo que faz parte inerente à 

dança é possível por que a dança - enquanto vivência estética - desvela a 

poesia do corpo dançante, vivência que inaugura sentidos personalizados na 

percepção de quem aprecia por uma relação intercorporal fundante da dança 

cênica. Desse modo, a produção artística gera aprendizagem de 

conhecimentos próprios da arte em sua própria execução e apreciação 

artísticas (PORPINO, 2006). Portanto, a Dança na escola, nas diferentes 

abordagens – com danças com movimentos pré-configurados ou pela 

improvisação – não é inferior a dança artística produzida fora dela; essa dança 

deve dialogar com a dança produzida em sociedade (MARQUES, 2010). A 

dança na contemporaneidade se volta à poesia do corpo, uma dança mais 

autoral e de sentidos personalizados, existenciais, portanto possível a todo o 

ser humano. A dança é educação, admitindo relações imbricadas 

especificamente com a educação básica, contexto tão importante quanta dança 

artística (PORPINO, 2006). 

No que tange essa relação imbricada entre a educação do indivíduo 

enquanto pessoa e enquanto aprendiz da arte da dança, Tibúrcio (2014, p. 3) 

nos diz que o trabalho de Laban 

 

Tanto ressalta a importância de o aprendiz se apropriar de conceitos 
específicos de dança (como o aprendizado dos fluxos de movimento, 
por exemplo), como também evidencia a importância de se educar a 
pessoa para a vida, buscando sua harmonia e transformação na sua 
relação com a dança e com a sociedade em que se insere. 
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Segundo autora, a concepção de dança trazida por Laban estava 

atrelada a concepção maior que buscava outra possibilidade dentro de todo um 

contexto social, pois 

 

Ao denunciar o aprisionamento do corpo a movimentos padronizados, 
o autor evoca a beleza da dança que cada um é capaz de descobrir 
em si a partir dos repertórios advindos das experiências pessoais 
daqueles que dançam, como também preconiza uma relação 
democrática para o dançarino, em que todos são valorizados. De 
modo geral, esses são princípios que devem integrar as relações de 
ensino-aprendizagem como forma de reconhecimento e respeito às 
individualidades (TIBÚRCIO, 2014, p. 4). 

 

Ainda para confirmar essa relação histórica e dialógica entre pedagógico 

e artístico, podemos ainda acrescentar o que afirma Strazzacappa (2012, p. 

65), ao afirmar que a Dança Moderna - o que também se constata 

consideravelmente em Laban - nasce de reflexões do campo pedagógico a 

partir dos estudos de Émile Jaques-Dalcroze21 (1865-1950): no processo de 

ensino desse estudioso “O fato que serviu de stopim para o desenvolvimento 

de seu método foi uma questão pedagógica nascida de suas observações e 

constatações como professor”.  

Logo, é possível considerar que os estudos de Laban em dança tanto na 

área artística como na educação sofreu influencia desse pensamento iniciado e 

elaborado por Dalcroze, nascente de questões com acentuação pedagógica, 

mas também artísticas, a partir da percepção sensível na ação docente. Essa 

atitude sensível de atenção, observação, rigor e incentivo à busca pessoal de 

todos os envolvidos no processo integra os princípios metodológicos  

labanianos (MARQUES, 2010). 

Dessa maneira, a noção de poética na dança contemporânea proposta 

por Louppe (2012) atualiza os conhecimentos labanianos no enfoque da prática 

artística. A noção de poética proposta pela autora tem como base a ampliação 

desse entendimento para além da conduta criativa do artista, mas do modo 

como esse processo criativo, no acontecimento cênico, envolve/toca o 

                                                           
21

 Segundo Strazzacappa (2012, p. 67): “Dalcroze definiu a euritimia, um sistema de 

treinamento da sensibilidade musical que parte do movimento corporal. Esse sistema é 
constituído por uma bateria de exercícios cujo fim é experimentar corporalmente os elementos 
do ritmo, nuança de força e velocidade do movimento corporal, o ponto de partida e de 
chegada do gesto, os impulsos, os elas, entre outros. Todos esses elementos foram retomados 
e aprofundados por Laban mais tarde na dança expressionista alemã”.  
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apreciador, constituindo assim outro entendimento que abarca o “movimento de 

estesias”, o que ela chama de “empatia”. Para autora, a poética, considera o 

imbricamento corpóreo que se estabelece conscientemente entre essas duas 

vias: o ato artístico e o ‘espectador’, implicando este último de modo mais 

intensificado. A autora analisa uma dança contemporânea do contexto francês, 

em debates com grupos de bailarinos (ou seja, dialoga com essa prática) e 

também com plateias, enfatizando que sua produção se deu, assim, em um 

ambiente de compartilhamento, suas ideias são uma proposta de 

compartilhamento.  

Ao explicitar procedimentos do corpo dos artistas a partir desse 

referencial, por consequência de nosso enfoque, tais reflexões inspiram, na 

ponte com o contexto da educação, atitudes para a prática docente. Assim, 

termos como “empatia”, “tocar o outro”, “luminosidade do corpo” parecem 

contribuir com o significado e o sentido da atitude docente na educação, 

embora não tenha sido essa a intenção da autora de modo explícito, mas 

possível tendo em vista o imbricamento entre processos artístico-educativos. É 

assim que operamos o entendimento desses enunciados em Louppe (2012): 

estabelecendo paralelos para esboçar uma reflexão sobre uma poética docente 

dançante pela ressignificação da Dança Coral. 

Revisitar os pressupostos e práticas de uma corrente estética do 

passado implica uma atitude de interrogar o movimento histórico de modo 

criativo, relacional, não linear, atualizando dinamicamente no presente as 

proposições do passado, por meio de outras relações. Nesse sentido, ao 

evidenciar as contribuições de diferentes escolas e correntes da dança 

moderna para a formação da dança contemporânea, Louppe (2012) revela que 

 

As escolas e correntes sucederam-se na dança contemporânea 
desde o início do século XX. Cada uma delas, de geração em 
geração, pelo menos enquanto a dança foi produto de vanguarda, 
manifestou um ponto de vista mais ou menos partilhado 
comunitariamente, com graus diferentes de polémica e plataformas 
de debate mais ou menos visíveis. (LOUPPE, 2012, p. 42) 

 

As dissidências dentro do quadro estético moderno geram uma 

variedade significativa de técnicas dentro de premissas comuns a esse quadro, 

relevando assim a apropriação singular desse artista que vive seu tempo 
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(contemporâneo), conjugando assim partilha comunitária de um ponto de vista 

em diferentes graus. A autora destaca a variedade significativa das condutas 

criativas da modernidade, e propõe 

 

[...] sempre recolher delas pensamentos e contributos e respingar 
quer fragmentos quer recursos infinitos, por vezes meio esquecidos, 
que a modernidade nos deixou como herança. Não se trata de uma 
herança de capitalização e de armazenamento de bens, mas, pelo 
contrário, de uma herança dialéctica em que cada contributo é 
novamente posto em causa, retomado, deslocado, rejeitado, por 
vezes eliminado, revisitado e, por fim, aperfeiçoado de forma 
inesperada (LOUPPE, 2012, p. 43). 

 

Assim, a autora propõe que possamos retomar as propostas de artistas 

das correntes de dança que antecederam a dança contemporânea com uma 

atitude crítica, admitindo a possibilidade de diálogo com esse passado no 

sentido de renovar tais contribuições, mantendo ou recompondo estruturas, 

revendo claramente seus pressupostos teóricos. 

Nessa linha de raciocínio, podemos justificar a discutir a Dança Coral na 

atualidade, não apenas como uma retomada histórica, mas como a intenção de 

“deslocar”, “revisitar” – trazer para o presente – de maneira que possivelmente 

haja novas reconfigurações ‘inesperadas’ – por que relacionadas a um contexto 

e indivíduos com questões atuais e diferentes estímulos, percepções próprias 

do contexto sociocultural atual. Assim, essa retomada sempre é ressignificada, 

pois os corpos são outros, o que abre a possibilidade de investigações sobre o 

que a Dança Coral enquanto proposição criativa ressignificada no presente 

pode oferecer em termos de potencializar os processos de ensino de Dança na 

Escola. 

Louppe (2012) assevera que os conhecimentos cunhados por Laban são 

condizentes para a análise da dança contemporânea, por constituírem uma 

poética que impulsionou o desenvolvimento daquela. Além disso, o referencial 

labaniano permite compreender o sentido primeiro da dança no movimento, 

nos estados de corpo e de pensamento. E ainda destaca que 

 

No que se refere à abordagem desse fundo corporal de uma poesia 
incessantemente em devir, nunca fomos tão longe (pelo que me 
consta) como Laban na sua descrição das modalidades do esforço, 
ou seja, da distribuição qualitativa das componentes do movimento e 
da sua realização, das atitudes interiores e da circulação 
intersubjetiva onde se estrutura a poética, quer do acto quer da sua 
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leitura, tal como a enriqueceram seus seguidores em particular 
(LOUPPE, 2012, p. 47). 

 

Contudo, o objetivo de nosso presente estudo não é analisar a dança 

contemporânea, mas justamente destacar a visão da autora de que Laban é 

uma referência substancial para interpretar também os processos em dança na 

contemporaneidade. Esse reconhecimento não implica adotar um referencial 

universalizante para toda e qualquer dança, mas um ponto de partida para um 

diálogo pelo qual é possível avançar em novos apontamentos sobre a dança 

contemporânea. Para Louppe, “Hoje, é claro que a única evolução possível no 

pensamento da dança passa forçosamente pela consideração dos saberes que 

a herança moderna encerra, incluindo o que diz respeito aos processos de 

ruptura” (LOUPPE, 2012, p. 47). 

 À luz de tais considerações, opera-se aqui diálogos, coadunando as 

discussões da supracitada autora com estudos voltados especificamente para 

o ensino de dança: esse modo de entender o referencial de Laban pode ser 

estendido para os processos de educação em dança em contextos 

educacionais institucionalizados. Nesse sentido, partindo de estudos voltados 

ao contexto da educação formal, esclarece-se em Marques (1996) que: 

 

O vasto trabalho de análise de movimento de Laban (1947, 1966, 
1978, 1985, entre outros) e a criação desta técnica de dança 
revolucionaram tanto o mundo da dança quanto o da educação não 
só de sua época, mas vem até hoje exercendo influência nos meios 
acadêmicos e práticos de dança, psicologia, sociologia e 
antropologia. Seus princípios e análises representaram/representam 
uma abordagem prático-teórica para a dança e seu ensino que 
viabilizou/viabiliza maior objetividade, clareza, exatidão, 
intencionalidade e atenção ao trabalho corporal/educacional. Com 
isto, Laban trouxe para o mundo da educação referenciais corporais 
que instrumentalizaram/ instrumentalizam um processo de criação 
menos espontaneísta e potencialmente mais consciente (MARQUES, 
1996, p. 82, grifo nosso). 

 

Assim, revisitando o campo de conhecimento labaniano, Marques (1996) 

reconhece a importância do trabalho de Laban, mas alerta para que este não 

deva ser considerado como uma verdade universalizadora e uniformizadora da 

educação dos corpos, para que seus conhecimentos educacionais não estejam 

hoje “ditando verdades para todos os seres humanos pois, ao contrário daquilo 
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que ele defendia, elas seriam opressoras da individualidade de movimento e 

criação” (Idem, id, p. 83, grifo nosso). 

Com esse pensamento, asseveramos que a prática com a Dança Coral 

aqui proposta não nega o trabalho com danças codificadas, tanto da cultura 

tradicional brasileira (Frevo, por exemplo) como movimentos propostos pelo 

professor. Nem tampouco a Dança Coral está em maior grau de importância 

que o trabalho criativo e significativo com outras danças. Esse trabalho 

pedagógico com outras danças é válido e imprescindível para a ampliação dos 

conhecimentos dos alunos, e pode ser conduzido por uma atitude criativa e 

compartilhada a depender de como se explore os elementos de cada dança. 

No entanto, reconhecemos também que a Dança Coral apresenta sua riqueza 

– que não exclui necessariamente qualquer outra dança – enquanto estratégia 

de ensino, podendo partir também de danças codificadas, de movimentos 

cotidianos. 

A discussão desse presente tópico buscou esclarecer o processo que 

educa imbricado na dança, considerando o referencial labaniano nas esferas 

da escola e na cena artística. A discussão buscou a ressignificação dos 

conhecimentos labanianos, a retomada histórica desses conhecimentos que se 

dinamiza no presente não como fórmulas, pela atitude crítica e criativa do 

professor. Partimos da noção de poética em Louppe (2012) para desencadear 

o entendimento da poética docente como um fazer que exige e desperta 

atitudes artísticas por parte do professor, como presença, compartilhamento, 

contágio de estados de corpo possíveis pelas proposições que venha 

apresentar e vivenciar com seus alunos, o que acreditamos ser válido para o 

nosso estudo voltado para a Dança Coral. Um processo de ensino que 

considere o equilíbrio entre a criatividade e o domínio de ações corporais, em 

constante diálogo com a arte produzida fora da escola, produções que se 

refletem nos modos de entender e apreciar dança dos estudantes no decorrer 

de suas vidas, como indivíduos pensantes, dançantes. Buscando assim o 

equilíbrio entre a individualidade e a partilha social da aprendizagem da cultura, 

dos códigos e técnicas já instituídos, mas também da busca por outras 

possibilidades de movimento, processo esse que acreditamos não se esgotar 

em objetivos práticos apenas na educação em dança, mas também na 

educação do ser social. 
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3. COMPONDO A DANÇA COMPARTILHADA: O ACON(TECER) DO 

ESTUDO DE CASO NA ESCOLA 

 

 “É próprio da educação estar orientada para o futuro e formar o 
homem para inventar e construir o futuro, [...] com fins de criação, 
para além dos fins imediatos que tendem somente a conservar e 
reproduzir a vida habitual. O ato da criação artística é o modelo de 
todo ato criador, antecipando seus fins. Mas a arte, e sobretudo a 
dança, não é somente esta cumplicidade com o futuro. Ela não é 
apenas ruptura com os comportamentos habituais e as realidades já 
dadas com vistas à instauração de uma ordem inédita, 
especificamente humana. Mais além da expressão pessoal e do 
controle de si, e através deles, a arte é um meio de comunicação, 
uma tomada de consciência do outro e da comunidade no seio da 
qual ele existe, ele em função de nós, nós em função dele. Ela é a 
escola da generosidade e do amor, do sentido de comunidade e da 
unidade humana” 

(GARAUDY, 1978, p. 119). 
 

Fotografia 6 - Estudantes em pesquisa de movimento em uma Dança Coral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

   Essa fotografia da prática realizada com estudantes nessa pesquisa 

abre o nosso estudo de caso situado no espaço escolar, em que vislumbramos 

a possibilidade de pensar a Dança Coral como proposição e processo criativo 

no contexto da pesquisa acadêmica conjugada à dinâmica viva e interacional 

da realidade escolar com suas especificidades.  

Nesse sentido, o nosso estudo de caso se delineou entre narrativas, 

entrevistas, observações diretas e indiretas, referências e análises de 

documentos, fotografias e imagens. Tais registros buscaram compor um 
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delineamento desse contexto e de processos, em uma interpretação entre 

outras possíveis, considerando também alguns fatos e informações anteriores 

ao período da pesquisa, em relações ao contexto mais amplo, pois: “ao 

desenvolver o estudo de caso, o pesquisador recorre a uma variedade de 

dados, coletados em diferentes momentos, em situações variadas e com uma 

variedade de tipos de informantes” (LÜDKE e ANDRÉ, 2014, p.22).  

 A Escola pode ser entendida como um conjunto de pessoas vivendo e 

compartilhando o processo de educação que se dá nas interações, para 

garantir um fim que é firmado em legislação: a aprendizagem. Esse fim 

educativo se dá não só por consequência de sua institucionalização, função e 

compromisso social, organização administrativa, mas pela corresponsabilidade 

e diversas ações que convidam pensar a noção de comunidade nesse contexto 

escolar e reconhecer os diferentes níveis de colaboração entre a esfera 

individual, familiar e o conjunto da escola, professores, funcionários, 

estudantes.  

Nesse sentido, a Escola pode ser considerada como um espaço de 

encontros, diálogos, conflitos, que busca na medida do possível um projeto de 

educação comprometido com as diretrizes educacionais, especialmente no que 

tange ao aspecto da formação do indivíduo. Um espaço instituído que, apesar 

de sua especificidade, compõe uma parte do mundo humano mais amplo e 

compartilhado, em uma constante aprendizagem da cultura 

 

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

 

Nessa mirada, a Escola Municipal Professor Reginaldo Ferreira Neto, 

localizada na cidade de Natal, se apresenta como uma instituição de 

compartilhar saberes da cultura, em diferentes ações criativas em Dança, a 

exemplo de realização de festivais, projetos do componente curricular, projetos 

de contraturno, entre outros. Assim, o ato de criar está presente em todas as 

esferas de convivência humana (OSTROWER, 2008). O criar está presente 

também na concretização das ações cotidianas, mas não só: “Tal sentido se 
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faz presente na criação do artista que interpreta o mundo, compartilhando suas 

ações e vivendo a presença de outros seres humanos. Criando a obra de arte, 

o artista cria a si mesmo” (PORPINO, 2006. p. 72). 

Dentro da dinâmica desse espaço escolar realizamos o processo de 

composição coreográfica a partir da Dança Coral operacionalizado por meio de 

um projeto pedagógico intitulado “Composições” desde edições anteriores. 

Para realização desta pesquisa foi escolhida uma turma do 5º ano do 

Ensino Fundamental, de acordo com os critérios já apontados na introdução 

desse texto. Além disso, um dos aspectos a considerar nessa escolha, é o fato 

de que tenho contato com estes alunos desde 2013, quando já era professor 

deles desde o 2º ano: relação intersubjetiva também pode ser considerada 

significativa para potencializar a relação da troca de movimentos em fluxos 

estéticos que se estabelece dentro do processo criativo. 

Esse processo criativo foi perpassado pela análise feita no capítulo 

anterior, que possibilitou interpretar, esclarecer noções históricas, sentidos, 

pressupostos e procedimentos, fornecendo fundamentação para a proposta de 

ressignificação dessa Dança na Escola com vistas a buscar um estado de 

criatividade compartilhado. 

 

 

3.1 ELOS INSTITUCIONAIS: INTERPRETANDO A UNIDADE ESCOLAR. 

 

A unidade Escolar em que se deu o estudo prático é uma escola pública 

que apresenta suas especificidades geográficas, estruturais, administrativas, 

pedagógicas.  A fotografia na página a seguir mostra a fachada da Escola, 

seguido por uma breve caracterização: 
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Fotografia 7 - Fachada principal e local de entrada da Escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo do pesquisador, 2013. 
 

 
A Escola Municipal Professor Reginaldo Ferreira Neto, situada à Rua 
Nova Esperança, S/N, Parque dos Coqueiros, Bairro Nossa Senhora 
da Apresentação, que atende à demanda do próprio bairro e dos 
outros ao redor (Vale Dourado, Santo Antônio, Área industrial, Jardim 
Petrópolis, Vila Paraíso, Golandim, Jardim Progresso), integrando o 
Ensino Fundamental I (1° ao 5°ano) nos turnos da manhã e tarde. 
Atualmente a escola integra projetos como o Mais Educação, no 
contraturno, que conta com atividades esportivas e culturais (oficinas 
de dança, pintura), além dos projetos de práticas de modalidades 
esportivas realizados aos sábados e também nos contraturnos (PPP-
EMPRF, 2015, p. 07). 

 

O excerto acima localiza e apresenta uma descrição documental da 

referida unidade Escolar. Uma Escola que agrega estudantes de outros bairros 

de regiões ainda rurais, muitos deles vem caminhado até a escola. É cercada 

de areia, pois não é calçada. Árvores em seu interior, jardins nos corredores de 

pilares coloridos, crianças interessadas e alegres pelos encontros por aí 

proporcionados. Para além da estrutura física, em seu funcionamento é espaço 

de convivência que abriga uma viva complexidade de relações humanas. 

Este foi o contexto espacial e temporal em que desenvolvemos nossa 

parte prática da pesquisa – o estudo de caso propriamente dito – onde 

trabalhamos com a Dança Coral como proposição criativa. Para isso fez-se 

necessário uma (re)aproximação com a referida instituição em que trabalho 

desde 2009, quando assumi como professor do componente curricular Arte. 

Para a realização da pesquisa foi preciso um diálogo mais sistemático com a 
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gestão escolar, pois houve meu afastamento22 das atividades docentes de sala 

de aula para que eu pudesse me dedicar integralmente à pesquisa que se deu 

dentro desse mesmo espaço, em um projeto didático que venho 

desenvolvendo desde o ano de 2012, o projeto Composições, que teve como 

objetivo promover a sensibilização tendo a Dança Coral como estratégia, como 

se observa no projeto em anexo (projeto inicial, resumido e ponto de partida). 

Quanto à aproximação com a instituição Escolar, Porpino (2011, p. 10) 

diz que 

 

A dança no currículo deve fazer parte de um projeto educacional 
previsto pelas instituições escolares e, para tanto, deve ser 
considerada como uma expressão do ser humano, uma produção 
cultural que pode ensinar muito sobre como os indivíduos vivem e se 
organizam em sociedade, como se movimentam e comemoram suas 
realizações. 

 

A autora indica que conferir, interpretar e se apropriar do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) é uma atitude estratégica fundamental para pensar qualquer 

ação voltada para a Dança na escola, ação que seja fundamentada e articulada 

dentro de um projeto maior de educação que integre as diferentes percepções 

e sentidos atribuídos pelos agentes da Dança na escola. Com isso o ensino de 

Dança se torna, pois, um modo poético de fazer: um horizonte para a 

aprendizagem compartilhada da cultura dos envolvidos na aprendizagem. 

Ainda de acordo com Porpino (2006) o ato de experienciar a dança pode 

potencializar o indivíduo (artista ou aprendiz) com maior presença cênica no 

espaço, no mundo, nas suas relações, como buscamos propor em nossa 

prática. Justamente por que isso pode ser vivenciado em um processo criativo 

em arte que busque um estado de intensidade estética intercorporal 

compartilhada, capaz de mobilizar valores como o amor, a generosidade, o 

cuidado com o outro, o reconhecimento da condição humana, a afetividade 

expressa pelo abraço (PORPINO, 2006), bem como o reconhecimento das 

danças de outras culturas geradas em um passado cultural de outros seres 

humanos como referência culturais de origem e criação poética na formação de 

nossas memórias em dança (TIBÚRCIO, 2005). 

                                                           
22

 Apesar de já conhecer a escola, estar afastado me proporcionou um olhar diferenciado para 

a pesquisa, em função também da atitude metodológica.  Quanto à base legal para o referido 
afastamento: Cf. Decreto Municipal Nº, 8.323, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, Natal-RN. 
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É preciso, contudo, reconhecer a Escola em suas diferentes 

configurações e aspectos imbricados no processo de convivência e 

aprendizagem cotidiana, evidenciando o aspecto específico relacionados à 

Dança tendo em vista nossa prática. Para esse primeiro delineamento, 

consultamos o PPP da Escola Municipal Professor Reginaldo Ferreira Neto – 

EMPRF/PPP (2015), pois conforme contextualiza Ferraz e Fusari (2009, p. 144 

- 145) 

 

 [...] toda escola tem um currículo formal como suporte para a sua 
tarefa político-pedagógica de educar crianças, jovens e adultos (de 
todas as idades). E que este currículo formal – materializado na grade 
de ensino – é fruto de uma síntese das leis em vigor (LDB), seus 
desdobramentos, (PCNs, Conselhos Nacional, Estadual, Municipal de 
Educação) e orientações específicas das Secretarias Estaduais e 
Municipais. Este currículo formal é traduzido nas escolas em 
ementas, programas, planos e projetos de ensino, que dialogam com 
o Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. [...] o Projeto 
Político-Pedagógico é o currículo formal em ação. [...] Partimos do 
pressuposto que as atividades de arte propostas aos alunos devam 
integrar o Projeto Político-Pedagógico da escola e centralizar-se no 
fazer, sentir e no pensar sobre a arte e garantir processos criadores e 
imaginativos. 

 

Há, portanto, uma fundamentação no PPP que assegura a existência de 

diferentes projetos voltados a processos criativos. Diante de tal 

fundamentação, trazemos um extrato do PPP da Escola que nos serviu de 

justificativa para realização do estudo de caso em uma realidade que ainda 

carece de vivências diferenciadas com a arte e a cultura: 

 

Nos aspectos sociais e culturais a comunidade pouco possui áreas de 
lazer. Salientamos que muitas vezes o lazer dessas crianças 
acontece no próprio espaço da escola ao serem promovidas 
atividades esportivas e culturais (PPP-EMPRF, 2015, p. 11). 

 

As informações apresentadas na citação acima do PPP da Escola são 

necessárias para nossa ação, porém não são suficientes à nossa análise, pois 

nossa proposta não se limita à minuciosa descrição de detalhes técnicos sobre 

o espaço escolar, mas conjugá-los aos sentidos e a minha própria percepção 

sensível das vivências nesse espaço vivo de constantes interações e ações. 

Dessa maneira, mesmo reconhecendo a importância e seguir as 

indicações das diretrizes, é preciso também levar em consideração a realidade 

dinâmica do espaço escolar e do próprio processo de construção de 
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conhecimentos. Considerando a estrutura curricular não como algo cristalizado, 

mas com uma atitude flexível,  

 

O currículo pode se constituir um espaço de organização e 
articulação dos conhecimentos produzidos dentro e fora da escola, 
assim como os modos de compartilhá-los. Portanto, compreendemos 
o currículo como espaço de diálogo e de produção de novas formas 
de perceber e atuar no mundo em que vivemos, advindas do 
reconhecimento e da reflexão sobre as formas já consolidadas pelo 
tempo (PORPINO, 2011, p. 9). 

 

O currículo, na concepção explicitada acima, não se resume a tabelas e 

programas fechados em si mesmos: são pontos de partida e estão abertos às 

possibilidades que se abrem na prática pedagógica. Quanto ao currículo de 

Dança, constatou-se que há uma dinâmica no ensino de Dança na referida 

escola: são considerados os conteúdos elencados pelas diretrizes – para 

garantir experiências criativas com produções da cultura, cumprindo a e função 

da educação escolar; e são consideradas as produções do entorno e as 

apreciadas pelos estudantes em diferentes situações cotidianas: nos bairros 

onde moram, na mídia, nas festas e círculos sociais em que convivem. 

Com essas observações e ressalvas iniciais, tratou-se de evidenciar 

aspectos humanos que contribuem mesmo de maneira indireta para o clima 

escolar, pois entendemos que aspectos relativos à infraestrutura (do espaço 

físico) e das ações das pessoas são aspectos em interação.  

Desse modo, além dessas informações, podemos acrescentar outras 

que descrevem acontecimentos e problemas que cercam a escola, que de 

certa forma interferem no acesso a esse espaço e em alguns casos, até 

mesmo na permanência dos alunos e alunas.  

Apesar de sua boa localização (fica próxima a avenida principal do 

Conjunto Parque dos Coqueiros na zona norte da cidade, como se vê na 

fotografia 8), a Escola apresenta dificuldades em relação ao saneamento. 

Quando chove (como se vê na fotografia 9) é difícil o acesso à Escola  e isso 

resulta em situações de evasão ou pouca frequência. Vejamos nas fotografias 

como é o entorno da Escola nessas situações: 
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Fotografia 8 - Avenida dos Expedicionários, uma das principais avenidas do conjunto, e que 

dá acesso à Escola Municipal Professor Reginaldo Ferreira Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo do pesquisador, 2015. 

 

 

Fotografia 9 - Rua Maragogi, Conjunto Parque dos Coqueiros – um dos principais acessos à 

Escola Municipal Professor Reginaldo Ferreira Neto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos do autor, 2015. 

 

Ainda no que tange à infraestrutura da escola, apontamos que a mesma 

ainda não possui espaço dedicado à dança. Para tratar desse tema, 

aproveitamos um excerto da entrevista realizada durante a pesquisa com a 
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professora Karenine de Oliveira Porpino (2016)23 (Ver apêndice) que contribui 

para refletir sobre a necessidade de espaços dedicados à dança em uma visão 

mais ampla que abrange outras configurações espaciais em que a dança pode 

ser realizada 

 

[...] a dança hoje pode ser feita em qualquer espaço. A Dança 
Contemporânea inclusive foge desses espaços tradicionais para 
experimentar outros espaços. Então é comum hoje, por exemplo, os 
artistas irem fazere laboratórios na praia, no campo. Bom, eu não 
estou dizendo que a gente não lute por boas condições para ter uma 
sala de dança decente, pelo menos do silêncio necessário, com a 
limpeza necessária para se deitar no chão com um som também 
necessário, por que às vezes a gente precisa usar a música. Mas o 
que eu quero dizer é o seguinte: o fato de não ter uma sala com 
espelho, com barra, com piso de madeira flutuante não quer dizer que 
a dança não seja realizada, não possa ser realizada. Por que existe 
outras possibilidades de realização também (KARENINE DE 
OLIVEIRA PORPINO, entrevista, 2015). 

 

Na esteira dessa reflexão, acreditamos ser necessário espaços 

dedicados para dança, o que ainda não é possível por questões estruturais 

regidas por questões legais no que diz respeito ao projeto arquitetônico da 

Escola, como esclareceu a diretora em conversas informais e em entrevista 

realizadas durante cursos de formação continuada e na pesquisa. 

Com essas colocações, evidencia-se, também pela observação direta do 

contexto, que a ausência de espaços dedicados à Dança não impede sua 

realização. Na Escola há uma área de multiuso que possui um palco de 

madeira conforme consta nas imagens abaixo, espaço de grande circulação 

pois agrega o refeitório e os bebedouros. O palco é utilizado em apresentações 

de toda natureza, porém foi de pouca utilização em nossas práticas, que foram 

realizadas nas salas de aula regulares, na quadra, em salas disponibilizadas. É 

interessante frisar que, durante o processo, as crianças observaram a 

necessidade de um espaço dedicado à dança que seja mais silencioso e 

reservado. Buscamos flexibilidade diante dessa dificuldade com o apoio da 

Direção ao adaptar os outros espaços e salas de aula disponíveis, como a sala 

de vídeo e a quadra. 

                                                           
23

 Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua no Curso de Licenciatura 
em Dança e nos Programas de Pós-graduação em Educação e Artes Cênicas. Tem 
experiência na área de Artes e Educação Física, com ênfase em Dança, pesquisa os seguintes 
temas: dança, corpo, educação e estética. Durante a pesquisa a mesma coordenava o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID-Dança (2016). 
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Fotografia 10 - Espaço multiuso (palco-refeitório) da EMPRFN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Escola, 2015. 

 

O uso do espaço até então apresentado se relaciona à dinâmica das 

relações humanas na escola, com diferentes situações, experiências, 

agrupamentos e intensidades, como é possível perceber nas fotografias. 

Quanto a esse aspecto humano, complexo e diversificado, passamos a 

apresentar algumas caracterizações a seguir. 

A escola reúne filhos(as) de pais e/ou responsáveis desempregados, 

dependentes de programas sociais e/ou também de trabalhos informais. Há 

ainda crianças cujos pais e/ou responsáveis são trabalhadores, que na maioria 

dos casos contam com a instituição escolar para cuidar de seu/sua filho(a) 

enquanto estes estão em suas obrigações de adultos, preocupados com a 

manutenção da vida familiar. Estas crianças vêm de bairros em que a 

vulnerabilidade, exposição a situações de violência e restrições sociais tem se 

tornado um problema recorrente, pois se refletem nas ações cotidianas dos 

estudantes, em sua formação social, afetiva, cognitiva, de modo global, é uma 

questão que acreditamos ser relevante considerar ao perceber atitudes e 

conviver com os/as estudantes. Esse público é bem diversificado como o é a 

própria sociedade local e global. 

Os docentes da Escola são na maioria professores concursados e em 

constante formação continuada, todos formados em cada área específica, 

inclusive os dois professores de Arte com quem pudemos dialogar na pesquisa. 
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A maioria dos professores são pedagogos que colaboraram com diversas 

ações. Tal parceria é reflexo em parte do significativo esforço da relativamente 

recente Gestão Democrática24 que tem apoiado as ações em Arte na escola, 

buscado dirimir dificuldades e conflitos relativos à operacionalização da Dança 

na Escola. Pelo relato dos gestores e nossa observação, a comunidade é 

participativa, especialmente nos momentos festivos. 

Com essas indicações e ressalvas, tratou-se de evidenciar aspectos 

humanos que contribuem mesmo de maneira indireta para o clima escolar. 

Nesse intento, foi interessante saber também pela narrativa de outros 

professores de Artes diferentes atividades e projetos já realizados pela escola, 

e também informações obtidas em conversas informais com outros agentes da 

escola, professores e ex-diretores já em outras funções. 

Nessa aproximação, também acessamos outros registros como 

documentos arquivados da Escola para endossar a nossa prática de projeto em 

contra turno de acordo com os dispositivos legais que o regem. 

Iniciamos por compartilhar saberes sobre esse espaço festivo, 

festividade presente em nossa cultura e que se mani(festa) também na escola. 

Essa abordagem festiva dentro da escola não se limita apenas à criação de 

apresentações para datas comemorativas, mas perpassa as ações do 

cotidiano, também no componente curricular Dança e outros projetos da 

referida instituição. 

Tratando-se da Dança na escola, o fazer criativo e poético consiste em 

um processo de formação que tem por objetivo sensibilizar indivíduos para que 

possam reconhecer as danças de nossa cultura e seus elementos da dança de 

forma estética, pela experiência direta, o que pode ser pensado e feito pela 

Dança Coral, como apresentaremos nesse capítulo. Acreditamos que esse 

fazer criativo compartilhado na dança é capaz de aguçar o corpo para outras 

possibilidades de movimento em um processo de improvisação que gera 

descobertas sensíveis na percepção dos sujeitos envolvidos, o que, em nossa 

reflexão, buscou-se entender por meio de suas expressões, enunciados e pelo 

acompanhamento do próprio processo criativo. 

                                                           
24

 “A gestão democrática pode ser considerada como meio pelo qual todos os segmentos que compõem o 

processo educativo participam da definição dos rumos que a escola deve imprimir à educação de maneira 

a efetivar essas decisões, num processo contínuo de avaliação de suas ações” (GRACINDO, 2007, p. 34). 
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Porém, antes de adotarmos quaisquer perspectivas específicas, é 

preciso estar ciente de que as concepções impregnadas nas práticas 

pedagógicas são reflexos de processos históricos múltiplos pelos quais passou 

o ensino de Arte (BRASIL, 2001). O agir pedagógico demonstra concepções e 

posicionamentos ideológicos subjacentes ao modo de operacionalizar o ensino, 

o que provoca efeitos específicos na sensibilização do indivíduo, sendo 

indicadas ações condizentes às discussões mais contemporâneas que buscam 

um ensino amplo, participativo, crítico e criativo, embora coexistam diferentes 

concepções e processos que se tornam pertinentes a cada contexto, cada 

situação e objetivo pedagógico especifico. Desse modo, por exemplo, é 

possível pensar em abordagens diretivas em determinadas etapas, desde que 

não se restrinja a exclusivamente a esse tipo de abordagem pelo risco de 

implicar uma aprendizagem descontextualizada e que desconsidere o processo 

criativo dos envolvidos.   

Por esse motivo, e em respeito à diversidade de concepções 

pedagógicas e à própria pluralidade de corpos presentes na Escola, propomos 

uma abordagem compreensiva em não estabelecer juízo de valor ou estigmas 

a respeito de quaisquer práticas, mas entendemos que toda prática está aberta 

a novas interpretações e melhorias no que for possível diante de novos 

esclarecimentos e debates de ideias e práticas atualizadas.  

À luz desse entendimento, essa diversidade de concepções 

pedagógicas abre espaço para a experimentação da Dança Coral na Escola de 

ensino regular como uma possibilidade entre outras, o que vem a se configurar 

ainda como uma proposta também aberta a críticas e reelaborações. Como 

sugerem as Diretrizes Nacionais Curriculares – DCNs (BRASIL, 2013, p. 93-94) 

 

As experiências promotoras de aprendizagem e consequente 
desenvolvimento das crianças devem ser propiciadas em uma 
frequência regular e serem, ao mesmo tempo, imprevistas, abertas a 
surpresas e a novas descobertas. Elas visam a criação e a 
comunicação por meio de 94 diferentes formas de expressão, tais 
como imagens, canções e música, teatro, dança e movimento [...] 

 

Nessa perspectiva, esse processo criativo de exploração de linguagens 

deve ser incentivado na Escola, espaço para a sensibilização e aprendizagem 

básicas da Dança a partir de diferentes proposições planejadas, bem como a 
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partir das possibilidades abertas pelas convivências, percepções que surgem 

das situações, considerando as descobertas que se dão nas entrelinhas de um 

cotidiano em um mundo compartilhado de cultura como o espaço escolar. 

Com tais considerações, constata-se uma diversidade de ações voltadas 

para a Dança no espaço escolar situado, que passamos a apresentar. As 

fotografias a seguir nos dão a dimensão do espaço interno da escola bem 

como o uso que fazemos deste: 

 

 

 

Fotografias 11, 12 e 13 - Pátio interno da Escola, local reservado para o lanche, recreio e que 

também é utilizado para eventos escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da escola, 2012. 
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Nas fotografias acima podemos ver a culminância de um Festival de 

Artes realizado na escola no ano de 2012, que contou com a participação de 

todos os professores, estudantes e toda a equipe escolar. As fotografias que 

compuseram essa descrição da unidade escolar trazem alguns dos encontros 

da comunidade escolar, práticas que buscam um ensino de Dança significativo, 

socializador e celebrante. São registros das diferentes proposições já 

realizadas tanto por iniciativa dos professores individualmente e coletivamente, 

bem como pela iniciativa dos próprios alunos que formam grupos entre si em 

algumas turmas, o que se observou no ano da pesquisa (2015).  

 

Fotografia 14 - Registro do Festival de Cultura da Escola realizado em (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Escola, 2015. 

 

Em outro evento registrado na fotografia acima podemos perceber o 

momento festivo em uma apresentação de uma dança brasileira (dançada 

sobre o círculo da quadra) realizada pela professora de Arte Marluce Siqueira, 

formada em Artes Cênicas pela UFRN. A imagem foi o registro de um projeto 

que partiu da iniciativa da professora dentro de uma turma do componente 

curricular Arte, com o apoio da gestão escolar. Nesse projeto, a Dança foi 

trabalhada como conteúdo de Arte do 5º ano que culminou nessa apresentação 

em que as crianças se movimentam coreografando uma dança, mesmo cada 

um ao seu modo personalizado de mover-se, compartilhando assim o uso do 

espaço nas danças com o espaço do entorno, provocando contágio festivo e 

uma aprendizagem de dança na Escola também para quem as apreciou. 
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Além das festividades, houve também ações do componente curricular 

Arte. A seguir apresentamos fotografias que mostram a inserção de uma dança 

em organização de um coro em uma encenação teatral de ‘Romeu e Julieta’ 

que teve por condutora a professora de Arte-Dança Izabela Câmara junto a 

uma turma de ensino regular. A apresentação ocorreu no espaço da área 

reservada para esporte e para o estacionamento (área de areia). 

 

 

Fotografias 15 e 16 - Apresentações da peça teatral Romeu e Julieta (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Escola, 2015. 
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Essa ação demonstra um uso criativo do espaço físico, incluindo o uso 

da natureza do entorno com as árvores e o campo de areia na cena. A referida 

ação possibilitou a apreciação da dança até pelos alunos de outras turmas. 

Esse feito artístico de iniciativa individual da professora acabou por envolver 

um público maior com apoio da Direção e de outros professores. 

Durante meu desempenho como professor de Arte na referida Escola 

também tive a oportunidade de criar junto aos alunos extratos cênicos que 

vieram a ser apresentados nos eventos de mostra cultural, como consta no 

registro fotográfico a seguir. 

 

Fotografia 17 - Apresentação com as crianças do projeto “Composições” (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo do pesquisador, 2012. 

 

A fotografia acima mostra um dos momentos de exposição das nossas 

vivências de criação em dança por meio do projeto “Composições”, realizado 

ao longo do ano letivo de 2012. Através desse projeto tivemos a oportunidade 

de experimentar várias expressões em dança e ainda a oportunidade de 

transformar nosso processo em um objeto estético. 

A escola vai, com essas ações de apreciação, cultivando nas crianças e 

também nos adultos a curiosidade e até mesmo os sensibilizando para 

diferentes leituras de dança, possibilitando assim a vontade de também 

experimentar dança, ou pelo menos também para recuperar o fluxo das ações 
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corporais (LABAN, 1990), realizar o mergulho no fluxo das possibilidades de 

movimento mesmo na apreciação, o que pode aguçar os potenciais de cada 

um, a(s) dança(s) possíveis de cada um. É possível observar os pais e os 

demais alunos interagindo e apreciando de modo criativo e festivo durante e no 

ponto mais elevado no final das festas. 

Essas observações podem nos fazer repensar, a partir do que disse 

Strazzacappa (2013) que, apesar das críticas, as ações festivas na Escola 

podem ser um ‘stopim’ para incentivar o conhecimento em dança, mesmo que 

pontualmente. As ações festivas não são apenas e necessariamente puro 

entretenimento e nem só uma sequência de apresentações, e ainda que assim 

sejam, podem provocar outras percepções nos envolvidos. É um 

acontecimento que envolve um grande número de pessoas. A riqueza artística, 

estética e pedagógica desse processo encontra-se no modo de sua condução, 

em como articular os conhecimentos da dança, processo esse que é o foco das 

críticas: a ênfase em produtos em detrimento do processo de aprendizagem.   

No entanto, as festividades em si, e em especial quando bem articuladas 

em um projeto pedagógico sistematizado - como podemos constatar na escola 

em questão - potencializam também um modo específico de conhecer a Dança, 

possibilitando uma aprendizagem de elementos de nossa cultura dançante, 

uma educação de outra perspectiva do conhecimento: o lúdico sensível, que se 

presentifica na iniciação em dança, que também se desprende da improvisação 

de modo mais visível, não necessariamente oposto ao aspecto racional – mas 

relacionado a este – presente no cotidiano e nos momentos de celebração, nas 

diferentes esferas humanas vividas na cultura. 

 Podemos considerar também a importância desse aspecto lúdico e 

festivo no que tange à dimensão pedagógica, imbricada ao processo artístico 

de sensibilização, de apreciação. Esse trabalho que poderíamos chamar de 

‘cultivo’ deve-se ao trabalho/fazer poético dos professores que buscam 

valorizar as referências da tradição em diálogo com os repertórios dos alunos, 

refletindo o trabalho colaborativo entre professores de Arte e pedagogos em 

torno de projetos em Dança, em todas as turmas do turno da tarde e da manhã, 

como pode-se constatar por meio da observação direta, bem como do acesso 

ao PPP da escola. 
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As ações pedagógicas realizadas na escola contribuem para a 

consolidação de determinadas noções e entendimentos de dança. Sabe-se que 

há algumas expectativas no imaginário social da comunidade escolar, 

“conceitos e pré-conceitos” sobre a dança na escola (MARQUES, 2012). No 

entanto, é preciso entender esse imaginário constituído e aproveitar um mundo 

vivido de referências culturais e interculturais inscritas no corpo dos indivíduos 

em sociedade (TIBÚRCIO, 2005), não negar essas referências e partir delas 

para buscar outros sentidos às danças vividas e apreciadas (PORPINO, 2006). 

Diante do exposto, a Escola pode ser considerada um lugar onde pode-

se explorar crítica e criativamente a experiência de dançar e se contagiar de 

várias maneiras, através de ações que busquem a celebração da dança dos 

corpos que se permitem celebrar as diferentes possibilidades de movimento 

dançado nesse encontro, na vivência do contato com essa linguagem. 

Continuemos desse modo a narrar especificamente as descobertas do 

nosso processo prático no estudo de caso, as condições e imprevistos do 

contexto, as conversas, trocas, as percepções dos sujeitos envolvidos, as 

dificuldades de condução, dificuldades individuais e grupais, a conjugação 

metodológica que evidencia as relações que foram possíveis de se estabelecer 

entre processo e os esclarecimentos obtidos nas discussões precedentes 

sobre a Dança Coral, tendo em vista constituir um horizonte de interpretação 

que lancem apontamentos sobre as potencialidades da Dança Coral no 

contexto escolar. 

 

 

 

 

3.2 ENTRELAÇANDO CONCEITOS: COMPARTILHANDO A DANÇA CORAL 

NO PROCESSO PRÁTICO 

 

 

O Estudo de caso da vivência se deu dentro do projeto ‘Composições’ 

no período de três meses ao longo de vinte e duas aulas no ano de 2015. 

Sabemos que, por vezes, a carga horária destinada ao ensino de Arte na 

escola não supre a necessidade de determinados(as) estudantes que 
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gostariam de ter mais tempo e espaço para explorar suas habilidades artísticas 

e estéticas e dessa demanda surgiu o projeto didático supracitado. 

A abordagem prática de processos criativos devem minimamente seguir 

uma organização que leve em conta o aprendizado processual e condizente ao 

desenvolvimento do aluno, visando sua sensibilização estética e reconhecer as 

diferentes dimensões das manifestações dançadas na cultura dos alunos e da 

sociedade (MARQUES, 2010; PORPINO, 2011; TIBÚRCIO, 2013;). Desse 

modo, as ações que conduziram o processo foram organizadas na seguinte 

sequência: 1º - Roda de conversa; 2º - Alongamento; 3º - Sensibilização; 4º - 

Improvisação dirigida; 5º - Relaxamento - Roda de conversa. 

Essa sequência sofria algumas mudanças diante das necessidades e 

imprevistos que emergiam do percurso. Antes de desenvolver cada tópico 

acima, comecemos narrando os primeiros encontros que se fizeram necessário 

para o desenvolvimento da pesquisa prática. 

Como já foi dito anteriormente, buscamos um diálogo inicial com a 

Equipe Gestora da Escola, em conversas informais explicitei nossa proposta de 

pesquisa que se daria, em parte, dentro da Instituição. Ou seja, mesmo 

afastado das atividades docentes, foi preciso manter contato direto e constante 

com a referida Escola. Nesse aspecto não encontramos nenhum impedimento, 

ao contrário, foi firmado uma parceria necessária para uma pesquisa que 

reflete saberes construídos no espaço escolar. 

Consideramos também imprescindível estabelecer aproximações com os 

familiares e/ou responsáveis de cada aluno no sentido de explicitar a proposta 

do projeto, ainda mais em se tratando de uma prática que não 

necessariamente traria resultados tal qual geralmente se espera, como por 

exemplo apresentações públicas com datas marcadas. Não tínhamos previsão 

para apresentações abertas ao público, pois o projeto era um estudo de 

processo, criação e aprendizagem. Desse processo resultaram vários extratos 

artísticos e estéticos dos quais tivemos a oportunidade de compartilhar primeiro 

com a equipe gestora e alguns professores, depois com a comunidade escolar 

(como poderemos ver mais adiante). 

Nessa reunião inicial com os pais e/ou responsáveis, contamos com a 

presença de aproximadamente dez pessoas que representavam alunos(as) 

com interesse em participar do Projeto e começamos por apresentar as ações 
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que seriam desenvolvidas no contraturno, que a partir daquele momento se 

tornou campo de uma pesquisa de pós-graduação da UFRN em Artes Cênicas. 

Deste primeiro contato tive acesso a algumas inquietações deles: “Que 

tipo de dança era essa? O que era preciso fazer? Teria a apresentação? O que 

era preciso as crianças trazerem para os encontros?”. E na medida em que as 

perguntas iam surgindo esclarecemos o objetivo de nosso trabalho com fins 

criativos mais experimentais, e ainda com fins de aprendizagem, mas que não 

descartávamos a possibilidade de alguma apresentação. 

O encaminhamento inicial dado aos familiares e/ou responsáveis foi 

justamente solicitar que os/as estudantes usassem roupas adequadas para a 

prática. Nesse aspecto, as discussões de Strazzacappa e Morandi (2009, p. 

22) em torno da padronização do uniforme em Projetos, propõe que “as 

práticas corporais exigem roupas adequadas para sua execução, isto é, roupas 

que permitam o livre movimento das articulações, a adequada transpiração 

[...]”, o que, em nosso caso nos levou a decidir que de início as crianças 

viessem com roupas de malha leve que já possuíam, e caso não fosse 

possível, garantiríamos essa vestimenta. As crianças se mobilizaram 

prontamente nessa demanda, não demostrando dificuldades nesse aspecto. 

Também foi fundamental aí obter informações sobre alguns aspectos da 

saúde dos estudantes a fim de reconhecer seus limites e os limites de minha 

prática: Devido a essas informações prévias foi possível, durante o processo, 

reconhecer algumas necessidades dos alunos(as) e dar um encaminhamento 

mais adequado. Constatadas assim diferenças inerentes a cada indivíduo, 

garantimos cuidados cabíveis dentro de nossas competências, preparo e 

sensibilidade, como a constante hidratação, conforto possível e adequar alguns 

procedimentos às limitações de cada um. 

Outras reuniões foram feitas na Escola para encaminhamentos e 

informações. Além disso, estabelecemos contato sempre que possível por 

telefone e outros momentos de encontro na escola com os familiares e/ou 

responsáveis. Foi combinado que os(as) estudantes deveriam vir duas vezes 

por semana no horário da tarde, das 13:00h às 17:30h. 

Desse primeiro contato passei a saber mais sobre o grupo. A partir daí 

me perguntei: como estariam os/as estudantes agora? Haviam se passado três 

anos desde que fui professor de Arte destes alunos e alunas. Mesmo já os 
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conhecendo, havia uma apreensão de como se fosse um primeiro encontro. O 

reencontro para uma experiência que se esperava nova e fértil compartilhada. 

 

3.3 Reflexões sobre as potencialidades e características dos 

indivíduos envolvidos no processo.  

 

Nessa reflexão buscamos dentro do que se propõe com um olhar 

sensível de reconhecer a criança em si mesma, de entender e buscar o seu 

modo de percepção e de expressão de modo qualitativo, atentando para evitar 

preconceitos intergeracionais, buscando entender a criança na medida em que 

ela se expressa e deixa-la expressar-se, mas sempre observando atentamente 

essa expressão. 

A partir de Vilas Boas (2012) elencamos o que seria nossa primeira 

orientação no que diz respeito ao modo de caracterizar os indivíduos em seu 

modo de agir e ser que se expressa por movimento e sensibilidade, tendo em 

vista o processo do corpo na dança. Um modo de se aproximar e estabelecer 

uma relação de aprendizagem compartilhada, de afetividade, ludicidade 

respeitando a individualidade, garantindo uma atitude séria, ética e 

responsável, sem necessariamente significar controle absoluto sobre o outro, 

reduzi-lo a uma única e invariável definição em termos e criatividade, reduzindo 

assim as muitas outras possibilidades criativas não só na Arte, mas também na 

vida. Não se busca estabelecer um único modo de se aproximar e entender as 

crianças, com verdades prontas à priori, absolutas, neutras e intolerantes às 

diferenças. 

No entanto, é necessário considerar, mesmo que durante e aos poucos, 

e/ou mesmo posteriormente à vivencia de encontros com a criança como ela é 

em si mesma, e na medida do processo prático emergência do método, 

necessitamos de uma perspectiva de diálogo teórico no que tange ao aspecto 

psicológico25 e afetivos da criança, uma perspectiva que nos foi aberta pela 

                                                           
25

 Os aspectos psicológicos não serão aprofundados nesse estudo, embora sejam muito 

importantes no processo. No campo da área de Ensino de Arte há fundamentos a partir do 
campo da psicologia infantil, ao considerar os processos perceptíveis da criança, como em 
Ferraz e Fusari (2009), entre outros. Aqui consideramos as orientações dos documentos 
oficiais, a experiência docente vivida em debates e em cursos de formação continuada, com o 
cuidado de não engessar processo singulares dos indivíduos em formação na infância. E é 
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leitura de Villas Boas (2012) no sentido de buscar conhecimentos de autores 

de outras áreas – no caso, a psicologia infantil - para práticas específicas com 

o público participante: idade de 10 a 11 ano, antes dos 13, crianças pré-

adolescentes. Tal qual Villas Boas (2012) diz, Machado (2010) “utiliza um 

conceito advindo da psicanálise de D. W. Winnicott (1896- 1971)” que é o 

‘espaço potencial’ que “é um espaço entre o bebê e a sua mãe, espaço 

relacional onde acontece o brincar e a invenção (...). Muitos pesquisadores 

associam o espaço potencial e o fazer artístico”. Essa potencialidade se 

mantém durante a vida e se evidencia em processos criativos em Arte-Dança, 

como em nossa prática, no espaço interativo entre docente e criança. 

Também são pertinentes os estudo de Machado (2010) em diálogo com 

os estudos merleau-pontianos26 sobre crianças. O pensamento que perpassa 

as obras de Merleau-Ponty, ao ser aproximado à perspectiva labaniana de 

processo de ensino - como propôs Tibúrcio (2013) - coaduna às possibilidades 

do conhecimento labaniano de ensino de dança atualizado e em diálogo com o 

contexto vivido dos estudantes. 

Para Merleau-Ponty (2006), a comunicação entre adulto e criança é uma 

relação em que o adulto pode compreender a experiência da criança que não 

está fechada em um mundo mágico, e nessa relação o adulto “vai encontrando 

em si mesmo o equivalente da situação da criança” (Idem, p. 238). Para o 

autor, “A verdadeira objetividade não consiste em tratar do alto a experiência 

infantil e convertê-la num sistema de conceitos impenetráveis para nós, mas 

em perscrutar as relações vivas entre a criança e o adulto, de tal maneira que 

se evidencie o que lhes permite comunicar-se” (Idem, p. 239). 

Machado (2010), interpretando essa proposição de Merleau-Ponty 

(2006), propõe que a abordagem da criança é efetiva no que ela é em si 

mesma, a partir do caso e não partir generalizações prévias que seriam válidas 

para todo e qualquer caso. Essa perspectiva coaduna com o estudo do singular 

                                                                                                                                                                          
nesse sentido que a perspectiva merleaupontiana nos pareceu adequada por pensar a criança 
em seu modo de agir e em constante interação. Cf. Machado (2010).  

 
26

 Como diz Machado (2010, página?): “Os Resumos de Cursos na Sorbonne: foram 
publicados na França na segunda metade da década de 1980 e no Brasil no ano de 1990 
(Campinas: Editora Papirus) e em 2006 (São Paulo: Martins fontes)”. É dessa última obra as 
citações que presentes nessa dissertação. 
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nos estudos de caso. E nos parece adequada ao trabalhar com situações vivas 

que apresentam imprevisibilidades e novos caminhos: esse seria um encontro 

de possibilidades que emergem do processo sem ser controlado nem deixado 

livre: mas conduzido com sensibilidade e aproximação à criança. Assim, o 

estudo de caso em pauta nesse estudo admite outras narrativas e a 

experiência do acontecimento. Machado (2010) afirma que 

 

Haveria, portanto, uma simplicidade quase pueril na propositiva inicial 
da fenomenologia da infância: “olhar com os olhos”; uma forma de 
contato, expressão e comunicação com os modos de ser criança. A 
concepção merleau-pontiana enraíza-se na vida cotidiana e na 
capacidade adulta de observar, descrever, compreender e interpretar 
as relações da criança consigo mesma, com o outro e com o mundo 
(MACHADO, 2010, p. 13). 

 

Machado (2013, p. 254) avança nessa noção, ao criticar a necessidade 

a atitude de reduzir o mundo da criança ao do adulto, sendo um adulto “realista 

estrito senso” que almejaria que “a criança se tornasse, junto com o adulto, um 

realista estrito senso, inserindo-a, de modo seco ou higiênico, no que muitos 

acreditam ser o mundo real”. No entanto, 

 

como adultos, cabe a nós propiciar espaços potenciais de brincadeira 
e de jogo, playgrounds de crenças compartilhadas, de muitos aviões 
de papel e dobraduras de águias e galinhas. Colocaremos grades nas 
janelas, sim, pois, adultos que somos, sabemos que literalmente 
crianças não voam… Mas, ao mesmo tempo, permitiremos saltos, 
cambalhotas, balanços que voam, cordas com pneus nas árvores, 
etc.: modos de voar da criança humana.  

 

Assim, encontramos coadunações com as orientações de Laban (1990) 

a preocupação de garantir essa experiência em etapas de acordo com 

processos mais amplos de desenvolvimento global do indivíduo, como propôs 

nos temas de movimento – não como fórmula universal para todo e qualquer 

indivíduo e situação. Pois há uma preocupação para que o professor saiba 

equilibrar, saiba interferir, saiba garantir a experiência através de maneira 

menos diretivas e mais lúdicas.  

O estado infantil caracteriza-se por um processo dinâmico, mais ligado 

ao mundo do movimento, do corpóreo, da sensibilidade, pois a criança está, ao 

crescer, desenvolvendo seu modo de mover (LABAN, 1990) ela está 

descobrindo o prazer da conquista do movimento autônomo, de mover-se 
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como um ato cheio de alegria por essa descoberta: é assim que parece ser a 

criança (OSTROWER, 2013), mas não só: quanto mais nova, mais ela se 

envolve com o lúdico, o simbólico, o jogo, o afetivo (STRAZZACAPPA, 2001). 

Entra em contato mais consigo mesma no início, e ao longo do tempo e de 

suas experiências, vai em direção aos outros, ela busca repetir o efeito das 

ações ao seu redor, recebendo de modo ativo codificação dos outros corpos 

para poder se diferenciar. Essa recepção não é totalmente passiva, pois há 

uma apropriação variável do indivíduo. 

À medida em que cresce - como é o caso dos alunos e alunas 

envolvidos na pesquisa, já com 10 a 11 anos de idade - as crianças buscam 

fazer danças que lhes deem a sensação de trabalho com formas (LABAN, 

1990), de compor danças mais formatadas, necessidade estética essa que vai 

se desenvolvendo mais ao se aproximar da adolescência. 

À luz dessas reflexões, é essa sensibilidade que exercitei tanto na 

prática docente, quanto na experiência artística esse mergulho a pesquisa, 

como disse a narrativa. Essa condução dirigida que equilibra as intervenções e 

a espontaneidade pode ser exemplificada pelo ato de aprender a andar: o 

adulto segura por certo tempo e vai acompanhado para ela não se 

desequilibrar. 

No entanto, sentimos que é preciso sim atender às necessidades dos 

alunos no estado em que se encontram de suas vidas no caso, a sensação de 

trabalhar para formas mais estruturadas, mas também estimular outras 

possibilidades do corpo, até mesmo a busca por formas codificadas. 

Por essa razão, ao mesmo tempo que propõe temas mais amplos e bem 

definidos por sua fundamentação, Laban abre para a criatividade do professor. 

Como ele mesmo diz: a respeito do uso de ‘subterfúgios’, buscando manter a 

atitude lúdica em todas as idades (LABAN, 1990) entre outros motivos, sempre 

considerando o tempo e espaço de desenvolvimento do estudante. O nosso 

subterfúgio foi propostas lúdicas, a dinâmica lúdica, a resolução de problemas 

e possibilidades, abordagens que parecem brincadeiras, como já abordamos 

em tópico anterior. As crianças apresentam um interesse maior pelo lúdico e 

isso não se perde totalmente com o tempo, fazendo parte da natureza humana, 

a necessidade de atividades que equilibrem suas energias, que forneçam 
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prazer, descanso, diversão após o trabalho, por exemplo, em um processo de 

ação e recuperação do vigor do corpo.  

É esse processo pedagógico o que passamos a discorrer nos tópicos a 

seguir que tratam do elemento lúdico e da prática em si. 

 

3.4 Elos entre a Dança Coral e a ludicidade na condução do processo 

 

É comum, ao se pensar sobre estratégias de ensino junto às crianças 

haver o uso recorrente do elemento lúdico, como algo que parece adequado a 

esse público. A brincadeira, o jogo, o prazer, a espontaneidade e a criação são 

termos geralmente associados à ludicidade e esta, por sua vez, tanto ao modo 

de agir da criança como a experiência humana que se presentifica em 

diferentes acontecimentos da vida: nas expressões cotidianas, na festa, na 

arte. 

De fato, na esfera acadêmica dos estudos sobre ensino de dança, como 

por exemplo, em cursos de formação de professores, como os que 

apresentamos em nossa primeira narrativa (cf. a partir da página 36, no item 

2.1), esse tema foi abordado com recorrência. Essa aproximação entre 

processo com criança e a ludicidade é tema de discussões ainda em processo, 

abordado geralmente como um aspecto que se presentifica nos processos de 

ensino em dança, um aspecto que é discutido por inúmeras perspectivas que 

partem de diferentes realidades e experiências, que aqui é considerado em um 

modo mais restrito na relação com a Dança Coral. 

O elemento lúdico é presente desde a infância até a vida adulta 

(FERRAZ e FUSARI, 2009). Ao ser e viver, a criança vai descobrindo suas 

potencialidades de movimento, sejam funcionais ou expressivas, constituindo 

assim um modo de mover próprio que é registrado em sua memória corporal. 

Nesse crescimento, há determinados interesses que estão associadas a 

determinadas faixas etárias, como expõe Laban (1990), pois enquanto as 

crianças menores ainda preferem situações lúdicas, as de maior idade gostam 

da sensação de trabalhar para danças mais definidas  como movimentos mais 

estruturados em termos de forma. 

Como orientam Ferraz e Fusari (2009, p. 122): “Com as atividades 

lúdicas, a criança exercita sua autonomia, sua criatividade e imaginação; 
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aprende o significado das coisas e a dar sentido a elas”. Assim sendo, 

adotamos essa perspectiva para encaminhar um processo criativo equilibrado. 

Essa característica do lúdico perpassa todas as etapas de nossa pesquisa, 

como veremos a seguir. 

A partir do que foi exposto no primeiro capítulo em Rengel (2005), Laban 

apud Maletic (1987), Hodgson e Preston-Dunlop (1990), a Dança Coral 

promove um sentido celebrante, festivo, sentido do qual o elemento lúdico está 

imbricado, pois em sua estrutura inicial se abre para uma dinamicidade de 

ações, de estados de ânimos produzidos pelos episódios expressivos, pelos 

impulsos expressivos incitados pelos os que conduzem o processo. A alegria 

de mover-se nessa dança origina-se na condição intrínseca a ela. Aberta às 

possibilidades dos indivíduos, ao fluxo constantemente desafiador de variações 

de temas de movimentos, formas, deslocamentos, entre outros elementos da 

dança dos conhecimentos labanianos. Na Dança Coral busca-se estados de 

entrega a outras possibilidades (também desconhecidas) de movimento, de 

esquecimento, de movimentos desautomatizados para uma experiência 

diferenciada em dança (LAUNAY, 2006) e preenchida de sentimentos, 

emoções, atitudes interiores que são despertadas também do que emerge do 

processo. Decorre desse processo um estado diferenciado de atenção e 

presença, de outras percepções sensíveis aguçadas – como a sensação de 

grupo e a capacidade de improvisação – uma imersão em um fluxo sensível 

compartilhado em que a ludicidade é presente e potencializa o processo. 

Sobre nosso primeiro encontro: cheguei antes do horário combinado. A 

sala de informática nos serviu de espaço para esse primeiro momento. Fui 

providenciar o equipamento de som na coordenação, tudo certo. Então fiquei 

esperando que chegassem. Curiosidades iniciais surgiram: Como agiriam 

nessa nova situação de contraturno? Em que estado de ânimo vinham? Como 

direcionar essa energia e as expectativas deles e delas? É o que passo a 

narrar em uma atitude sensível, por que também me coloquei em dúvida, 

aberto ao imprevisto: animado com a aventura a que poderia levar o grupo que, 

mesmo relativamente pequeno, era tão heterogêneo. O que poderia surgir dali, 

de nossas vivências e diálogos? 

O primeiro encontro se constituiu inicialmente por uma roda de conversa, 

em que buscamos colocar o objetivo das aulas e saber um pouco do que os 
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alunos esperavam delas. O formato de círculo seria retomado por várias vezes 

durante os encontros. Nesses momentos, demos as mãos e solicitei que os 

alunos percebessem o espaço ao redor e sua relação com os outros. A nossa 

intenção foi a de reforçar o significado dessa figura e dessa relação: a união 

das mãos, a ideia de grupo, de coletivo. Expandimos e fechamos o círculo 

algumas vezes. Buscamos sentir as mãos dos colegas, transmitindo um aperto 

de mão na roda, silencioso. Embora saibamos que essa atitude de integração, 

de reconhecimento do outro e união leve um maior tempo para ser processada 

e incorporada no grupo e que não se restringe a apenas um momento. 

 

Fotografia 18 - Formação em círculo do início dos encontros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

De certo modo, eu estava (re)conhecendo o grupo, no sentido de 

percebe-los nesse outro contexto de pesquisa de contraturno: percebi uma 

atitude mais descontraída, mais flexíveis e que ocupavam o espaço de maneira 

mais ampla, por vezes dispersa, contudo mais disponível.  

No grupo havia uma diversidade de corpos, culturas e gêneros. Eram 2 

meninos e 6 meninas. Uma delas apresentava, segundo foi relatado pela 

própria aluna, descalcificação óssea, pois ela havia sofrido um acidente que lhe 

causou a perda do polegar de seu pé direito. Outra aluna havia passado por 

procedimentos cirúrgicos já resolvidos, mas que por vezes limitavam sua 

prática. Essas são algumas das condições dos corpos que nos fizeram 

compreender alguns momentos de pausa de acordo com o ritmo de cada um. 
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Contudo, mesmo com as limitações e diferenças de cada um podemos afirmar 

que houve momentos de significativo envolvimento no processo de forma ativa 

e criativa, estando abertos para instruções necessárias à criação em Dança 

Coral. 

Com esse entendimento, ao caracterizar os indivíduos dessa pesquisa, 

considerando as reflexões precedentes sobre as potencialidades deses 

indivíduos – com idade entre 10 a 11 anos – um período de transição da 

infância para a adolescência – mas que ainda apresentavam traços e modos 

de agir ainda infantis. A partir desse perfil, buscamos refletir esclarecimentos 

sobre algumas características específicas, sem, no entanto, rotular 

previamente.  

Os estudantes envolvidos no processo foram meus alunos desde o 

segundo ano do ensino fundamental, ao serem meus alunos na disciplina de 

Artes, passando pelo ciclo chamado de alfabetização até chegarem ao quinto 

ano no qual se tem em pauta a sistematização dos conhecimentos. Durante 

esses anos, como parte do trabalho docente, observei, na medida do que foi 

possível pelo tempo dado, seus interesses, atitudes e potenciais expressivos e 

suas participações nas diferentes apresentações de Dança na Escola. 

Dadas as expectativas iniciais sobre o encontro percebi que o 

entendimento geral dos(das) alunos(as) era a noção de que seriam encontros 

para o “ensaio” de danças pré-configuradas. Esclareci que não era esse o 

objetivo inicial do nosso encontro, apesar de que haveria momentos posteriores 

para essa prática – compromisso que serviu como estímulo contínuo. Busquei 

deixá-los(as) à vontade, sem no entanto enfatizar o objetivo de apresentações. 

Constatei a hipótese inicial de que no início do processo é necessário cultivar 

uma atitude estimulante e prazerosa durante todos os encontros: estar atento 

para saber conduzir o fluxo do processo de acordo também com o que os(as) 

expressavam em seus corpos, seus impulsos e vontades, observando suas 

sensibilidades aí aguçadas, atendendo a pedidos de praticas que promoviam 

prazer, sem abrir mão também do que havia sido planejado: um atitude 

docente de equilíbrio em reconhecer essas variações e demandas.  

Assim, desde o início havia a consciência de que atender determinados 

anseios dos(das) participantes era necessário para manter o envolvimento, 

como o uso de músicas de ritmo acelerado, de sequências de movimento pré-
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configuradas, e de criação de pequenos extratos coreográficos durante e ao 

final dos encontros, quando possível. 

Com essa consciência, iniciamos por um breve alongamento direcionado 

com uso de música instrumental de ritmo lento, enfatizando movimentos de 

torcer a coluna, expansão, e exercícios de respiração mais prolongados. 

Posteriormente, foram iniciadas caminhadas pelo espaço, de início sem o 

acompanhamento de música, com variações nas direções, buscando explorar o 

espaço sem tocar os colegas. Com sinal de palma anunciava uma pausa, 

solicitamos que os alunos parassem e percebessem onde estavam os seus 

colegas. Daí pediu-se que cada um, na sua pausa, buscasse se esticar até 

outro colega mais próximo, sem no entanto retirar os pés com o chão. Houve 

uma falta de concentração inicial no grupo, o que é de se esperar pois tratava-

se de vivências que não estavam tão habituados.  

Em seguida, iniciamos uma proposta lúdica na qual cada um devia 

mostrar sua dança, nos movimentos à sua escolha, sendo que todos os outros 

deveriam tentar ‘repeti-los’. Essa proposta deu-se da seguinte maneira: em 

círculo, todos em pé, cada um em seu lugar, seguindo uma ordem aleatória 

respeitando a vontade e prioridade de cada um, um aluno ou aluna deveriam 

dançar sem música para expressar sua preferência. Os outros deveriam repetir 

ao seu modo, e assim o fizeram. Foi um momento de descontração e ricas 

criações e aprendizagens compartilhadas. 

Tal proposta lúdica se deu a partir da improvisação dirigida, 

procedimento que adotamos em nossas vivências (ver a seguir maior 

aprofundamento sobre esse procedimento). Na roda, foram apresentados 

muitos movimentos dos quais destacamos: 

 

 O caminhar sinuoso no espaço do personagem do Velho no 

Pastoril feito por um dos meninos; 

 Movimentos pontuados com alternância e transferência de peso 

entre os pés, com mãos na cintura próprios do Pastoril feitos em 

apresentações anteriores na Escola; 

 Movimentos de ‘Funk’, ‘Hip-hop’; 

 Movimentos de diversas de danças de salão feitas em pares  

(com fins competitivos) apreciadas em programas televisivos; 
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 Movimentos clássicos da 1ª e a 2ª posição de Ballet; 

 Movimentos que remetiam a personagem de um cantor em cena; 

 Movimentos referentes aos da Quadrilha junina (como o chamado 

‘serrote’, entre outros). 

 

Esse compartilhamento de referências em dança vividas e apreciadas 

pelos(pelas) estudantes foi um momento bem em geral mais descontraído, com 

atitude de timidez de alguns e a animação de outros em mostrar essas danças, 

atitudes que gradativamente se contagiavam e gerou um estado crescente de 

ânimo no grupo. 

Diante de uma observação mais focada, percebemos que estes 

movimentos – demonstrados através do jogo – refletiam tanto as 

aprendizagens em dança na escola, quanto no ambiente extraescolar. Após 

esse momento, houve o intervalo de trinta minutos (lanche e livre recreação). 

Propomos para o momento seguinte uma atividade tão animada quanto o 

estado pelos alunos no intervalo, mas que gradualmente direcionasse uma 

atitude mais concentrada e relaxada, compreendendo uma atitude de equilíbrio. 

 

O professor também pode aprender a equilibrar os esforços de 
acordo com as necessidades da classe, desenvolvendo firmeza e 
exercendo controle só quando seja necessário, enquanto que as 
crianças se sentem em liberdade para experimentar, a seu modo, as 
combinações de esforços com o que aumentam a experiência deste 
último (LABAN, 1990, p. 100). 

 

Ao retornar para a sala os alunos encontravam o espaço já ambientado. 

Havia uma música27 que gerava uma atmosfera divertida, lúdica e agradável. 

Os(as) estudantes entraram e ouviram aos poucos a música, tentando 

reconhecê-la a partir de suas referências, (geralmente não conheciam a música 

que era levada por mim) porém reconheciam  e acompanhavam a ‘batida da 

música’ (o ritmo). Em seguida, os estudantes iniciavam movimentos livremente 

e depois de modo que todos encontrassem a mesma batida. Esse 

encaminhamento objetivava despertar a percepção de um ritmo pelo corpo 

coletivamente, o que foi facilmente alcançado. Quando a música terminou, 

continuamos por meio de algumas instruções: agora que eles/elas já 

                                                           
27

 Música instrumental do grupo Barbatuques chamada Barbapapa’s Groove. 
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conheciam a música pedimos para que, seguindo o ritmo com batidas de mãos 

e pés, caminhassem pelo espaço em diferentes sentidos, dando cada passo 

seguindo o ritmo da música. 

Após essa prática, mudei a música28 para que eles entrassem em uma 

atmosfera de relaxamento ativo que possibilitasse uma maior concentração. 

Pedi para procurar um lugar no espaço para que eles deitassem aos poucos, 

como se estivessem caindo “em câmera lenta” até o chão. Inicialmente os 

alunos tiveram dificuldades, mas houve um clima de curiosidade e de alegria 

que pude constatar pelos risos dos alunos que sinalizavam prazer e surpresa. 

No chão, os alunos ficavam procurando os outros, se entreolhavam 

rindo, pela perspectiva diferente de estar deitado no chão. Depois, orientei que 

sentissem o corpo todo no chão, e como estava a respiração. Que buscassem 

respirar devagar. Tentassem se alongar livremente o máximo que pudessem 

sozinhos, “espreguiçando” e alongando-se voltando-se até os outros sem sair 

do lugar; Em seguida, tocar o colega no chão primeiro pelas mãos e depois 

pelos pés. Esse alongamento foi repetido três vezes seguido de uma contração 

e pausa. 

Em seguida, fizemos uma roda no chão para conversar acerca das 

percepções da aula. A conversa foi instigada a partir de perguntas bem 

simples: o que mais gostou na aula, o que menos gostou. Teve dificuldade em 

algum momento? Sentiu alguma coisa diferente no corpo? O que foi 

engraçado? As respostas variavam entre: “A parte da música foi a mais legal!”, 

“foi difícil descer em câmera lenta” ou ainda “achei engraçado ficar no chão se 

esticando até encostar no amigo.” Ou “não gostei de tocar pelos pés...”29 e 

também perguntas: “ quando a gente vai dançar?”, “ por que a gente precisa 

fazer exercício no chão?”, entre outras. Respondi às questões nos sentido de 

que essa atividade já era um preparo para um tipo de dança. 

Esse primeiro encontro possibilitou várias percepções aproveitadas ao 

longo dos encontros posteriores, e percebemos que mesmo com algumas 

atitudes de insegurança e/ou estranhamento com alguns procedimentos, que 

se estabeleceu um ânimo proveitoso e um uma percepção que tentamos 

registrar inclusive com a roda de conversa e solicitando escritas após as aulas 

                                                           
28

 Artista: Barbatuques, Música: A invasão dos monges. 
29

 Fala dos alunos e alunas: fragmentos de registros das conversas gravadas durante os encontros. 
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em casa, buscando constituir uma memória das experiências vividas, até 

mesmo criando roteiros tanto mentais com escritos do que foi realizado no dia. 

Esse formato/sequência se repetiu durante os encontros com as 

variações necessárias.  

Refletindo sobre as descrições e percepções precedentes em uma 

atitude mais distanciada de análise - necessária à pesquisa – constata-se que 

para essa análise sobre o substrato prático foi necessário conjugar com 

precisão possível tanto a percepção sensível imersa e condutora do processo, 

como o que os estudantes apresentavam em termos de dificuldades, 

envolvimento, considerando para isso suas falas e modos de expressar-se.  

A atitude crítica da pesquisa se constitui em reconhecer o equilíbrio e a 

flexibilidade entre essas observações de “dentro do processo” e posteriores ao 

processo, partindo do que foi vivido e registrado, mas não se limitando a esse 

vivido, tendo em vista o confronto com os aspectos teóricos no sentido de gerar 

um diálogo interpretativo coerente com essa situação específica, garantindo um 

mínimo de fidedignidade ao caso estudo. Essa foi a atitude investigativa e a 

busca por rigor adotados ao longo das descrições. Portanto, é nessa 

perspectiva, vamos agora adentrar em cada uma das etapas desenvolvidas 

durante o Estudo de caso. 

Para ter uma orientação mais precisa a partir de que atitude poder 

exercer o equilíbrio na pesquisa entre a experiência e o que nos apresenta a 

discussão teórica, gerando assim uma reflexão que emerge do processo para 

traçar apontamentos, mas não apresentar fórmulas, sem desconsiderar, no 

entanto, as diretrizes. Nesse intento, consideramos o que nos indica Laban 

(1990) e as atualizações em Rengel (2008), Strazzacappa (2001), Marques 

(1996, 1999) Tibúrcio (2005,). 

Strazzacappa (2001, p. 56-57) indica, ao tratar da ‘dança através das 

idades’ a partir do que propõe Laban (1990) para o ensino de crianças: “Iniciar 

com o que a criança conhece é um caminho interessante para introduzir outro 

horizonte. A criança percebe que é capaz de emitir uma opinião sobre o que 

vê, contribuindo para o crescimento do grupo”. 

De fato, percebemos que as crianças já apresentaram conhecimentos 

mais elaborados de muitas danças já existentes, ainda que sem 

aprofundamento. O fato que observamos ao longo do processo de terem já a 



99 

sensibilidade de perceber as diferenças entre uma dança e outra, foram 

capazes, por meio das perguntas simples, de relacionar os elementos entre si: 

os movimentos e ações realizados na dança do Pastoril, quem e como são os 

dançantes, como se vestem e por que motivos dançam. 

Nessa aproximação tantas outras danças e explorações com ritmo com 

o contato com as mídias televisivas e da internet. Percebeu-se como de fato a 

criança como agente da cultura, pois agiam com bastante disponibilidade as 

atividades que já realizaram na escola no componente curricular e em eventos 

dentro e fora da escola. Percebemos então, sob o ponto de vista da situação 

do projeto, como o conteúdo trabalhado em sala de aula, no componente 

curricular Dança é importante para sensibilizar o aluno, reconhecer a dança 

como um saber compartilhado da cultura não limitado a um fazer mecânico, 

mas envolve também a reflexão sobre seus elementos constitutivos, 

constituindo outros elos percebidos para além do movimento pré-configurado a 

priori, sem negá-lo, bem como a dança na cultura em que se vive. 

Nesse sentido, as breves rodas de conversa, os círculos como primeira 

formação do encontro foram adotados com ‘formato’ de todos os encontros que 

os próprios alunos se organizavam e até mesmo passaram a exigir. Na roda 

com as crianças, que utilizavam a massinha de modelar para representar seu 

próprio corpo, bem como desenhos tanto das danças que conheciam como de 

vivências práticas, como pode se observar na fotografia a seguir: 
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Fotografia 19 - Estudantes em roda de conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

As rodas de conversa no chão eram interessantes, pois tornavam o 

processo horizontal, ou seja, em que todos participam de maneira dialogada, 

descontraída. O ouvir e ser ouvido gera a segurança no grupo, é um campo de 

expressividade do corpo. Por vezes, a própria conversa já entrava em uma 

espécie de demonstração coletiva em que cada um mostrava o que sabia, o 

que tinha visto ao longo da semana. Esses relatos tornaram a conversa para 

além de uma expressão oral, sendo mesmo uma comunicação que mesclava a 

dança mesmo, o que posso atribuir o título de ‘conversas dançadas’ no intuito 

de expressar a vivacidade nesse tipo de comunicação. 

Algumas vezes se configurou como dificuldade mediar alguns conflitos e 

conversas direcionadas a muitas curiosidades dos alunos sobre as danças que 

eu conhecia e a dança que iríamos fazer. Por outro lado, esses momentos 

contribuíram no sentido de poder escutar as experiências mesmo as mais 

aparentemente simples, do cotidiano em relação à dança. Esse é um processo 

que exige constante observação para atitudes pertinentes à pratica em foco. 

Assim, como orientam Ferraz e Fusari (2008, p. 165) é necessário um 

acompanhamento constante do percurso criador de cada aluno pela 

“observação dos trabalhos e registros dessa observação (em forma de textos, 

gravações, fotografias) de modo a poder-se verificar o processo pessoal e a 

aprendizagem”. Nesse sentido, o processo artístico pode ser verificado, por 

exemplo, por meio de conversas, textos e debates com os alunos. Nessa 

abordagem, é necessário constate observação e enfoque sobre o processo de 

produção (do fazer) em busca de apurar o qualitativo descoberto do processo 

pessoal, pois as diferentes expressões (conversas, debates, os movimentos 
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em processo) são nuances de um mesmo mundo de sentido corpóreo que se 

faz presente de modo intensificado na dança. 

Como diz Tibúrcio (2009, p. 42): “a dança, como as artes de modo geral 

habitam no sensível, contém a potencialidade de todos os sentidos. Esse 

sensível é composto, não é analisável no fragmento”. A autora afirma, com 

esses termos, que a dança, enquanto processo, apresenta “uma multiplicidade 

(dos sentidos), mista em que os sentidos se misturam e se combinam” (Idem, 

p. 43). A interface com outra linguagem, como o desenho esquemático, é outro 

modo do corpo expressar seus sentidos, sendo uma forma de expressão 

significativa também para a dança. Como indica Porpino (2006), uma atitude de 

sensibilização que envolve a reflexão em torno das variadas expressões da 

polissemia do corpo, o que nos permite aproveitar os diferentes modos de 

expressão e de relacionamento entre as linguagens, como registros visuais. 

Por isso solicitar desenhos de danças conhecidas, de sequências de 

movimento, de posturas, são modos de expressão que estão integrados à 

percepção constituídas na memória dos/das alunos(as). Essas memórias  são 

presentes e constituídas nos convívios sociais dos indivíduos, e o desenho30 

revela detalhes e até valores da sensibilidade da criança e de seu contexto por 

meio dessa expressão (FERRAZ E FUSARI, 2009), como observamos nas 

imagens a seguir, em que se constata uma representação imagética acerca de 

seus conhecimentos e preferências em dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Realizamos práticas com o uso de expressões gráficas e visuais, inspirada em práticas de 
formação continuada, adotando desenhos, esquemas, fluxogramas não só para registros, mas 
também para organizar extratos de coreografia. 
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Imagem 5 - Desenho feito por uma estudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

A referida imagem foi compartilhada em um dos momentos de rodas de 

conversas em que ampliamos nosso repertório sobre dança e movimentos. 

Vejamos a seguir mais algumas dessas atividades em que eles expressaram 

por meio do desenho (linguagem visual) seus conhecimentos sobre a 

linguagem da dança: 

 

Imagens 6 e 7 - Desenho feito por um estudante e  uma estudante, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

Nesse processo, também abordamos com cuidado o alongamento e o 

fortalecimento de algumas musculaturas, estabelecimento de regras e a 

dedicação de uma maior “atenção e ajuda de todos para que a aula seja bem-
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feita e todo mundo goste”31 – como eu dizia aos alunos. Além disso houveram 

também momentos de cansaço e de relaxamento direcionado, isso por que 

alguns alunos casavam ou sentiam dores, ou demoravam para entrar na 

dinâmica com os outros. Por isso, quanto ao tempo, alguns encontros 

estenderam-se em alguns procedimentos mais que o previsto, mas foram 

proveitosos na medida do possível, pois a participação de todos foi efetivada. 

 

Fotografia 20 - Estudantes em alongamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

A sensibilização dentro de nosso processo teve como objetivo aguçar o 

corpo para um estado de atenção, colaboração, apreciação, de fazer o corpo 

adentrar a uma atmosfera de criação, ou seja, de dispor do movimento de 

maneira incomum, visando despertar a imaginação e outras possibilidades de 

postura, de deslocamento, de movimentos. Esse procedimento de 

sensibilização perpassou todo o processo de nossos encontros. 

 As conversas anteriores a esse momento específico também foram 

momentos de sensibilização, que não estão restritas ao preparo do corpo, 

como indica Porpino (2006). As rodas de conversa são uma estratégia de 

sensibilização em si, e não ocorre apenas no início do encontro, mas durante 

todo ele. Porém em nossa estrutura de planejamento, havia um momento 

dedicado ao exercício da sensibilização que geralmente se dava após o 

alongamento. Um exemplo de sensibilização que podemos citar aqui é uma 

                                                           
31

 Instruções iniciais dadas por mim durante os encontros, sendo sempre recorrente na intenção 

de motivá-los constantemente. 
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prática apresentada por Sá e Godoy (2009) que foi realizado em um dos 

nossos encontros: a proposição lúdica do espelho, como se pode ler na 

imagem abaixo: 

 

Imagem 8 - Sistematização da prática do ‘espelho’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GODOY, Kathya Maria Ayres; SÁ, Ivo Ribeiro. Oficinas de expressão corporal para 

o ensino fundamental. São Paulo: Cortez, 2009 (p. 9). 

 

No fim dessa variação, propomos outra: um(a) era seguido(a) por todos, 

e o(a) que era seguido(a) ‘passava o movimento’ para o(a) outro(a) à sua 

escolha. Isso se deu a partir das construções de movimentos feitas no jogo do 

espelho e, ao acrescentarmos música e a direção da improvisação desse 

movimento pudemos ter já uma experiência com a Dança Coral. Esteticamente 

o que tínhamos construído era uma Dança Coral, ou seja, que partia de um 

indivíduo e contaminava o coletivo, de modo que cada um repetia o movimento 

à sua maneira. A imagem a seguir mostra um desdobramento da já citada 

proposição do ‘Espelho’, com a seguinte variação: um dos estudantes faz o 

movimento deslocando-se pelo espaço e os demais devem repetir o 

movimento, com revezamento de todos. 
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Como apontam Lima e Vieira (2009) a experiência da Dança Coral pode 

contribuir para a preparação do/a artista dançante. Se conduzida com enfoque 

de sensibilização, essa Dança pode convidar aqueles que, na escola, buscam 

experimentar técnicas que lhe propiciem maiores possibilidades de movimentos 

e criação, como propunha Laban em suas escolas voltadas para a educação 

em dança (HODGSON E PRESTON-DUNLOP, 1990). 

Strazzacappa e Morandi (2001) nos esclarece detalhes a respeito dos 

cuidados iniciais para a sensibilização do corpo o início de um processo que 

tem por fim aguçar a criatividade em dança, em uma experimentação menos 

codificada, de uma dança que não tem tanto código. 

Nas fotografias abaixo, vê-se as crianças em um processo de pesquisa 

de movimento, que chamamos de “Explorando os caminhos do corpo”. Trata-se 

de uma sensibilização com uso de bexigas como objeto intermediário: 

 

Fotografia 21 e 22 - Estudantes em pesquisa de movimento com objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

As imagens acima demonstram outro momento de nossos encontros em 

que tivemos sensibilização bastante lúdica. Esta vivência foi mediada por meio 

de um objeto – bexigas com ar – e a partir dele realizamos uma experiência 

que chamei de “Caminhos pelo corpo”. Esta atividade se deu da seguinte 

maneira: 

1º cada estudante recebeu uma bexiga para enchê-las com ar; 

2ª livre contato com a bexiga por um tempo sem música, 

3ª Depois usar a bexiga com música instrumental tentando seguira 

‘batida’ da música, sem deixar a bola cair e usando diferentes parte do corpo; 
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4ª Foi feita uma mudança de música colocando outra de ritmo mais lento 

em relação à anterior; 

5ª E por fim deu-se a instrução que cada um escolhesse um espaço na 

sala, e com sua bexiga percorresse a bexiga pelo corpo (o que chamei de 

caminhos pelo corpo) descobrindo sensações, movimentos e limites, sem 

agarrar a bola inteiramente, só pelo contato das mãos da bexiga com o corpo, 

sem deixa-la cair. Durante essa prática, observamos bem cada caminho dos 

alunos, propondo que eles criassem mais de um caminho pelo corpo, 

estimulando a busca por outras soluções. Esse momento, podemos dizer que o 

aluno está mais conectado com ele mesmo, precisa de estar em contato 

consigo mesmo e com o outro em equilíbrio. 

Assim, o objetivo dessa sensibilização era aguçar novos sentidos, 

explorando o espaço pessoal – a cinesfera – (RENGEL, 2005), e provocando 

outros equilíbrios e relações entre partes do corpo (RENGEL, 2008). 

Inicialmente começamos a exploração pelo tato, em seguida criando uma 

atmosfera de concentração que preparou o grupo para o jogo seguinte que foi 

desenvolvido ainda com o uso da bexiga. 

Após a prática foi observado que eles e elas entraram em um estado 

mais propício à criação, pois estavam concentrados, presentes. Porém logo 

percebi uma certa inquietação pois as crianças não queriam ficar muito tempo 

na sensibilização, queriam logo dançar, brincar, jogar. Podemos afirmar que, 

de certa forma, é por isso elas se concentram e realizam tudo o que se pede 

anteriormente: para chegar ao fim maior que é o prazer do lúdico presente no 

jogo que fazíamos com a improvisação dirigida. 

Esses foram alguns dos momentos de sensibilização que vivenciamos 

em nossos encontros, como podemos ver há um entrelaçamento, entre o jogo, 

o lúdico que perpassa – inclusive as propostas de sensibilização – tornando 

esse momento prazeroso e propício à aprendizagem e criação. 

É reconhecido na contemporaneidade que a improvisação é uma das 

maneiras de promover a investigação em dança, tanto no meio artístico como 

na esfera de discussão acadêmica. A improvisação tem vários usos, como 

aponta Leal (2012): para preparo, para ampliação de repertório, para criação 

em si ou a improvisação em ato. 
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Aproximamos essa discussão no crédito de que o que se conceitua e 

propõe na arte contemporânea não está dissociada da Dança ensinada pela 

prática docente na escola. Pois também é sabido que a improvisação se 

apresenta como um meio de estimular a sensibilização, composição e 

experiência em dança na escola (MARQUES, 2010). No entanto, abordamos 

esse tema sob o seguinte prisma: qual era a especificidade da improvisação 

em uma Dança Coral e como, a partir disso, essa foi reestruturada para nosso 

contexto? 

Conforme aponta Rengel (2005), a improvisação era realizada por 

bailarinos profissionais que recebiam uma partitura de Laban. A partir dessa 

partitura, era possível garantir que os dançantes experimentassem um leque de 

variações de esforço que perpassava o máximo das possibilidades de 

experiência com o movimento. Ou seja, havia uma estrutura mínima para 

promover uma variação que era formatada através de nexos das relações 

estabelecidas entre as ações corporais propostas, umas às outras 

complementando-se e estabelecendo diferentes qualidades expressivas e 

atitudinais. Em outras palavras, o trabalho de partitura garantia que os 

dançantes experimentassem tanto os níveis alto, como o baixo, tanto as 

sensações entre o leve e o pesado, a expansão como a contração, assim como 

a pausa, passando ora por contrastes repentinos, ora por transições suaves. É 

como se tivéssemos que garantir elementos básicos organizados de modo 

coerente – por uma coerência esta que vem a partir dos aspectos expressivos 

e funcionais do próprio corpo, identificados por Laban. 

Pois, como o próprio Laban (1900) afirma a criança precisa ampliar e 

cultivar seus movimentos, ampliar suas possibilidades e perspectivas. O modo 

operacional de promover esse equilíbrio entre forma e descoberta nos parece 

ser pela improvisação estruturada, ou, como propomos, dirigida (ou conduzida), 

pois esse processo dinâmico não se limita ao estrutural, exigindo uma 

condução poética criativa aberta às imprevisibilidades do processo. 

Neste sentido utilizamos o termo “improvisação dirigida”, a partir do 

termo apresentado em Strazzacappa (2012, p. 156) ao atribuir “à ênfase do 

trabalho em sala de aula” no quadro síntese posto pela autora, que nos 

apresenta o termo “improvisação estruturada”, referindo-se ao trabalho de 

Maria Duschenes. 



108 

Ainda voltando ao que propunha o próprio Laban, que em suas práticas 

com a Dança Coral utilizava esse tipo de método, os movimentos eram 

direcionados como que sendo uma ‘orquestração’, como discutimos no capítulo 

anterior. Sobre esse termo, o filósofo Garaudy (1980, p. 120) ao evidenciar a 

relação entre dança e a vida nos ajuda a refletir como era operacionalizado 

esse processo de orquestração no início da Dança Coral, ao expor que 

 

Von Laban considera a Dança Coral coletiva, como uma experiência 
de grupo semelhante a uma Orquestra. Classifica os bailarinos do 
mesmo modo como se classificam os cantores em tenores, barítonos 
e baixos. Há bailarinos que são mais dotados para os movimentos de 
elevação e os saltos, outros para as posições mais diretamente 
ligadas ao chão, outros que se situam entre esses dois polos. 

 

Em nossos encontros durante a pesquisa, havia pois uma estruturação 

de movimentos (relacionada à Labanotation) que se dava em um campo de 

possibilidades, partindo de uma ação à outra (da contração à expansão, do 

deslocamento à pausa, por exemplo), considerando também as nuances e 

variedades que seguiam elementos de expressividade, ou seja, determinadas 

correspondências entre movimento e determinados sentimentos. 

Acentuamos que o elemento da emoção não era unicamente enfatizado 

por meio de formas pré-configuradas, mas também, em algum momento, 

variava de acordo com o estado do grupo, abrindo espaço para a improvisação. 

Também a expressividade de emoções proporcionada na Dança Coral era um 

momento de comunicar sentimentos relacionados/gerados pelas diferentes 

vivências cotidianas e que emergiam na construção dos movimentos. 

As reflexões acima nos conduziram à realização de vivências com 

improvisação dirigida, nas quais abordamos alguns aspectos da estrela 

labaniana, quais sejam: corpo e ações. Esse é os primeiros elementos que 

considerando, tendo em vista propor uma improvisação dirigida. Mas antes é 

preciso esclarecer: por que essa estrela? A estrela labaniana é foi proposta por 

Lobo e Navas (2003) em uma sistematização dos estudos labanianos, 

sistematização essa que é fundamentada nos estudos de Valerie Preston- 

Dunlop.  
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Imagem 9 - Estrela labaniana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LOBO, Lenora; NAVAS, Cássia. Teatro do movimento: Um método para o intérprete 

criador, Brasília: LGE Editora, 2003. 

 

Partindo dessa sistematização, ainda foi preciso considerar o repertório 

de movimentos que estava presente e era possível de se aguçar a partir dos 

estímulos na prática. Nesse sentido, me permiti experimentar variados 

estímulos, sempre me perguntando: o que falta para completar esse repertório 

de movimentos que se apresenta nas vivências? Percebi que aos poucos, era 

possível, com proposições lúdicas de estrutura simples, variar a gama de 

esforços dos movimentos.  Ou seja, abriu-se para um processo em que houve 

uma dança mais improvisada e não tão codificada, até a improvisação 

propriamente dita, no que os elementos de condução dessa improvisação 

foram evidenciados a partir da repetição de algumas proposições ao longo do 

processo. 

Nessa feita, consideramos as predominâncias de movimento observadas 

nos primeiros contatos de reconhecimento do grupo: havia uma tendência a 

movimentos repetitivos, de danças da mídia, com velocidade rápida, pouca 

experiência com a pausa, poucas explorações diferenciadas e criativas das 

articulações. O deveríamos buscar então era o contrário disso: Explorar as 

articulações de variadas formas; A pausa, a lentidão e a leveza; Criação de 

extratos de composição fruto da própria experimentação, diferente das que eles 

já conhecem; e não tão pré-configurada com as já conhecidas por eles; A 

experiência diferenciada de compartilhar essa criação e não apenas reproduzir 

danças externas de modo individualizado. 

Esse equilíbrio foi buscado em um processo gradual e flexível. 

Narraremos em seguida uma vivência realizada por meio da improvisação 
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dirigida em que exploramos posições e formas mais estáticas (imagens), já que 

as danças que eles dançavam tinham mais movimento rápidos e diretivos, 

então propomos recuperar outras possibilidades complementares, dentro das 

relações que o próprio Laban estabelece. Nessa vivência abordamos as 

articulações, foi o que chamamos: “O dia da sensação de leveza” Como foi 

chamado por uma das alunas. 

 

3.4 O acon(tecer) da Dança Coral 

 

Depois que eles já estavam rindo entre si, pedi para que cada um fosse 

para um lugar...dali ainda olhavam e falavam com os outros, distantes, mas 

perto, como que trocando cinesferas e se contagiando das percepções que 

tiveram há pouco, ainda se divertindo com as descobertas do corpo que 

fizeram juntos. Dado sequência iniciamos uma exploração lúdica das 

articulações, (Rengel, 2008), daí partimos para um exercício inicial que é 

apenas dar as mãos, sustentar a roda. 

Durante o encontro apresentamos dois momentos diferentes da vivência 

a partir da exploração grupal de partes do corpo – tema de movimento – em 

Laban. As crianças dispersaram-se um pouco no início, mas gradualmente se 

centraram, envolvendo-se interessadamente: se alegraram, mudando para 

outro estado de percepção no qual se entreolhavam atentos a entender os 

movimentos dos outros, aproveitando um jogo prazeroso a ser resolvido 

coletivamente. 

Nesse instante percebi uma atitude coletiva de troca e de ludicidade que 

alimentava a dinâmica da prática ao ponto de quererem continua-la. Tal foi o 

interesse que, nos encontros seguintes, queriam repeti-la: “vamos fazer aquela 

dança que todo mundo segue o líder?... que cada um se meche de um jeito e 

os outros repetem?”. A partir disso, sistematizamos variações mais apuradas 

dessa prática de modo mais consonante com a estrutura da Dança Coral. 

Assim, o que de início era uma proposição de iniciação do encontro tornou-se 

prática que mobilizou aspectos formativos em vista. 

Essa foi uma percepção valiosa do processo: a Dança Coral como 

possibilidade de experimentação inicial adequada para a prática de criação em 

dança com estudantes iniciantes. A busca por maior esclarecimento acerca das 
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possibilidades de reconfiguração dessa dança, como operacionalizar sua 

condução motivou a estuda-la mais criteriosamente a fim de potencializar o 

processo prático e a partir dele desencadear outras elaborações de 

conhecimento em torno de seus conhecimentos específicos já pesquisados na 

área. 

Em pé, iniciamos a percepção da respiração: com as mãos encostadas 

no peito, inspirando e expirando. Junto a esse movimento, solicitei que 

retomassem a sequência na qual ao inspirarem “crescessem”, “alongassem” e 

ao expirarem ‘encolhessem’. Estabelecemos a comparação da respiração com 

o movimento do ar entrando em uma bexiga. Para essa percepção, tentamos 

acompanhar de perto inicialmente o que cada criança conseguia. Reiteramos o 

sentido do exercício: a importância de respirar, para não perder o fôlego, para 

evitar o ficar cansaço, além de que a respiração ‘enche todo o corpo’. O 

alongamento do corpo foi notado, embora em alguns momentos não 

necessariamente acompanhasse a respiração. Em seguida realizamos uma 

demonstração, a fim de ampliar a movimentação de cada um, adotando assim 

uma atitude mais diretiva. 

Então fez-se a proposta lúdica! Convidei as crianças para realizarmos 

um exercício chamado “Jogo das 3 posições”, com o objetivo de criação de 

forma corporais pela exploração das articulações e aguçar a memória motora. 

Andando livre e coordenadamente pela sala, ao ouvirem o som da palma as 

crianças realizam uma posição estática em que podem dobrar e torcer partes 

do corpo. A instrução é realizar três posições que tem que ser diferentes entre 

si em relação às partes evidenciadas. Recuperando exercícios de encontros 

anteriores, solicitamos que em cada posição cada um percebesse onde e como 

cada parte do corpo ficou, em todos os detalhes, sem verbalizar. 

Solicitei uma numeração para cada posição na sequência em que foi 

realizada. Daí repetimos o mesmo exercício pedindo a posição pelo número 

seguindo a ordem numérica e depois em desordem, instigando a memória 

motora de cada sequência. Nesse momento, as crianças se esforçam para 

lembrar e posicionar as partes enfatizadas. 

A variação desse exercício foi exatamente explorar as transições de uma 

posição a outra variando o tempo: bem lento e depois mais rápido.Com essa 

variação, principalmente no tempo lento, busca-se uma percepção mais 
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detalhada do que acontece no corpo na mudança de cada posição. Assim, as 

crianças criando três posições estáticas com articulações dobradas, como se 

vê nas fotografias que seguem: 

 

 

Fotografias 23, 24 e 25 - Estudantes em exploração das articulações em posições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

De início, essa variação foi realizada coletivamente, e em seguida 

individualmente, para que os outros pudessem desenvolver a apreciação dos 

movimentos do colega. Nesse momento, sugerimos que as crianças 

comentassem as observações dizendo que partes foram usadas e como, 

sempre depois de cada um finalizar a movimentação. Pôde-se perceber o 

desenvolvimento gradual da movimentação como se esperava no aluno A e B, 

enquanto para o aluno C foi preciso solicitar menos velocidade na execução 

para que a transição pudesse ser melhor visualizada. As observações e 

instruções foram realizadas com o cuidado de não inibir a movimentação, 

provocar timidez ou algo dessa natureza, embora o grupo nesse momento já 
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apresentasse desinibição nos momentos de apreciação. Ao identificarem as 

partes, sempre buscamos que os alunos olhassem todos os detalhes, até os 

dedos das mãos e olhos, como se estivessem olhando uma imagem, uma foto 

de alguém. 

A apreciação torna o corpo em outro estado, por que está sendo 

observado. No caso de crianças, observa-se uma movimentação mais fluida no 

ato de criar, enquanto ao mostrar para a movimentação fica um pouco mais 

contida. Gera-se um foco pela situação de apresentar aos outros. Percebemos 

que a apreciação requer certo cuidado no sentido de não se tornar um 

momento de julgamento do ‘feio’ e do ‘bonito’, ou de quem fez o melhor e o 

pior, como observamos acontecer nesse momento em algumas atitudes das 

crianças quando estas percebem “quem usou mais perna” ou ”foi mais fácil por 

que estava no chão”.  

Embora por vezes as crianças tendam a estabelecer esse tipo de 

comparação, que é a sua forma de expressão, é preciso sempre deixar claro 

que não se trata de competição, mas de observar diferenças que podemos 

encontrar, entender e repetir em nossos corpos. Essa ressalva, nesse caso, foi 

feita pela nossa própria demonstração, repetindo algumas das posições criadas 

pelas crianças para evidenciar as diferenças, enfatizando que cada um faz o 

que seu corpo pediu no momento. Desse modo a comparação é salutar. 

Com enfoque no movimento em posição estática com partes do corpo, 

esse exercício solicita uma movimentação mais contida, voltada para a 

percepção das partes do corpo. A transição e a numeração, principalmente 

quando invertidas (2, 1, 3 ou 1, 3, 2) buscou aguçar a memória motora com 

autonomia do estudante, sem necessariamente a repetição de movimentos 

apresentados pelo professor. 

No ir e vir das posições, o erro e o esquecimento acontecem e, 

acompanhando o tempo de cada um, sugerimos retomadas, novas tentativas, 

atentando não para um padrão de movimento, mas facilitar a efetivação do 

objetivo estabelecido por cada um nas suas capacidades. Nessa ocasião, não 

é demasiado provocar o desafio, a experimentação da dificuldade para sua 

superação. Outras proposições com improvisação dirigida também foram 

realizadas nos encontros e oficinas, como podemos ver nas fotografias a 

seguir: 
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Fotografias 26 e 27 - Estudantes preenchendo espaços e descobrindo movimentações em 

improvisação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

As crianças desenvolveram principalmente a pausa, interação e outros 

equilíbrios. Foi um jogo provocador, que exigia delas a criação de movimentos 

em interação com o outro. Esse foi um jogo bastante envolvente e que se 

repetiu em muitos de nossos encontros, a pedido dos próprios alunos e alunas. 

Outras práticas objetivavam explorar as articulações, conexão membros 

inferiores e cabeça. Explorar variações de giro em diferentes partes do corpo. 

Aguçar a memória motora e também realizar composição a partir de todas as 

movimentações da aula. Na fotografia que segue, vemos os estudantes 

experimentando a rotação (giros) no pé e na cabeça. 

 

Fotografias 28 e 29 - Estudantes em pesquisa de giros em partes do corpo. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 
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Fotografias 30 e 31 - Estudantes explorando a contração no nível baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

Trabalhamos o conhecimento de repertório motor individual e todas as 

possíveis percepções em torno do movimento e especificamente da dança. 

Para tanto, realizamos uma série de procedimentos na medida das aulas, como 

propõe Marques (2012), no sentido de “inventariar” as danças dos alunos. 

Partindo do conhecimento prévio e da vivência em dança que cada um já trazia 

consigo ampliamos esses repertórios por meio das sensibilizações, 

alongamentos, improvisação dirigida, ou seja, por meio da experiência com a 

Dança Coral. 

 

Fotografias 32 - Estudantes realizando uma Dança Coral em improvisação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 
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A imagem acima mostra as diferenças e traços de movimento de cada 

um – uns tendiam a movimentos leves e amplos como os do balé, outros aos 

movimentos mais balançados e ritmados dos pés – o desafio foi agregar as 

diferenças no que elas tinham em comum e incentivar a atitude de reconhecer 

os movimentos diferentes e incomuns que eram feitos pelo outro. 

 Atentamos, com isso, levar cada aluno a experimentar um pouco 

daquilo de que não estava habituado. Alguns alunos disseram achar alguns 

movimentos dos colegas ‘esquisitos’ e diferentes ou mesmo difíceis de fazer, 

pois ativavam partes incomuns de modo diferente, mas por fim, no conjunto 

dos extratos de composição e com todos esses primeiros estranhamentos 

diminuíam. 

A partir daí, podemos provocar esse estado extra cotidiano na criança a 

partir de um jogo inicial, de uma proposta mais lúdica, que ao apresenta as 

características da Dança Coral, como por exemplo a experimentação, 

improvisação em como expressão da subjetividade por meio da linguagem do 

movimento. 

Iniciamos a investigação dos pontos de apoio (Lobo e Navas, 2003). 

Essa sensibilização perpassa os fundamentos básicos do movimento que é a 

respiração, a relação com a gravidade os apoios. 

E é esse processo que se inicia a aguçar a criatividade, que se estende 

além do processo criativo para a formação do sujeito social, pois ao 

experimentar arte ele aprende a conviver a resolver problemas variados. Essa 

tônica educacional está muito presente e é evidenciada no processo artístico. 

 

Comumente, os trabalhos desenvolvidos na linha de exploração e 
improvisação de movimentos raramente recebem o “status” de dança. 
As modalidades "criativas" geralmente são, no mundo da dança 
institucionalizada, simplesmente consideradas como laboratórios ou 
exercícios para aqueles que não são "capazes" de executar outras 
modalidades codificadas (e virtuosas) de dança. [...] Para os 
desavisados, pressupõem um conceito de "não dança", de pura 
experimentação, quando experimentação não é considerada dança 
(Marques, 1999, p. 80). 

 

A inquietação mais evidente e desafiadora foi justamente promover esse 

equilíbrio: constituir de fato uma experimentação compartilhada da Dança 

Coral, a partir de uma estrutura prévia com condução que permitisse momentos 

intensificados de improvisação dirigida, sem necessariamente almejar um 
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resultado dentro das expectativas mais recorrentes de ‘apresentações prontas’. 

Houve uma inquietação a respeito dos resultados, de apresentações e sempre 

a busca por algo definido. 

Para atender tais expectativas, esses momentos foram obtidos sempre 

que depois de uma experimentação norteada por um princípio, mediava com os 

alunos desenhos de pequenos extratos de composição do que havia sido feito 

e que eles consideraram interessantes, mesmo que, no meu ponto de vista 

sabendo que o que mais intenso era o trajeto da experiência anterior a essa 

composição. 

Desse modo, dentro da nossa dinâmica havia o momento da conversa, 

finalizando cada encontro. Havia um momento de relaxamento do chão, com 

livres movimentos de alongamento do corpo: espreguiçar-se, torcer o corpo, se 

esticar ou encolher, desse espaço no chão mesmo fazíamos a roda de 

conversa final onde construíamos saberes que eram compartilhados entre nós 

e foi posteriormente compartilhado com toda a comunidade escolar. 

De nossas vivências construímos alguns extratos cênicos e dentre eles o 

que podemos ver na fotografia a seguir: 

 

Fotografia 33 - Apresentação coreográfica com as crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do pesquisador, 2015. 

 

Faz-se necessário esclarecer que o processo prático sofreu algumas 

interrupções por variados motivos, como feriados, suspensão de aulas, entre 

outros, o que provocou uma descontinuidade de algumas proposições. 

Consideramos e avaliamos a falta desses encontros junto aos participantes do 
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processo: buscamos retomar as práticas anteriores através de outras rodas de 

conversa, dos vídeos, de imagens mais significativas. Se por um lado essa 

imprevisibilidade descontinuou o planejamento de determinadas práticas 

provisoriamente, por outro lado nos impulsionou a buscar outras estratégias e a 

própria ação dos/das participantes no sentido de recuperar o que já havia sido 

vivido em encontros anteriores. 

Dentro dos acontecimentos inesperados, durante o processo de nosso 

estudo de caso (em 2015), a pedido dos(das) estudantes, realizamos uma 

coreografia com a música “Menino Deus” de Mauro Duarte e Paulo César 

Pinheiro, interpretada por Clara Nunes. Trabalhamos o tema do nascimento, 

por meio de gestos simbólicos que recuperavam alguns extratos de vivência 

das aulas, bem como do contexto escolar que refletia um momento de 

introspecção e emoção, pois durante o processo de nossa pesquisa uma das 

crianças que faziam parte da turma faleceu, o que causou grande comoção, 

envolvimento e sensibilização. 

 

3.5 Refletindo sobre a Dança Coral na escola 

 

A partir de todo o trajeto da presente pesquisa, conjugando prática com 

os estudos teóricos, partimos para uma reflexão sobre a Dança Coral pensada 

como um processo composicional compartilhado, em diálogo com o passado 

de maneira ressignificada, atentando para aspectos artísticos, estéticos e 

pedagógicos. Consideramos os esclarecimentos que foram possíveis no 

caminho da pesquisa, fundamentais para essa ressignificação da proposição 

criativa da Dança Coral. 

Nessa perspectiva, a pesquisa acadêmica origina os conteúdos a serem 

trabalhados no espaço escolar, fundamentando-os adequadamente ao 

esclarecer o máximo possível cada elemento específico constituinte desses 

conteúdos por interpretações substanciais de abordagem crítica, profunda, 

ampla e criativa. Porém, as pesquisas não se tornam, posteriormente, apenas 

informações instrutivas e distantes da vivência da prática pedagógica: a 

experiência cotidiana é uma ação fundamental, dialógica e profícua à pesquisa, 

devendo haver uma retroalimentação entre essas ações, o que também as 

legitima reciprocamente, pois, como dizem Ferraz e Fusari (2008, p. 141-142): 
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No ensino de arte, as ações dos professores mostram, 
consequentemente, os compromissos, perspectivas e valores 
assumidos por eles em seu trabalho escolar. Mostram ainda, a 
competência e o conhecimento atualizado da área, por suas 
pesquisas e compromissos com seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

 

A pesquisa, não é demais ressalvar, é um ponto de partida tanto para 

atualização da prática docente quanto para a estruturação inicial que 

desencadeia a operacionalização metodológica dos saberes. Contudo, não 

significa impor um modo único de conduzi-los, pois é possível admitir 

criatividade que surge e é necessária na prática docente. Assim, essa pesquisa 

dispõe elementos que podem possibilitar experiências e reflexões 

sistematizadas, mas não visa homogeneizar ou determinar práticas, sendo 

mais uma interpretação teórica entre outras. 

Ao se pensar em um corpo que improvisa, podemos pensar em 

processo de investigação mais flexíveis. Ao se pensar um corpo celebrante, 

podemos pensar na educação, como um encontro de corpos que festejam, 

sendo a própria dança feita coletivamente um acontecimento dessa celebração, 

ou momento lúdico do encontro que potencializa as interações e o próprio 

estado de vida, de alegria. Uma educação de corpos que se educam no ato 

desse encontro, em uma educação que admite o respeito a diferença, às 

possibilidades de outros corpos e de se colocar em sintonia com o outro. Uma 

educação do corpo mediada por uma atitude docente que esteja sempre 

buscando esses outros lugares e estados do corpo, de valores como o outro. 

Na Dança Coral, o corpo que transita entre códigos e busca a 

improvisação, a ampliação do repertório e da consciência; que busca dialogar 

com as técnicas de sua época sem deixar de inventar e criar. A Dança Coral 

trazia para o corpo dançante de seus participantes uma possibilidade de 

vivenciar um estado de alegria que lhe é própria, uma energia celebrante de se 

integrar com um todo, a partir da sua individualidade. Uma possibilidade de 

vivenciar a dança em processos de investigação coletivas e individuais, um 

corpo que, estando na experiência, é solicitado tanto a colaborar como se 

colocar como propositor de movimentos. 
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Diante de uma sociedade contemporânea, em constantes 

transformações pelas quais também passa a arte, pensar nos princípios que 

regeram a prática da Dança Coral possibilita a reflexão mais ampla do papel da 

dança no processo educativo, tanto no que diz respeito ao que específico na 

dança como na educação do ser social. A constituição dos fatos, das atitudes, 

pressupostos teóricos de um paradigma ou de uma manifestação artística nos 

faz refletir sobre a validade que tais princípios tiveram naquele contexto e como 

eles se relacionados com o que é possível perceber na contemporaneidade. 

Lima e Vieira (2009) nos atualizam que a proposição da Dança Coral 

nos trouxe significativos precedentes para se repensar acerca da inserção da 

dança na sociedade em diferentes aspectos. 

O corpo na Dança Coral buscava uma relação mais equilibrada entre o 

individual e o coletivo, entre o homem e a natureza, ou melhor: entre a 

natureza do corpo do ser humano (cultural-biológica-social) e a natureza do 

mundo, do meio ambiente (espaços, paisagens, elementos naturais) 

dimensões da mesma natureza compartilhando o mesmo elemento. Um corpo 

que transgride, que busca outras experiências, sem deixar de dialogar com as 

produções estabelecidas na cultura. Um corpo que se abre tanto à entrega 

afetiva à experiência sensível, ao prazer à alegria que pode ser promovida na 

dinâmica da dança. Essa entrega sensível se faz, no entanto, 

concomitantemente ao processo de consciência do movimento, uma vez que a 

condução da dança era feita por pessoas mais experientes, que dominavam 

mais os códigos e ‘episódios expressivos’. A própria condição de interatividade 

da dança forçam com que todos se observem, entrem em contato com o 

movimento compartilhado e percebam o que está sendo realizado. Há aí, um 

conhecimento direto que se dá na prática com o outro. Um corpo que festeja, 

mas não só: há não só o estado afetivo de alegria, celebração, mas também o 

trabalho com estruturas prévias, saberes. 

Poderíamos afirmar que o corpo da Dança Coral em que os processos 

mentais, sensíveis e corporais estão atrelados, o corpo vivido parte de suas 

experiências e referências, se põe em atenção diferenciada e se põe a 

perceber e inaugurar sentidos, ações e relações no ato de dançar. Um corpo 

que reconhece a necessidade da dança enquanto prática que potencializa 

diferentes aptidões, a depender dos objetivos. Um corpo compartilhado, que 
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compartilha, que se contagia e é contagiado, que busca perceber o outro, um 

corpo que compartilha reconhecendo assim o processo de intersubjetividade 

potencializador tanto da aprendizagem como da apreciação da dança. 

Diante do contexto que estávamos inseridos me questionava 

constantemente: O que esperar desses alunos? Assim, também fiquei curioso, 

animado em saber o que poderíamos extrair desse processo, convidado a 

‘aventura’ de aprender. Nesse sentido, trago uma leitura que me tocou ao longo 

da pesquisa para discutir um elemento importante que perpassou todo o 

processo e que diz respeito ao processo artístico: o estado lúdico, de alegria e 

disponibilidade acendido pela prática da dança em si. 

 

Basta ver a alegria contagiante das crianças, inteiramente absorvidas 
para ter uma ideia da grande aventura que é criar. Aventura, entrega 
e conquista; rumo a novas experiências e novos mundos. É como se 
as crianças, desde sempre, soubessem colher a essência do ser. E 
em nós, adultos, perdeu-se o olhar aberto das crianças? O potencial 
criador não é outra coisa senão essa disponibilidade interior, essa 
plena entrega de si e a presença total naquilo que se faz. [...] É nossa 
sensibilidade viva, vibrante (OSTROWER, 2013, p. 263). 

 

Pensando assim e diante da experiência vivida reconheci que a 

experiência da criança e do adulto apresentam interfaces que ainda precisam 

ser exploradas: (re)descobrir compartilhando. Essa experiência com crianças 

me fez reconhecer o potencial do encontro, de experimentar a descoberta do 

simples e de que é possível aguçar intensidades que geram movimentos com 

formas desconhecidas, mas que são significativos por que preenchidos pela 

vontade de criar.  Este foi o sentimento que nos contaminou durante a 

pesquisa, a aventura de reviver a Dança Coral Labaniana num contexto tão 

específico como foi o nosso estudo de caso. Uma aventura que nos levou por 

diferentes caminhos, onde tivemos a oportunidade de fazer muitas descobertas 

e construir juntos. Criar uma arte coletiva que pôde ser compartilhada por todos 

aqueles envolvidos direta ou indiretamente nesse projeto festivo que nada mais 

é que um convite constante à dança. 
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4 COMPOSIÇÕES FINAIS: COMPARTILHANDO OS ELOS DANÇADOS 

 

Ou Para continuar-se(r) dançante... 

 

Ora meu esforço de método tende precisamente a arrancar-me a este 
autocentrismo absoluto pelo qual o sujeito, desaparecendo nas 
pontas dos pés, se identifica com a objetividade soberana. Não é a 
ciência anônima que se exprime pela minha boca. Não falo de uma 
segurança do alto de um trono. Pelo contrário, a minha convicção 
destila uma infinita incerteza. Sei que julgar-se possuidor do ou 
possuído pelo verdadeiro é já intoxicar-se, é esconder a si mesmo as 
suas falhas e as suas carências. 

Edgar Morin (1997, p. 27) 

 

 

 

 

Continuar-se dançante, aprendiz. Essa é a atitude que podemos 

demonstrar e cultivar a partir do que se revelou nesse estudo, diante das 

percepções intensificadas em toda investigação. Um processo de vida 

intensificado, de também constituir e descobrir a pesquisa e o pesquisador 

entre o rigor e a sensibilidade. Um saber proveitoso que recupera um silêncio 

interior que reconhece a incompletude, que as relações e reflexões tem seus 

limites, que as descobertas são provisórias, contextualizadas e abertas. 

No fim desse trajeto investigativo que perpassou diferente círculos de 

convivência, inicio outro convite: um novo passo para outras danças, outras 

descobertas. Pelo o processo vivenciado, poderíamos dizer que a pesquisa é 

uma atitude que exige tempo de maturidade, a completude do artista- 

professor-pesquisador que se coloca a aprender a dança que ensina e 

investiga, que mobiliza o estado festivo, lúdico. 

A composição escrita e dançada nessa dissertação emergiu durante o 

processo como um campo de possibilidade para refletir sobre o universo da 

Dança Coral no contexto da educação escolar. Através de uma análise seguida 

do estudo de caso, a pesquisa atingiu o objetivo de refletir, de responder 

algumas inquietações nascidas desde os primeiros trânsitos entre formação e 

prática docente. 

Seguindo uma atitude investigativa alinhada à própria concepção 

complexa da realidade de situações de aprendizagem, o presente trabalho 
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partiu de inquietações que se transformaram ao longo do caminho, na medida 

em que prática se desenvolveu. 

O primeiro desafio foi a construção da metodologia. A problematização e 

o estudo de perspectivas atuais, pudemos entender as especificidades das 

Artes Cênicas do objeto e da prática. Percebi que as leituras do processo de 

apropriação de determinadas perspectivas nos levam a compreender de modo 

transformador tanto a prática, mas como a intenção que move e transforma 

todo o processo pedagógico, artístico, estético, humano. 

Nesse sentido, ao perceber de modo intuitivo e sensorial as práticas 

vividas com a Dança Coral, deparei-me com perguntas basilares que indicavam 

a intencionalidade desse estudo. As indagações primeiras conduziam a outras 

profundidades de análise e essa redescoberta do tema se deu no caminho da 

pesquisa, como em sintonia à visão moriniana sobre método já explicitada. 

Propor a elaboração de constructos prático-teóricos sobre a Dança Coral 

exigiu um compromisso de realizar uma interpretação elaborada com clareza 

de critérios e perspectivas até para abrir outras possíveis interpretações. A 

nossa prática pedagógica contribuiu, mas não foi suficiente, sendo preciso 

reunir os textos mais esclarecedores sobre a Dança Coral. Porém, sendo uma 

manifestação artística do passado - a partir da qual se propôs uma prática na 

atualidade - que se tem acesso apenas por discursos e imagens, é preciso uma 

interpretação teórica que se aproxime do mundo vivido do contexto histórico 

em que a Dança Coral se situou, por publicações que acessam diretamente os 

textos escritos por Laban e por pesquisadores críticos desses escritos. 

Constatou-se que as vivências em dança dos alunos eram comuns entre 

si: tanto as danças que já haviam dançado na escola como fora dela, ou 

mesmo as danças que predominam as mídias de informação. Todos já haviam 

tido experiência com dança a escola. Alguns tinham um percurso de contato 

diferenciando-se apenas em alguns aspectos os quais apontamos: como o 

caso de uma aluna que cursava durante o projeto aulas de balé clássico na 

Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão – EDTAM, os dois meninos já 

haviam tido diferentes experiências com esportes e demonstraram buscar na 

dança mais como uma forma de divertir-se e de fazer parte de algo que é. Nas 

palavras dos alunos: “algo bonito, visto por muitas pessoas da escola”. Ao 

serem questionados sobre as danças mais próximas de sua casa, de seu 
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bairro, os alunos as repetiram em sala o efeito dos movimentos dessas danças, 

a saber: Pastoril, Carimbó, Forró, Funk, Danças de Salão, entre outras. 

 Em momentos pontuais, os próprios alunos ‘brincavam’ de apresentar 

essas danças, por vezes combinando seus diferentes movimentos no espaço e 

entre si – com a nossa mediação – ao que se aproveitou para observar e 

explorar as percepções e habilidades de cada um e fortalecer o trabalho em 

grupo e a ludicidade da vivência. 

Na prática realizada nessa pesquisa, essa percepção dos alunos se 

aguçou mais ainda no sentido do diálogo mais próximo e direto proporcionado 

pelo encontro de contraturno. O contraturno, é possível explorar com mais 

profundidade a especificidade da linguagem de modo mais personalizado. Ou 

seja, trabalhando com maior dinâmica, intensidade o processo do corpo, 

respeitando o tempo individual de aprendizagem e propondo maiores estímulos 

para a criatividade do aluno. Ao viver esse estado no processo com o aluno 

pude perceber que os estudantes têm um universo próprio, modos em 

singulares de se apropriar da cultura, sendo agentes criativos e que por vesse 

aproximam muito do que se entende por um muda adulto. 

Durante a pesquisa observei que na prática com meus alunos, ao 

trabalhar esses dois aspectos da estrela labaniana, as crianças responderam 

de forma positiva, criando a partir da coletividade e ao mesmo tempo da 

singularidade, o que foi possível perceber através da expressividade subjetiva 

de cada um no envolvimento com as nossas propostas de criação. Portanto, se 

os elementos que estávamos trabalhando com o grupo estavam dando certo, 

aprofundamentos esses dois aspectos: a estrutura e as ações corporais, na 

minha prática de forma lúdica e reflexiva para a apropriação e ressignificação 

da Dança Coral na atualidade, recorte que será feito a partir da interpretação 

dos enunciados das pesquisas brasileiras e de referências diretas do 

atualizadores em Laban; de movimento que podem ser compartilhados como 

produtos provisórios pois, para se chegar ao espetáculo, sempre há um 

processo, embora o produto não deva ser priorizado em detrimento do 

desenvolvimento e cultivo dos esforços para não reduzir e limitar as 

capacidades de criatividade dos alunos (MARQUES, 2010; RENGEL, 2008) 

A pesquisa comtemplou, pois, um estudo de caso situado em um recorte 

espaço-temporal no ano de 2015, com um grupo de estudantes em Projeto 
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Artístico Pedagógico no espaço escolar acima citado, situada em um bairro da 

zona norte da cidade. A referida escola apresenta inúmeras iniciativas e 

projetos da entrada da dança em seu espaço, a partir e além do componente 

curricular Arte. Cada espaço escolar tem sua dinamicidade específica e se 

torna um rico campo de ação para explorar o ensino de dança a partir mesmo 

da realidade dada e no diálogo com outras referências culturais, conduzindo a 

aprendizagem em seus potenciais poéticos, transformadores 

(STRAZZACAPPA, 2010; PORPINO, 2011; TIBÚRCIO, 2005; VIEIRA, 2010). 

Apesar de lançarmos orientações mais gerais sobre a importância da 

execução técnica do movimento do corpo nessas danças, não era objetivo 

exigir exibição técnica nem apurá-las com afinco, mas reconhecer essa 

possibilidade de configurar o corpo dentre um universo de possibilidades. 

Com isso, observou-se que o trabalho que visamos seria melhor 

direcionado e envolvente se, entre as experimentações semiestruturadas, 

houvesse esporadicamente sequências preferencialmente de danças 

reconhecidas, ou ao menos estímulos musicais de ritmos dessas danças. 

O mais necessário e delicado foi justamente perceber os estados de 

cada um e criar uma ambiência propícia ao objetivo do encontro do dia. 

Aproximar os corpos, sensibiliza-los, elevar o nível de energia e atenção de 

modo preciso, lúdico e estimulante. 

Assim todos os elementos da cena dançada ou mesmo de processos 

são valorizados no mesmo patamar, como está se propondo na 

contemporaneidade em dança, com a contaminação de linguagens e a 

polissemia do corpo, ocorre a interface entre linguagens que se resolve no 

corpo do artista. 

Inesperadamente, observava os alunos realizarem discussões sobre 

quem sabia dançar melhor determinado movimento de alguma dança 

conhecida, conversas que por vezes tive que mediar no sentido de evitar 

conflitos, mas também para aproveitar para incentivar e problematizar as 

diferentes possibilidades do corpo, o uso de determinadas partes e suas 

relações com o todo. 

Podemos enfim concluir que as 4 horas por encontro, previstas dentro 

do cronograma do projeto – na parte do estudo de caso, deu para trabalhar 

cada proposta, cada atividade com mais cuidado, estabelecendo um processo 
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com continuidade, buscando andamento equilibrado da aula no sentido de 

encaminhar em as atividades de forma que haja uma abordagem mais 

prologada em que se valorize as percepções sensíveis e que dedique 

momentos de reflexão sobre o que foi feito, para o compartilhamento de 

conhecimento mais clara possível. Tais percepções são captadas no imediato 

momento da observação direta do olhar sensível de quem conduz o processo. 

Com isso acreditamos que a pesquisa oferece possibilidades de 

desdobramentos futuros no referente à relações possíveis entre a Dança Coral 

e Educação, ou ainda sobre as características da Cultura festiva presente na 

Dança Coral e suas possibilidades de contaminação nos espaços escolares e 

não escolares, como proposta de educação pela arte. 

Nessa composição final, é mister reconhecer os compartilhamentos 

entre as perspectivas adotadas na nossa interpretação, como se apresenta nos 

parágrafos seguir. 

Abrindo o caminho dessa pesquisa, Tibúrcio (2005) nos esclareceu que 

os processos criativos educam e assim se tornam uma possibilidade para a 

investigação de outros moveres, outras descobertas de movimentos, processos 

que tem a mesma importância que os produtos. A dança nesse sentido 

considera um corpo em processo de relações com outros corpos, um corpo que 

é processo em si, que está em diálogo(s) com outras referências culturais do 

passado, com as memórias mais individuais inscritas no corpo, processo que 

pode recuperar referências dos antepassados (como na Dança Butô, por 

exemplo), potencializando na interação e nas intensidades da poética do corpo 

nossos potenciais a partir da existência cotidiana ressignificada pela dança, 

pelo trabalho poético que pode considerar tanto maneiras diretivas de conduzir 

como processos de improvisação. A Dança Coral potencializa esse processo, 

mesmo que haja conflitos, dúvidas, descobertas inesperadas, problemas que 

nos fazem aprender outras possibilidades, considerando a necessidade de 

mais tempo para sensibilizar o corpo e de reconhecer também o tempo e as 

limitações do outro. 

Indo um pouco mais além, é possível pensar, a partir do que propõe 

referida autora e em relação ao nosso enfoque de estudo, uma educação que 

aguce a nossa sensibilidade vibrante nas vivências em dança mais singulares, 

uma educação que seja envolvente, que planeje mas considere  a novidade do 
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imprevisto, uma educação que possa ser considerada como uma ‘aventura’ no 

melhor sentido, que inaugura outras percepções ate então que esteja envolvida 

de um ato preenchido de sentido colaborativo. 

Na esteira desse campo da discussão pedagógica em dança, os 

fundamentos da Arte na Escola em Ferraz e Fusari (1993, 2009), Brasil (2000, 

2013), entre outros, reforçaram a Arte como um campo de conhecimento 

significativo com suas especificidades e que ainda abre para reflexões na 

atualidade. No que se trata especificamente da dança e educação, no contexto 

de pesquisa brasileiro, a problematização da dança no ambiente escolar 

institucionalizado, em Marques (1996, 1999, 2003, 2010, 2012), Strazzacappa 

(2001, 2003, 2012, 2013), Strazzacappa e Morandi (2001), Rengel (2003, 2006, 

2008; 2010), Porpino (2006, 2011, 2014), Tibúrcio (2005, 2006, 2010, 2011, 

2014), Vieira (2011), Vieira e Lima (2009)  evidenciaram aspectos espe´cificos 

da fundamentação prática e teórica necessária à condução do ensino de 

dança. .  

Em Machado (2010a, 2010b, 2013) foi possível entender com mais 

clareza a atitude de aproximação com o contexto infantil: reconhecer a criança 

como ela se apresenta na interação, como agente que também aprende e 

ensino com o docente, por vezes até mesmo conduzindo o processo. Dessa 

maneira, georu-s em certa medida uma troca potencializadora do processo.  

Os estudos de Hodgson e Preston-Dunlop (1990), Maletic (1987), 

Bradley (2009) e dos artigos aqui referenciados e presentes em Mommensohn 

e Petrella (2006) nos propiciaram um acervo detalhado de informações, dados 

históricos, revelando tanto o aspecto biográfico como os sentidos e 

acontecimentos vivenciados por Laban, demonstrando um complexo 

entendimento das concepções labanianas, revelando a extensão do movimento 

coral mais amplo ao mostrar a iniciativa de Laban em contribuir na constituição 

de um campo conceitual e prático para a dança para a dança de sua época  

ensino formal que talvez não houvesse antes, conquista compartilhada que 

ainda reverbera na atualidade (MARQUES, 2012). 

Desses estudos de alto rigor e prestígio dentro das discussões sobre o 

legado labaniano, recolhemos o que foi possível dentro de nosso horizonte 

interpretativo, reconhecendo o cuidado em interpretá-las a partir de outros 
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pesquisadores brasileiros, abrindo assim para que outras interpretações sejam 

possíveis em conjugação a práticas.   

Nesse sentido, reconhecemos a contribuição muito valiosa das 

pesquisas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Fernandes (2006), em 

Paternostro (2011), Scialom (2009), em suas diferentes perspectivas de 

conhecimento por nos abrirem caminhos e entendimentos de um contexto 

passado que foi a Alemanha; algumas ‘constelações’ do universo labaniano 

que pudemos ver, ao evidenciar como seu pensamento é atual e vivo entre 

seus discípulos, estudiosos, atualizadores no Brasil, um Laban que se fez 

plural (um Laban compartilhado, poderíamos dizer no nosso caso) pelos 

diferentes estudos e práticas dos indivíduos que entraram em contato com 

esse legado, como o fez mais diretamente Maria Duschenes.  

Strazzacappa (2013) nos acenou uma importante ressalva quanto a 

presença da dança em festas de escola, dizendo que é possível pensá-las 

como stopim para um contato significativo com a Dança na escola, sendo a 

questão central o processo de elaboração dessa dança.Ao que nos parece, 

essa discussão é valiosa e está em iniciação no campo de discussão, mas já 

acena para outras possibilidades como a apresentada para a autora. No caso 

da Dança Coral. 

Ressalvamos que as relações aqui estabelecidas são reflexões que 

fundamentadas em parte pela atualização dessas pesquisas, como um diálogo 

profícuo e esclarecedor de determinados processo culturais que atravessaram 

e atravessam o corpo, como, por exemplo, a cultura festiva, a celebração da 

dança em si. Interpretando os enunciados desses estudos foi possível delinear 

a contextualização histórica (em um recorte de enfoque específico) necessária 

ao trabalho docente, assim como a prática e a apreciação (MARQUES, 2010). 

Marques (1996, 2010) por nos fazer entender os conhecimentos 

labanianos não como uma fórmula pronta, mas um rol de conhecimento que 

podem ser entrelaçados às mais diferentes experiências em dança dos 

indivíduos, explorando sim a sensibilidade no que há de mais individual, mas 

sem perder de vista a relação com a sociedade, com as questões do nosso 

tempo. Nesse sentido, podemos reafirmar mesmo que seja redundância que a 

dança coral foi evidenciada nesse estudo como uma possibilidade entre outras, 

em um cenário contemporâneo diversificado dessa atualidade. 
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Em Vieira e Lima (2009) encontramos valiosas interpretações sobre o 

entendimento da Dança Coral na sua configuração estética, seu papel para o 

que as autoras dizem de democratização da dança, como uma possibilidade de 

permitir uma educação compartilhada que nos façam repensar em que medida 

a tecnologia, e a relação com o trabalho e o ócio, enfim as práticas corporais 

difundidas na sociedade contemporânea podem ser equilibradas quando o 

excesso venha a impedir a possibilidade de vivenciar outros estados de ânimo. 

Poderíamos afirmar que a Dança Coral pode ser ressignificada, mantendo o 

diálogo com as configurações estéticas dos primórdios dessa dança; que pode 

ser uma estratégia de ensino rica que pode agregar também outras danças e 

partir de movimentos cotidianos a depender da criatividade docente. 

Porpino (2006) nos fez entender a dança como vivência estética 

carregada de sentidos existenciais, desvelada em uma linguagem intercorporal: 

o encontro, o abraço capaz de desvelar a poesia do corpo polissêmico, capaz 

de reunir o que foi cindido por uma cultura de racionalização acentuada em 

detrimento do sensível, como foi no início do período moderno da civilização 

ocidental. A perspectiva da autora no convida a dançar os sentidos 

personalizados da dança, sentidos que, por mais individuais que sejam, 

compartilham de contextos coletivos nas diferentes e inusitadas danças da 

contemporaneidade em que coexistem proposições criativas e estéticas.  

Nesse sentido, o estudo da Dança Coral nos fez reconhecer com maior ênfase 

a importância do outro indivíduo no ato de dançar, de poder estar aberto a 

compartilhar percepções, sentidos, movimentos, estado de alegria, de 

colaborar com o outro. Ainda que para muitos essa intenção seja uma utopia. 

Mas um ponto de partida para novas tentativas, outros estudos, descobertas e 

possam nos fazer atravessar outros círculos de convivência e conhecimento. 

Na composição desse texto dissertativo, por vezes o verbo foi usado em 

primeira pessoa, por vezes na terceira, por vezes em um “nós”: um 

compartilhamento de vozes, tanto desse pesquisador como dos autores, das 

crianças, das imagens, das fotografias.,uma composição compartilhada como 

propomos.Concluímos dizendo (provisoriamente) de que é possível traçar 

caminhos de pesquisa de modo singular. Como expôs Morin (1997), não 

estamos no alto de uma certeza absoluta e soberana, sobrevoando sem 

reconhecer os limites de cada pesquisa.  
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Nesse sentido, essa pesquisa abre outros desdobramentos, tais como: o 

que mais pode ser dito sobre a Dança Coral nos mais variados espaços de 

educação, de aprendizagem da cultura humana? Quais fragmentos de uma 

cultura festiva podem ser recuperados e relacionados às nossas danças 

atuais? Que outros possíveis entendimentos e práticas podem ser gerados no 

encontro entre o legado labaniano e a prática docente na atualidade? O que 

mais pode de ser investigado sobre esse compartilhamento dançado, essa 

alegria que nos contagia nas danças já criadas e nas danças que criamos 

inseridos nesse estado de alegria promovido pela? Há muitas respostas 

possíveis, a serem descobertas e compartilhadas nesse cenário 

contemporâneo artístico, estético e pedagógico de constantes transformações, 

transformações desde o mais individual ao mais coletivo. É possível descobrir 

compartilhando ainda mais ao se pesquisar tantos outros aspectos da Dança 

Coral que não foram abarcados nessa interpretação. As contribuições do 

presente estudo podem também ser consideradas como um fragmento que 

compõe a humanidade, como afirma Fisher (2007), tanto nas produções 

artísticas como na formação humana de modo mais amplo. 

Essa é a nossa composição final (provisória) que abre o convite para 

outras composições: continuar-se e ser dançante pela vida, investigando, 

dançando, descobrindo a dança potencial dentro cada um de nós, com/por 

todos nós, dançando o equilíbrio entre os elos que nos fazem simultaneamente 

pertencermos e nos diferenciarmos ao mundo compartilhado, dançando entre 

reflexões, rigor e flexibilidade. Como nos ensinou Laban apud Maletic (1987), 

uma dança possível sim tanto para milhares de pessoas, mas também possível 

para grupos menores, como foi no nosso estudo que buscou enfocar um 

extrato mais específico visando contribuir no campo de discussão do ensino da 

dança. Uma dança que traga mais vida, alegria, fluxos de movimentos 

diversos: uma dança que todos (grupos com diferentes quantidades de 

pessoas) podem dançar suas danças, nas mais diferentes esferas da vida 

humana que pode continuar-se(r) dançante em cada um, em cada um de nós. 
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APÊNDICE-ENTREVISTA 

 ENTREVISTADA: PROF. DRª KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO – UFRN 

DATA: 17/06/15 

LOCAL: DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFRN 

  

1-      O que pode ser comentado a respeito do cenário de ensino de dança na 

educação básica de Natal no que diz respeito à viabilização de oportunidades de 

sensibilização e criação em dança? 

  

É uma questão ampla, dá uma tese de doutorado. O que tenho percebido no meu 

contato com ensino de Dança em Natal é que a Dança tem sido ministrada por 

professores de Arte e Educação Física. Mas eu ainda vejo pouco esse dialogo no 

contexto da Escola. Meu contato maior com a educação pública na verdade é com a 

gestão municipal. Tenho pouco contato com a gestão estadual. Do município eu consigo 

ter um pouco de visibilidade por que eu oriento um trabalho de doutorado que fala dessa 

formação dos professores no município. O que eu percebo é que a gente tem pouco 

professores no município que trabalham com o ensino da dança: em 2001 a gente teve o 

primeiro concurso que passaram professores para o ensino da dança e desses 13 tem 

poucos que ainda estão na Escola ensinando. A gente tem os primeiros egressos do 

Curso de Dança que estão fazendo concurso e então eu acho que a gente vai ter uma 

nova visibilidade aí pela frente do Ensino de Dança na Escola. Mas o que eu tenho 

percebido no contato com os professores que o Curso de Educação Artística  embora 

tivesse já um movimento de Dança no Departamento de Artes e  tivessem disciplinas, 

mas as disciplinas eram muito poucas para a formação do professor para o trabalho mais 

específico do Ensino de Dança, daí a necessidade de fazer cursos posteriores, que eu 

acho que é um pouco o seu caso que procurou aperfeiçoamento, independente dessa 

formação ter sido precária ou não, a gente faz curso de aperfeiçoamento – mestrado, 

doutorado - para ampliar os conhecimentos. Mas,  pelo que conheço do ensino de dança 

aqui em Natal, uma coisa que eu tenho percebido e que eu tenho discutido bastante 

(talvez isso pode contribuir com seu pensamento) é que há uma pouca aproximação 

entre os artistas da cidade que produzem dança e o ensino da dança na escola. Isso é 

uma coisa, por exemplo, que a gente tem trabalhado no PIBID: a gente tem um Projeto 

que se chama “Dança em Trânsito” que tenta fazer esse trânsito da Escola para as Casas 

de Espetáculo, ou para a Universidade, da Universidade, do artistas para a Escola, fazer 

esse trânsito. A gente trabalha isso em duas vias: o aluno sai da Escola, o Artista vai 

para Escola. Por quê? Eu vejo que o ensino de dança na Escola ainda está voltado para 

algumas poucas possibilidades. Por exemplo: uma possibilidade que é muito utilizada é 

o trabalho com as danças populares, que um conteúdo que geralmente os professores 
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tem trabalhado na Escola até em decorrência da Festa Junina, dia do Folclore, mas não 

só isso, pois é um conteúdo importante. Só que o universo da Dança é muito mais 

amplo que as Danças Populares. E eu penso que há um distanciamento muito grande das 

produções de dança da cidade para a Escola, daí a necessidade da escola conhecer, 

primeiro, o seu entorno, o que que existe de dança, quais são os artistas que existem ali, 

né... a necessidade do professor de dança levar os alunos pra assistir os espetáculos que 

acontecem na cidade, de levar os artistas pra dizer como eles produzem. Por que hoje na 

perspectiva da Dança Contemporânea, cada obra se produz de uma forma diferente. 

Nenhuma obra se produz do mesmo jeito da outra... que é diferente, por exemplo, 

quando a gente tem a pedagogia tradicional e a gente tem, por exemplo, o  Ballet 

clássico: todo mundo que faz Ballet clássico sabe como é que se monta uma coreografia 

de Ballet Clássico. O diretor, o coreógrafo, diz os movimentos e as pessoas aprendem 

aqueles movimentos que já são pré-configurados, ele junta uma certa quantidade de 

movimentos e monta a coreografia. Embora a interpretação da pessoa que vai 

dançar excede essa junção de passos obviamente, por que uma coreografia não é só uma 

junção de passos: tem um conteúdo expressivo muito mais amplo. Mas eu vejo que a 

dança na escola ainda está muito voltada para esse tipo de fazer. Não só o que o 

professor dá, mostra e monta a coreografia, eu vejo também que há também uma 

liberdade maior, que eu acho que é um trabalho que vem da Dança Moderna, de os 

alunos explorarem possibilidades de movimento e tecerem suas próprias coreografias, 

mas eu percebo que ainda falta uma visão mais ampla que eu acho que está colocada 

pela Dança Contemporânea hoje, que é de uma arte propositiva: que o artista propõe 

uma produção em dança que ela deve ser vislumbrada também pelos alunos da escola 

pra que os alunos da escola também possam se pensarem como propositores de sua 

própria dança, não só do aprendizado de certos movimentos. Mas que eles possam ter 

uma proposição: “ah, eu quero fazer minha coreografia a partir de uma situação, a partir 

de um contexto, de elementos que eu gostaria de pesquisar”. Isso está muito voltado 

para a pesquisa de movimento mesmo, né,  da pesquisa de contextos, para trazer isso pra 

sua dança, para que os alunos poderem criar as suas próprias danças, sabendo gerar 

proposições como se faz hoje na Dança Contemporânea pelos artistas. Então, eu vejo 

que o Ensino da Dança ainda carece dessa aproximação, por que se não a gente vai ter 

sempre na educação processos que que já estão dados na Arte há muito tempo – claro: 

processos esses ainda muito importantes – mas que existem outros modos de fazer arte 

hoje que ainda estão muito distantes do ensino de dança na escola. A gente precisa fazer 

essa aproximação. Isso é uma coisa que eu tenho refletido ultimamente, aliás desde a 

minha tese eu já refletia. Só que agora a reflexão vai tomando outros rumos, outras 

possibilidades, que é um pouco da configuração que a gente tenta hoje no PIBID, assim, 

juntar, promover diálogos entre esses contextos: o contexto da produção artística, que 

acontece fora da escola, do ambiente educacional formal e aquele que acontece fora da 

escola. 

Na tese eu discuto o seguinte assim: os processos pelos quais passam os artistas 

para a composição de suas obras, são processos educativos. Eles são educação. E há 
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que ter uma aproximação dos contextos, do formal, do informal: como as pessoas estão 

produzindo dança? Por que um contexto aprende com o outro. 

Na tese é colocada a questão do corpo, do corpóreo, da vivência estética, da 

relação intercorporal que se dá no ato da vivência da dança, como é colocado por 

Garaudy... 

Isso tá colocado também pela ideia dos neurônios espelhos. Damásio e outros 

cientistas atuais das neurociências explicam isso. As neurociências tem um trabalho 

voltado pra isso. Garaudy não faz essa menção por que não é da área dele, é um 

filósofo. Essas ideias dos neurônios espelhos: por exemplo, quando a gente assiste um 

espetáculo de dança, e que a gente tá envolvido com isso que a gente tá assistindo, são 

ativados os mesmos neurônios que são ativados por quem está dançando lá. Então existe 

essa troca empática. Assistir dança para quem faz dança é fundamental, por que você 

mobiliza uma série de percepções, do pensamento. Quem pratica dança também tem que 

assistir dança. 

Na sua tese há uma discussão sobre essa relação, a posição enativa, do ponto 

de vista da biologia... 

Aí é uma perspectiva da biologia, em Maturana e Varela, que é esse conceito 

de enaction que é essa possibilidade de imbricamento do sujeito no mundo que ele vive. 

Há uma relação de reciprocidade, eu mudo o ambiente que eu estou ao mesmo tempo 

que o ambiente me modifica também. Existe um paralelo com a produção do 

conhecimento. Isso também com relação à cultura: ao mesmo tempo que eu modifico a 

cultura, ela me modifica também. Não existe uma determinação, você não está ali só 

pra ser modificado pelo contexto que você está, você modifica também aquilo que você 

vê, o ambiente que você está, as pessoas que você convive, inevitavelmente há essa 

reciprocidade, essa troca. 

No campo da Arte há discussões sobre isso... 

Há várias discussões sobre isso. Por exemplo, com relação à experiência 

estética, a educação estética, por exemplo: quando você observa uma obra de arte, não é 

só a arte que te modifica, você a modifica. Mesmo quando não é na arte interativa, 

mesmo quando você assiste, mesmo que de longe, você tem uma empatia com aquilo 

que você está assistindo. Então, por exemplo, quando um bailarino está num palco e ele 

tem uma plateia X, ele só pode dançar aquilo eu lhe permite dançar junto com aquela 

plateia. Quem dança experimenta muito isso, quem atua nas Artes Cênicas. Tem dia que 

o público lhe permite ter uma energia em cena, que é diferente de outro dia, por que há 

uma troca ali, energética. Por que há essa troca. O público também modifica a cena. 

Não é só “eu vou pro teatro” e saio modificado. Não: há sempre uma troca. 

Principalmente nas Artes que são presenciais, mas isso acontece também nas outras 

artes, nas peças que estão lá no museu, por que a gente dá significado ao que a gente vê, 
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uma escultura, uma pintura. A gente dá significado àquilo também. A gente faz aquela 

peça que tem uma materialidade diferente da nossa, que não é um corpo humano, que é, 

por exemplo, uma escultura, a gente também dá um sentido pra aquilo, a gente faz com 

que ela seja apreciável, que ela não seja, que tenha valor de arte ou não, que outras 

pessoas apreciem ou não. A gente modifica também de alguma forma a obra. 

2-      Podemos afirmar que as condições espaciais, temporais e quantitativas do 

espaço escolar interferem na abordagem e na aprendizagem em dança, devido às 

especificidades dessa área. A realização de oficinas e projetos artísticos em alguns 

espaços escolares de Natal parecem oferecer condições para um trabalho mais 

prolongado e processual, ou mesmo mais amadurecido em termos de composição 

coreográfica. Como está esta estrutura em Natal? Qual o seu posicionamento sobre a 

realização de Projetos e oficinas em contra-turno? 

  

Bom, eu sou muito favorável aos projetos e oficinas no contra-turno pelo motivo 

que você já disse aí. Acho que são possibilidades que os alunos têm de aprofundar suas 

experiências em dança. Às vezes há um paradoxo por que ao mesmo tempo que a gente 

prima pela dança ser um conteúdo do ensino regular, a gente tem também uma carga 

horária muito restrita da dança na estrutura curricular das escolas hoje pelo menos aqui 

em Natal. Inclusive agora diminuiu. Mas eu vejo assim que, mesmo com essa pequena 

carga horária, acho que é importante garantir esse espaço e a gente promover espaços 

onde o aluno ele tenha condições de vivenciar, de apreciar, de contextualizar a dança, 

mesmo que esse espaço seja mínimo. Mas se existe esse espaço de tempo então eu vejo 

que o professor tem que fazer um planejamento que seja possível de ser realizado nesse 

tempo, nesse curto espaço. É possível se realizar alguma coisa. Obviamente não vai ser 

possível realizar o que talvez a gente gostaria que fosse ser realizado. Mas a gente tem 

que trabalhar com as condições que a gente tem, e lutar para que essas condições 

melhorem. O que é muito comum é que muitas vezes os professores tem um ideal de 

ensino de dança na escola, de como pode ser, eles encontram condições desfavoráveis e 

então, como eles tem um ideal já pré-concebido de como pode se realizar o ensino da 

dança e as condições não favorecem esse modelo de realização, então eles muitas vezes 

usam isso para não realizar um trabalho por que não existe outra condição de realizar 

nas condições que são oferecidas, embora eu pense que a gente não se distancie da 

crítica a esse conjunto de coisa que agente tempo que eu acho que a crítica é importante 

e a luta por melhores condições educacionais sempre. A gente como professor tem um 

compromisso de encontrar algo que seja realizado dentro das condições por que se não a 

gente fica na reclamação: “ ah, eu não faço por que não tem as condições” e aí a figura 

do professor vai por água a baixo por que simplesmente o professor não desempenha 

aquilo que seria possível. Bom, tem uma coisa também que eu acho que está relacionada 

a espaço que eu tenho discutido muito, inclusive no PIBID também, que é: qual é o 

espaço para a dança na escola? A gente ainda encontra muito, não relacionado às 

professoras hoje do PIBID, acho que elas tem uma visão mais ampla disso, pelo menos 

as professoras que estão comigo, mas é muito comum também, pelo que observo nos 
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curso de formação que eu tenho ministrado, os professores dizerem: “ ah, mas a escola 

não tem uma sala de dança, a escola não tem espelho”. Mas, o que é necessário para 

você, hoje,  fazer realizar um trabalho de dança na escola? O que é imprescindível? Por 

que assim: a dança se faz sem música, a dança se faz sem espelho, a dança se faz sem 

barra, né? E a dança hoje pode ser feita em qualquer espaço. A Dança Contemporânea 

inclusive foge desses espaços tradicionais para experimentar outros espaços. Então é 

comum hoje, por exemplo, os artistas irem fazerem laboratórios na praia, no campo, né. 

Bom, eu não estou dizendo que a gente não lute por boas condições para ter uma sala de 

dança decente, pelo menos do silêncio necessário, com a limpeza necessária para se 

deitar no chão com um som também necessário, por que às vezes a gente precisa usar a 

música, né? Mas o que eu quero dizer é assim: o fato de não ter uma sala com espelho, 

com barra, com piso de madeira flutuante não quer dizer que a dança não seja realizada, 

não possa ser realizada. Por que existe outras possibilidades de realização também, né? 

Então eu vejo, por exemplo, que esse modelo de uma sala de dança, de um espaço de 

dança adequado ainda está muito voltado para a Pedagogia Tradicional da Dança, que é 

a sala de Ballet. Então parece que só se pode fazer dança nesse espaço, e isso não é 

verdade, se pode fazer dança em qualquer espaço. Obviamente, acho que a escola pode 

explorar seus espaços de dança.  Obviamente a gente precisa de uma sala limpa que 

aluno possa deitar no chão, ele possa escutar as batidas de seu coração, sua respiração, 

você ter um espaço tranquilo pra conversar, pra fazer um trabalho de consciência 

corporal com os alunos. Então eu vejo que esse espaço e tempo da dança pode ser muito 

ampliado pelas Oficinas e pelos Projetos, né? Por que acho que é uma oportunidade dos 

alunos terem aquela experiência que ele tem na aula de Arte como Componente 

Curricular. No Projeto ele pode ter infinitas possibilidades de ampliação, se ele quer 

realmente ter mais oportunidades como aquela. Mas eu vejo que a sala de aula mesmo, a 

estrutura curricular da aula de Arte é o mobilizador para que isso aconteça, deveria ser o 

mobilizador, para que depois a oficina tenha um sentido. E não o contrário: o aluno só 

vai para a oficina por que na aula de Artes não se faz nada. Acho que essa relação é 

muito importante por que se não a gente perde de vista o sentido da Dança na Escola. Se 

a gente favorece só as oficinas a gente está tirando essa responsabilidade de ter o 

conhecimento da dança como conteúdo. E se a gente valoriza só a sala de aula, a gente 

tá tirando a oportunidade do aluno aprofundar aquele conteúdo em um espaço mais 

favorável. Então eu sou favorável às oficinas, às escolinhas, como se chama, né, 

diversas formas que se chama isso, mas eu penso que ela deve ter um eixo 

articulador com o componente curricular de Arte. 

  

3-      No aprendizado em dança, o que pode ainda ser dito sobre maneiras 

diferenciadas que provoquem estados de dança que não sejam necessariamente pela 

abordagem de repertórios dançados? 
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KARENINE: Bom, eu estou discutindo isso na minha pesquisa agora. E eu 

tenho discutido muito isso ultimamente. Eu percebo assim que a dança no ambiente 

escolar ainda se faz muito pelos repertórios. Eu não acho que isso é uma coisa ruim, né. 

Mas eu vou voltar ao que eu tinha falado antes: a experiências dos artistas hoje. Acho 

que a Dança Contemporânea tem trabalhado muito com essa perspectiva da percepção, 

da estesia, da sensibilização. Isso é uma coisa que começa com a Dança Moderna. No 

Ballet Clássico não existia essa discussão sobre o corpo, do indivíduo conhecer-se a si 

mesmo para criar sua própria poética, de ele criar sua poética como algo que sensibilize 

o público - poética nesse sentido de ‘algo que sensibilize o público’ e provoque essa 

empatia no público que a gente estava falando. Obviamente o que você está chamando 

aqui de estados de dança acontece também quando um bailarino dança um repertório, 

né. Por exemplo, vamos pensar aqui no Maracatu, que é um repertório de dança, não é? 

Quem vai me dizer que a pessoa que tá dançando Maracatu ali não entra nesse estado 

de dança e que quem está assistindo também? É óbvio. Eu  quando vejo o Maracatu fico 

enlouquecida. Você fica tomado por aquele estado de coisa, aquela beleza! Eu sou 

encantada por Maracatu. Só que muitas vezes esses repertórios são ensinados a partir de 

uma pedagogia que é tradicional, que é o ensino do passo. Muitas vezes no ensino 

desses repertórios os professores não levam o aluno a entender o sentido que aquilo tem 

ali para aquelas pessoas que dançam, ou que estado de dança acontece ali, como as 

pessoas entram naquele estado de dança, né? E às vezes o que é ensinado é o 

movimento pelo movimento, quando muito fala do contexto, do histórico, né? Eu penso 

que o aluno precisa ser sensibilizado, não é só sensibilizado só pra assistir, ele precisa 

ser sensibilizado na sua possibilidade de gerar movimento, né?              Eu tenho 

trabalhado isso a partir de algumas coisas: uso de objetos, no acesso à memória, na 

Disciplina agora, Técnica da Dança, a gente trabalhou um pouco com isso, com a 

exploração dos usos dos espaços, é uma possibilidade...e principalmente do trabalho de 

consciência corporal, através de n possibilidades. Tem muitos trabalhos que se pode ter 

como referência: da eutonia, do trabalho de Klauss Vianna, Método Dança Educação 

Física de Edson Claro, por exemplo, as técnicas orientais, como o Yoga, o Tai chi chuan 

que eu tenho particularmente me debruçado mais agora e infinitos trabalhos que são 

maneiras de você  sensibilizar o sujeito pela percepção de seu próprio corpo, da sua 

própria existência, para que você também possa conhecer o repertório, e poder se 

sensibilizar com a experiência do outro que dança aquilo também, e não aprender o 

repertório só como um conjunto de passos que você aprende e apresenta. Então, essa 

questão dos estados, do que você tá chamando aqui de estados da dança, né, é uma coisa 

que se dá hoje muito fortemente na Dança Contemporânea e eu acho que muitas vezes 

isso pode ser alcançado também do ponto de vista da visibilidade de como os artistas 

produzem suas obras também, não só desse trabalho de consciência corporal, né, mas 

de como as pessoas produzem suas obras, né. Vou dá um exemplo aqui: a gente estava 

fazendo um trabalho de técnica e estética ontem e eu pedi aos alunos para fazerem uma 

proposição em dança e apresentarem ao final.  Aí um aluno quis dançar o medo. Aí que 

perguntei como ele tinha feito o processo. Ele juntou com mais dois amigos e os amigos 

vendaram nos olhos e começaram a dar estímulos que ele realmente vivenciasse aquele 

medo e pensasse como era o movimento dele quando ele está com medo, né. Então ele 
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fez realmente um laboratório. Quer dizer: ele experimentou um estado do corpo para 

criar a sua própria dança, um estado de medo, não é? Então esse trabalho com as 

sensações, de você se auto conhecer, de você explorar possibilidades de sensações 

diversas, né, é fundamental para esse estado de dança. Tanto para quem explora o 

estado no qual você coloca suas próprias possibilidades de movimento e cria sua própria 

forma de se movimentar sua própria dança a partir da improvisação, como também para 

aquelas pessoas que dançam repertórios já prontos. Por que assim: o bailarino também 

se sensibiliza pra dançar o que ele dança. Ele também tem um ritual. Se a gente pensar, 

por exemplo, o Coco de Zambê: existe todo um ritual que inclui a bebida alcoólica, que 

inclui os batuques que geram um estado emocional forte no corpo da pessoa que dança, 

existe ali todo um sentido que é importante a gente conhecer pra gente entender o que é 

o Coco de Zambê, que não é só um monte de homem batendo um tambor e  uma pessoa 

vai pra roda fazer um monte de movimento diferente. Não é só isso, né, existe ali um 

sentido daquilo, um estado, uma sensação, que se precisa conhecer também, e se precisa 

também experimentar, pra que se conheça aquela dança. Bom, essas são algumas coisas. 

Eu vejo que a dança muitas vezes na escola começa pelo passo e só fica nele, esse é o 

problema.  Por que, por onde você começa, depende do contexto. Você pode até 

começar pelo passo mas há que ter um trabalho de sensibilização ali com os alunos 

que exceda isso, se não fica só um bucado de marionete que faz o passo igual ao 

professor, corpos que não se entregam, que não sabem perceber o que estão sentindo ali 

naquele momento, que não se permitem vivenciar certas emoções, e a Arte lida com isso 

o tempo todo, né? 

Quando você lida com a questão da emoção, todo mundo tem um limite, né? E 

cada um coloca o seu próprio limite. O professor tem que estar preparado também para 

ajudar o aluno a encontrar o seu limite, e caso o aluno passe de seu limite às vezes até 

de encaminhar o aluno para um outro profissional que possa também lhe dá o suporte, 

né. E também tem um limite da prática que você precisa ter essa sensibilidade, né, de 

saber até onde aquela turma pode ir. Por exemplo: você não vai chegar numa turma, no 

primeiro dia, que os alunos têm uma dificuldade de convivência e de repente você exigir 

que essa turma faça um exercício que envolva um contato corporal muito grande. 

Talvez aquela turma não esteja preparada pra esse tipo de trabalho naquele momento, 

mas daqui a dois meses pode ser que ela esteja, né? E às vezes você vai pra uma turma 

que na segunda aula já existe uma disponibilidade para se fazer um trabalho. Então o 

professor tem que também trabalhar a sensibilização no corpo para dança. Se o 

professor não tem essa disponibilidade, esse chamamentopara trabalhar com o outro, de 

trabalhar junto com o aluno, como é que ele vai trabalhar isso? A formação estética dos 

professores é imprescindível.  Se ele não tem aquela experiência, não se permite, como 

ele vai também gerar um ambiente que permita que isso aconteça? Isso é muito 

importante também: a sensibilização dos professores. 

4-      Quanto a atitude docente, algumas discussões pontuam ser o professor um 

criador, um propositor, bem como a própria fonte viva da dança na Escola. Como 

pode se configurar essa atitude criativa sem deixar de ter em vista todo o 
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conhecimento instituído? Nesse sentido, o que pode ser dito sobre a formação 

continuada? 

                                                                                                   

Bom, essa pergunta me chamou atenção pra duas coisas: “atitude criativa sem 

deixar de ter em vista todo o conhecimento instituído”. A gente tem um amplo 

conhecimento sobre dança, então quando a gente chega na escola a gente pensa: “o que 

é que a gente vai ensinar?” Isso é coisa que eu acho a gente precisa discutir mais. 

Primeiro é a questão dos conteúdos, né, acho que tá ligada a questão dos conteúdos, aos 

objetivos, a metodologia e os procedimentos que você usa pro ensino, né? Por que na 

escola, nem em lugar nenhum, a gente não vai dar conta de todos os conteúdos, de todas 

as metodologias, a gente não vai dar conta de todos os objetivos. Mas o que pode ser 

realizado naquele contexto? Daí a necessidade (e essa é minha forma de ver) – 

obviamente a gente tem parâmetros, diretrizes curriculares - penso que tem que ter uma 

sensibilidade grande da escola e do professor pra saber (e isso considerando o que a 

gente já colocou aqui sobre o pouco espaço e tempo que se tem para a dança na escola) 

saber o que é significativo trabalhar naquele contexto a partir de como esse contexto se 

configura: quem são aquelas pessoas, como é a escola, o que é possível se trabalhar ali, 

né? Então quando a gente tem diante da gente todo o conhecimento “instituído”, como 

você coloca aqui, entre aspas, muitas vezes a gente acha que tem que dar conta de uma 

gama de conteúdo tão grande que às vezes a gente finda não fazendo nada significativo 

por que vira um ambiente conteudista: “ah,  por que eu tenho que dar isso, depois 

isso...”, né? E os conteúdos  estão imbuídos na prática da dança,  nas experiências  que o 

aluno tem e no modo como os alunos podem falar sobre ela, escrever sobre ela. 

Então eu vejo que essa sensibilização que eu estava falando antes ela é 

fundamental pra que o professor possa perceber o que aquele ambiente na escola tem de 

pulsante, o que é possível se fazer ali com aqueles alunos a partir de um conteúdo da 

dança, o que é significativo ali. Por que você não pode ensinar tudo, né? É impossível. 

E dentro daquele fazer ali, como é que você pode trazer alguns conteúdos? Às vezes em 

uma experiência pequena, de dois meses, e dentro de uma experiência só, você pode 

trabalhar com vários conteúdos. 

No que se refere à formação continuada, ela é imprescindível, pra qualquer 

profissional, não só pro professor de dança não, por que ela permite que o profissional 

reavalie constantemente a sua prática, né? Então a formação continuada que é esse 

espaço também,  no caso do professor, de ele sempre estar confrontando a sua prática 

com o conhecimento que é produzido na sua área de conhecimento. Por exemplo: você, 

que é o que está acontecendo agora: eu tenho um trabalho na escola, tenho essa 

experiência,  mas eu li uma dissertação de uma professora que já dizia outra coisa, ou eu 

vou assistir uma apresentação artística já com esse pensamento.  Então a formação 

continuada, do ponto de vista acadêmico, mas a gente pode considerar a formação 

continuada numa perspectiva mais ampla, a gente pode incluir aqui também a vivência 
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do professor fora da academia, o acesso que ele tem à arte, por exemplo um professor 

que trabalha com dança precisa ver o que as pessoas estão fazendo em dança, né? Ele 

precisa ter uma prática também, isso é importante. Quando eu falo assim uma prática 

não é que ele tenha que ir pra aula da dança todo dia, mas ele se permitir alguma vez 

estar lá, praticar. Hoje a gente pensa em um professor que seja capaz de produzir a sua 

arte também, não é? Claro que também não há necessidade de ele ser um artista que 

está em alta todos os dias, nos cartazes, produzindo todo dia um espetáculo novo, mas 

quando a gente diz que o professor seja capaz de produzir a sua arte é que ele de alguma 

forma tenha experimentado ou que ele experimente a dança nele mesmo, o fazer 

artístico, isso é muito importante, que ele aprecie, que ele possa ir ao teatro, que ele 

possa ter esse contato com o artista. Por que com isso ele pode permitir que isso resvale 

na prática pedagógica dele: se ele está sensibilizado com a dança, há muito mais 

probabilidade que ele sensibilize os alunos do que não, do que se ele estivesse afastado. 

Então para mim a formação continuada é a formação strito sensu, acadêmica, mas ela é 

também a formação do professor enquanto artista, apreciador da arte, não só da arte, 

mas da vida. A formação que você tem depois que você termina a graduação, por 

exemplo, é uma formação que não se dá só dentro da universidade. Ela se dá em vários 

espaços. No contexto da Arte, por exemplo, ela pode se dá em vários ambientes de 

formação: nos ambientes formais, nos ambientes não formais. Nas escolas de dança, por 

exemplo, nas produções informais dos grupos de dança de bairro tem professores que 

são engajados também no fazer desses grupos. Eu vejo que tem toda uma relação do 

conhecimento instituído, né, de fazer relações com o que é significativo trabalhar ali 

naquele contexto. Quando você conhece outros contextos,  você consegue também 

conhecer o seu melhor, por que você tem condições e possibilidade de comparar, de ver 

o que o outro faz, será que é possível fazer onde eu faço, será que é possível, será que 

não é? Você vai assistir ao espetáculo, você tem uma ideia mesmo. ... por que o que eu 

acho que é essa contaminação. Contaminação sensível mesmo. Se o professor não tem 

isso forte, pulsando dentro dele, como é que ele vai também fazer pulsar no aluno dele? 

                ... Há uma preocupação ou apontamentos na pedagogia da dança mais 

atual que é justamente criar os estados de dança de uma maneira indireta, ou seja, 

não pode ser assim “vamos dançar” por que às vezes isso cria um espanto, ou ativa os 

preconceitos que podem impedir (ou não favorecer) uma experiência tão intensa 

quanto seria quando você diz que não é dança. 

                É, por que assim: Acho que tem duas coisas aí, tem duas situações aí. 

Primeiro, o professor chega na sala e diz: “minha gente, hoje vocês vão criar uma 

dança”, mas ele não deu nenhum elemento, não sensibilizou o aluno, não deu pistas de 

como isso pode acontecer. Então isso muitas vezes em vez de gerar um processo 

criativo gera uma inibição no aluno, né? Por que ele não se sente preparado, então ele 

acha que não é uma pessoa criativa e que não vai criar dança nunca, né? E por outro 

lado o professor pode fazer isso mesmo sem que o aluno perceba, né? E assim, quando 

o aluno vê, já está diante do seu processo criativo. Quando ele menos espera, ele já tem 

ali um processo criativo, que ele pode dar continuidade em outros espaços ou ali mesmo 
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na sala de aula, né? Mas assim: eu acho que às vezes essa atitude de não dizer... eu 

acredito que a gente tenha que dizer: “ nós vamos fazer uma aula de dança”. Mas a 

questão é: que dança é essa que a gente vai fazer? A gente vai ter aula de Ballet? Por 

que muitas vezes há uma resistência dos alunos para a dança, né, e aí o professor se 

priva de dizer que aquilo ali é dança e os alunos fazem como se não fosse dança. Não: o 

professor precisa dizer que é dança, né? Dizer  que aquilo ali também é dança, por que 

se não o aluno fica com aquela ideia de que dança só é Ballet, Pastoril (que são danças 

maravilhosas) mas pode ficar com a ideia de que um processo de improvisação não é 

dança. Improvisação é dança também. Embora também exista improvisação na música, 

no teatro, em diferentes lugares, mas também existe na dança. Mas acho que cada caso é 

um caso. Às vezes o professor precisa começar um trabalho sem dizer pra depois dizer, 

aí eu acho que cada caso é um caso e a pessoa precisa saber onde está colocando o seu 

pé, né, conhecer. Pra mim a coisa mais importante para o professor é conhecer os seus 

alunos, né?  Tem professor que passa um ano com o aluno e não sabe o nome do aluno? 

Isso é inadmissível, né? O nome do aluno! Não é? É o mínimo para você conhecer uma 

pessoa, é o que dá identidade à pessoa: eu sou fulano de tal, meu pai é assim, minha 

mãe é assim, eu vivo ali, eu moro aqui, eu estudo assim, eu tenho tantos anos. O 

professor precisa conhecer seus alunos. Por que é a partir dessas identificações também 

que o aluno pode se colocar como alguém que possa se tornar sensível ali naquele 

campo de atuação, né? O professor saber de onde é, de onde ele tira a sua 

expressividade. 
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1- PÚBLICO-PARTICIPANTE:  

 

Estudantes do ensino fundamental I, da Escola Municipal Professor Reginaldo Ferreira 

Neto. Município de Natal/RN. 

 

2- PERÍODO DE REALIZAÇÃO: A partir do ano vigente (2012). 

 

3- CRONOGRAMA: Dois encontros semanais ao mínimo, a serem realizados no 

próprio espaço escolar, em contraturno. Cada encontro com carga horária de 4 

horas, compreendendo um intervalo de quinze minutos. 

 

4-  JUSTIFICATIVA, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E BASE LEGAL 

 

Conforme Marques (2012) a prática em dança é uma etapa de extrema 

importância para seu ensino-aprendizado, sendo mais que um simples copiar de 

movimentos, assim como não se aceitam mais só alunos que só copiam textos: a dança é 

uma linguagem em que se arranja criativamente o movimento de inúmeras formas, 

como se faz com as palavras e textos. Assim, é valorizado o estímulo ao ato de compor 

do aluno, para que se torne autor de suas próprias coreografias.  

Ainda em vista o cenário local das publicações locais, que tem sido reorganizado 

às novas concepções de ensino, verifica-se que na Resolução nº 06/2009 – CME, no 

Art. 8º, o Ensino das linguagens de Artes deverá objetivar ações para a formação do 

indivíduo, promovendo “leituras imagéticas, sonoras, tácteis e corporais, ampliando e 

expressividade na formação de leitores/criadores de uma poética singular/plural 

[...]” (NATAL, 2009, grifos nossos). O professor poderá realizar projetos e oficinas 

artísticas para os alunos, visando desenvolver “uma habilidade artística [...] no 

contraturno do educando e/ou horário alternativo [...]” (NATAL, 2009, grifo nosso). 

Nesse sentido, e não desconsiderando as práticas de sala de aula regulares, a 

realização de uma oficina de composição coreográfica sistemática num processo de 

criação com continuidade, mais concentrado e em constante exercício com um grupo de 

alunos é pertinente e necessário no referido contexto, visando atender princípios acima 

norteados pela teoria e legislação e promover a apropriação mais aprofundada da 

linguagem pelos alunos participantes e maior disponibilidade de investigação. 
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5- OBJETIVO 

 

Promover vivências com elementos constitutivos da Dança Coral vários 

situações e estímulos, através de exercícios, jogos, análises e discussões, visando a 

composição de autoria dos estudantes envolvidos. 

 

6- BASES METODOLÓGICAS/PROCEDIMENTAIS: 

As propostas metodológicas de Lobo e Navas (2003; 2008) Fernandes (2006) e 

Tibúrcio (2011), que apontam etapas e procedimento aplicáveis a processos criativos de 

composição coreográfica: premissas fundamentais da consciência corporal; corpo 

cênico, movimento estruturado e imaginário criativo; conhecimento de corpo 

(abordagens da sensibilização, na mecânica e na expressividade) corpo; ações; espaço, 

dinâmica e relacionamento; procedimentos de improvisação e conclusão (Estímulos à 

criação Estímulos básicos ao movimento; Improvisação e investigação; Seleção de 

imagens corporais; Configuração e forma; Construção de pequenas frases ou cenas; 

Análise; criação a partir de danças conhecidas ou de outras culturas. 

6.1- PLANO GERAL DE PROCEDIMETOS PEDAGÓGICOS PARA O PROCESSO  

 

  Levantamento do perfil sociocultural dos alunos participantes, preferências e 

repertórios; 

 Reunião com os responsáveis para exposição detalhada da prática a ser 

desenvolvida, com recomendações e a obtenção da autorização assinada para a 

participação dos alunos no projeto em contra turno; 

 Exercícios de sensibilização inicial, a partir do conhecimento do corpo 

(alongamentos, respiração, exercícios com as articulações) giros, saltos, 

contrações e descontrações, explorando diferentes movimentações das partes do 

corpo isoladas e conjuntamente (pés, pernas, quadris, tronco e os demais). 

Iniciação à experimentação dos elementos básicos da dança: equilíbrio, eixo, 

fluência, flexibilidade, alinhamento e postura; 

 Exercícios a partir dos relacionamentos (olhar, tocar, suportar, carregar, abraçar, 

aproximar, afastar) das formas no espaço (níveis, direções, planos), do tempo 
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(sucessividade e simultaneidade), das tensões corporais, da cinesfera, das 

projeções, deslocamentos, das diferentes qualidades de movimento; 

 Exercício de desconstrução e reconstrução de possíveis danças conhecidas 

através da mídia, a partir dos elementos da dança já experienciados, no sentido 

de entendê-las como produtos que foram criados e podem ser recriados;  

 Exercícios com movimentações do cotidiano: brincadeiras usuais e passadas 

(futebol, queimada, amarelinha, boneca, pipa, bola de gude, de roda, entre 

outras) atividades do dia-a-dia, interações com a família, ação e interação com 

dos elementos da natureza ao redor; 

 Exercícios de exploração de movimentos a partir de palavras, poesias, letras de 

música, imagens de fotografias ou pinturas, com o intuito de criar movimentos 

mais abstratos e menos funcionais ou cotidianos; 

 Exercícios de apreciação e recriação de vídeos de algumas danças regionais 

(Ciranda, Pastoril, Frevo, Araruna, Carimbó, entre outras). 

 

Este é o conjunto de práticas por ora elencados para articular a vivência, 

podendo surgir outras vias de experimentação. Durante e ao final de cada conjunto de 

exercícios serão solicitadas pequenas composições, que poderão ser feitas por todo o 

grupo, ou sub-grupos, ou a partir da iniciativa de um estudante por vez. Muitos 

exercícios serão repetidos na busca de arranjos cada vez mais diferentes. Cada 

composição será registrada e retomada pelos estudante até sua estruturação. 

 

7-  INFRAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS 

 

A vivência irá dispor do há na Escola, utilizando seus espaços: necessariamente 

uma sala de aula com espaço para a prática. A quadra poliesportiva e outros espaços 

podem ser usados eventualmente em exercícios de exploração de espaço, preparados 

junto à gestão da escola. Quanto ao material, é previsto o uso de: caixa amplificadora de 

som, projetor de vídeo e notebook (já disponíveis), caderno(s), folhas de ofício a4, 

câmera fotográfica digital, gravador de som, salas de aula com ventilador e/ou ar-

condicionado, cadeiras e objetos de apoio (praticáveis). O que se fizer necessário 

durante o processo será articulado junto à Equipe Gestora da Escola, à Secretaria 

Municipal de Educação ou mesmo, quando possível, a UFRN, como parceira.  
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8- RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que por meio das ações elencadas nesse projeto, os estudantes da escola 

que tem interesse e/ou curiosidade em dança possam utilizar-se deste tempo e espaço 

aqui proposto para dar vazão à criatividade e que assim possam construir conhecimentos 

significativos em arte de forma inter e transdisciplinar (MORIN, 2001). Ao final de 

cada ano letivo espera-se compartilhar com toda a comunidade escolar o (os) produto 

(s) artístico-estético resultado (s) das vivências e oficinas no contraturno. 
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9- PÚBLICO-PARTICIPANTE:  

 

Estudantes do ensino fundamental I, da Escola Municipal Professor Reginaldo Ferreira 

Neto. Município de Natal/RN. 

 

10- PERÍODO DE REALIZAÇÃO: A partir do ano vigente (2012). 

 

11- CRONOGRAMA: Dois encontros semanais ao mínimo, a serem realizados no 

próprio espaço escolar, em contraturno. Cada encontro com carga horária de 4 

horas, compreendendo um intervalo de quinze minutos. 

 

12-  JUSTIFICATIVA, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E BASE LEGAL 

 

Conforme Marques (2012) a prática em dança é uma etapa de extrema 

importância para seu ensino-aprendizado, sendo mais que um simples copiar de 

movimentos, assim como não se aceitam mais só alunos que só copiam textos: a dança é 

uma linguagem em que se arranja criativamente o movimento de inúmeras formas, 

como se faz com as palavras e textos. Assim, é valorizado o estímulo ao ato de compor 

do aluno, para que se torne autor de suas próprias coreografias.  

Ainda em vista o cenário local das publicações locais, que tem sido reorganizado 

às novas concepções de ensino, verifica-se que na Resolução nº 06/2009 – CME, no 

Art. 8º, o Ensino das linguagens de Artes deverá objetivar ações para a formação do 

indivíduo, promovendo “leituras imagéticas, sonoras, tácteis e corporais, ampliando e 

expressividade na formação de leitores/criadores de uma poética singular/plural 

[...]” (NATAL, 2009, grifos nossos). O professor poderá realizar projetos e oficinas 

artísticas para os alunos, visando desenvolver “uma habilidade artística [...] no 

contraturno do educando e/ou horário alternativo [...]” (NATAL, 2009, grifo nosso). 

Nesse sentido, e não desconsiderando as práticas de sala de aula regulares, a 

realização de uma oficina de composição coreográfica sistemática num processo de 

criação com continuidade, mais concentrado e em constante exercício com um grupo de 

alunos é pertinente e necessário no referido contexto, visando atender princípios acima 

norteados pela teoria e legislação e promover a apropriação mais aprofundada da 

linguagem pelos alunos participantes e maior disponibilidade de investigação. 
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13- OBJETIVO 

 

Promover vivências com elementos constitutivos da Dança Coral vários 

situações e estímulos, através de exercícios, jogos, análises e discussões, visando a 

composição de autoria dos estudantes envolvidos. 

 

14- BASES METODOLÓGICAS/PROCEDIMENTAIS: 

As propostas metodológicas de Lobo e Navas (2003; 2008) Fernandes (2006) e 

Tibúrcio (2011), que apontam etapas e procedimento aplicáveis a processos criativos de 

composição coreográfica: premissas fundamentais da consciência corporal; corpo 

cênico, movimento estruturado e imaginário criativo; conhecimento de corpo 

(abordagens da sensibilização, na mecânica e na expressividade) corpo; ações; espaço, 

dinâmica e relacionamento; procedimentos de improvisação e conclusão (Estímulos à 

criação Estímulos básicos ao movimento; Improvisação e investigação; Seleção de 

imagens corporais; Configuração e forma; Construção de pequenas frases ou cenas; 

Análise; criação a partir de danças conhecidas ou de outras culturas. 

6.1- PLANO GERAL DE PROCEDIMETOS PEDAGÓGICOS PARA O PROCESSO  

 

  Levantamento do perfil sociocultural dos alunos participantes, preferências e 

repertórios; 

 Reunião com os responsáveis para exposição detalhada da prática a ser 

desenvolvida, com recomendações e a obtenção da autorização assinada para a 

participação dos alunos no projeto em contra turno; 

 Exercícios de sensibilização inicial, a partir do conhecimento do corpo 

(alongamentos, respiração, exercícios com as articulações) giros, saltos, 

contrações e descontrações, explorando diferentes movimentações das partes do 

corpo isoladas e conjuntamente (pés, pernas, quadris, tronco e os demais). 

Iniciação à experimentação dos elementos básicos da dança: equilíbrio, eixo, 

fluência, flexibilidade, alinhamento e postura; 

 Exercícios a partir dos relacionamentos (olhar, tocar, suportar, carregar, abraçar, 

aproximar, afastar) das formas no espaço (níveis, direções, planos), do tempo 
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(sucessividade e simultaneidade), das tensões corporais, da cinesfera, das 

projeções, deslocamentos, das diferentes qualidades de movimento; 

 Exercício de desconstrução e reconstrução de possíveis danças conhecidas 

através da mídia, a partir dos elementos da dança já experienciados, no sentido 

de entendê-las como produtos que foram criados e podem ser recriados;  

 Exercícios com movimentações do cotidiano: brincadeiras usuais e passadas 

(futebol, queimada, amarelinha, boneca, pipa, bola de gude, de roda, entre 

outras) atividades do dia-a-dia, interações com a família, ação e interação com 

dos elementos da natureza ao redor; 

 Exercícios de exploração de movimentos a partir de palavras, poesias, letras de 

música, imagens de fotografias ou pinturas, com o intuito de criar movimentos 

mais abstratos e menos funcionais ou cotidianos; 

 Exercícios de apreciação e recriação de vídeos de algumas danças regionais 

(Ciranda, Pastoril, Frevo, Araruna, Carimbó, entre outras). 

 

Este é o conjunto de práticas por ora elencados para articular a vivência, 

podendo surgir outras vias de experimentação. Durante e ao final de cada conjunto de 

exercícios serão solicitadas pequenas composições, que poderão ser feitas por todo o 

grupo, ou sub-grupos, ou a partir da iniciativa de um estudante por vez. Muitos 

exercícios serão repetidos na busca de arranjos cada vez mais diferentes. Cada 

composição será registrada e retomada pelos estudante até sua estruturação. 

 

15-  INFRAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS 

 

A vivência irá dispor do há na Escola, utilizando seus espaços: necessariamente 

uma sala de aula com espaço para a prática. A quadra poliesportiva e outros espaços 

podem ser usados eventualmente em exercícios de exploração de espaço, preparados 

junto à gestão da escola. Quanto ao material, é previsto o uso de: caixa amplificadora de 

som, projetor de vídeo e notebook (já disponíveis), caderno(s), folhas de ofício a4, 

câmera fotográfica digital, gravador de som, salas de aula com ventilador e/ou ar-

condicionado, cadeiras e objetos de apoio (praticáveis). O que se fizer necessário 

durante o processo será articulado junto à Equipe Gestora da Escola, à Secretaria 

Municipal de Educação ou mesmo, quando possível, a UFRN, como parceira.  
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16- RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que por meio das ações elencadas nesse projeto, os estudantes da escola 

que tem interesse e/ou curiosidade em dança possam utilizar-se deste tempo e espaço 

aqui proposto para dar vazão à criatividade e que assim possam construir conhecimentos 

significativos em arte de forma inter e transdisciplinar (MORIN, 2001). Ao final de 

cada ano letivo espera-se compartilhar com toda a comunidade escolar o (os) produto 

(s) artístico-estético resultado (s) das vivências e oficinas no contraturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 


