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RESUMO 

 
 

Este trabalho de pesquisa trata da natureza da dança na escola, sob a perspectiva 
materialista de compreensão da realidade, ou seja, acreditando nas contradições 
como possibilidade de transformação; assim, aponta-se para o conflito que dessas 
emerge como indicativo do trabalho criador na práxis educativa. Apresenta-se a arte 
como alternativa de oposição ao trabalho alienado, e, portanto, como possibilidade 
de humanização dos sentidos humanos, reestabelecendo a relação homem e 
realidade. Dentro desta perspectiva de arte, discorre-se sobre dança, com ênfase na 
dança contemporânea e seus processos de criação e experimentação, como 
alicerce de trabalho do intérprete-criador, do bailarino enquanto agente da obra 
dançada. Neste sentido, esta proposta aproxima-se das que focalizam a dança na 
escola, e tem por norte identificar semelhanças que apontem para o trabalho criador 
no contexto escolar. Daí busca-se compreender como a dança vem se inserindo 
neste contexto, direcionando o olhar para o currículo escolar, entendendo-o em sua 
complexidade, através da teoria do currículo, com encaminhamento aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e às Diretrizes Curriculares Municipais, buscando 
compreender como a dança se configura por estes documentos no espaço escolar. 
Diante destas reflexões aproxima-se da realidade das Escolas Municipais de Curitiba 
e, a partir do Festival de Danças, tece-se apontamentos sobre como a dança produz 
e reproduz as relações sociais. 

 

Palavras-chave: dança, práxis-educativa e trabalho criador. 
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INTRODUÇÃO 

 
O meu olhar é nítido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para a direita e para a 
esquerda, 
E de vez em quando olhando para trás... 
E o que vejo a cada momento 
É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 
E eu sei dar por isso muito bem... 
Sei ter o pasmo essencial 
Que tem uma criança se , ao nascer, 
Reparasse que nascera de veras... 
Sinto-me nascido a cada momento 
Para a eterna novidade do Mundo. 

Alberto Caeiro/Fernando Pessoa 

   
A arte possibilita a sensação do ir e vir entre o eterno e o emergente, de olhar 

para o arredor tendo a sensação do novo a cada novo olhar. Viajar por um mundo 

vivido, mas ainda não descoberto, descortinado pelo poeta, pelas cenas do ator, 

pelas pinceladas de um pintor, pelo bailar de um dançarino. Um mundo que só se 

torna real num tempo único de união entre artista e obra. A arte como uma forma de 

comunicação entre pessoas que não falam a mesma língua, nem partilham a mesma 

cultura. A arte que estabelece elos entre as pessoas pelo simples fato de serem 

humanas e estarem vivas e presentes no mundo.  

A possibilidade do sentir, do perceber, do estar aberto para o novo, de se 

apresentar receptivo ao mundo. Dividindo suas experiências, suas formas vividas, e 

recebendo do mundo novos conceitos, novas significações que tomarão forma no 

momento em que forem aceitas, questionadas, incorporadas ou negadas pelo sujeito 

que as percebeu, construindo um novo conhecimento, uma nova forma de estar no 

mundo. Segundo DANTAS (1999, p.10), “... o conhecimento se constrói embasado 

em uma experiência do mundo. [...] a sensibilidade entendida como possibilidade de 
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conhecimento, como forma de apreensão da realidade, permeada pela experiência 

vivida e compartilhada com o outro”. 

Poder-se-ia ter escolhido caminhar por entre pinturas, esculturas, 

personagens, palavras e poesias, mas escolheu-se caminhar, ou melhor, bailar, por 

entre dançarinos — alunos, professores e pesquisadores da dança —, desta forma, 

olhar-se-á para a dança a partir de sua composição no palco da vida; passando 

pelos corpos dançantes, pelas formas dançadas, pelos desafios socioculturais a 

serem vencidos. E, enfim, olhar-se-á para um palco múltiplo, porém específico: a 

escola. Espaço este composto por bailarinos — alunos, professores, pais, 

funcionários — que ora dançam regidos por normas e documentos, ora compõem 

sua própria dança, num ritmo novo, único e extasiante.  

Olhar-se-á para a escola — espaço este que produz conhecimentos, culturas, 

olhares e atitudes, modifica saberes, forma de vê-los e vivê-los, em decorrência de 

suas características, objetivos e especificidades — entendendo que ela não está 

liberta das pressões sociais externas reproduzindo muitas das suas características, 

porém que está repleta de situações nas quais as decisões são tomadas por sujeitos 

agentes dessa instituição.  

Desta forma, sendo a escola um espaço de produção e entendendo a arte 

como produto do trabalho humano, contextualizada no tempo e no espaço em que é 

construída, busca-se compreender a natureza das práticas de dança inseridas na 

escola. Entende-se que a dança surge na escola como produção dos corpos e das 

relações que brotam destes com o mundo. Desta forma busca-se questionar qual a 
natureza das práticas de dança presentes nas Escolas Municipais de Curitiba.  

Tendo como objeto de pesquisa o processo criador e o resultado de alguns 

trabalhos apresentados no Festival de Danças 2004 por algumas escolas da Rede 

Municipal, pretende-se apresentar a dança enquanto arte e, por isso, produto de um 

trabalho criador. Assim, o conhecimento histórico, socialmente construído, torna-se 

possibilitador da transformação social a partir da consciência do eu e do mundo — 

portanto da práxis social. Apresenta-se, então, uma proposta de trabalho criador em 

dança a partir de elementos da Dança Contemporânea e, enfocando o sujeito 

enquanto intérprete-criador, compreendendo, reconhecendo e localizando a dança 
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como conteúdo escolar a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e das 

Diretrizes Curriculares da Prefeitura Municipal de Curitiba. O intuito é reconhecer e 

analisar criticamente os conteúdos, especificidades e temas que envolvem e estão 

envolvidos na arte da dança inserida na escola, bem como realizar uma análise da 

dança dentro do contexto escolar municipal. 

Para alcançar tais objetivos, organizou-se um primeiro capítulo, subdividido 

em duas partes, referentes a uma revisão de literatura, tomando como base autores 

que auxiliam na reflexão acerca da arte e da dança sob o prisma do materialismo 

dialético. Na primeira parte apresenta-se a arte enquanto trabalho criador e 

possibilitador da re-humanização dos sentidos e das relações sociais, além de 

discorrer sobre as relações que se estabelecem entre a arte e realidade coletiva, 

percebendo a partir de suas poéticas seus objetivos e papéis na sociedade.  

Ainda nesse capítulo, aborda-se a dança como produto das relações sociais, 

tendo em vista que o corpo que dança é o mesmo corpo que vive estas relações. 

Sendo assim, apresenta-se o papel criador do bailarino, enquanto sujeito agente da 

práxis social, que transforma e se transforma no ato de dançar. Tais possibilidades 

são tratadas a partir dos processos criadores em Dança Contemporânea. 

Em um segundo capítulo buscou-se relacionar algumas propostas de dança 

direcionadas à escola com a Dança Contemporânea, objetivando encontrar 

aproximações entre os contextos artísticos e escolares, que demonstrassem a 

possibilidade da arte dançada no contexto escolar sem perder suas especificidades. 

Em seguida, procurando compreender melhor o espaço e a organização da escola, 

realiza-se uma análise das teorias do currículo, relacionando currículo, educação e 

sociedade. 

Nesse capítulo também são abordadas as propostas curriculares que guiam o 

trabalho nas Escolas Municipais de Curitiba, entre elas, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais — PCNs — e as Diretrizes Curriculares Municipais, realizando uma 

análise da situação da dança nesse contexto. Olha-se para suas concepções e 

conteúdos buscando compreender onde, quando e porque, segundo estes, deve-se 

dançar na escola. 
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Em seguida, em um terceiro capítulo, organizou-se a sistematização do 

trabalho empírico. Inicia-se discorrendo sobre o paradigma metodológico orientador 

da pesquisa, seguido do processo de escolha do campo e delimitação dos sujeitos 

da pesquisa. Em um segundo momento apresenta-se o projeto Festival de Danças 

da Rede Municipal de Educação — RME —, mais especificamente o Festival de 

Danças de 2004, que foi o ponto de partida para que o trabalho de campo 

acontecesse.  

Continuando este último capítulo, realiza-se a análise dos dados 

considerando que, qualitativamente, “... a presença de determinados temas denota 

valores de referência e os modelos de comportamento presentes no discurso.” 

(MINAYO, 1999, p. 209). Ou seja, a partir dos questionários, das entrevistas e do 

material audiovisual registrado pode-se levantar questões para discussão e análise. 

Sendo assim, pode-se propor interpretar as contradições presentes no contexto, 

entendendo que, a partir disso, faz-se possível avançar sobre o entendimento da 

realidade, e, portanto sobre a natureza da dança presente na escola e seus 

possíveis direcionamentos. 

Ao final do trabalho propõe-se um espaço para considerações finais, 

retomando algumas discussões, avançando em certos aspetos e apresentando 

novos questionamentos que se instigaram a partir deste escrito. 
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CAPÍTULO 1: DANÇA, ARTE E CRIAÇÃO: O SUJEITO CONSTRUINDO O 
MUNDO E A SI MESMO 

 
O mundo quer ser visto: antes que 
houvesse olhos para ver, o olho da água, o 
grande olho das águas tranqüilas 
olhava as flores que se abriam, e é nesse 
reflexo — quem dirá ao contrário? — 
que o mundo tomou, pela primeira vez, 
consciência da sua beleza. 

Gaston Bachelard 

 
O tema proposto na presente pesquisa envolve os conceitos de arte e dança 

enquanto produtos do trabalho humano-social, construídos nas relações que se 

estabelecem entre homem e realidade em um processo dialético, no qual o homem 

se faz homem construindo o mundo e a história, e ao mesmo tempo construindo-se 

enquanto ser humano. Assim, construir o mundo e construir a si mesmo é objetivar-

se; e é a objetivação de si mesmo pela ação que possibilita o homem reconhecer-se 

como homem. (MARX, 1974, p.12-21) 

Os processos de trabalho compreendidos enquanto criação, como ocorre 

para a realização da arte, possibilita ao homem reencontrar-se consigo mesmo e 

sentir-se integrante do mundo produzido, porém, quando essa comunhão entre 

homem e produção não se dá, há uma cisão entre homem e vida, pois, “O homem 

separado do seu produto produz, cada vez mais e com mais força, todos os detalhes 

do seu mundo. Assim, vê-se cada vez mais separado do seu mundo. Quanto mais 

sua vida se torna seu produto, tanto mais ele se separa da vida.” (DEBORD, 1997, 

p.25). 

Buscou-se, portanto, estabelecer a contribuição dos processos artísticos, 

especificamente em dança, para a humanização do homem, entendendo que 

somente no âmbito social os sentidos se fazem humanos. “Pois, não só os cinco 

sentidos, como também os chamados sentidos espirituais, os sentidos práticos 
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(vontade, amor, etc.), em uma palavra, o sentido humano, a humanidade dos 

sentidos, constituem-se unicamente mediante o modo de existência de seu objeto, 

mediante a natureza humanizada.” (MARX, 1974, p.18) 

Sendo assim, todos os sentidos humanos, inclusive a sensibilidade estética, 

que é resultante do desenvolvimento dos sentidos físicos e espirituais do homem 

juntamente ao domínio da natureza, são embrutecidos quando subjugados ao 

império da necessidade permanente: 

Para o homem que morre à fome, não existe a forma humana da comida, mas 
apenas o seu modo de existência abstrato de comida; esta bem poderia apresentar-
se na sua forma mais grosseira, e seria impossível dizer então em que se distingue 
esta atividade para alimentar-se da atividade animal para alimentar-se. O homem 
necessitado, carregado de preocupações, não tem senso para o mais belo 
espetáculo (idem, ibidem. Grifo do autor.) 

Ou ainda, além do embrutecimento dos sentidos, estes podem restringir-se 

ao ter, ao possuir, sucumbindo ao mundo da mercadoria, no qual o valor estético foi 

substituído pelo valor da troca.  

A propriedade privada tornou-nos tão estúpidos e unilaterais que um objeto só é 
nosso quando o temos, quando existe para nós como capital ou quando é 
imediatamente possuído, comido, bebido, vestido habitado, em resumo, utilizado 
por nós. [...] Em lugar de todos os sentidos físicos e espirituais apareceu assim a 
simples alienação de todos esses sentidos, o sentido do ter. (idem, p.17. Grifo do 
autor.) 

PEIXOTO (2003, p.46) enfatiza a necessidade da revitalização da 

sensibilidade nesse sistema social excludente, na qual o ser humano é considerado 

apenas como produtor ou consumidor potencial. A autora apresenta a possibilidade 

de humanizar os sentidos dos homens através do acesso à cultura, pois “Quanto 

mais condições de acesso ao mundo da cultura — arte, filosofia e ciência —, tanto 

mais genuinamente humano o homem se faz. [...] A humanização é um processo 

historicamente aproximativo e relativo às condições concretas de uma sociedade e 

das classes dentro dela.” 

Marx (1818-1883) e Engels (1820-1895) não sistematizaram nenhuma teoria 

estética, especificamente, porém o pressuposto básico de que o caráter do trabalho 
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é essencialmente humano, e que todo trabalho não alienado é criativo, fornece as 

condições para se pensar a arte na perspectiva do materialismo dialético1. 

Isto posto, priorizam-se neste capítulo elementos que, a partir da teoria 

Marxista, possam apontar para a humanização e conscientização crítica do sujeito a 

partir dança.  

A organização se fez em dois subitens, uma vez que se percebe a 

necessidade da reflexão sobre a arte de forma abrangente antes de pensar somente 

sobre a arte da dança. Esta necessidade surge nessa pesquisa por dois motivos, 

relacionados à concepção materialista dialética de dança, aqui desenvolvida. 

Primeiramente, acredita-se que seja necessário compreender a arte em toda a sua 

diversidade e especificidade, pois a dança, aqui, será entendida como arte não 

isolada das outras linguagens — conforme se verá adiante, a dança será 

apresentada em parceria com outras modalidades artísticas — fazendo-se assim 

importante entender o todo que as engloba.  

O segundo motivo deste capítulo abordar a arte em geral, diz respeito ao 

referencial teórico utilizado nesta pesquisa, uma vez que a opção paradigmática 

deste trabalho é a filosofia marxista, e que, em se tratando da dança, há escassez 

de publicações sob este referencial. Sendo assim, emerge a necessidade de se 

apresentar, inicialmente, o pensamento materialista sobre arte, para, em seguida, 

dialogar com os autores que têm trabalhos sobre a dança, ainda que em sua 

maioria, tais autores se pautem na fenomenologia e na semiótica. Naturalmente, 

foram selecionados os argumentos não dissonantes da perspectiva marxista. 

                                                           
1 Materialismo dialético é a definição formal para a filosofia marxista, enquanto materialismo 

histórico se refere à ciência da mesma perspectiva teórica. (BOTTOMORE, 1988) 
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1.1 SOBRE ARTE ... 
 
 

Arte para aquecer os corações duros e 
frios, maltratados por um longo inverno, 
para acariciar os olhos cansados de 
poluição e lágrimas, para acordar os 
ouvidos dos que perderam o jeito de ouvir 
a si e aos outros, para sentir apertar o 
estômago, torcer as vísceras, arrepiar a 
pele, alterar a pulsação, para sacudir o 
corpo, o ser, que nem sabe do seu poder de 
mover-se. 

 Débora Barreto 

 
A especificidade da linguagem artística está diretamente ligada à 

compreensão do que vem a ser arte e como ela contém e está contida no meio 

social e, como conseqüência, nas demais atividades humanas. Falar em arte requer 

que se tenha consciência do momento e do meio social em que ela é produzida e 

que, dialeticamente, ela produz. Conceituar arte é perceber as trocas que se 

estabelecem entre artista, obra e o meio, sem por isso perder-se a natureza 

específica de cada elemento. Porém, é necessário compreendê-la como um produto 

do trabalho do homem, compreendê-la enquanto práxis2humana. 

No materialismo dialético3 o homem é tido como sujeito objetivo que cria a 

realidade, que é nova e humano-social; produz e objetiva esta realidade a partir do 

                                                           
2 Para o Materialismo Dialético a práxis é o fundamento de toda ação humana. Pois, para 

MARX (1989, p.164) é a partir da construção prática de um mundo objetivo, neste caso o 
trabalho, que o homem se afirma enquanto espécie consciente. As questões práticas e 
teóricas são por vezes unidas ou separadas no discurso de Marx, porém, o autor acredita 
que só é possível resolver as contradições teóricas a partir da energia prática do homem, 
sendo assim, a vida social é essencialmente prática. (BOTTOMORE, 1988, pp.292-296) 

3 Para KOSIK (1927-2003) o materialismo dialético é uma filosofia radical, pois não tem os 
produtos humanos como última instância, mas penetra até as raízes da realidade social; 
ou seja, compreende o homem como sujeito objetivo. Desta forma, a economia, 
diferentemente de como é concebida no materialismo mecânico, é vista também como um 
produto da práxis humana, assim como a arte e a filosofia. É o homem que cria a 
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trabalho. Este trabalho, entendido como criação, possibilita uma relação direta entre 

homem e produto, na qual o produto indica o criador, expressa o que ele é, o que ele 

já alcançou e o que ele ainda pode vir a ser; porém, o criador sempre está antes do 

produto.  

No capitalismo, esta relação é rompida e invertida, transformando o trabalho, 

que antes era criação, em um trabalho alienado, no qual o produto não é mais ligado 

ao produtor, e vice e versa. O ato de criar é anterior ao ato da produção, que no 

trabalho industrial tem caráter de ofício, mecânico e repetitivo. Sendo assim, o 

homem se aliena daquilo que produz, pois seu produto não mais o indica, e ele 

perde o domínio sobre o mundo material criado, perde a verdadeira realidade.  

Distanciando-se do mundo material, o homem não se percebe mais enquanto 

agente e produtor da economia e das relações econômicas, que deixam de ser 

produtos humanos, e se tornam fator primeiro, de origem. Assim, a realidade torna-

se a economia fetichizada, na qual os produtos nada têm a ver com os sujeitos. 

“Sem o sujeito, estes produtos sociais do homem ficam privados de sentido, 

enquanto o sujeito sem pressupostos materiais e sem produtos objetivos é uma 

miragem vazia. A essência do homem é a unidade da objetividade e da 

subjetividade.” (KOSIK, 1969, p.113. Grifo do autor) Quando estes dois aspectos do 

ser são separados a produção social fica sem o sujeito, ou seja, também fica privada 

de sentido. Desta forma o aspecto objetivo do homem torna-se uma objetividade 

alienada, morta e desumana; e a subjetividade humana transforma-se em existência 

subjetiva, miséria, necessidade.  

Diante disto a arte apresenta-se como uma possibilidade de unidade do ser, 

pois enquanto uma atividade humana que requer a presença do ser uno para ser 

verdadeira e autêntica, a arte necessita da proximidade e da relação direta com o 

seu produtor que a realiza em um trabalho criador, devolvendo ao homem o domínio 

e a consciência do mundo material criado, desvelando a ele a verdadeira realidade.  

                                                                                                                                                                                     
economia e a poesia como produtos da práxis humana. Partir da economia como algo 
dado e não derivado, como origem sem possibilidade de investigação ulterior, transforma a 
economia em coisa, em um fator histórico autônomo, ocorrendo a fetichização da 
economia. (1969, p.109) 
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KOSIK (1969) escreve sobre a busca pelo desvelamento da realidade 

humano-social, e aponta que o homem quer compreender esta realidade através 

das diversas ciências, mas muitas vezes consegue alcançar apenas a superfície 

dela ou uma falsa aparência. O autor acredita que: 

Para o conhecimento da realidade humana no seu conjunto e para descobrir a 
verdade da realidade na sua autenticidade, o homem dispõe de dois ‘meios’: a 
filosofia e a arte. Por esta razão a arte e a filosofia possuem para o homem um 
significado específico e uma missão particular. Na sua função, a arte e a filosofia 
são para o homem vitalmente importantes, inestimáveis e insubstituíveis. Rousseau 
diria que são inalienáveis. (idem, p.116-117) 

KOSIK afirma ainda que: 

Na grande arte a realidade se revela ao homem. A arte, no sentido próprio da 
palavra, é ao mesmo tempo desmistificadora e revolucionária, pois conduz o 
homem desde as representações e os preconceitos sobre a realidade, até à própria 
realidade e à sua verdade. Na arte autêntica e na autêntica filosofia revela-se a 
verdade da história: aqui a humanidade se defronta com sua própria realidade. 
(idem, p.117)  

Desta forma, para se obter através da arte um contato com a realidade 

humano-social faz-se necessário que esta arte seja autêntica, com toda a sua 

abrangência e especificidade. Para alcançar tal autenticidade é necessário entender 

quais as características desta práxis humana e como ela constrói e é construída na 

relação dialética entre obra, produtor e meio. 

PAREYSON (1989) desenvolve uma análise sobre este processo dialético 

que envolve as artes. O autor discorre sobre a necessidade de reconhecer a 

presença da arte em todas as atividades humanas, e, simultaneamente, a exigência 

de se demarcar a especificação da arte propriamente dita, distinguindo-a das demais 

atividades. 

Originária do latim ars, a palavra arte corresponde ao termo grego techné, 

referente à técnica, significando: 

... o que é ordenado ou toda espécie de atividade humana submetida a regras. Em 
sentido lato, significa habilidade, desteridade, agilidade. Em sentido estrito, 
instrumento, ofício, ciência. Seu campo semântico se define em oposição ao acaso, 
ao espontâneo e ao natural. Por isso, em seu sentido mais geral, arte é um 
conjunto de regras para dirigir uma atividade humana qualquer. (CHAUÍ, 1999, 
p.317. Grifo da autora) 
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Diante dessa definição pode-se entender amplamente o conceito de arte, 

incluindo as artes médicas, a política, a bélica, a poética, etc. Pode-se ter arte em 

todas estas atividades humanas a partir do momento em que se reconhece a 

necessidade de perseguir, juntamente com o valor específico de cada atividade, o 

seu valor artístico.  

Esta busca é atestada em toda a história do homem, desde a Antigüidade, 

em civilizações com elevado sentido artístico como a grega e a humanística, até os 

dias atuais, quando a renovação do gosto ocorre em diversos campos do dia-a-dia, 

e a beleza permanece inseparável de ritos, cultos, costumes e símbolos. 

PAREYSON (1989) aprofunda esta discussão afirmando que: 

Sem ‘formatividade’, nenhuma atividade é bem-sucedida no seu intento. Em toda a 
obra humana está presente um lado inventivo e inovador como primeira condição 
de toda realização. Isso explica como pode haver arte em toda atividade humana, 
ou melhor, como há arte de toda atividade humana, no sentido de que, em qualquer 
circunstância, trata-se de fazer com arte; explica como não há obra que, ao mesmo 
tempo, não seja forma, isto é, como toda obra bem sucedida, é também sempre 
bela, como a realização de cada valor é impossível sem a realização de um valor 
artístico, como a avaliação de cada obra não pode nunca vir desacompanhada de 
uma avaliação estética. (idem, p. 36. Grifos do autor.) 

Desta forma, o fazer técnico, o mecânico, o filosófico, o moral, o racional, se 

bem sucedidos no seu gênero, têm sua beleza e estão envoltos de um caráter 

artístico, pois exigiram um exercício de formatividade, chegando a um ponto em que 

a avaliação estética coincide com a apreciação específica. Sendo assim, o fazer com 

arte, possibilita que toda obra humana, decorrente de uma ação ou atividade bem 

sucedida no seu gênero, seja possuidora de valor artístico desde o seu processo de 

criação até a sua avaliação e apreciação. 

Porém, reconhecer a possibilidade da abrangência do fazer artístico não 

exclui a exigência da especificação da arte; trata-se, para PAREYSON (1989), de 

definir o que significa a arte propriamente dita e não a arte no agir, no pensar, ou a 

arte de viver ou de raciocinar, trata-se da arte por si mesma, trata-se de fazer arte, e 

não de fazer com arte. Para o autor, 

... a arte propriamente dita é a especificação da formatividade, exercitada, não mais 
tendo em vista outros fins, mas por si mesma. O artista não tem em mira uma obra 
que, para ser obra, deva ser também forma (isto é, um êxito especulativo, moral, 
técnico), mas uma obra que presume e aceita valer só como forma (isto é, como 
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mero êxito) A obra de arte consiste precisamente nisto: no não querer ter outra 
justificação que a de ser um puro êxito, uma forma que vive per si, uma inovação 
radical e um incremento imprevisto da realidade, alguma coisa que primeiro não era 
e que é única no seu gênero, uma realização primeira e absoluta. (idem, p.37. 
Grifos do autor.) 

Porém, fazer arte propriamente dita não significa deixar de pensar e perceber 

o todo que envolve este fazer. O próprio autor questiona: 

Como em toda a operosidade humana a arte está presente, no sentido de que 
nenhuma atividade atinge seu próprio fim se não é exercida com arte, não se 
deverá reconhecer que também as outras atividades estão presentes na arte, de 
modo que esta não pode alcançar seu próprio fim sem sua intervenção e seu 
sustento? (idem, p.38)  

O autor responde afirmativamente esta questão quando discorre sobre a 

especificação da arte: “... a especificação da arte não deve isolá-la do resto: ela só 

tem sentido se considerada sobre o fundo da extensão da arte sobre toda a 

operosidade humana.” (idem, p.37). KOSIK (1969, p.113) ajuda a reforçar o 

pertencimento das outras dimensões da vida humana à arte quando aponta que, 

sendo a arte um produto de criação da atividade objetiva do homem, através dela 

ele demonstra a própria realidade, pois tudo o que o homem produz tem origem na 

produção e reprodução da vida social, ou seja, na criação de si mesmo como ser 

histórico-social.  

É devido a este não isolamento da vida humana que a arte possibilita um 

olhar para a realidade, pois ela não se descola do mundo e das outras atividades, 

mas, ao contrário, ela compõe e é composta simultaneamente por elas. O artista 

carrega para sua arte todos os seus valores éticos, morais, políticos que o 

configuram enquanto sujeito de um mundo real e concreto; estes valores impregnam 

a sua obra, consciente ou inconscientemente, sem por isso alterar a natureza de 

cada um. Faz-se importante perceber que entre o fazer com arte, das outras 

atividades humanas, e a especificidade do fazer arte não há um abismo, mas uma 

infinidade de nuanças e possibilidades artísticas que permitem a arte emergir da 

operosidade humana, até ser exaltada e aprimorada como arte propriamente dita.

Porém, a relação da arte com outras atividades resultou em duas soluções 

extremas, dadas na história do pensamento: de um lado o esteticismo, e do outro, 
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uma concepção moralista e didascálica4 da arte. Se, no esteticismo subordinou-se 

tudo à arte, no sentido de que se pretendeu realizar toda atividade com arte e 

principalmente como arte, na segunda concepção realizou-se uma conexão tão forte 

da arte com outras atividades e outros valores que não o artístico, o que acabou 

instrumentalizando a arte, dando a ela o fim de ensinar o verdadeiro e de exaltar o 

bem. Há autores que, — a exemplo de Benedetto Croce (1866-1952) —, na ânsia de 

evitar estes opostos e esses problemas, dedicaram-se à distinção da arte, negando 

qualquer beleza que não fosse artística, ou seja, restringindo a beleza à arte 

propriamente dita, e conseqüentemente, negando a intervenção de outras atividades 

na arte. No entanto, apesar de ambas as concepções constituírem uma corrupção 

de valores e uma desvalorização da arte, as duas surgem da exigência de se 

reconhecer possibilidades reais do “... êxito artístico de operações não artísticas e da 

função não artística da arte” (PAREYSON, 1989, p. 39-40). 

Diretamente ligadas ao problema até então discutido, surgem as relações 

entre arte e vida, que têm a ver com a forma de se entender a arte. Por muito se tem 

dito que a arte está intimamente ligada a todas as experiências humanas, que ela 

reflete, representa e por vezes é ela própria uma forma de vida, acompanhando, 

divulgando e promovendo ideais e lutas humanas; ou seja, a arte envolvendo e 

sendo envolvida por valores e emoções de um tempo-espaço único entre arte e vida. 

Por outro lado, elas são nitidamente separadas, quando a arte é entendida como um 

mundo de sonhos, evasão da vida, luta contra o real, pura imaginação, ela é 

descolada da vida real, sendo possível ao homem apenas num momento de 

desinteresse, quando este já satisfez suas necessidades econômicas, seus deveres 

morais e políticos, podendo então se lançar ao mero deleite artístico (idem, p. 41-

43). 

Esta diversidade de características pode ser oriunda de duas questões: os 

diferentes modos de conceber a arte e as diferenças de poéticas. Tratando-se dos 

modos de conceber a arte há quem busque na arte, um alimento completo, e 

perceba-a como um campo de ação vasto como a vida, com complexos conteúdos e 

múltiplas funções; e, por outro lado, há quem busque na arte o alívio de um 

                                                           
4 Do grego didaskalia, significa instrução, normas e preceitos de uma ciência ou arte.  
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momento de pura contemplação, considerando-a apenas como evasão da vida e 

vôo da fantasia. Tratando-se da outra origem possível para as divergências sobre a 

relação arte e vida, temos as diferença de poéticas, ou seja, de programas de arte 

(idem, p.42). Há poéticas que, como no movimento realista, ditam à arte a missão de 

retratar a realidade, com o máximo de fidedignidade; há outras em que a arte deve 

ofuscar a realidade, idealizando algum padrão de beleza ou focando certa 

característica, através de um filtro da emoção passiva, como no romantismo; ou 

ainda, há aquelas que convidam o artista a deformar a realidade, ou a propor uma 

realidade inteiramente nova, ou ainda àquela que, buscando na arte a expressão do 

sentimento, propõe-lhe a espontaneidade e imediaticidade, e outras, ao contrário, 

exigem um consciente e calculado processo de composição.  

De acordo com DANTAS: 

... poéticas são as referências de que se serve o artista, consciente ou 
inconscientemente, para realizar suas obras. São as idéias, as compreensões, os 
entendimentos que se tem acerca da arte [...] que de certo modo orientam a 
concepção e a realização das obras [...]. Assim, as poéticas têm caráter histórico e 
operativo. Histórico, dentre outros motivos, porque as poéticas postulam, além de 
uma visão de arte, uma visão de mundo e se inscrevem no contexto mais amplo 
dos acontecimentos de uma época. Operativo porque trazem indicações e 
princípios de modos de forma, de técnicas a utilizar, de modelos em que se inspirar 
e de atitudes a se observar. (DANTAS, 1999, p.42) 

Sendo assim, a poética postula além de uma visão de arte, uma visão de 

mundo; ela é o direcionamento que o artista dará para a sua obra; através da 

poética seguida pelo artista podemos compreender por que ele faz arte, qual é seu 

papel enquanto artista e qual a importância que tem sua arte na sociedade. Entre 

poéticas diferentes há aquelas que possibilitam uma arte militante, que quer se 

envolver com os problemas do seu tempo, difundir determinada concepção política, 

religiosa, social, como a arte; e há aquelas que propõem a arte como pura forma, 

arabesco, visando a poesia pura e a arte pela arte, que despreocupada com o seu 

meio público isola-se, reservando-se apenas para o deleite de poucos e 

refinadíssimos entendedores.  

Para PAREYSON (1989) quaisquer destes casos são uma alternada e 

exclusiva acentuação de apenas um, dos dois aspectos que são inseparáveis e 

indivisos tratando-se de arte, pois: 
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...se a arte pode emergir da vida, afirmando-se na sua especificação, é porque ela 
já está na vida inteira, que contendo-a, prepara e pronuncia a sua especificação. E, 
no ato de especificar-se, ela acolhe em si toda a vida, que a penetra e invade a 
ponto de ela poder reemergir na própria vida para nela exercitar as mais variadas 
funções: como a vida penetra na arte, assim a arte age na vida. [...] Justamente na 
sua especificação, que lança sobre si própria, a arte é alimentada, invadida, 
robustecida pela vida e pela consciência de nela poder exercitar uma missão. 
(idem, p.43) 

Sendo assim, sobre a obra militante e a obra de evasão o autor acredita que 

é nesta relação entre vida e arte, e na possibilidade de, simultaneamente, uma 

emergir da outra que consiste a humanidade da arte, a qual se opõe diametralmente 

a exclusiva gratuidade desta e ao mesmo tempo contra uma arte que não faz caso à 

sua especificidade, perdendo-se em outros fins. Para ele: 

Poesia de evasão e arte militante, de fato, só se incluem na arte se participam 
desta natureza dupla, pela qual o puro jogo e o vôo da fantasia não são nunca tão 
destacados de forma a não arrastar consigo todo um mundo espiritual e um 
posicionamento concreto em face a vida, e o propósito militante não é bem 
sucedido no seu intento a menos que seja seguido por uma via puramente artística. 
(idem, ibidem) 

Ainda ao encontro deste pensamento, KOSIK (1969, p.119) aponta o espaço 

da realidade humano-social no contexto da obra. Se esta realidade não for nada 

mais que as condições e as circunstâncias históricas que determinaram ou 

condicionaram a origem da obra, esta, e suas qualidades artísticas tornam-se 

inumanas. Se a obra é apenas social, tornando-se objetividade reificada, a 

subjetividade será entendida como algo alheio, criado fora da realidade social. Por 

outro lado, se a realidade social for para a obra apenas condicionalidade de tempo, 

historicidade da situação ou como equivalente social perde-se na obra a dialética 

materialista e aparece o dualismo entre a situação e o homem, que apenas reage às 

condições a ele apresentadas.  

Estas separações e equívocos ocorrem por que na sociedade capitalista 

houve a cisão entre o subjetivo e o objetivo, apresentando-se um contra o outro. De 

um lado restou a mera subjetividade, representada pela psicologização e 

passividade do sujeito, e de outro restou a objetividade reificada, obedecendo ao 

automatismo da situação dada. A arte, porém, deve compreender a realidade social 

com a sua complexidade e unidade decorrente da práxis humana objetiva, que cria a 
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situação e as circunstancias históricas, ao mesmo tempo em que é determinada por 

elas; num uníssono entre objetividade e subjetividade. 

Isto posto, é possível afirmar que as características de distanciamento e 

aproximação entre vida e arte são na realidade inseparáveis tratando-se do objetivo 

de compor arte especificamente. O jogo e o empenho, a adesão e o distanciamento, 

a funcionalidade e a gratuidade corroboram entre si, compondo e engrandecendo o 

fazer artístico.  

Acredita-se que não se trata de optar por uma característica em detrimento 

da outra, mas sim de compreender e assumir a arte nas suas relações sem por isso 

perder sua especificidade enquanto atividade humana única. Pois, sendo a arte uma 

produção humana, realizada por e para seres humanos, habitantes e agentes de um 

mesmo mundo, esta arte transforma o pensar, o sentir e o agir sobre a realidade, 

bem como transforma a própria realidade e mostra uma nova possibilidade que 

existe para além dela. Isto ocorre por que a obra exprime certa visão de mundo, que, 

mesmo tendo seus sentidos e significados re-elaborados no momento da criação e 

da apreciação possibilitam novas relações e novos olhares sobre esta realidade. 

O olhar do homem social descobre sentido para as coisas, porque se cria um 

sentido humano para elas; o sentido educado socialmente produz e reproduz a 

realidade, transforma e é transformada por ela (KOSIK, 1969, p.120). Assim, dentro 

do pensamento marxista a arte pode ser interpretada como ideologia, exprimindo 

interesses específicos de classe e divisão social, criando uma relação íntima entre 

arte e realidade. Para KOSIK a obra de arte é elemento integrante e constituinte da 

estrutura social, como qualquer obra científica ou filosófica e é “expressão da 

produtividade social e espiritual do homem.” (idem, p.125). Desta forma o sentido 

social da obra não é exterior a ela, mas sim inerente; faz-se presente no momento 

da concepção, da criação e da apreciação, pois como toda produção humana a obra 

de arte, é essencialmente social, de maneira que elementos extra-artísticos não se 

tornam estranhos a ela. 

A arte, também, é imanentemente social; o meio extra-artístico afetando de fora 
arte encontra nela resposta direta e intrínseca dentro dela. Não se trata de um 
elemento estranho afetando o outro, mas de uma formação social, o estético, tal 
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como o jurídico ou o cognitivo, é apenas uma variedade do social. A teoria da arte, 
consequentemente, só pode ser uma sociologia da arte. (BAKTHIN, 1976, p.2) 

A arte, sob a ótica materialista, contrapondo-se ao ideal artístico enfatizado 

no romantismo — e que até hoje tem voz ativa no sistema de arte burguês —, que 

vê a obra de arte como fruto de uma criação individual, de pessoas dotadas de 

grande genialidade criadora, e principalmente, vê a obra de arte isolada do mundo 

concreto, como pura imaginação e fantasia, apresenta-se “... como um produto do 

trabalho humano espiritual-material, como uma forma de expressão e de 

conhecimento de uma dada realidade, historicamente datada.” (PEIXOTO,2003, 

p.50).  

Nesta perspectiva, toda grande obra artística, no sentido de bem sucedida, 

exprime uma visão de mundo5 que envolve o passado, o presente e o futuro, pois 

tem como base e como meio envolvente todo o movimento da história humana; 

sendo assim a obra exprime, através do seu conteúdo-forma, fatos sociais que são 

coletivos, a partir de uma expressão individual. Esta possibilidade de movimento da 

obra entre o coletivo e o individual só é possível porque, sob a ótica do materialismo 

dialético, conteúdo e forma apresentam-se como uma unidade, na qual a forma é a 

expressão de um conteúdo que por sua vez é expressão de uma consciência 

coletiva6. É isto que faz com que uma grande obra seja universal, sem por isso 

                                                           
5 As visões de mundo são fatos sociais; para GOLDMANN(1913-1960), “as grandes obras 

filosóficas e artísticas configuram expressões coerentes e adequadas dessas visões de 
mundo; são como tais expressões individuais sociais ao mesmo tempo, sendo seu 
conteúdo determinado pelo máximo de consciência possível do grupo, em geral, da classe 
social [...].”(1967, p.107)  

6 GOLDMANN apresenta o termo consciência coletiva contrapondo-se à concepção 
emanatista de consciência supra-individual, com um caráter especulativo e metafísico. 
Para o materialismo dialético a consciência coletiva, como por exemplo a consciência de 
classe, “consiste apenas no conjunto de consciências individuais e de suas tendências tais 
que resultam da mútua influência dos homens uns nos outros e de suas ações sobre a 
natureza.” (idem, p.105. Grifo do autor). Isso não que dizer que o conjunto das 
consciências individuais seja a soma aritmética de unidades autônomas e independentes; 
mas sim que “cada elemento só pode ser compreendido no conjunto de suas relações com 
os outros, isto é, em relação ao todo, pela ação que opera sobre esse todo e a influência 
que este exerce nele.” (idem, p.106). Porém, a obra não se torna expressão dessa 
consciência coletiva pelo simples fato de ser compreensível somente a partir das relações 
entre autor e vida social. “Um comportamento ou um escrito só se torna expressão da 
consciência coletiva na medida em que a estrutura que exprime não é particular a seu 
autor mas comum aos diferentes membros constituintes do grupo social.” (idem, p.107) 
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deixar de manifestar em si um autor-criador, que realiza a obra enquanto homem na 

sua totalidade: orgânico, físico, interior, moral e espiritual.  

Para BAKTHIN (1983), 

O autor, como momento constitutivo da forma, é a atividade, organizada e oriunda 
do interior, do homem como totalidade, que realiza plenamente a sua tarefa, que 
não presume nada além de si mesmo para chegar à conclusão, é, ademais, o 
homem todo dos pés à cabeça: ele precisa de si por inteiro, respirando (o ritmo), 
movimentando-se, vendo, ouvindo, lembrando-se, amando e compreendendo. 
(idem, p.68)  

Expressando uma consciência coletiva da qual participa o autor – criador em 

sua totalidade, a obra de arte jamais será neutra, pois desde a sua concepção, ou 

seja, desde o momento em que o artista definirá a matéria para sua obra, a sua 

efetivação depende de escolhas. 

Assim, a realidade refletida e plasmada pela arte, tomada em seu conjunto, implica 
já, desde o primeiro momento, numa tomada de posição em face das lutas 
históricas do presente no qual vive o artista. Sem esta tomada de posição, não lhe 
seria possível escolher como objeto do trabalho artístico, como particular 
característico, precisamente este e nenhum outro momento da vida. 
(LUKÁCS,1978, p.212) 

Há tendências, como a naturalista e a impressionista, nas quais os artistas 

acreditam captar a realidade “simplesmente em sua singularidade momentânea”, 

concebendo a realidade que a arte reproduz como fragmento casual. Acreditam que 

se deixaram livres na fantasia, na sua própria personalidade, e não pretenderam 

jamais tomar posicionamento, positivo ou negativo, frente a sua matéria. Bem, se a 

obra concebida por estes artistas é realmente verdadeira, eles, ao acreditaram-se 

imparciais nas suas atitudes, estão completamente iludidos, pois tudo o que fez a 

obra “... ser-assim-e-não-de-outro-modo forma um momento constitutivo 

indispensável. De modo que a tomada de posição ao fazer artístico é indispensável.” 

(idem, p. 212-214). 

Toda poesia de amor é escrita a favor ou contra uma mulher (ou um homem), toda 
reprodução de uma paisagem possui uma entonação fundamental que lhe dá 
unidade, na qual se exprime – mesmo que de um modo freqüentemente muito 
complicado – uma atitude de aprovação ou de negação para com a realidade, para 
com determinadas tendências que nela operam. (idem, p.213) 

Além desta emocionalidade partidária, a vida mental do homem é sempre 

ligada a uma posição positiva ou negativa diante das individualidades que se 
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manifestam no fazer artístico, bem como diante dos grandes problemas da vida que 

nele se manifestam (idem, p.212-214). Assim a arte não representa singularidades, 

mais a totalidade, ela não reflete simplesmente a realidade, mas aponta para uma 

nova realidade na qual o partidarismo da obra — escolhas feitas pelo indivíduo-autor 

—, seja ele consciente ou inconsciente dessa atitude, sempre irá causar mudança 

na realidade social.  

Assim, no momento em que a obra expressa uma visão de mundo que 

possibilita a projeção de um futuro, esta obra possibilita o novo, a transformação. O 

artista fixa a realidade e disponibiliza a outros seres humanos um novo olhar, enfim, 

o artista produz uma nova realidade, produz uma realidade vivida, uma forma de se 

tornar consciente de sua existência que só é possível de ser enquanto arte. “O que 

há de espantoso nas artes é que elas realizam o desvendamento do mundo 

recriando o mundo noutra dimensão e de tal maneira que a realidade não está 

aquém e nem na obra, mas é a própria obra de arte.” (CHAUÍ, 1999, p. 316. Grifo da 

autora)  

Essa característica que tem a arte de expressar uma realidade existente e ao 

mesmo tempo criar só é possível porque, da mesma forma que a arte trará sempre 

em seu bojo toda a realidade existente, ela não se reduz ao real em si, e é essa 

característica de criação da arte que faz dela uma forma de conhecimento. 

(VÁZQUEZ, 1978, p.36). 

O artista ao se aproximar da realidade para captá-la e refleti-la, não a 

dissocia do seu conteúdo ideológico; ou seja, o artista parte de uma realidade 

fazendo surgir uma nova realidade, ou obra de arte. Assim a arte só é conhecimento 

na medida em que é criação, e não cópia ou reflexo de algo já existente.  

Porém, mesmo não sendo mera cópia, a nova realidade que se apresenta ao 

artista só é possível a partir do que já existe, a realidade pré-existente é a base para 

a nova, no entanto, não se trata de um a relação determinista; nunca o novo será 

produzido apenas pelo pré-existente (idem, p.31-36). O novo criado pela arte vai 

além da realidade natural, é concebido pela objetividade humana, que une a 
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subjetividade com as condições independentes7, ou seja, esta nova realidade é uma 

realidade humano-social. (KOSIK, 1969, pp.112-114).  

Daí que, ao apontar o novo que surge na realidade vivida, a obra de arte 

torna-se coadjuvante para a sua construção. O novo instala-se na obra, no ato 

criativo, a partir do movimento perceptivo da concepção, estruturação e elaboração 

de conjunto de um conteúdo, que será expresso de uma forma específica; “... é novo 

porque se constitui no resultado de uma maneira individualizada de ver e conceber a 

realidade, um ângulo único de observação e experiência daquela realidade. [...] 

Logo, a arte não é, nem poderia vir a ser, uma produção automática; é, sim, um 

produto humano completo e complexo [...].” (idem, p.53) 

Para que seja possível a realização deste produto humano específico são 

necessárias qualidades humanas das mais refinadas; faz-se preciso a elaboração de 

uma certa visão de mundo e a abstração desta para torná-la conteúdo da sua obra, 

em seguida é necessário que exista a capacidade de criar considerando seus três 

níveis de ação: projetar na mente o produto final, buscar os mais significativos e 

verdadeiros meios para a concretização da obra, e, concretizá-la. Em todo esse 

processo, que é dinâmico, a relação do artista com o conteúdo da sua obra, consigo 

mesmo, com o material e com as técnicas utilizadas pode causar transformações no 

plano original do trabalho, é aí que surge a autonomia da obra de arte, pois a obra 

não torna-se espelho do seu criador mas se manifesta em um universo próprio. 

(idem, ibidem) 

Para LUKÁCS (1885-1971) a personalidade individual do artista é importante 

para o seu trabalho criador, e pode se afirmar neste trabalho, porém: 

... a transformação da particularidade individual em generalização estética. Em 
particularidade, ocorre em seguida ao contato com a realidade objetiva, em seguida 
ao esforço de reproduzir fielmente esta realidade, de um modo profundo e 
verdadeiro. Precisamente a sensibilidade de espírito, a fantasia espontânea, etc., 
permitem criar formas e fazem surgir situações cuja própria lógica interna supera os 
preconceitos da personalidade particular, entra em conflito com eles. (1978, p.202) 

É desse descontrole do artista sobre a vida própria da obra que depende o 

sucesso artístico, as colisões que surgem durante o processo são necessárias para 
                                                           
7 Os termos realidade natural e condições independentes são abordados segundo a 
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que a obra não seja destinada ao fracasso, tornando-se um reflexo do criador. A 

especificidade do material concreto, as diferenças entre indivíduo criador e suas 

relações cotidianas como aquilo que a obra expressa da realidade, podem modificar 

aquilo que foi previamente projetado na mente do criador e até mesmo modificar o 

próprio criador. Mesmo assim nunca haverá o estranhamento entre produto final e 

criador como há na produção industrial, pois a práxis artística, enquanto construção 

prática do mundo objetivo exige uma atitude consciente do homem ao mesmo tempo 

em que o concebe como ser genérico consciente (MARX, 1989, pp.157-162).  

Se por um lado o ‘descontrole’ é fundamental para o sucesso artístico da 

obra, FISCHER (1979) defende que o artista deve envolver-se com a realidade e 

suas emoções, mas ao mesmo tempo controlá-las, deve saber tratá-las e transmiti-

las, deve reconhecer as técnicas, os recursos e as formas possíveis para a 

realização da obra. Para o autor,  

... o trabalho para um artista é um processo altamente consciente e racional, um 
processo ao fim do qual resulta a obra de arte como realidade controlada, e não – 
de modo algum – um estado de inspiração embriagante. [...] A tensão e a 
contradição dialética são inerentes à arte; a arte não só precisa derivar de uma 
intensa experiência da realidade como precisa ser construída, precisa tomar forma 
através da objetividade. (idem, p.14)  

Esta dualidade – absorção e envolvimento com a realidade de um lado, e o 

controle de outro – faz-se necessário ao artista para que se crie uma obra com 

conteúdo e qualidade, que sirva à sua função. A obra de arte tem que “... fazer-se o 

eco e o reflexo da experiência comum, dos grandes eventos e idéias do seu povo, 

da sua classe e do seu tempo...”, não apenas para retratá-la, mas sim por que a arte 

tem a capacidade de tornar o homem em estado de fragmentação, integro 

novamente (idem, p.51). Ela capacita o homem à compreender a realidade, não 

apenas para suportá-la, mas para transformá-la, tornando-a mais humana. Isso só é 

possível por que toda a arte apresenta a capacidade infinita que o homem tem de 

sofrer metamorfoses, de transformar o que já é. Assim, a função permanente da arte 

é “recriar para a experiência de cada indivíduo a plenitude daquilo que ele não é, isto 

é, a experiência da humanidade em geral. A magia da arte está em que, nesse 

                                                                                                                                                                                     
concepção de KOSIK (1969, p.109-123). 
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processo de recriação, ela mostra a realidade como passível de ser transformada, 

dominada e tornada brinquedo.” (idem, p.252. Grifos do autor).  

Desta forma, a arte apresenta a possibilidade de viver uma nova experiência, 

pois ao mesmo tempo em que ela expõe a realidade, ela também cria a realidade da 

beleza e da arte. “Toda obra de arte apresenta um duplo caráter em indissolúvel 

unidade: é expressão da realidade, mas ao mesmo tempo cria a realidade, uma 

realidade que não existe fora da obra ou antes da obra, mas precisamente apenas 

na obra.” (KOSIK, 1969, p.115. Grifo do autor). Neste momento de ir além da 

realidade vivida até a realidade criada, tem-se a práxis humana manifestada, pois 

ela é o cenário onde opera a metamorfose do objetivo para o subjetivo e vice e 

versa, é através dela que se realizam os intentos humanos, na fusão da casualidade 

com a finalidade (idem, p.114). 

Assim sendo, a consciência humana sobre o fundamento da práxis não é só 

registro e verificação, ou apenas distanciamento; ela é ao mesmo tempo reflexo e 

projeto. A obra de arte possibilita o despertar da consciência, ver e identificar uma 

realidade vivenciada e, simultaneamente, projetar e se projetar em uma nova 

realidade.  

FIORI (1967, p.13) explicita o relato de uma mulher do povo, quando diante 

de uma situação apresentada em um quadro, em um círculo de cultura, diz: “... gosto 

de discutir sobre isto porque vivo assim. Enquanto vivo, porém não vejo. Agora sim, 

observo como vivo.” O olhar criador do artista vê sempre com estranheza e 

curiosidade aquilo que é óbvio sob os olhares apressados do dia-a-dia. E desta 

forma possibilita ao apreciador momentos de extrema consciência sobre sua 

existência, pois,  

... a consciência é a misteriosa e contraditória capacidade que tem o homem de 
distanciar-se das coisas para fazê-las presentes, imediatamente presentes. É a 
presença que tem o poder de presentificar: não é representação, mas condição de 
apresentação. É um comportar-se do homem frente ao meio que o envolve, 
transformando-o em mundo humano. [...] O meio envolvente não o fecha, limita-o — 
o que supõe a consciência além do limite. Por isto, porque se projeta 
intencionalmente além do limite que tenta encerrá-la, pode a consciência 
desprender-se dele, liberar-se e objetivar, transubstanciando o meio físico em meio 
humano. (idem, p.14) 

Ainda sobre consciência FIORI aponta que: 
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Distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando-o, ’descodificando-o’ 
criticamente, no mesmo movimento da consciência o homem se re-descobre como 
sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. Testemunhando 
objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua acaba por despertar 
criticamente, para identificar-se como personagem que se ignorava e é chamada a 
assumir seu papel. A consciência do mundo e a consciência de si crescem juntas e 
em razão direta; uma é a luz interior da outra, uma comprometida com a outra. 
Evidencia-se a intrínseca correlação entre conquistar-se, fazer-se mais a si mesmo, 
e conquistar o mundo, fazê-lo mais humano. (idem, p.15) 

Desta forma a arte torna possível a consciência, e ao mesmo tempo ela 

mesma é uma forma de consciência, que ora distancia e ora aproxima o ser humano 

da sua realidade possibilitando-o viver de forma mais íntegra e descobrir-se 

novamente como ser uno e agente da sua própria existência social. Pois, consciente 

do seu gênero humano o homem é capaz de retomar o domínio sobre suas 

atividades vitais, sobre seu trabalho, sobre seu produto, enfim sobre sua vida 

enquanto vida humana, e não mais como vida animal, como era quando alienado da 

sua existência.  

Sem consciência da sua realidade enquanto gênero, que constrói e se 

constrói a partir do trabalho, o homem se esgota, empobrece sua vida interior e 

deixa de pertencer a si próprio, passando a existir de forma desumana (MARX, 

1989, p. 57-72). Com a arte o homem reencontra a totalidade do seu ser, retoma o 

equilíbrio entre a subjetividade e a objetividade humana, sente-se autor de suas 

obras e capaz de transformação do seu meio e de sua história.  

Tendo então discorrido sobre as relações que envolvem e que emergem, 

entre a arte e realidade, apontando para a possibilidade do homem se perceber uno 

através da arte e do trabalho criador, e contextualizando estas relações em uma 

realidade contemporânea capitalista, não se poderia deixar de refletir, 

consequentemente, sobre a arte e a indústria cultural. 

Porém, antes de abordar a questão da indústria cultural, faz-se necessário 

esclarecer algumas questões de paradigma, visto que se trilhou até aqui baseando-

se em ideais do materialismo histórico e dialético, e agora aponta-se para a Teoria 

Crítica como parceira de discussão. Parte-se do reconhecimento que este 

paradigma surgiu com o intuito de propor uma sociologia marxista que se opusesse 

a sociologia tradicionalista de Conte, e reconhecesse também, que há pontos de 
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discordância entre a Teoria Crítica e a corrente ortodoxa do materialismo. Porém, 

acredita-se que as discussões desenvolvidas neste trabalho de pesquisa em nada 

se chocam com as proposições da teoria critica de Theodor W. Adorno (1903-1969) 

e Max Horkheimer (1895-1973), uma vez que a teoria da Indústria Cultural por eles 

desenvolvidas trata de resistir a qualquer forma de reificação (ADORNO, 2001) e de 

garantir a necessária distinção entre arte e mercadoria. Ou seja, de garantir a 

especificação da arte. 

Nas produções da indústria cultural perdem-se todas as características da 

arte e suas relações com seu criador e com o seu meio. Tratando-se de um trabalho 

alienado, a obra dessa indústria resulta no processo de fetichização, pois ela não 

mais reflete seu produtor, ficando, desta forma, privada de sentido, não se referindo 

a nenhuma cultura específica, mas carregando em si uma “... ideologia destinada a 

legitimar o lixo que propositalmente produzem” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, 

p.113).  

Assim, toda obra produzida não precisa mais apresentar-se como arte, pois 

se destina a satisfazer necessidades produzidas pela própria indústria, ou seja, 

dialeticamente a indústria de bens culturais produz a necessidade, desencadeada 

pelo gosto manipulado, e o produto a ser consumido; daí que, “a atitude do público 

que, pretensamente e de fato, favorece o sistema da indústria cultural é uma parte 

do sistema, não sua desculpa.” (idem, p.115). 

O envolvimento pretendido pela indústria cultural em muito difere do 

envolvimento causado entre a obra de arte e o apreciador. Enquanto que “A verdade 

artística não se determina [...] através da sua plena concordância com a realidade 

objetiva tal como existe fora e independentemente do homem.” (VÁZQUEZ, 1978, 

p.33), ou seja, na arte o indivíduo percebe a realidade diante de uma nova 

possibilidade, sentindo-se instigado a refletir sobre ela; nas produções da indústria 

cultural há a pretensão de moldar a percepção da realidade e as atitudes diante 

dela, através da propagação de valores e da pretensão de fundir obra e realidade 

causando a ilusão de que são uma só existência. 
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ADORNO e HORKHEIMER (1985) fazem uma referência ao processo que 

envolve o espectador/apreciador, no qual há a introjeção de padrões e ideais de 

realidade, adestrando o indivíduo: 

O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. A velha 
experiência do espectador de cinema, que percebe a rua como um prolongamento 
do filme que acabou de ver, porque este pretende ele próprio reproduzir 
rigorosamente o mundo da percepção quotidiana, tornou-se a norma de produção. 
Quanto maior a perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos empíricos, 
mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento 
sem ruptura do mundo que se descobre no filme. [...] o filme não deixa mais à 
fantasia a ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes 
possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica 
permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim 
precisamente que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar 
imediatamente com a realidade.(idem, p. 118-119) 

Faz-se imprescindível apontar que esse processo é o mesmo, e é o objetivo, 

de todas as produções da indústria cultural, as quais ganham espaço sendo 

disponibilizadas facilmente a todas as pessoas, com a pretensão de saciar o desejo 

e a necessidade de arte, das classes menos privilegiadas. Distanciando mais ainda 

estes sujeitos da possibilidade de tornarem-se humanos na sua integridade. Pois, 

...a arte de massas — mesmo quando se apresenta na forma mais banal e 
aparentemente, menos importante, ou quando toca fugazmente nos problemas 
humanos mais profundos, para finalmente conservar-se em sua superfície, depois 
de ocultar as contradições vivas e reais — esta pseudo-arte cumpre uma função 
ideológica bem definida: manter o homem-massa em sua condição de homem-
massa, fazer com que se sinta em tal massificação como em seu próprio elemento 
e, por conseguinte, fechar as janelas que poderiam permitir-lhe vislumbrar um 
mundo verdadeiramente humano, e com isso, a possibilidade de tomar consciência 
de sua alienação, bem como dos caminhos para destruí-la. (VÁZQUEZ, 1978, 
p.289). 

Sendo assim e urgindo a necessidade de humanização dos sentidos pela 

arte, e tendo por objeto a dança, buscar-se-á compreender quais são os caminhos 

percorridos por esta, quais os seus sentidos, objetivos, propostas, e especificidades, 

a fim de posteriormente possibilitar uma reflexão sobre sua inserção no espaço 

escolar. 
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1.2 SOBRE DANÇA... 

É tão difícil torná-la palavra, pois ela é 
tanto mais que toda tentativa de dizê-la 
não atravessaria jamais seu sentido, nem 
expressaria suas possibilidades e 
intensidade. 

Sobre dança, sei apenas que preciso 
muito dançá-la, senti-la e fruí-la para 
incorporar este sentido que tanto busco no 
ato de dançar. 

 Débora Barreto 

 

Diante das relações apontadas anteriormente para a arte em geral, pretende-

se nesta etapa discorrer e discutir sobre algumas possibilidades e especificidades 

encontradas na dança, no sujeito que a realiza e no produto desta arte. 

Assume-se que o compromisso primeiro da dança é com a arte enquanto 

trabalho criador, mais do que com a sua técnica ou com o virtuosismo dos grandes 

balés; o compromisso com a verdade e com o novo se apresenta na dança, como 

nas outras artes, tornando todo o processo de criação completo e complexo, como 

aponta PEIXOTO (2003). Sendo assim, discutir-se-á sobre as especificidades da 

dança, tendo como foco principal o sujeito dançante enquanto ser social e criador, e 

apresentando através da dança contemporânea a possibilidade de criação e 

transformação contida no intérprete-criador. 

Para pensar a dança é necessário que se pense nas condições em que esta 

é produzida, nos sujeitos que a produzem, e na finalidade com que ela é criada, pois 

a dança é uma nova presença lançada ao tempo. Apesar de efêmero enquanto 

cena, o movimento realizado pelo bailarino não se esgota nele mesmo; ele vem 

sendo gerado muito antes de se concretizar e permanece mesmo depois de 

realizado. A dança é como uma flor que já está presente na terra fértil, em cada gota 
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de orvalho, na semente de uma outra flor e no sol de cada amanhecer, e quando 

murcha e morre permanece viva na abelha que sugou seu néctar, no perfume que 

exalou ao vento e na alegria que proporcionou a alguém. A dança é produto de uma 

dada existência, que permanece para além e para aquém dela, mas que só é 

possível existir integralmente enquanto ela própria.  

Esta característica da dança de emergir de uma realidade existente, 

constituir-se enquanto arte, e permanecer em uma nova realidade criada só é 

possível, pois, enquanto arte, ela é resultado de um processo, de um trabalho 

criador, que envolve o sujeito em todos os seus aspectos – objetividade e 

subjetividade; assim, o sujeito que dança é, em todas as suas particularidades, o 

sujeito que vive. 

 

1.2.1 O corpo que vive, o corpo que dança. 

Em algum momento desta noite Pina 
Bausch disse: ‘Amar é importante’.   

Raimond Hoghe 

  

A dança torna-se possível a partir de uma matéria prima bastante densa no 

que se refere as possibilidades, histórias e registros. O movimento em dança é 

oriundo de um corpo que é vivo e que principalmente é humano, sendo assim, tem-

se no Corpo Humano a grande matéria-prima desta arte.  

Para JOHNSON (1990), o corpo, com seus sentimentos, estilos de 

movimento, padrões de reação e saúde, não é apenas governado por leis individuais 

biofísicas, nem apenas por uma história de vida pessoal. Este corpo é também fruto 

das ideologias presentes no meio em que se desenvolve. “O corpo de cada um de 

nós é um artifício, um projeto da comunidade visivelmente manifestando os valores 

dos que estão envolvidos nesta tarefa.” (idem, p.80)  
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As atitudes de movimento, os referenciais de saúde e beleza do corpo são 

diretamente influenciados e governados por padrões sociais apreendidos que 

permanecem e se modificam em um processo que dura até o fim da vida do 

indivíduo. Os métodos para ensinar como utilizar o corpo são incorporados pelos 

sujeitos, e criam diferentes corpos de uma cultura para a outra, pois, “... o corpo – ou 

os corpos – está sendo constantemente criado/estruturado/construído, 

destruído/desestruturado/desconstruído, recriado/reconstruído/reestruturado de 

acordo com valores, padrões, ideologias, perspectivas sociais, estéticas e políticas, 

coletivas ou individuais.” (DANTAS, 1999, p.32), e as formas e costumes são criados 

e recriados pelas sociedades no decorrer do tempo e do espaço. 

Sendo assim, o corpo, de onde e aonde nascerá a dança, é construído e 

transformado socialmente; pode-se afirmar então, que, a matéria-prima da dança é 

bastante completa e complexa. Porém, é importante ressaltar que na dança não 

existe matéria prima, no sentido habitual da palavra, pois o corpo não é consumido 

ao realizar-se a obra; ele não deixa de ser corpo, pelo contrário, se faz, ao dançar, 

cada vez mais corpo, pois: 

A dança, enquanto forma de arte, nos requisita um olhar que nos interrogue sobre 
nosso corpo, sobre nossas ações e emoções, sobre nossas sensações próprias e 
sobre nossas relações com os outros. Através da dança propomos tornar mais 
visível a unidade corporal que integra papéis fisiológicos, sociais e afetivos, para ir 
ao encontro da linguagem corporal [...]. (CORDEIRO, 1999, p.54) 

Sendo assim, usar-se-á o termo matéria-prima da dança referindo-se ao 

corpo, porém com a consciência de que este é muito mais do que uma matéria física 

que se esgota e se consome no ato da construção. “... o corpo que executa a dança, 

que pertence a ela enquanto objeto estético, não é a penas um corpo fisiológico e 

biológico, mas também um corpo social e cultural [...]” (idem, p.53), e por não ser 

consumido ao realizar da obra este corpo age sobre ela com suas especificidades: 

suas propriedades físicas que são, além de características genéticas, resultado da 

existência social, assim como suas idéias, conceitos, crenças e tabus que serão 

impressos sobre a obra. 

Faz-se importante perceber que: 

...o mesmo corpo que dorme, acorda, come, se exercita e ama é o instrumento e a 
manifestação da arte, é o material manuseado para a criação da coreografia, 
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matéria viva, plena, com vontades, desejos, cansaços, preguiças, treinada e 
trabalhada tecnicamente. Além disso, o corpo é também o agente da 
transformação, é o que realiza a dança, é o bailarino que corporeifica os 
movimentos quando dança. Há uma promiscuidade, um entrelaçamento entre o 
corpo cotidiano do bailarino, e o corpo do bailarino quando ele dança: o corpo que 
sofre e desfruta do cotidiano é o mesmo que sofre e desfruta da dança. Não a 
espiritualidade, mas a corporeidade é o que torna energia formante, o que realiza e 
dá vida ao estilo do artista. (idem, p.43) 

Desta forma, tudo o que for modificado, transformado neste corpo durante o 

trabalho criador, será também transformação do ser social, pois fala-se aqui para 

além de um corpo físico; fala-se de um corpo sujeito — ativo, criativo, autônomo — 

que é capaz de pensar, expressar, sentir, produzir, transformar, escolher. Capaz de 

dançar. 

 

1.2.2 Dança contemporânea 

Não estou preocupada como as pessoas se 
movem, mas com o que move as pessoas. 

 Pina Bausch 

 
A relação do corpo que vive com o corpo que dança é inquestionável na 

existência do homem e da dança, assim como a relação da arte com as demais 

atividades humanas e com a vida em geral, como foi apresentado no início deste 

capítulo.  

A arte, assim como os outros setores da vida humana, passou por inúmeras 

modificações no decorrer dos séculos. Estas mudanças sempre estiveram 

relacionadas entre si e representavam de alguma forma a situação social vivida em 

determinado momento histórico, e quase sempre se originaram da quebra e 

oposições de conceitos, valores e técnicas. Porém, a dança aqui apresentada não 

nega construções passadas, pelo contrário, se edifica sobre elas, em um diálogo 

entre o existente e o novo. 

Para que seja possível compreender como a dança contemporânea se 

configura faz-se necessário retroceder na história, buscando compreender os 
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processos de construção e transformação sofridos. Segundo RODRIGUES (2000, 

p.122) a arte pré-moderna trazia consigo a unicidade e a continuidade, 

proporcionando uma harmonia tranqüila em suas obras, que expressavam uma 

linearidade, sendo possível identificar os limites entre as diversas linguagens 

artísticas. O Balé Clássico foi sem dúvida o grande marco da dança neste período, 

porém, na passagem entre os séculos XIX e XX, Loie Füller (1862-1928) e Isadora 

Duncan (1878-1927) propuseram um movimento que revolucionou a história da 

dança. “A reação contra o academicismo, a afetação e a artificialidade do balé 

clássico foi o ponto de partida para uma revisão total de valores, de técnicas 

corporais e de regras de composição.” (idem, p.124) 

Este primeiro passo foi propulsor para que, nos anos 20 e 30, alguns nomes 

como Martha Graham (1893-1991), Doris Humphrey (1895-1958), Charles Weidman 

(1901-1975), Mary Wigman (1886 -1973), Ted Shaw (1877-1968), Ruth St. Denis 

(1878-1968) e Rudolf Von Laban (1879-1958), impulsionados pelo espírito 

revolucionário que tomava a sociedade logo após a Revolução Política causada pela 

Segunda Grande Guerra, iniciassem o movimento da dança moderna. O 

modernismo, enquanto movimento mais amplo, trouxe uma crítica intensa ao pré-

modernismo, fragmentando a unicidade e a linearidade tão presente nas obras deste 

período. Neste momento a arte toma um cunho existencialista, falando “... do homem 

como um ser real, de suas aspirações, sofrimentos e vitórias, como é fácil observar 

nas criações literárias, visuais e cênicas.” (idem, p.122)  

A dança neste período retrata a condição humana diante dos horrores da 

guerra, através de temas com componentes psicológicos de grande dramaticidade. 

Pode-se dizer, retomando as poéticas da arte, que a dança desse período postula 

ideais de uma arte militante, envolvendo-se com os problemas do seu tempo e 

difundindo a concepção política, religiosa, social, e pessoal do artista. A dança, com 

tal característica, fixa-se no movimento como experiência fundamental para a 

expressão individual do artista, pois este só poderia surgir do seu próprio corpo e 

individualidade, de experiências pessoais e emocionais do seu criador. 

Na dança moderna tecnicamente o movimento é forte, percussivo e denso 

dramaticamente, opondo-se ao balé clássico, e tendo o centro do corpo como 
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origem do movimento e a utilização do chão como suas características mais 

marcantes, além de outras variáveis inovadoras. 

Em meados dos anos 40, porém, esta estética da dança saturou seus 

criadores e suas platéias, pois o conteúdo artístico já não mais retratava o momento 

sociocultural vivido. Neste processo, Merce Cunningham, ex-solista de Martha 

Graham, “... afastou-se do drama e começou a trabalhar manipulações do 

movimento sem o compromisso do enredo ou da caracterização de personagens. 

(idem, p.125)”, até então elementos fundamentais em um espetáculo de dança 

desde os líricos balés de repertório. Cunningam, sem negar a dança moderna, pois 

tolerava em seu trabalho qualquer método de criação, é tido como o percursor da 

dança pós-moderna e, libertando a dança de qualquer obrigação estilística, propôs 

os seguintes princípios: 

1) qualquer movimento pode ser material para a dança; 2) qualquer procedimento é 
valido como método de criação; 3) qualquer parte ou partes do corpo podem ser 
usadas (sujeitas à limitações naturais); 4) a música, figurino, cenografia, iluminação 
e dança tem cada qual sua própria identidade e lógica, 5) qualquer dançarino da 
companhia pode ser solista; 6) pode-se dançar em qualquer espaço; 7) a dança 
pode ser sobre qualquer coisa, mas é fundamentalmente e primeiramente sobre o 
corpo humano e seus movimentos, começando com o andar. (BANES, 1980, apud 
RODRIGUES, 2000, p.126)  

O coreógrafo acreditava que “... novas formas de dança podem ser 

produzidas por estratégias de indeterminismo e acaso.” (RODRIGUES, 2000, p. 126) 

Cunningam, com suas ações e pensamentos inovadores, iniciou, nos anos 60, um 

período de experimentações e busca por movimentos naturais e cotidianos. Neste 

período houve diversos trabalhos de improvisação em cena aberta, que provocavam 

dúvidas nos espectadores, nos críticos e até mesmo nos bailarinos e coreógrafos, 

sobre se o que viam e faziam era realmente dança. 

Na década de 60 a dança pós-moderna atingiu seu ápice como período da 

celebração do movimento. As coreografias não tinham nenhuma pretensão 

ideológica que não fosse a experimentação do movimento em si. Os espetáculos 

não continham conflitos, mas sim o resultado de pesquisas profundas sobre 

movimentos naturais e cotidianos executados repetitivamente em cenas 

representadas em espaços coreográficos não convencionais, com roupas comuns, 
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vestidas em corpos com pouca expressão facial, diante dos quais se tinha a 

impressão de assistir a vida em si mesma, e não a uma coreografia.  

Diante destes fatos ocorridos com a dança nos anos 60, faz-se necessário 

retomar alguns aspectos discutidos no início deste capítulo sobre a neutralidade da 

arte. O fato de coreógrafos e bailarinos se portarem indiferentes a temas 

relacionados à realidade do seu tempo, focando sua pesquisa apenas no movimento 

pelo movimento, não significa que esta obra esteja desconectada da realidade 

social. Como foi apontado anteriormente, para a realização de toda e qualquer obra 

artística são necessárias escolhas, e todas elas serão partidárias, em prol ou em 

detrimento de algo. Sendo assim, mesmo o indivíduo-autor não estando consciente 

disso, suas escolhas, e conseqüentemente suas obras, irão sempre causar mudança 

na realidade social. 

Já nos anos 70 houve o retorno a alguns aspectos formais da dança 

moderna, em especial no que se refere à técnica corporal e a busca por uma dança 

novamente mais expressiva. 

A pesquisa de movimento continuava a direcionar a linguagem coreográfica, mas a 
qualidade de movimento nesse momento buscava movimentos mais sofisticados, 
apesar de naturais. Poderíamos dizer que os espetáculos tornaram-se mais 
‘dançáveis’, para usar um termo vigente na época. A dança que na década anterior 
podia ser realizada até por leigos, já exigia mais destreza técnica e a fisicalidade se 
instalou sem no entanto atingir preceitos de virtuosismo artificial. (RODRIGUES, 
2000, p.126) 

Pode-se perceber que mudanças vão ocorrendo no decorrer da história 

porém elas não ocorrem de forma linear e setorizadas. Os períodos de mudança não 

são pedaços congelados separadamente, pelo contrário, eles vão se transformando 

por um movimento de fusão do existente com o novo. Daí que perceber as 

mudanças entre décadas tão próximas, como entre os anos 60 e 80, torna-se tão 

complexo; mesmo por que, como aponta RODRIGUES (idem, p. 123) as mudanças 

ocorridas na arte da dança são especialmente mais dinâmicas, uma vez que esta 

arte não se concretiza de maneira verbal.  

Uma segunda geração de coreógrafos surgiu na década de 80 e manteve a 

fisicalidade da geração anterior, porém deu um passo mais além; a liberdade de 

estética e de estilo para o trabalho coreográfico trouxe para os processos de criação 

 



 33

as contribuições interdisciplinares. “Coreógrafos e dançarinos aprendiam técnicas de 

canto, acrobacia, esgrima, cinema, mímica, mágica, teatro e outras, enriquecendo 

suas performances sem, no entanto, perder o domínio técnico da sua própria 

linguagem.” (idem, p.127) 

MARTINS e EVELIN (in: HOGHE, 1989, p. 7-8), apontam que as rupturas 

ocorridas na dança não são meros desejos de renovação estética, mas 

principalmente retratam uma busca por uma forma de expressar o homem 

contemporâneo. Este novo momento da dança é uma recombinação de aspectos 

que vêm surgindo há quase cinco décadas, e que em um processo foi diminuindo as 

barreiras entres as artes e as suas linguagens, dando liberdade à dança de voltar-se 

mais à pesquisa e à experimentação. 

A colaboração com outras artes, o redescobrimento da expressividade intrínseca do 
movimento, a utilização das estruturas de composição da escola moderna, a 
pesquisa de movimento mais sofisticado tecnicamente, a fragmentação de imagens 
ou movimento, a liberdade de escolha e manipulação temática e a tolerância à 
inventividade são aspectos que podemos já identificar na dança contemporânea. 
(RODRIGUES, 2000, p. 127) 

A pluralidade de estilo, de linguagem e de tema, são características comuns 

em uma dança que quase nada tem como regras; a única, assim como na origem da 

dança pós-moderna, continua sendo a não existência delas. Aceita-se propostas de 

movimento pelo movimento, bem como pesquisas já conceituadas de escolas 

clássicas e modernas. A diferença deste momento da dança para o que acontecia 

na década de 60 é que, novamente, se abre espaço para a narrativa, para a 

elaboração sobre temáticas, para a busca de movimentos tecnicamente elaborados, 

e abre-se espaço para a incorporação de outras técnicas corporais elaboradas para 

além do universo da dança, como:  

...técnicas de circo, do teatro, da mímica, da acrobacia ou do teatro oriental, por 
exemplo, instalando uma prática experimental extremamente rica. Como numa 
bricolagem, a ousadia da experimentação vem unir-se ao referencial tradicional, 
inaugurando um novo gênero de conceituação coreográfica, onde a regra é 
exatamente o fato de que elas não existem. (idem, p.121) 

Se as regras não existem, então como é possível ter um universo 

categorizado sob a mesma denominação: dança contemporânea? Não é objetivo 

deste movimento criar uma escola nem fixar métodos de trabalho, porém, no 
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decorrer dessas décadas alguns coreógrafos e companhias experimentaram e 

desenvolveram formas de trabalho, que ora os acompanha há muito e se proliferam 

à outras companhias, ou que se transformam em outras possibilidades e muitas 

vezes se esgotam nelas mesmas. Isto ocorre por que conceitos básicos 

apresentados por RODRIGUES (1984) são levados em consideração: a 

espontaneidade, a extensiva experimentação e, principalmente, a liberdade de 

criação. 

Sendo assim, guiada por esses conceitos, a pesquisa foi o que impulsionou a 

dança contemporânea. Nas companhias e escolas americanas a busca por uma 

nova forma, e na Europa por uma nova linguagem, o que proporcionou que, em um 

movimento convergente, dança e teatro se aproximassem. “Desse encontro, que não 

é uma soma, mas uma fusão, surgiu um novo campo de possibilidades, muito mais 

amplo enquanto linguagem cênica: o Teatro-Dança.” (MARTINS e EVELIN, in: 

HOGHE, 1989, p.8) Para os autores, Teatro-Dança e Pina Bausch são sinônimos. 

Pina Bausch, ex-aluna de Kurt Joss, autora, diretora e coreógrafa da 

companhia alemã Tanztheaters Wuppertal desde 1973, propõe uma linguagem de 

expressão única, utilizando-se do discurso poético fragmentado, imagens oníricas e 

movimentação coerente com o sentido total do produto cênico, “... induz o 

espectador a uma leitura pessoal da realidade focalizada, realidade esta que passa 

a ser uma ‘recriação’ e não uma ‘interpretação’ de modelos comportamentais 

conhecidos.” (idem, p.7) 

O processo de criação da peça Bandoneon, da companhia de Pina Bausch, 

descrito por RAIMOND HOGHE (1989) será aqui tratado como um belo exemplo do 

trabalho em dança contemporânea. A partir da descrição feita pelo autor pretende-se 

apresentar direcionamentos e possibilidades da dança contemporânea como uma 

arte autêntica, na concepção discutida na primeiro parte deste capítulo, bem como 

desvendar possibilidades contidas no trabalho como intérprete-criador para a 

humanização do sujeito, tornando-o criativo, autônomo e consciente de si e do 

mundo em que vive. 

Faz-se necessário esclarecer que o diálogo, aqui estabelecido, com as 

propostas de Pina Bausch é baseado no entendimento da autora desta pesquisa, 
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sob o ponto de vista do materialismo histórico; sendo assim, não se tem a pretensão 

de que as possibilidades apontadas na dança contemporânea através do trabalho da 

coreógrafa, necessariamente tenham sido por ela pensadas e objetivadas. Tem-se a 

liberdade para tal análise e diálogo com base na premissa materialista que afirma 

que, mesmo não sendo consciente de sua atitude, toda e qualquer ação causa 

transformação social no meio e no sujeito que a realiza. 

 

1.2.3 Arte e humanização: por aonde vão os caminhos da dança 

 

... somos levados a um outro estado de 
atenção, a vasculhar dentro de nós 
imagens adormecidas de nossas relações 
primeiras com as coisas e as pessoas.  

Martins e Evelin 

 
Foi este o comentário de MARTINS e EVELIN (in: HOGHE, 1989, p. 8) sobre 

a sensação de assistir à um ensaio da companhia de dança Tanztheaters Wuppertal. 

O mesmo deve acontecer com os intérpretes, talvez numa intensidade ainda maior. 

Pina Bausch, indo de encontro a necessidade da revitalização da 

sensibilidade humana através da cultura defendida por PEIXOTO (2003, p.46), 

possibilita, na elaboração de uma linguagem artística-corporal, o resgate de 

experiências das quais o homem se afastou. Partindo de questões, que na maioria 

das vezes não tem respostas concretas e sucintas, a coreógrafa instiga seus 

bailarinos à responde-las de formas não habituais. Assim, a pesquisa por 

movimentos, textos, imagens que remetam àquela questão proporcionam o que 

Bausch nomeou de cenas–respostas.  

Pina Bausch coloca questões. A primeira semana de ensaios é determinada por 
perguntas, quatro ou cinco em um só ensaio, mais de cem no decorrer do trabalho. 
Muito concentrada, muito tranqüila, a diretora, autora e coreógrafa acompanha a 
busca de respostas pelo seu grupo, a lembrança e a (re)descoberta da própria 
história. Incentiva cada um deles a se posicionar individualmente, a obter seus 
próprios pensamentos, sentimentos e associações. (HOGHE, 1989, p.14) 
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Esta proposta de trabalhar com os bailarinos enquanto criadores das próprias 

cenas e movimentações é bastante comum em trabalhos contemporâneos. Pina 

Bausch nomeia os bailarinos participantes dessa proposta de co-autores, e 

comumente também se ouvirá falar em intérpretes-criadores. Esta é uma das 

categorias, se assim pode-se chamar, fundamentais da dança contemporânea; é ela 

que possibilita a pluralidade de estilos nesta arte, além de estar nela contida a chave 

para a humanização, pois trabalhos como o de Pina Bausch possibilitam que o 

indivíduo que dança revisite sensações e emoções perdidas no dia-a-dia 

contemporâneo, reflita sobre sua existência, descubra-se autor dela e capaz de 

modificá-la. 

A posição de intérprete-criador, diferentemente da do bailarino reprodutor, 

possibilita que o ser humano se torne uno, pois o aproxima do trabalho criado; a 

dança enquanto produto social, retomando o pensamento de KOSIK (1969), fica 

repleta de sentido, assim como o ser que a executa. O espaço para que o bailarino 

se veja na obra é fundamental para que aquilo seja arte, trabalho criador, e não 

trabalho alienado. Porém, esta mudança de atitude do bailarino, que a dança 

contemporânea muitas vezes exige, não é um processo simples.  

A idéia de que o trabalho em dança é criado exclusivamente pelas mãos do 

coreógrafo e segue sempre um padrão de movimento conhecido e anteriormente 

elaborado é bastante forte culturalmente. “De repente pede-se que eles abandonem 

toda a sua experiência com esta praticidade aprendida, o vocabulário adquirido e 

mais toda a obediência e docilidade para com regras impostas, para a partir daí 

seguir a sua própria sensibilidade. Não é fácil, e eles se sentem nus, com medo.” 

(HUMPHREY, 1959, p.7). Mesmo com todas as dificuldades, Pina Bausch valoriza 

muito a atitude criadora no bailarino: “Eu acho ótimo que cada peça tenha um pouco 

de vocês, um pedaço de suas vidas. Eu até acho outras coisas também ótimas, mas 

isso eu acho muito bonito.” (BAUSCH, 1980. In: HOGHE, 1989, p.28) 

É através das perguntas, que serão respondidas em cenas-respostas, que os 

bailarinos, enquanto intérpretes-criadores, podem se reconhecer “com mágoas e 

susceptibilidades, forças, fraquezas, contradições e complexos, desejos e medos, 

seus sonhos e sua realidade.” (HOGHE, 1989, p.28), e mais que isso, podem fazer 
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disso, reestruturado ou não, material para sua obra. Assim, a obra, na complexidade 

de sua práxis, contém a realidade humano-social, pois ela cria e transforma a 

situação ao mesmo tempo em que se modifica.  

Neste movimento de modificar a realidade, a obra de arte que vem sendo 

produzida pelo coreógrafo, no caso Pina Bausch, através de suas propostas de 

pesquisa, e pelo intérprete-criador, aponta para uma nova realidade. Helena KATZ 

(in: HOGHE, 1989, p.10) parafraseando livremente PEIRCE, comenta: “Pina Bausch 

cria novas formas-conteúdos. Inventar formas estéticas é colocar no mundo aquilo 

que o mundo não conhecia [...]. Transitar por singularidades.” Daí que a dança 

criada, convidando novamente VÁZQUEZ (1978) para esta discussão, é uma forma 

de conhecimento, pois ela traz em seu bojo a realidade existente ao mesmo tempo 

em que produz uma nova realidade. 

Ao produzir uma nova realidade o sujeito percebe-se capaz de produzir 

transformação, percebe-se agente de sua história e da história social. Pina Bausch 

aponta essa possibilidade para seus bailarinos quando propõem questões que 

instiga-os a refletir sobre suas vidas ou como elas poderiam ser. “Se vocês... O que 

vocês desejariam ser se pudessem começar outra vez? Onde e como gostariam de 

viver? Inteiramente, simplesmente.” (BAUSCH, 1980. In: HOGHE, 1989, p.27) 

Nesta caminhada de descoberta de novas possibilidades para a arte e para a 

vida, a experimentação das possibilidades de expressão do corpo como um todo – 

movimento, voz, sentimento, pensamento – é livre e enriquecedora para o indivíduo 

que aprende a lidar com seus erros e limitações de forma à superá-los e até mesmo 

de percebe-los como não erros. Ela instiga que os indivíduos se desfaçam de 

máscaras usadas socialmente para encobrir os erros e as falhas, provocando-os a 

reconhecê-las. “No ensaio, Pina Bausch pergunta sobre coisas que o homem faz 

para ocultar que é vulnerável” (HOGHE, 1989, p.21)  

A coreógrafa propõe ainda revisitações àquilo que se perdeu do ser humano, 

como pequenos momentos de prazer, ou: “O que vocês observam em crianças ou 

bebês e lamentam por terem desaprendido?” (BAUSCH, 1980. In: HOGHE, 1989, 

p.22), possibilitando assim o resgate de atitudes e atividade humanas que, com a 

contemporaneidade vão perdendo força e espaço no dia-a-dia dos indivíduos. 
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Outro aspecto importante a ser observado na dança contemporânea é que 

ela permite que o bailarino se liberte de padrões pré-estipulados durante a história 

da humanidade. “Critérios como certo e errado não têm agora nenhuma importância. 

‘Nós cometemos, freqüentemente, tantos erros bonitos. ’” (BAUSCH, 1980. In: 

HOGHE, 1989, p.14) 

Em determinado momento do seu ensaio Pina Bausch propõe: “Fazer algo 

que não compete à você.” (HOGHE, 1989, p.22); assim, mais uma vez o bailarino é 

instigado a experimentar e a descobrir novas possibilidades e a quebrar a barreira 

das ‘competências’ que tanto são impostas no mundo contemporâneo, ditando o que 

cabe à determinadas pessoas, e à outras não, impossibilitando o desenvolvimento 

do ser na sua totalidade.  

Reconhecendo essa característica de experimentação de possibilidades sem 

julgamentos avaliativos, e sem a necessária busca por um movimento virtuoso, a 

técnica na dança contemporânea ocupa um lugar especial e diferenciado do que 

ocorre em escolas clássicas e modernas, porém, estas não são negadas como no 

auge do pós-modernismo. Há companhias contemporâneas que realizam um 

trabalho bastante baseado na técnica, inclusive na técnica clássica, mas também 

diferentemente do que é nesta escola, a técnica não é o objetivo do trabalho, o 

bailarino não mais se exercita através de aulas elaboradas para conseguir realizar 

fouetté ou grandes saltos8; agora as aulas são realizadas para que ele tenha um 

melhor conhecimento das possibilidades do seu corpo que, enquanto matéria-prima 

da dança, pode se aprimorar e expandir suas possibilidades. Daí as técnicas 

trabalhadas pelos bailarinos contemporâneos podem ser as mais diversas, indo da 

técnica do balé clássico às artes marciais, passando por quaisquer outras.  

JOHNSON (1990, p.95) aponta que as técnicas corporais são como canais de 

formação de sujeitos, pois as formas corporais apreendidas socialmente estruturam 

padrões de atitudes, movimento, relacionamentos e posturas diante da vida. 

                                                           
8 Passos específicos da técnica de dança clássica. Fouetté é um movimento em que o 

bailarino se apoia sobre uma perna e utiliza a outra como um “chicote”, mudando de uma 
só vez o seu referencial frontal. Grandes saltos, são categorias de saltos com grande 
amplitude, como é o caso do grand-jeté, por exemplo, que é um salto em que transporta-
se o peso do corpo de um pé para outro podendo alcançar grande altura e distância. 
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Entende-se também, que estas formas estão em constante transformação, e podem 

ser criadas e recriadas a partir de um momento de desestruturação e reflexão sobre 

estes padrões.  

Em Aristóteles (384-322 a.C.), a maneira de realizar certas atividades é 

construída a partir de experiências individuais, quando se descobre o como (saber 

experimental), o porquê (conhecer as causas) e o fazer (criativo, poético) Dessas 

experiências surgem a techne9, que passa a ser um conhecimento social coletivo 

que pode ser ensinado, sendo que esse processo de invenção do modo de fazer 

pode ser constantemente reinventado, recriando a técnica (DANTAS, 1999, p.30). 

Ou seja, os processos de criação em dança contemporânea além de propiciarem 

vivências de variadas técnicas corporais, abrem espaço para a criação de outras 

tantas. 

Outra questão a se considerar são as temáticas do trabalho. Nesta proposta 

de Pina Bausch em especial, pode-se notar uma temática bastante voltada para a 

existência humana, porém, na dança contemporânea em geral elas podem ser as 

mais variadas. Pode-se ter como fonte a literatura, a poesia, a arquitetura, o humor, 

o teatro, a sociologia, a história, o movimento, ou qualquer outro assunto 

(RODRIGUES, 1984, p.9). Esta liberdade no tema de trabalho é possível porque o 

processo criador é que dá à dança contemporânea sua principal característica de 

descoberta, de liberdade e de humanidade.  

Para HUMPHREY (1959, p.3) o que importa não é o tema em si, mas como 

ele é tratado pelo coreógrafo. Mais do que o tema, o que importa é o resultado final 

em movimento; aquilo que chega ao público. Porém, durante todo o processo, o 

coreógrafo deve ter muita atenção com ele, e escolhe-lo de acordo com seus ideais 

e valores. “... o coreógrafo não pode seguir modismos, ou gostos populares, ele 

deve escolher seus temas e seus meios de objetivá-lo a partir de suas próprias 

convicções sobre valores da arte e da vida.” (idem, p.4) 

Assim, o processo de pesquisa em dança se mostra cheio de possibilidades 

de descoberta de si e do novo, mas não se esgota aí. No trabalho de Pina Bausch, 

                                                           
9 Termo grego que designa ofício, habilidade, arte (DANTAS, 1999:30). 
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inicia-se a segunda fase do ensaio, na qual há uma seleção de imagens, textos e 

histórias que foram produzidas ao se buscar respostas, e são organizadas com o 

objetivo de se criar uma forma para o trabalho. 

‘A forma é uma coisa muito importante para mim’, disse Pina Bausch numa 
conversa. E cada vez que ela determina algo para o grupo, tem sempre relação 
com essa busca de forma. Uma forma que conduza o que é pessoal para além do 
particular e que impeça o simples auto-representar ou a auto-exposição. ‘É como 
uma personagem em uma peça escrita’, constata ela ao transferir a representação 
da personagem. ‘O importante não é que as pessoas vomitem seus sentimentos. ’ 
(HOGHE, 1989, p.39) 

Dessa maneira, retomando a ótica do materialismo, o produto artístico criado 

torna-se universal. Se a forma for bem sucedida aquilo que aparentava ser pessoal e 

individual no início da pesquisa mostra-se comum a todo gênero humano, porém 

sem deixar de manifestar em si o seu indivíduo-autor. Toda obra artística exprime, 

através de expressões individuais, fatos sociais coletivos, devido a unidade 

conteúdo-forma, que tanto Pina Bausch prioriza. 

Porém a organização da forma do trabalho não o cristaliza; a obra de arte, 

num movimento dialético transforma e é transformada por sua existência. O fato da 

dança só existir no tempo-espaço em que é executada permite que haja 

modificações na sua estrutura a cada transformação ocorrida nos seus criadores. 

A estréia de ‘Bandoneon’ não é um ponto final. O trabalho não termina. A peça 
continua a evoluir nas semanas seguintes. Cenas são intercambiadas, algumas 
histórias são tiradas, outras são acrescentadas. Após uma apresentação em 
fevereiro, dois meses depois da estréia, Pina Bausch constata: ‘Ainda estamos 
caminhando. ’ (HOGHE, 1989, p.55) 

Assim como o trabalho da Companhia Tanztheaters Wuppertal não se 

encerrou com a estréia do espetáculo; a caminhada da dança no processo de 

humanização dos sujeitos também não se encerra com os bailarinos e coreógrafos 

de grandes companhias. A dança faz parte de toda a cultura humana, transformando 

e construindo dialeticamente a obra e o ser humano, visto que as mudanças nas 

artes ocorrem sempre por que há mudanças no homem, enquanto ser social.  

Desta forma, todos os sujeitos, bailarinos profissionais ou não, têm direito ao 

acesso à artes, e principalmente necessitam deste acesso, pois necessitam viver de 

forma humanizada; isto posto, e retomando o pensamento de PEIXOTO (2003, p.46) 
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de que: “Quanto mais condições de acesso ao mundo da cultura — arte, filosofia e 

ciência —, tanto mais genuinamente humano o homem se faz.”, afirmamos a 

necessidade de inserção da dança no currículo escolar, visto que a escola é um 

locus de socialização e democratização de todo conhecimento produzido pela 

humanidade.  

 
 

 



CAPÍTULO 2: DANÇA NA ESCOLA — CRIATIVIDADE, CRITICIDADE, MÉTODO 
E CURRÍCULO. 

 
A criança que vai à escola é tão intensa 
como aquele que vai à beira mar observar 
a espuma branca das ondas e com elas 
troca seus sonhos, seus medos e seus 
desejos... deixando um todo de si, levando 
um pouco do todo. 

Andréa Assumpção 
 

Enquanto no caminho da arte a dança ganha espaço, aprofundando-se 

enquanto pesquisa, ampliando suas fronteiras, abraçando em sua prática a 

diversidade dos seres humanos com toda a sua existência, infelizmente, em outras 

instâncias sociais, e aqui se refere especialmente à escola, a dança ainda é 

negligenciada. Subestimada “... no conjunto das práticas culturais hegemônicas,  ela 

não faz parte do saber a ser desenvolvido, nem na escola de elite, nem na escola do 

povo” (FIAMONCINI ; SARAIVA, 1999, p.95), pois fica, muitas vezes, limitada à 

reproduções descontextualizadas de danças representativas, em festas juninas ou 

de fim de ano, ou à reproduções das danças apresentadas pela mídia, sem que haja 

uma discussão conscientizada sobre estas práticas. Assim: 

A dança tem sido considerada supérflua, por um lado, porque não abarca, com a 
racionalidade do saber necessário, a produção na sociedade industrial, por outro, 
porque não instrumentaliza o fazer necessário a ser mão-de-obra barata, nessa 
mesma sociedade (isto do ponto de vista dos que estão a determinar o que é e para 
quem é a escola, no sistema social). (idem, ibidem) 

Dois aspectos são fundamentais para que a dança faça parte efetiva da 

escola, o primeiro é que a dança seja levada para o interior da escola sem perder as 

características inerentes à ela até aqui discutidas. O fazer dança é mais que uma 

proposta de liberação da auto-expressão, da espontaneidade, da liberação dos 

sentimentos, ou seja, um simples laissez-faire em sala de aula, como foi vista a arte 

na escola no final da década de 70 e início da década de 80, e que hoje ainda tem 
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forte influência nas práticas educativas. A dança é mais que uma busca por 

virtuosismo técnico, excluindo pessoas “despreparadas” para tal proposta, é mais 

que a simples reprodução de danças populares ou danças da mídia. O fazer dança 

está em todo o processo de criação e construção desta, mais do que no seu 

resultado enquanto espetáculo. Tratar a dança apenas pelo seu resultado final é 

transformá-la em mercadoria, e esta encobre “... as características sociais do próprio 

trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 

propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho [...]” (MARX, 1989, p.81). 

Isto significa que extinguindo as características do trabalho do homem, do produto 

final, transforma a arte em trabalho alienado. 

O segundo aspecto importante para inserção da dança na escola é que haja 

uma transformação na estrutura escolar. Duarte Jr. (2003, p.74) afirma que não 

basta a mera inclusão do ensino de arte nos currículos escolares, pois se for 

mantida a atual estrutura das escolas — compartimentada e racionalista —, a arte se 

tornará apenas mais um disciplina entre tantas outras. "O que está em jogo é a 

própria estrutura escolar, em que a educação - entendida como uma atividade 

lúdica, fundada na relação e no diálogo - foi transformada em ensino: um despejar 

de respostas pré-fabricadas e questões percebidas como absolutamente irrelevantes 

pelos educandos." 

Sendo assim, pretende-se abordar neste capítulo as questões que envolvem 

a inserção da dança no espaço escolar, buscando discutir e compreender as 

propostas de ensino da dança numa perspectiva artístico-criadora, e em seguida 

como o currículo escolar vem, ou não, abrindo espaço para esta prática. 
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2.1 DISCUTINDO PROPOSTAS... A IMPROVISAÇÃO COMO 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO DA DANÇA 

O dom de mudar, de poder experimentar, 
de querer mudar, de querer 
experimentar. O dom de não gostar, de 
tentar de novo, sem compromisso que não 
seja o de tentar de novo, mais uma e 
outra vez, talvez até gostar. Pois o sucesso 
não se define pelo fim em si, mas pelo 
processo, não pela chegada, mas pela 
jornada. 

Fauzi Mansur 
 

Para que se possa iniciar a discussão a cerca da dança na escola faz-se 

necessário retomar a questão do corpo. Que corpo é esse que dança, ou que se 

quer fazer dançar no interior da escola? 

Propõe-se aqui a descoberta de corpos, vozes, cores e tons muitas vezes 

apagados dentro deste espaço, esquecidos entre livros, carteiras, filas e normas, 

silenciados nos corpos imóveis, nas vozes caladas, nos olhos que pouco enxergam. 

Retomando a concepção de corpo que foi elaborada no capítulo anterior — o 

corpo construído e transformado socialmente —, FERREIRA (2003) discorre sobre o 

equívoco de perceber o corpo que dança apenas em termos técnicos, como 

instrumento para beneficiar a dança, isto é, o corpo como objeto. A autora apresenta 

uma definição de “corpo como matéria — que é onde está depositada a memória da 

vida de cada um, um corpo que define a identidade racial, o modo de vida, os 

fundamentos históricos e culturais de cada indivíduo.” (idem, p.101). 

Isto posto, percebe-se que este corpo é o aluno enquanto ser humano, 

contextualizado em um tempo, em um espaço e com uma história individual e 

coletiva, é que se pensa o ensino da dança como possibilidade educativa para além 

de conteúdos lineares, isolados e estanques. Propõe-se, a partir da dança, uma 

compreensão da história passada, presente e futura inscrita nos corpos e nas 
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produções humanas de todos os tempos, pois, “Na luta sócio-política contra a morte 

por meio da fome, da doença, da exploração, da guerra, da destruição da terra e da 

desesperança, existe uma necessidade crescente de nos tornarmos um corpo 

pleno.” (idem, p.104) 

Desta forma, a proposta de dança na escola aqui defendida vai além dos 

ensinamentos técnicos propostos pelos defensores de uma dança ‘espetacular’, que 

cultua o corpo perfeito, a alta performance física, o treinar sinônimo do educar. Uma 

proposta que questiona a pedagogia tradicional da dança, a qual vê o corpo 

unicamente como objeto biológico e fisiológico, levando em conta apenas seu 

tamanho, forma, técnica, desempenho motor e vida orgânica. Muito ao contrário 

disto, a dança de que aqui se fala tem “... uma visão do corpo, primeiro como um 

objeto marcado pelos valores e significados culturais da nossa época, um veículo da 

compreensão da opressão, da resistência e liberação.” (idem, p.103), uma visão de 

corpo enquanto sujeito social, que necessita de uma proposta em educação que 

tenha na dança a possibilidade de: 

... experimentar relacionamentos nos quais a consciência do eu e dos outros é 
realçada. O sentimento de alegria que a dança dá nos ajuda a nos harmonizarmos 
e a ganharmos um incrível sentimento de pertencer. Se no nosso ensino tivermos 
ajudado as pessoas a enfrentar o medo e conquistar a confiança para se comunicar 
livre, sensível e imaginativamente; se sentirmos que possibilitamos que[os alunos] 
se tornem, mesmo em pequena escala, conscientes do seu potencial e dos outros, 
então teremos atingido sucesso. Este sucesso é a justificativa de uma educação 
através da dança. (ULLMANN, in MARQUES, 2001, p. 71) 

Sendo assim, faz-se necessário ampliar os olhares para as propostas de 

ensino da dança que possibilitem o desenvolvimento de um sujeito emancipado, 

consciente do seu papel na construção da história, conhecedor e criador de si 

mesmo e da realidade humano-social da qual é integrante.  

Para tal serão apresentadas algumas propostas de dança que vão ao 

encontro dos ideais da dança contemporânea discutida no primeiro capítulo. Nas 

principais discussões teóricas da área essas propostas têm recebido nomes como 

dança criativa ou dança-educação, porém, todas elas como uma perspectiva muito 

semelhante: a experimentação e a criação como alicerces da dança na escola, ou 

seja, acredita-se na improvisação como metodologia e conteúdo fundamental para 

essa proposta. 
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FIAMONCINI e SARAIVA (1999), defendem a improvisação como 

metodologia e conteúdo da dança na escola, pois acreditam que através dela, todos, 

com suas possibilidades e diferenças, podem dançar, sem exigir do movimento a 

formalidade da técnica. O aprendizado e a experimentação ocorrem através dos: 

... conteúdos ’desestereotipados‘ da improvisação, que é um processo de criação 
que permite ao aluno e à aluna elaborar seus pensamentos, seus sentimentos, a 
respeito de si e também das pessoas. Possibilita-lhes o entendimento das relações 
com a natureza e com o meio social, bem como a reelaboração dos seus valores e, 
finalmente, a reelaboração das ações de movimento significativos. (idem, p.101) 

Assim como na dança contemporânea, não há exercícios pré-fixados em 

padrões de movimento. As técnicas de movimentação “... são as formas adequadas 

e conscientes que o autor do movimento encontrou para solucionar a tarefa 

proposta.” (idem, 102).  

Ao falar em “tarefa proposta”, as autoras apontam para o fato de que a 

criação não irá surgir apenas da auto-expressão e da liberação do movimento. O 

processo de criação, assim como em todas as artes e atividades humanas, é 

resultado da reelaboração de sentidos, formas, e/ou significados das coisas 

existentes no mundo. Assim, as técnicas criadas e existentes de outras modalidades 

ou práticas corporais não são abandonadas nem negadas, e sim, muitas vezes, são 

tidas como ponto de partida para a descoberta de novas formas de se movimentar. 

A proposta para o ensino da dança apresentada pelas autoras tem como 

proposta metodológica a experimentação, que é a vivência livre e criativa de 

movimentos oriundos da temática ou conteúdo pré-estabelecido, e a expressão de 

conteúdo ou representação, que através da improvisação, vai proporcionar a 

apreensão dos conteúdos, a criação de um novo conteúdo ou técnica e a 

resignificação do movimento. Desta forma criam possibilidades para que os alunos 

compreendam que: 

...as formas como os seres humanos agem não estão desde e para sempre 
estabelecidas, mas sim que são mutáveis. [...] Imaginação e criatividade são, então, 
pontos fundamentais em um projeto de educação que tenha como objetivo a 
formação de pessoas que não apenas aprendam os conhecimentos elaborados 
pela humanidade como verdades absolutas e imutáveis, porém, que saibam refletir 
e que se sintam capazes de interferir sobre esses conhecimentos, reelaborando-os 
(idem, p. 97-98).  
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As autoras elencam como conteúdos da dança na escola, de onde partirão as 

investigações e criações, as danças folclóricas e culturas nativas, as danças de 

salão e de espetáculo, e as técnicas corporais básicas e de criatividade. 10 Como 

procedimento metodológico elas apontam para uma exploração teórica do tema, 

acompanhada da experimentação livre e criativa de movimentos e características 

básicas da dança em questão, seguida por seleção feita pelos próprios alunos de 

alguns movimentos criados/experimentados que serão unidos em um trecho 

coreográfico. De acordo com a variedade dos temas as autoras propõem a pesquisa 

de sons bem como a elaboração de novos significados para gestos, movimentos e 

formas, em atividades não individuais. 

Percebe-se nesta proposta de ensino uma semelhança muito grande com o 

processo criativo utilizado por Pina Bausch, e discutido anteriormente — a 

experimentação a partir de um tema proposto, a seleção de imagens e movimentos, 

e a elaboração de cenas. Esta semelhança demonstra que a arte, enquanto trabalho 

criador, pode e deve ser desenvolvida tanto em companhias profissionais quanto no 

interior das escolas. Isto ocorre porque em ambos os casos estão envolvidas 

pessoas, seres humanos criadores que necessitam e podem criar, modificar, 

experimentar uma nova realidade a partir da arte. 

FERREIRA (2003) também apresenta uma proposta de ensino da dança, a 

qual chama de dança criativa, por ter nos componentes criativos e imaginativos da 

dança os principais elementos do seu método de trabalho. Novamente, “aqui, 

diferente da visão restrita de imaginação e criatividade em termos de habilidades 

artísticas, essas capacidades humanas seriam desenvolvidas no seu amplo senso, 

seriam reveladas como instrumento de poder de revisar e recriar o mundo em que 

vivemos.” (idem, p.102) 

A autora parte de conceitos e elementos básicos da dança, como tempo e 

espaço:  

Por exemplo, explorando o conceito de tempo, por meio do movimento [...], o plano 
de aula poderá desenvolver os conceitos de rápido e lento nas combinações dos 
exercícios, e cada aluno poderá observar o que acontece com seu corpo, para cada 
qualidade de movimento. A partir daí solicitar que cada um, usando suas próprias 

                                                           
10 Sobre essas categorias e classificações ver FIAMONCINI e SARAIVA, 1999, p. 104.  
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construções de tempo no seu cotidiano, interprete gestualmente as expressões: 
matando tempo, gastando tempo, fora do tempo, todo o tempo sem tempo, em 
tempo, com tempo, e outras que eles acrescentem. Escolher um ou dois exemplos, 
fixar suas improvisações e transformá-las numa pequena composição coreográfica. 
Finalizando, discutir as composições, levando-os a um pensamento critico sobre a 
questão do tempo na dança, no corpo e na vida de cada um. (FERREIRA, 2003, 
p.102-103) 

A partir de propostas como esta é possível perceber que, como aponta 

FERREIRA (idem, p.104-105), as estruturas internas e externas da dança favorecem 

a experimentação e a reflexão sobre a realidade. Assim, a autora apresenta as 

funções expressivas do movimento – simbólico-representativa e auto-reveladora – 

como sendo inseparáveis na dança. Pois, ao mesmo tempo em que o movimento 

representa uma idéia, ou uma idéia estética, como uma mensagem proposta na 

coreografia, ele, involuntariamente, é expressão particular e revela características do 

seu criador. Com este pensamento, a autora se aproxima da idéia de arte enquanto 

trabalho criador, defendida no materialismo, que afirma que mesmo expressando 

uma idéia externa e coletiva a obra sempre irá trazer em si algo do seu criador. 

Diante dessas considerações sobre o ensino da dança na escola é 

fundamental pensar sobre quais os encaminhamentos metodológicos específicos 

para alcançar tais propostas e objetivos. Como já comentado, a criação necessita de 

suporte para surgir. Retomando FISCHER (1976), assim como a experimentação 

descompromissada, ou seja, o ‘descontrole’, é fundamental para o sucesso artístico, 

necessariamente o artista deve reconhecer as técnicas, os recursos e as formas 

possíveis para tratar a realidade e as emoções experimentadas durante a criação. 

FERREIRA (2003) reforça este pensamento afirmando que, “A dissecação racional 

de uma obra de arte pode tirar-lhe a vida; por outro lado, a falta de organização 

consciente da linguagem utilizada pode levar essa mesma obra ao nada, perdendo-

se a unidade e dissipando os valores expressivos, responsáveis pela sua 

consistência estrutural.” (idem, p.106) 

Sendo assim, o domínio e o conhecimento dos conteúdos que envolvem a 

dança são fundamentais para o processo criativo. MARQUES (2001, p. 91-102) 

sugere uma inter-relação do contexto do aluno, como ponto de partida, com o que 

ela denomina de textos, contextos e subtextos da dança. 
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Os textos da dança seriam os conteúdos de improvisação, composição e 

repertórios (clássicos e populares); os contextos seriam conteúdos da história, 

música, cinesiologia, antropologia, anatomia, estética, critica de arte, etc.; e por sua 

vez os subtextos, que englobariam os elementos sócio-afetivos-culturais, que seriam 

os diversos significados implícitos no/do movimento/dança, e os elementos 

estruturais da dança (coreologia).(idem, ibidem) 

A coreologia, estudo iniciado por Laban, no início do século XX, abarca as 

relações entre o movimento, o dançarino, o som e o espaço geral, e divide-se em 

três partes: corêutica, que é o estudo do movimento no espaço, a eukenética, 

estudo da expressividade do movimento; e a labanotation, que se refere à escrita 

da dança. Esta última não será abordada aqui por se tratar de um conteúdo bastante 

denso e, a principio, de pouca influência no trabalho de dança na escola. 

Sobre corêutica, LABAN (1978), a partir de estudos da geometria, organizou 

o espaço, através de uma cruz tridimensional em planos, níveis e direções, e de 

cinco figuras geométricas, cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaédro. Laban 

imagina que cada indivíduo é dono de um espaço pessoal, que abrange todo o 

espaço ao redor dele até onde suas extremidades alcançam. Este espaço é 

chamado de cinesfera ou kinesfera, a partir dele se delimita um espaço pessoal e 

outro geral, que é o espaço ocupado pela expansão da kinesfera, traçando formas 

virtuais no espaço. 

A outra etapa dos estudos de Laban refere-se a como os movimentos 

realizados nesses espaços são possíveis de expressividade. Denominado 

eukenética, este estudo abrange os quatro fatores de movimento e as qualidades 

inerentes a eles (fluência - livre/controlada, espaço - direto/indireto, peso -  firme/leve 

e tempo - rápido /lento), as atitudes internas que eles inspiram (sentimentos, 

precisão, atenção, sensação, intenção, habilidades, decisão) e as atitudes externas 

por eles provocadas (integração, comunicação, assertividade operacionalidade). 

Diante desses elementos e conteúdos da dança, apresentam-se 

possibilidades de caminhos e processos para a dança na escola, lembrando sempre 

que, mais do que o conteúdo que será trabalhado, a forma de encaminhamento é 

que determina o sucesso da proposta. De acordo com FERREIRA (2003), é 
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responsabilidade do professor “... fazer aparecer as múltiplas possibilidades por 

intermédio de uma comunicação profunda com seus alunos. E ainda mais, com a 

criação desse contexto que norteie o potencial dos alunos, que os encoraje a 

libertarem-se das pressões externas fornecidas por um modelo de sucesso” (idem, 

p.107-108). 

Assim reforça-se a idéia de uma dança baseada na criação e na 

experimentação do movimento:  

Do movimento para a dança, da dança pela educação do movimento, levando ao 
desenvolvimento e ao crescimento pessoal que desembocam numa espiral de 
movimento, de modificação, que levará a novos movimentos, que inspirarão novas 
danças, que trarão um novo entendimento do corpo no espaço, que produzirá 
novas maneiras de se perceber e de se entender. (MANSUR, 2003, p.214)  

Desta forma, o projeto pedagógico de uma escola que insira a dança, 

enquanto processo artístico, no seu currículo é, ou ao menos deveria ser, o projeto 

de uma escola que vislumbre a formação de indivíduos preparados para: 

...assumir suas responsabilidades dentro de um conceito estético enraizado em 
uma sensibilidade transformadora, tendo a beleza como uma qualidade essencial 
da liberdade, cuja forma não está centrada na auto-realização e na 
autodeterminação, mas na determinação de objetivos que aumentem, protejam e 
unifiquem a vida na Terra. (FERREIRA, 2003, p. 104)  

Mas então, por que, mesmo tendo um currículo que engloba a dança como 

conteúdo elaborado e abordado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais — PCNs 

— (BRASIL, 2000) muitas vezes a dança não se efetiva como uma prática artístico-

criadora no interior da escola?  

Sobre esta questão faz-se necessário retomar o pensamento de DUARTE JR. 

(2003, p.74), quando afirma que a educação foi transformada em ensino, perdendo 

seu caráter lúdico, baseado no diálogo e nas relações, ou seja, é todo o conjunto de 

saberes e práticas escolares que está em jogo, e que precisa ser repensado. 

Portanto, para se discutir a dança na escola, é necessário analisa-la do ponto de 

vista das relações com a estrutura de organização da escola em suas diferentes 

dimensões, bem como das relações com a estrutura social. Para tanto, será 

realizada uma discussão sobre currículo, educação e sociedade iluminada pelas 

idéias e pelo pensamento de Michael Apple. 
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2.2 CURRÍCULO, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. 
 

 E é assim que as árvores vivem em duas 
dimensões. A sombra de seus troncos 
aumenta a profundidade do lago. Não se 
sonha à beira da água sem formular 
uma dialética do reflexo e da 
profundidade. Parece que, do fundo das 
águas, não se sabe qual matéria vem 
alimentar o reflexo. O lodo é um aço de 
espelho que trabalha. Une uma treva de 
matéria e todas as sombras que lhe são 
oferecidas. O fundo do riacho possui 
também, para o pintor, sutis surpresas. 

Gaston Bachelard 
 

Primeiramente é preciso desmistificar a idéia de que currículo é um 

documento estático, no qual se encontra um conjunto de conteúdos, selecionados e 

organizados da maneira mais neutra e sensata possível, de forma a dar conta dos 

conhecimentos mais necessários e prioritários à vida humana. 

O que há de errado com essa idéia é que a neutralidade na organização do 

currículo e da escola, enquanto instituição mais ampla, é uma característica 

inexistente por dois motivos, como aponta APPLE (1982). Primeiro, por que, “... 

embora as escolas possam estar de fato a serviço dos interesses de muitos, e isso 

não deveria ser negado, ao mesmo tempo, no entanto, empiricamente elas também 

parecem fazer as vezes de poderosos agentes da reprodução econômica e cultural 

das relações de classe numa sociedade estratificada com é a nossa.” (idem, p.19) 

E segundo, por que esse conhecimento que entra na escola passou por um 

processo de escolha, entre tantos outros conhecimentos e princípios sociais, e já é 

uma forma de capital cultural – uma propriedade simbólica –, que reflete, em geral, 

perspectivas e crenças de poderosos segmentos da coletividade social.  

Sendo assim, os conhecimentos contidos e aglutinados em um documento, o 

qual se chama currículo, fazem parte de um rol dos conhecimentos mais necessários 

e prioritários da vida humana, porém numa perspectiva de manutenção do status 
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quo, como uma forma de manter a situação dos que tem o controle da sociedade e 

das produções culturais e dos que são subordinados a elas, da maneira como está. 

Um exemplo disso está no fato de que: 

... a estrutura constitutiva da maioria dos currículos escolares acha-se centrada em 
torno do consenso. São poucas as tentativas sérias de tratar do conflito (de classes, 
científico ou outros). Pelo contrário, ‘investiga-se’ uma ideologia do consenso que 
guarda pouca semelhança com os vínculos e contradição complexas que cercam o 
controle e a organização da vida social. Por isso, a tradição seletiva prescreve que 
não ensinemos, ou irá seletivamente reinterpretar (e, portanto, irá em seguida 
ignorar) a história da classe operária ou  a história da mulher. No entanto, 
ensinamos a história das elites e a história militar. (idem, p.18) 

Como aborda o autor neste trecho, esta seleção ocorre através da tradição 

seletiva, que é dissimulada pela cultura dominante como “tradição”, ou o passado 

significativo. APPLE discorre, baseando-se em WILLIAMS, que: 

...a questão é sempre a seletividade, a forma em que, de todo um campo possível 
de passado e presente, escolhem-se como importantes determinados significados e 
práticas, ao passo que outros são negligenciados e excluídos. De modo ainda mais 
decisivo, alguns desses significados são reinterpretados, diluídos ou colocados em 
formas que apóiam ou ao menos não contradizem outros elementos dentro da 
cultura dominante efetiva. (WILLIAMS, apud: APPLE, 1982, p.15-16) 

Assim, para APPLE (2000, p.41), através dos valores da cultura dominante 

estão sendo levados para o interior da escola tanto as crises da economia, como as 

de relações de autoridade que afetam as práticas e políticas da classe dominante; 

ou seja, ideologias de funcionamento capitalista, valores, normas e modelos de 

produção. 

Isso ocorre por que os conteúdos que serão abordados na escola são 

selecionados e organizados por uma classe dominante, mantenedora do poder 

cultural e econômico das relações sociais, com um objetivo, que é conceito chave na 

teoria de APPLE, a hegemonia. Aqui este conceito é abordado em uma perspectiva 

diferente da “mera opinião” ou “manipulação” de idéias, APPLE utiliza-se deste 

conceito tal como foi elaborado por Antonio Gramsci (1891-1937) e desenvolvido por 

Raymond Williams (1921-1980). SILVA (1999), sobre tal elaboração, aponta que: 

É o conceito de hegemonia que permite ver o campo social como um campo 
contestado, como um campo onde grupos dominantes se vêem obrigados a 
recorrer a um esforço permanente de convencimento ideológico para manter sua 
dominação. É precisamente através desse esforço de convencimento que a 
dominação econômica se transforma em hegemonia cultural. (idem, p.46) 
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É assim que, para APPLE, a hegemonia se torna “... um conjunto organizado 

de significados e práticas, ao sistema central, efetivo e dominante de significados, 

valores e ações que são vividos.” (APPLE, 1982, p.14. Grifos do autor). Ou seja, 

todas essas forças que estão implicadas nas práticas da vida cotidiana, são mais do 

que uma ideologia imposta, pois delas dependem a realidade, a forma que se vê e 

que se vive, e isso é muito mais difícil de identificar e derrotar. (WILLIAMS, apud 

APPLE, 1982, p.16). A hegemonia atua para saturar a consciência fazendo com que 

o mundo que se vê e com que se interage, e as interpretações fundadas no senso 

comum que atribuí-se a ele, seja o “único mundo”. 

Desta forma, todo o conhecimento que faz parte do currículo escolar é 

filtrado, ideologicamente, inúmeras vezes, quando é produzido e propagado 

enquanto mercadoria (livros, filmes, materiais). Portanto: 

Valores sociais e econômicos [...] já estão engastado no projeto das instituições em 
que trabalhamos, no ‘corpus formal do conhecimento escolar’ que preservamos em 
nossos currículos, nas nossas maneiras de ensinar, e em nossos princípios, 
padrões e formas de avaliação. Uma vez que esses valores agora agem através de 
nós, quase sempre inconscientemente, a questão não está em como se manter 
acima da escolha. Está, antes, em quais são os valores que se devem, 
fundamentalmente, escolher. (APPLE, 1982, p.19) 

Porém, além desses valores que estão na prática pedagógica por intermédio 

dos conteúdos, dos materiais e dos livros didáticos selecionados, há ainda aqueles 

que, segundo APPLE (2000), estão em incorporados nos sujeitos, e, sem que se 

perceba, manifestam-se através da prática pedagógica cotidiana, no momento de 

mediar o conhecimento, avaliar e se relacionar com os alunos.  

Entre esses conceitos que foram incorporados está a visão de ciência, como 

uma atividade neutra, posta acima das relações sociais que compõe a existência 

humano-social, e o fato de ter-se transformado indivíduos em indivíduos abstratos. 

APPLE (2000) fala de um sentido comunitário desgastado, pois “... encontramos 

formas de transformar o indivíduo concreto em uma abstração e, ao mesmo tempo, 

separamos o indivíduo dos movimentos sociais mais amplos que poderiam conferir 

significado às carências, necessidades e visões ‘individuais’ de justiça.” (idem, p.20) 

Diante dessa visão idealizada do individual e do abstrato não é estranho 

pensar que se criou uma perspectiva de currículo enquanto uma atividade científica 
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neutra que não mantém nenhum vínculo coma realidade social historicamente 

construída. E não é apenas a idéia de currículo que se distancia e se desliga das 

outras relações sociais. Este pensamento distancia os indivíduos da compreensão 

mais ampla de pertencimento ou de não pertencimento, a um meio social, cultural e 

econômico. Assim as práticas pedagógicas centradas na abstração e individualidade 

do sujeito fazem com que as injustiças sociais e econômicas não sejam analisadas, 

percebidas e nem superadas. 

Portanto, a ênfase superacentuada no indivíduo em nossa vida educacional, 
emocional e social é idealmente adequada para manter uma ética manipulativa do 
consumo e o retraimento da sensibilidade política e econômica. Os efeitos latentes 
de se fazer do indivíduo um absoluto e de se definir nosso papel como técnicos 
neutros a serviço da melhoria, por conseguinte, tornam quase que impossível que 
os educadores e outros desenvolvam uma análise aguda da injustiça social e 
econômica. Tornam seus currículos e práticas de ensino impotentes para explorar a 
natureza da ordem social de que fazem parte. (idem, p.21) 

Assim a educação torna-se apenas agente de transmissão de uma cultura 

dominante efetiva, e mais do que isso “... ela também ajuda a formar pessoas (com 

valores e significados adequados) que não vêem nenhuma outra possibilidade séria 

para o conjunto econômico e cultural agora existente” (idem, p.16). 

Desta maneira, APPLE, apropriando-se do pensamento de Roger Dale, 

afirma que as escolas “... produzem e reproduzem formas de consciência que 

permitem a manutenção do controle social sem que os grupos dominantes tenham 

de recorrer a mecanismos declarados de dominação.” (idem, p.12)  

Os conhecimentos que são transmitidos, as relações sociais que dominam a 

sala de aula, fazem da escola, através dos próprios indivíduos que trabalham nela, 

um mecanismo de preservação e distribuição cultural e econômica. 

Porém, a relação que o autor estabelece neste pensamento não é 

determinista, em um sentido de que todas as práticas sociais são reflexo puro e 

simples de uma realidade econômica. APPLE (1982) aborda a determinação “... 

como um complexo de relações que, no fim, são economicamente estabelecidas, 

que exercem pressões e impõem limites sobre a prática cultural, inclusive as 

escolas” (idem, p.13), fazendo com que esta prática, bem como toda a esfera 

cultural, não seja mero reflexo das práticas econômicas, pois esta última é mediada 
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em alto grau pelas ações humanas; não havendo assim uma relação determinista, 

mas sim dialética, entre cultura e economia. 

Entendendo que é através dos indivíduos que compõem a escola que essa 

hegemonia é concretizada, e por isso ela não emerge de uma relação determinista, 

pois é mediada pela ação humana, é que se pode encontrar possibilidade para a 

transformação e liberação dessa tradição hegemônica controladora. APPLE afirma a 

importância de se reconhecer e aceitar a responsabilidade de dominar essas 

tradições, de reaprendê-las, reconhecendo que os tipos de programas institucionais 

e culturais controladores foram construídos pelos próprios indivíduos, e por isso 

podem por eles ser reconstruídos. (idem, p.25) 

É nesse sentido que o autor aponta para a necessidade e urgência da idéia 

de relação, melhor denominada por ele como análise relacional, a qual, “Implica ver 

a atividade social — em que a educação entra como uma forma particular dessa 

atividade — vinculada ao programa mais amplo das instituições que distribuem os 

recursos, de modo que alguns grupos e classes sociais têm sido historicamente 

favorecidos, ao passo que outros têm recebido tratamento menos adequado.” (idem, 

p.21) 

Pois é só a partir dessa consciência e de uma mudança de atitude que será 

possível reconhecer as tradições e reconstruir as relações. APPLE (2000a) aponta 

como fundamental discutir questões sociais na sala de aula: 

...discutir sobre o que acontece, o que pode acontecer e o que deveria acontecer 
em salas de aula não é o mesmo que conversar sobre o tempo. Essas discussões 
são fundamentalmente sobre as esperanças, os sonhos, os temores e as 
realidades – sobre as próprias vidas – de milhões de crianças, pais e professores. 
Se essa tarefa não merece aplicação de nossos melhores esforços – intelectuais e 
práticos – nenhuma outra merecerá. (idem, p.41) 

Discutir possibilidades em sala de aula abre espaço para que entrem outros 

saberes no âmbito escolar e não aqueles que foram legitimados por uma tradição 

seletiva, com o intuito de se criar uma cultura comum. Esse apelo à cultura comum 

nada tem a ver com o popular, em si, e sim com o intuito de criar e veicular um falso 

consenso político, que tem maior relação com o interesse em difundir concepções 

das minorias privilegiadas para o acirramento e a manutenção das diferenças e 

discriminações sociais, como já foi abordado. (idem, p.50) 
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E foi no sentido de se criar um consenso, uma “cultura comum”, que surgiu a 

proposta do currículo nacional. Pois, por trás de toda proposta educacional sempre 

existe uma política do conhecimento oficial, que valoriza e legitima, incorporando nos 

currículos escolares, determinados conhecimentos, em detrimento a outros. Assim, 

“A concessão de legitimidade exclusiva a tal sistema de cultura, através da sua 

incorporação ao currículo centralizado oficial cria, por sua vez, uma situação em que 

os indicadores de ‘gostos’ se tornam indicadores de pessoas. A escola torna-se uma 

escola de classes sociais.” (APPLE, 2000b, p.60) 

Diante dessas considerações, APPLE (2000b) propõe uma análise das 

propostas para um currículo e um sistema de avaliações nacionais. A análise do 

autor direciona-se para a realidade dos Estados Unidos, porém, suas colocações 

trazem à tona questões que possibilitam pensar a proposta, já instituída no Brasil, 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

O autor aponta que é fundamental pensar relacionalmente a questão do 

currículo nacional com o programa maior de restauração conservadora, pelo qual 

passa o governo americano, pois acredita que “... por trás das justificativas 

educacionais para um currículo e um sistema de avaliação nacional, está uma 

perigosíssima investida ideológica. Seus efeitos serão verdadeiramente perniciosos 

àqueles que já tem quase tudo a perder nesta sociedade.” (idem, p.61).  A análise 

do autor não se trata de uma oposição, mas de um alerta aos perigos reais da 

proposta de um currículo nacional.  

Discutindo a questão de um programa curricular nacional que consiste em 

matérias básicas e fundamentais (matemática, ciências, tecnologia, história, arte, 

música, educação física e uma língua estrangeira moderna), APPLE (2000b, p.63) 

questiona se é melhor um currículo que sem dúvida está relacionado à um sistema 

de objetivos nacionais, ou um currículo, igualmente bem difundido, porém um pouco 

mais velado? E rapidamente conclui: “Existindo ou não tal currículo nacional 

disfarçado, há, entretanto um sentimento crescente de que um conjunto padronizado 

de diretrizes e metas curriculares é indispensável para ‘elevar o nível’ e fazer com 

que escolas sejam responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso de seus alunos.” 

(idem, p.63) 
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Daí, diante da constatação, que vem sendo discutida até aqui, da relação 

entre projetos educacionais e culturais com ideologias políticas, surgem as questões: 

quem lidera tais esforços reformistas, e quem ganhará e quem perderá em 

conseqüência de tudo isso? 

...infelizmente quem está estabelecendo de fato a pauta política na educação são 
os grupos de Direita e que, em geral, o mesmo padrão de benefícios que tem 
caracterizado quase todas as áreas da política social – através dos quais os 20% 
mais ricos da população ficam com os 80% dos benefícios – será reproduzido 
também nesta área. (idem, p.64) 

Porém, o autor alerta que é preciso ter cuidado para não cair em um 

determinismo causado pelo fato da política de currículo nacional ter sido oriunda de 

uma posição repulsiva, isso não significa que ela será determinada integralmente 

pelas características de sua origem.   

Este caráter distinto que pode apresentar tal proposta se afirma pelo fato de 

que não são apenas aqueles identificados com o discurso direitista que defendem a 

idéia, autores historicamente identificados com uma pauta mais liberal, tem uma 

visão, ainda que cautelosa, positiva do currículo nacional.  

Eles apontam como aspectos positivos, de acordo com APPLE (2000, p.65), 

que esse projeto demandaria da criação de novos exames nacionais, exigiria um 

ensino mais rigoroso e um maior engajamento dos professores, propiciando um 

trabalho mais estimulante e exigente, seria necessário que professores e 

administradores do ensino aprofundasse seus conhecimentos das matérias 

acadêmicas e reestruturassem suas concepções sobre o próprio conhecimento, 

acreditam também que os atos de aprender e ensinar seriam mais ativos e 

inventivos.  

Porém, tudo isso só faz sentido se: 

... o trabalho de mudança fosse concebido e empreendido como um grandiosa 
aventura de aprendizado cooperativo. O empreendimento seria um retumbante 
fracasso se fosse concebido e organizado primordialmente como um processo 
técnico de desenvolvimento de novos exames e materiais e sua posterior 
’disseminação’ ou implementação. (SMITH, O’DAY & COHEN, 1999, apud APPLE, 
2000, p.65)  

Os autores complementam, e APPLE apresenta sua concordância, que 

deveria haver um vínculo entre o processo de formação dos professores (conteúdo e 
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pedagogia), com o conteúdo e a pedagogia do currículo das escolas, porém esse 

vinculo não existe, e sem ele, somando à uma proposta de reforma educacional  a 

baixo custo, será um erro instituir um currículo nacional.(idem, p.65) 

Outro aspecto importantíssimo apontado por APPLE é que embora os 

proponentes de um currículo nacional o vejam como um meio de criar coesão social 

e como uma forma de avaliar as escolas segundo critérios objetivos, isso não se 

efetivará, diante das “diferenças de recursos e classes sociais e a segregação 

racial.” 

No lugar da coesão ter-se-á as diferenças ainda mais acentuadas agravando 

o antagonismo social e o esfacelamento cultural. Assim a proposta de criar uma 

cultura comum se esvai ao introduzir um currículo nacional que ao mesmo tempo “... 

serve para parcialmente reconhecer as diferenças, serve também para resgatá-las, 

dentro do suposto consenso do que deveríamos ensinar. É parte de uma tentativa 

de reconstituir o poder hegemônico que foi abalado pelos movimentos sociais.” 

(idem, p.78) 

Assim, APLLE, baseado no pensamento de Johnson, afirma que “o currículo 

nacional é um mecanismo para o controle político do conhecimento”, e que para 

alcançar uma cultura verdadeiramente comum “... um currículo e uma pedagogia [...] 

devem começar pelo reconhecimento dos ‘diferentes posicionamentos sociais e 

repertórios culturais nas salas de aula, bem como das relações de poder entre eles’.” 

(idem, p.77-80) 

Para APPLE, uma cultura comum requer: 

... não a imposição de padrões e conceitos que nos tornem a todos ‘culturalmente 
letrados’, mas sim, e essencialmente,  a criação das condições necessárias para 
que todas as pessoas participem da formulação e reformulação de conceitos e 
valores. Requer um processo democrático, em que todos – e não apenas aqueles 
que são guardiões intelectuais da ‘tradição ocidental’ – possam envolver-se nas 
deliberações acerca do que é importante. (idem, p.50) 

Diante das colocações e considerações de Michael Apple acerca do currículo, 

da educação e da sociedade, olhar-se-á agora para os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, mais especificamente para as áreas que abordam a dança como 

conteúdo — Arte e Educação Física —, com o objetivo de compreender e 
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contextualizar a proposta de um currículo nacional no Brasil e mapear qual a 

natureza do ensino da dança nas escolas que é defendida nos PCNs, e quais as 

implicações dessas características no processo de humanização do ser humano, 

considerando a relação educação e sociedade. 

 



2.3 A DANÇA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 
 

Desafio 
 
A vida bloqueada 
Instiga o teimoso viajante 
A abrir nova estrada 

Helena Kolody 

 
Antes de discutir como a dança é tratada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs, faz-se necessário compreender a própria estrutura deste, qual a 

sua proposta, como foi elaborado, como aborda e organiza as áreas de 

conhecimento, e principalmente com qual perspectiva de sociedade ele foi 

organizado.  

De acordo com ROCHA (2000), a Constituição Federal em vigor indica no Art. 

210 que: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 

a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos 

nacionais e regionais”. A partir desta exigência de “fixar conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental”, o Ministério da Educação e Cultura ampliou a lei no. 9.131, 

responsável pelo Conselho Nacional de Educação, para as ‘diretrizes curriculares’ 

que seriam propostas pelo MEC; sancionando assim a lei n. 9394/96 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que apresenta diretrizes para a 

estruturação e organização de todos os níveis do sistema nacional de ensino, 

necessitando assim que cada região e instituição de ensino providencie as 

adaptações que a lei propõem. Desta forma, em seu Art. 26 a LDB prescreve que: 

“Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter um base nacional comum, 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela.” 

Diante da proposta estabelecida na LBD fez-se necessário que o currículo 

escolar fosse conduzido por alguma instituição nacional capaz de assegurar a base 
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comum em todos os estabelecimentos de ensino nacional, isto posto, o Ministério da 

Educação e do Desporto assumiu esta responsabilidade apresentando os 

Parâmetros Curriculares Nacionais.. 

Para os dois primeiros ciclos do ensino fundamental Os PCNs foram 

publicados em  dez volumes, sendo que o volume 1 é introdutório e visa esclarecer 

as opções adotadas para o formato e conteúdo dos PCNs; o volume 2, diz respeito à 

Língua Portuguesa, seguido pelos volumes referentes à Matemática, às Ciências 

Naturais, à História e Geografia (integrando um só volume), à Arte e outro à 

Educação Física. Outros três volumes são dedicados aos temas ditos Transversais, 

que devem compor e se entrelaçar com todas as disciplinas do currículo; são eles 

um volume de apresentação destes temas, outro destinado ao Meio Ambiente e 

Saúde e outro à Pluralidade Cultural e Orientação Sexual.  

Nestes documentos são apontados os objetivos gerais do ensino 

fundamental, a caracterização de cada área específica, os objetivos gerais das 

áreas, bem como os objetivos, conteúdos, critérios de avaliação e orientações 

didáticas específicas para cada área de conhecimento em determinados ciclos de 

aprendizagem. (ver quadro em anexo 1) 

Faz-se imprescindível, antes de analisar este documento, uma análise da 

conjuntura social e política em que ele foi criado. Com a elaboração da nova Lei de 

Diretrizes e Bases no 9394/96, tem-se uma nova referência para a educação escolar 

no país. Para CAINELLI (2002), a proposta do governo para o direcionamento da 

educação nacional deu, aos PCNs, uma roupagem amenizada ao que se pode 

chamar de homogeneização de identidades a partir das práticas educacionais.  

A atitude de apresentar em um documento único sugestão de práticas, 

conteúdos e metodologias para a educação em diversos níveis foi alvo de diversas 

críticas referentes à ausência de discussões, à desqualificação de um conjunto de 

práticas que vinha sendo desenvolvidas pelo país.(idem, p.191) 

Outra questão importante a ser abordada é que, segundo CAINELLI (2000), 

“... há uma crise de identidade aparente no documento, que não consegue ser 

resolvida, apresentando em toda a sua organização uma retórica voltada para a 

idéia de sugestões informais e um corpo estruturado como currículo, para ser usado 
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e cobrado pelos órgãos governamentais posteriormente, seja nas avaliações, ou nos 

financiamentos.” (idem, p.193) Assim, a própria estrutura do documento mina a 

proposta de reestruturação conforme demandas regionais e locais. 

Cristalizar conteúdos e propostas educacionais em um documento, não é 

possibilitar a igualdade de acesso à culturas e povos diferentes, pois, "tornar igual é 

o mesmo que borrar a identidade, apagar as marcas das culturas ditas inferiores, 

das raças, etnias, gêneros, linguagens, religiões, grupos, que, segundo a lógica das 

narrativas hegemônicas, foram identificados como outros portadores de vários 

‘déficits’, entre eles, o da racionalidade."(VORRABER, 1998. In:CAINELLI,2002, 

p.191)  

Diante dessa citação faz-se importante retomar o pensamento de APPLE 

quando aponta para a questão da cultura comum objetivada no currículo nacional:  

A idéia de uma “cultura comum” – com  a roupagem da tradição ocidental 
romantizada dos neoconservadores (ou mesmo conforme expressada nos anseios 
de alguns socialistas) – não leva em suficiente conta, portanto, a imensa 
heterogeneidade cultural de uma sociedade que extrai tradições culturais do mundo 
inteiro. (APPLE, 2000b, p.79) 

Atrelar a educação nacional a um documento elaborado por educadores 

extremamente competentes, porém, organizado com bases em uma educação que 

visa a homogeneidade de culturas, significa manter as disparidades socioculturais e 

continuar valorizando apenas conhecimentos hierarquizados e elitizados.  

Outra questão importante de ser analisada é a dependência econômica das 

escolas frente ao governo, que direciona — e muitas vezes determina — as 

atividades desenvolvidas no ambiente escolar, pois: 

... é sabido que o MEC desenvolve programas de treinamento de professores dos 
diversos sistemas de ensino, que os livros didáticos usados nas escolas de ensino 
fundamental são adquiridos com recursos da União, assim como materiais 
tecnológicos como televisão, computador, etc. Se os instrumentos de ensino 
tomam, por base, os parâmetros nacionais, será natural a acomodação dos 
docentes às decisões curriculares emanadas da União. Ou as escolas adquirirão 
seus próprios livros, farão independentemente o treinamento de seus professores e 
adotarão outras medidas? (ROCHA, 2000, p.39) 

Assim, é possível perceber que a idéia de um currículo nacional vai além de 

um documento como proposta curricular; toda a estrutura escolar está envolvida com 

a supra estrutura nacional, em uma política hegemônica. 
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A proposta apresentada pelos PCNs seria de grande valia se todos os 

profissionais da educação tivessem possibilidades, como já foi apontado 

anteriormente, através da sua formação, de utilizá-los de forma autônoma e 

consciente, fazendo análises críticas, avaliando e reestruturando suas propostas 

pedagógicas, com autonomia para selecionar seu próprio material pedagógico, 

possibilitando um entrelaçar de idéias, crenças e atitudes, Porém, o que 

aconteceu/acontece é que a falta de autonomia, preparo e formação dos 

profissionais da educação atuantes na escola - professores, pedagogos, 

orientadores - nem sempre possibilita este tipo de reflexão e atitude. 

Sendo assim, o que a escola precisa é de ação frente às propostas, aos 

regulamentos, aos estatutos e aos materiais disponibilizados pelo Governo. JOSÉ 

VERISSIMO,1968 (In: ROCHA, 2000, p.41) tece o seguinte comentário: 

No Brasil, em matéria de ensino não são as reformas e os regulamentos que faltam. 
Há-os, ao contrário, de sobejo. De fato, todos eles, principalmente na prática, 
alteraram pouco, e a rotina do professorado, o desmazelo dos funcionários 
administrativos e a falta de fiscalização das autoridades superiores, inutilizavam-
nos todos ou reduziam a um tipo invariável, apesar das exterioridades 
regulamentares e burocráticas. No nosso ensino público nunca houve alma, 
espírito, idéia: não lhe faltaram, porém jamais, longos, minuciosos e pomposos 
regulamentos. 

É bastante pessimista afirmar que nunca houve alma no ensino público; 

idéias, propostas, projetos, tornam-se reais, mesmo que de forma bastante pontual; 

porém, é sempre bom lembrar que ‘alma’, iniciativa e vida são elementos 

fundamentais nas escolas, visto que uma escola não é feita apenas de 

regulamentos, leis, currículos obrigatórios; uma escola é feita e construída por 

pessoas — comunidade, alunos, professores e funcionários com suas concepções, 

histórias e culturas.  

Desta forma, os PCNs deveriam ser entendidos como idéias, orientações 

para o trabalho pedagógico, e não como normas a serem seguidas; pois, idéias, 

diferentes das regras, têm por função gerar o dissenso, a contradição, a réplica, o 

questionamento e a reflexão, ampliando assim as possibilidades de trabalho e 

desenvolvimento do espaço escolar. 
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Diante desses apontamentos apresentar-se-á a proposta para o ensino da 

dança trazida pelos PCNs, nos volumes referentes ao ensino da  Arte e de 

Educação Física, buscando realizar uma análise crítica sobre o conteúdo deste 

documento, porém sem a intenção de discutir, neste momento, sobre quando se 

dança ou quando se deveria dançar na escola — se nas práticas pedagógicas de 

Artes, de Educação Física ou em outra atividade complementar. Pretende-se agora 

olhar apenas para as concepções, encaminhamentos e objetivos que este 

documento apresenta e, mais adiante, com o olhar voltado para as práticas 

educativas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, identificar e analisar aonde, 

quando e como o ensino da dança tem sido realmente efetivado no interior das 

escolas.  

2.3.1 A Arte e a Educação Física: propostas para o ensino da dança. 

 

A dança é apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais como 

conteúdo pertencente às áreas de Artes e Educação Física. Apesar das concepções 

específicas de cada área, pode-se encontrar diversos pontos convergentes ao trato 

desse conteúdo, principalmente ao que tange a dança enquanto produção artístico-

criativa. 

No documento referente à Educação Física, a dança é abordada no conjunto 

de conhecimentos denominado atividades rítmicas e expressivas. O enfoque dado à 

dança neste volume dos PCNs é “complementar ao utilizado pelo bloco de conteúdo 

‘Dança’, que faz parte do documento de Arte. O professor encontrará naquele 

documento, mais subsídios para desenvolver um trabalho de dança, no que tange 

aos aspectos criativos e à concepção da dança como linguagem artística.” (BRASIL, 

2000b, p.51).  

Nos PCNs referentes à Educação Física aponta-se como conteúdo as danças 

brasileiras, urbanas, eruditas, e aquelas associadas a manifestações culturais 
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musicais, além das brincadeiras cantadas, envolvendo lengalegas11, brincadeiras de 

roda, cirandas e escravos-de-jó. 

Sugere-se a pesquisa de danças regionais e brincadeiras, como uma 

alternativa importante para tornar o trabalho mais completo, levando em 

consideração a multiplicidade cultural presente no país.  

De acordo com o documento: 

Por meio das danças e brincadeiras cantadas os alunos poderão conhecer as 
qualidades do movimento expressivo como leve/pesado, forte/fraco, rápido/lento, 
fluido e interrompido, intensidade, duração, direção, sendo capaz de analisá-los a 
partir destes referenciais; reconhecer algumas técnicas de execução de 
movimentos e utilizar-se delas; ser capaz de improvisar, de construir coreografias e, 
por fim, de adotar atitudes de valorização e apreciação dessas manifestações 
expressivas. (BRASIL, 2000b, p.53) 

Sendo assim, a dança como conteúdo da Educação Física, aborda 

manifestações da cultura corporal12, que tem por intenção a expressão e a 

comunicação, através de gestos e movimentos estimulados sonoramente. 

No documento referente à Arte, a dança é abordada como uma atividade 

inerente à natureza do homem, presente em toda a cultura humana. Entende-se que 

toda a ação humana envolve uma atividade corporal, que possibilita o domínio, a 

experimentação e a descoberta de si e do espaço. Assim, de toda ação física 

emerge um conhecimento, estando a motricidade diretamente ligada à atividade 

                                                           
11 São brincadeiras que “... caracterizam-se por combinar gestos simples, ritmados 

expressivos que acompanham uma música canônica.” (PCN – educação física, 53). 
Exemplo: “Quando eu era neném, neném, bem neném, eu era assim, assim, assim; 
quando eu era criança, criança, bem criança, eu era assim, assim, assim; quando eu era 
mocinha, mocinha, bem mocinha, eu era assim, assim, assim; quando eu era mamãe, 
mamãe, bem mamãe, eu era assim, assim, assim; quando eu era vovó, vovó, bem vovó, 
eu era assim, assim, assim; quando eu era caveira, caveira, bem caveira, eu era assim, 
assim, assim”. 

 
12 Cultura corporal é o nome dado à área de conhecimento tratada pela Educação Física, ela 

engloba o jogo, o esporte, as lutas, a ginástica e a dança, visando apreender a expressão 
corporal enquanto conhecimento. “... o homem se apropria da cultura corporal dispondo 
sua intencionalidade para o lúdico, o artístico, o agonístico, o estético ou outros, que são 
representações, idéias, conceitos produzidos pela consciência social e que chamaremos 
de ‘significações objetivas’. Em face delas, ele desenvolve um ‘sentido pessoal’ que 
exprime sua subjetividade e relaciona as significações objetivas com a realidade da sua 
própria vida, do seu mundo e das suas motivações.” (SOARES, 1992, p.62) 
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mental, possibilitando que, ao dançar, o indivíduo use o seu corpo com inteligência, 

autonomia, responsabilidade e sensibilidade. 

Os PCNs de Arte apontam como um dos objetivos da dança a compreensão 

da estrutura e funcionamento corporal e a investigação do movimento humano, 

articulados com a percepção do espaço, peso e tempo. A dança é apresentada 

como uma forma de integração e expressão, individual e coletiva, que exercita a 

atenção, a percepção, a colaboração e a solidariedade; é também uma fonte de 

criação e comunicação. Enquanto atividade lúdica, a dança propicia o exercício da 

espontaneidade através da experimentação e da criação. A dança contribui para a 

consciência e criação da imagem corporal, elemento considerado fundamental para 

o crescimento individual e para a consciência social. 

As atividades de improvisação em dança, enquanto atividades coletivas 

proporcionam, segundo o documento, o reconhecimento da plasticidade do próprio 

corpo e a sua potencialidade motora e expressiva; além de, através do 

relacionamento com os outros, possibilitar que semelhanças e contrastes sejam 

reconhecidos com respeito e cooperação. 

Os temas abordados nas aulas devem considerar o aluno e podem envolver 

propostas de pesquisa de movimentos, de estímulos rítmicos, de criação de 

movimento, em dupla ou em grupos e de composição com a área de música. 

De acordo com os Parâmetros, observar e apreciar outras criações, de 

colegas ou de artistas, é importante para a criança compreender e incorporar a 

diversidade e a individualidade presentes nas qualidades estéticas. Assim o aluno 

desenvolve “seu olhar, fruição, sensibilidade e capacidade analítica, estabelecendo 

opiniões próprias.” (BRASIL, 2000a, p.69) 

Sendo assim, a dança, como todos os outros conteúdos da arte propostos 

pelos PCNs, deve abordar três aspectos do conhecimento em arte: o fazer, o fruir e 

o refletir. Dessa forma a dança estará contribuindo para o desenvolvimento integrado 

do aluno, pois, pela experiência motora é possível observar e analisar ações 

humanas propiciando o desenvolvimento expressivo que é o fundamento da criação 

estética. 
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Os PCNs, de uma maneira geral não apontam conteúdos específicos para 

cada ciclo, ficando a critério da escola e do professores reorganizarem os conteúdos 

por ele apresentados. Mais do que conteúdos, esses documentos indicam objetivos 

que devem ser alcançados ao final do ensino fundamental com o trabalho de artes e 

de educação física de maneira geral. No caso da arte apontam ainda para objetivos 

específicos do trabalho com dança, e no documento de educação física apontam 

objetivos específicos para cada um dos ciclos, independente do conteúdo 

trabalhado.  

Desta forma, retomando a discussão sobre a proposta do currículo nacional, 

apresentou-se aqui, de maneira objetiva as propostas para o ensino da dança a 

partir dos PCNs. A forma descritiva que foi utilizada para a apresentação do 

conteúdo nesse documento não indica o olhar cego para as ideologias que o 

envolvem. Optou-se por uma apresentação, neste momento, sem uma análise critica 

sócio-política das propostas apresentadas por compreender que é dessa forma que 

elas chegam, na maioria das vezes, no interior da escola e por pretender realizar um 

questionamento sobre essas propostas posteriormente, quando o olhar se voltar 

para as práticas de danças desenvolvidas nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

de Curitiba. 

Desta forma, tendo como objeto de pesquisa as escolas municipais, não 

poderia deixar de olhar para a proposta curricular específica que orienta o trabalho 

pedagógico dos professores que constituem este contexto. 
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2.4 AS DIRETRIZES CURRICULARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
CURITIBA: POR ONDE ANDA A DANÇA? 

 

Fluxo 
 
Como prender na imagem 
a dança e o vôo, 
a cada instante mutáveis? 
 

Helena Kolody 
 

A Rede Municipal de Ensino de Curitiba – RMEC — é gerenciada pela 

Secretaria Municipal da Educação — SME — e é composta por diversas instâncias 

entre elas as instituições de ensino que são: as Escolas Municipais, as Escolas 

Municipais de Educação Especial, os  Centros de Educação Integral — CEIs, os 

Programas de Integração Infância e Adolescência ─ PIAs e os Centros Municipais 

de Educação Infantil — CEMEIs. A partir de 1999 as escolas da RME passaram a 

ser organizadas em ciclos de aprendizagem, com o objetivo de permitir que equipes 

escolares reorganizassem sua ação pedagógica e administrativa frente ao novo 

momento histórico, que necessita “... de uma organização de ensino que tenha como 

referência a construção de aprendizagens significativas para o desenvolvimento do 

ser humano e o exercício consciente da cidadania pela coletividade.” (CURITIBA, 

2001, p.7) 

Sendo assim olhar-se-á para essa nova forma de organização escolar 

municipal a partir do documento Diretrizes Curriculares Municipais — Gestão 2001-

2004, escrito para nortear as equipes escolares a implementar a nova organização 

curricular e didática, buscando perceber como a dança está inserida nesse contexto. 

A proposta trazida pelas Diretrizes Curriculares Municipais aponta para a 

necessidade das escolas se organizarem de forma a manter uma unidade da rede e 

ao mesmo tempo preservar a autonomia de cada estabelecimento de ensino. 

Percebe-se assim uma semelhança à proposta do currículo nacional, que vai se 
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segmentando em instâncias menores, e ao que parece, dificulta a proposta de 

autonomia das escolas enquanto estabelecimentos específicos. As próprias 

Diretrizes já foram elaboradas com o intuito de ser uma releitura e uma adaptação 

dos PCNs para a realidade cultural de Curitiba, mas o que se pode perceber  é que 

houveram poucas mudanças nos conceitos, conteúdos e objetivos a serem 

trabalhados.   

O foco principal das Diretrizes Curriculares é a idéia de currículo em rede, na 

qual a preocupação central está voltada para o processo de ensino-aprendizagem, 

buscando articulação entre teoria e prática, efetivando a práxis pedagógica. De 

acordo com o documento: 

Um currículo em rede pressupõe diversidade de focos de análise e de 
problematização em sala de aula. Nele, as áreas do conhecimento são lentes das 
quais se faz uso à medida que suas explicações e procedimentos são aplicáveis 
aos problemas que a realidade socioambiental apresenta. [...]Os segmentos 
curriculares, sejam eles temas ou projetos de estudo, não são unidades isoladas, 
mas sim oportunidades para a efetivação de processos reflexivos, o aprimoramento 
da compreensão da realidade e o desenvolvimento de competências. (CURITBA, 
2001, p.18) 

Para que as escolas municipais possam desenvolver suas propostas 

curriculares de forma a manter a unidade entre as escolas da rede de ensino, 

apresentam-se neste documento os princípios para a educação em Curitiba, sobre 

os quais as escolas deverão pensar suas dinâmicas. São eles: A Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, em que se parte da “... realidade socioambiental 

resultante da ação do homem até esse momento histórico e sobre as intenções 

educacionais que se fazem necessárias para a recondução da vida humana na sua 

interação com o todo universal (...)”; a Educação pela Filosofia, que propõe a 

construção da realidade pedagógica a partir do diálogo reflexivo, possibilitada pelo 

exercício da liberdade de pensamento, e da superação do conhecimento como algo 

pronto, entendendo-o como algo que está em constante construção; e o último 

princípio, a Gestão Democrática do Processo Pedagógico, propõe que “... as 

relações humanas que ocorrem na escola (entendida em toda a sua complexidade 

cultural) sejam a plena construção da democracia e da justiça social.” (CURITIBA, 

2001, p.19-20) 
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É nesse contexto que as Diretrizes Curriculares indicam objetivos para cada 

uma das áreas de conhecimento, entendendo-os como baliza para que cada 

professor guie a construção da sua prática. Não são apontados conteúdos 

específicos, mais sim objetivos que podem ser alcançados através do trabalho da 

área como um todo com seus conteúdos. 

2.4.1 O Ensino da Arte e a Educação Física: há espaço para a dança? 

 

A Educação Física nas Diretrizes Curriculares Municipais aborda como 

conteúdo os Elementos da Cultura Corporal: Ginástica, Jogo, Dança, Esporte e Luta,  

...entendendo-os como acervo de conhecimentos, construídos nas relações sociais, 
dos quais o ser humano se apropria de acordo com intencionalidades lúdicas, 
estética, artística, agonística, formativa e outras [...] considerando a sua significação 
social, a dinâmica e a história da sua produção e a complexidade dessas práticas, 
determinadas pelas contradições sociais. (CURITIBA, 2001 p.59) 

Propõe-se que os conteúdos, considerados conceitual, procedimental e 

atitudinalmente, sejam organizados metodologicamente de forma a possibilitar a 

vivenciação, a reflexão e a reelaboração, constituindo-se em conhecimento 

multidimensional.  

Os objetivos, apresentados em graus de aprofundamentos diferenciados para 

cada ciclo, apontados para Educação Física nos Ciclos l e ll são: vivenciar 

elementos da Cultura Corporal desenvolvendo o domínio do movimento corporal; 

reelaborar essas práticas descobrindo novas possibilidades de movimentar-se; 

reconhecer, compreender e respeitar as diferenças pessoais; interagir corporalmente 

superando atitudes de preconceito, inibição e violência; perceber a importância da 

superação dos conflitos através do diálogo; aplicar conhecimentos apreendidos 

anteriormente na resoluções de problemas e desafios corporais; conhecer e 

respeitar a diversidade cultural existente dentro e fora do contexto escolar; 

reconhecer algumas das alterações fisiológicas que ocorrem no corpo durante e 

após a prática corporal; reconhecer alguns dos elementos da cultura corporal, 

entendendo-os como produção cultural e podendo usá-los como prática de lazer no 

tempo livre; reconhecer seu corpo como meio de comunicação, expressão e atuação 
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em relações sociais; reconhecer a relação existente entre as práticas corporais e 

questões sociais; perceber a importância da avaliação em grupo como possibilidade 

de melhoria na sua atuação.  

De acordo com este mesmo documento, o Ensino da Arte na escola visa a 

realização de um trabalho a partir das diferentes linguagens artísticas: Artes Visuais, 

Música, Teatro e Dança, que tenha como objeto de estudo a própria arte, 

desenvolvendo o pensamento artístico e a percepção estética. Desta forma, 

acredita-se que: 

...o ensino da Arte possibilita a compreensão do registro da interferência humana 
no espaço e no tempo por meio da ação criadora, representada pelas estruturas 
artísticas, e pelo modo de ver, ouvir, encenar ou movimentar-se. Proporciona 
também, a ação/reflexão sobre os valores culturais e ambientais estabelecidos pelo 
ser humano, prevendo o trabalho cooperativo e solidário e o desenvolvimento da 
autonomia para a pesquisa, organização e resignificação de informações. 
(CURITIBA, 2001, p.69) 

Tem-se a paisagem artística, que é a representação, de um espaço real ou 

imaginário, reveladora do ser humano em diferentes épocas e contextos, como o 

produto das relações socioculturais, que se estabelecem pelo ser humano, a partir 

de diferentes formas de organização do pensamento e da relação com o objeto 

artístico, numa inter-relação entre a razão, emoção e intuição.  

Na prática pedagógica, o trabalho criador em arte é sempre proposto a partir 

das relações sociais, considerando a possibilidade de fruição, o momento da 

criação, a distribuição e o consumo, visando a construção e a reformulação de novos 

conceitos. 

Diante dessa concepção de arte as Diretrizes Curriculares Municipais de 

Curitiba apresentam, no Ciclo l e ll os seguintes objetivos: vivenciar e reconhecer a 

produção artística da humanidade, bem como a importância da preservação e 

conservação do patrimônio cultural; relacionar a produção artística com o contexto 

socioambiental; reconhecer a produção artística como forma de comunicação 

representativa de contextos sociais e ideologias; identificar a interferência cultural e 

a representação trazida pelas artes, podendo resignificá-las; interpretar signos 

sociais em diferentes estruturas artísticas, ampliando seu repertório cultural e sendo 

capaz de resignificá-los; representar, a partir das artes, a diversidade das 
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convenções sociais; identificar diferentes hábitos culturais; identificar e fazer uso das 

diferentes tecnologias para a produção artística; vivenciar, perceber e representar as 

diferenças socioculturais e suas influências na produção artística; identificar a função 

simbólica dos elementos caracterizadores inseridos nas estruturas artísticas; 

identificar e fazer uso das diferentes técnicas e materiais utilizados como recurso da 

manifestação artística. 

Diante das propostas para o Ensino da Arte e da Educação Física 

apresentados pelos PCNs e pelas Diretrizes Curriculares da RME de Curitiba, 

pressupõe-se que a dança esteja inserida no contexto escolar, porém, em nenhum 

dos documentos analisados ela é apresentada como um conteúdo obrigatório a ser 

trabalhado pelas áreas, ficando a critério da equipe pedagógica e dos professores 

de cada escola se ela será ou não desenvolvida no seu contexto. 

Neste aspecto, no processo de organização do espaço e tempo escolar a 

dança poderá ser negligenciada enquanto prática pedagógica no cotidiano da 

escola, como apontam FIAMONCINI & SARAIVA (1999, p.95) no início deste 

capítulo, ficando apenas limitada às datas comemorativas. A forma de apresentação 

das áreas, em ambos os documentos, faz com que se perca a especificidade da 

dança no processo de formação do indivíduo, visto que os objetivos elencados 

podem, na maioria das vezes, serem alcançados por quaisquer uma das outras 

linguagens artísticas e/ou elementos da cultura corporal.  

Trabalhar com a dança na escola envolve questões que vão além do 

documento curricular. Engloba a formação dos professores, a hierarquização de 

saberes, a estrutura escolar, enfim, diversos aspectos, que como aponta APPLE 

determinam e são determinados por questões políticas, culturais, e sociais que 

envolvem a escola enquanto um meio aonde essas relações interferem e, 

simultaneamente, são produzidas. 

Desta forma, com o objetivo de identificar e compreender quais são estas 

questões que possibilitam, ou dificultam, a prática da dança, como uma atividade 

artístico-criadora, dentro da escola, é que se aproximou da realidade das Escolas 

Municipais de Curitiba, a partir de uma proposta de inserção da dança neste 

contexto: O Festival de Danças das Escolas da Rede Municipal de Curitiba. 
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CAPÍTULO 3: A DANÇA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA 

...quando a gente se aproxima de uma 
flor deve tomar muito cuidado. Vai 
dentro do coração da flor. Comunica-se 
com a flor. Transforma-se em flor (...) 
mas qual a conexão da alma da flor com 
a minha alma? Isso é tocar a vida da 
flor. É tão importante como as crianças 
que vão para a escola de mãos dadas. 
Tocar a vida de outra pessoa é como se 
fosse tocar a própria vida... muito 
cuidado! 

 Kazuo Ohno 

 

Realizadas tais reflexões teóricas pode-se ir a campo e realizar um estudo de 

caso, em escolas da Rede Municipal de Ensino que participaram do Festival de 

Danças da Rede Municipal de Ensino de Curitiba.  

Optou-se por este campo empírico baseando-se em dois aspectos. Primeiro, 

por compreender que as escolas municipais, enquanto instituições públicas, 

direcionam-se à grande população de uma classe dominada e menos favorecida, 

mas que, sofrem interferências diretas e/ou indiretas13 da ideologia hegemônica do 

sistema capitalista burguês. Sendo assim, este espaço se compõe com conflitos das 

diferenças que, dialeticamente, reproduzem valores, conhecimentos e atitudes, 

mantendo o statuos quo, mas também produzem o novo e fortalecem a classe 

dominada diante das políticas dominantes.  

Em segundo lugar, por entender que estas instituições formam uma unidade, 

como já foi discutido, ao que se refere aos regimentos, diretrizes curriculares, e 

                                                           
13 Entende-se como interferências diretas aquelas que agem diretamente no interior da 

escola, como o currículo, os regimentos, a formação dos professores, entre outros; e 
interferências indiretas, aquelas que, provindas de outras instâncias sociais, infiltram-se 
nas práticas escolares, como a mídia e a religião, para citar alguns. 
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estrutura de organização sem por isso perder as especificidades oriundas das 

diferentes ações dos indivíduos que a compõem. 

Trata-se de uma investigação que assume a perspectiva de que há 

possibilidade de conhecer a realidade social e explicar as relações aí constituídas, 

processo este que tem um caráter axiológico, que é marcado por elementos 

subjetivos do investigador e no qual deve se expressar a dialética do geral, do 

particular e do singular (LEÓN et allii, 2002, p. 5-6). 

Ainda nessa perspectiva, assume-se que a investigação científica deva 

contribuir para o desenvolvimento teórico das ciências, com a finalidade de 

transformação social. Neste caso trata-se de uma investigação qualitativa com 

enfoque interpretativo (LEÓN et allii, 2002, p.8). 

O trabalho de campo foi desenvolvido por meio de análise documental e de 

entrevista com professores de algumas escolas públicas municipais que participaram 

do festival de danças 2004; pois, ao buscar a dança nestas escolas, identificou-se o 

Festival de Danças como uma das principais propostas de inserção deste conteúdo 

no espaço escolar municipal que possibilita a identificação e a análise, a partir de 

concepções, objetivos e ideologias que envolvem a dança na escola. 
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3.1 AS PORTAS QUE SE ABRIRAM... OS CAMINHOS PERCORRIDOS. 

Corpos parados ou agitados. Corpos 
gritando, suando, brincando... 
Pensantes, perceptivos, sensíveis são 
dançantes, no silêncio ou na ação. 
Desenham imaginações, expressam 
conhecimentos, compõem o tempo-espaço 
momentâneo. 

Débora Barreto 
 

Com o objetivo de apresentar os caminhos percorridos para a realização 

deste trabalho de pesquisa iniciar-se-á apresentando o que é o Festival de Danças 

das Escolas Municipais de Curitiba.  

O Festival é promovido pela Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, 

através da Superintendência de Gestão Educacional e do Departamento de Ensino 

Fundamental, e tem por objetivo, segundo a própria organização, promover o 

trabalho com a dança nas Escolas Municipais e possibilitar um espaço de 

socialização das produções realizadas pelos professores que atuam com dança 

nestas escolas. A participação no festival é aberta à todas as escolas da rede 

municipal e acontece há 12 anos no Teatro Ópera de Arame, em Curitiba.  

O projeto iniciou-se em 1992 com a característica de Festival Folclórico e 

assim permaneceu até o ano de 1998. A partir do ano de 1999 foram propostos 

temas que abordassem a dança em diferentes contextos, e que possibilitassem um 

trabalho com diversas formas de expressão através da dança, que não só a 

folclórica.  

A partir de então, aconteceram os festivais com os seguintes temas: no ano 

de 1999 trabalhou-se com o tema As Danças que Marcaram Época resgatando 

danças e costumes de diferentes tempos e espaços; em 2000 procurou-se a 

aproximação com outra linguagem artística: a produção cinematográfica, com o tema 

No Ritmo do Cinema; em 2001 através da proposta Conte que eu danço, o Festival 
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proporcionou o contato e a releitura de contos e estórias da literatura infantil; no ano 

2002 trabalhou-se com a apresentação de Fatos Marcantes do Século XX, 

proporcionando aos alunos um resgate dos principais acontecimentos deste século; 

em 2003, o objetivo central foi possibilitar na escola trabalhos que envolvessem o 

Ensino da Arte e a Educação Física a partir do tema A Sensibilidade da Expressão 

do Corpo na Cadência dos Ritmos; e por fim, no ano de 2004, na qual se centrou 

esta pesquisa, a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba propôs para o 

Festival o tema Quadros de uma Exposição: A Arte em Movimento, a partir do qual a 

escola deveria selecionar uma obra de arte plástica e realizar uma releitura da 

mesma, expressando-a através da dança. O objetivo deste ano foi incentivar o 

trabalho interdisciplinar com relação à dança na escola e socializar as produções 

realizadas pelos professores que atuam com dança nas escolas municipais, 

possibilitando também uma aproximação com diferentes linguagens e produções 

artísticas.   

A organização do Festival de Danças inicia–se com o comunicado do evento 

às escolas, posteriormente há uma reunião para apresentação da proposta para o 

ano vigente e para a entrega do regulamento. Todas as escolas da rede são 

convidadas a participar, sendo para tanto necessário que se apresente uma cópia do 

projeto que será desenvolvido, o qual deve estar de acordo com o tema apresentado 

pela Secretaria. As apresentações devem ter, no máximo, 5 minutos de duração, 

podendo cada escola apresentar apenas uma dança por turno. 

Participaram do Festival de Danças de 2004 um total de 100 escolas 

envolvendo 3543 alunos de toda a Rede Municipal de Ensino de Curitiba14. Porém, 

diante do grande número de escolas envolvidas e da inviabilidade de se trabalhar 

com todo esse material, teve-se como critério inicial de seleção escolas que 

desenvolvessem um trabalho com a dança de forma crítica e criativa, possibilitadora 

da relação indivíduo e sociedade. 

Desta forma, discutir a dança nessas escolas permite demonstrar que, apesar 

de todos os empecilhos para a inserção critica da dança na escola, é possível 

                                                           
14 Segue, em anexo 2, toda a relação das escolas participantes, os seus trabalhos e o 

número de alunos envolvidos. 
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realizar um trabalho comprometido com a arte, com a sociedade e com o indivíduo 

enquanto sujeito social e agente.   

Sendo assim, foi solicitado ao Departamento de Ensino Fundamental, mais 

especificamente a duas professoras da área de Educação Física, responsáveis pelo 

encaminhamento da Proposta Pedagógica desta área na SME e pela organização 

do Festival de 2004, que indicassem 10 escolas que tivessem um trabalho 

significativo e comprometido com a inserção da dança no contexto escolar15. Houve 

então, a indicação das escolas, e o contato com as mesmas solicitando a 

autorização dos professores responsáveis para a inserção dos trabalhos na 

pesquisa, através de filmagem e de relato de experiência. Para tal foi entregue aos 

professores um questionário16 abordando a questão do processo utilizado para a 

concretização do trabalho, bem como questões gerais da dança inserida no contexto 

específico de cada escola.  

Porém, durante o festival, foram selecionadas, pela Superintendência de 

Gestão Educacional, 10 escolas para reapresentarem seus trabalhos no último dia, 

pelo turno da noite. Esta escolha foi baseada na preferência do público que assistia 

ao festival; segundo o responsável por tal seleção, foram convidadas aquelas 

escolas que provocaram na platéia uma reação positiva de aprovação.  

Neste sentido, foram valorizadas características diferentes daquelas 

propostas na primeira seleção, ou seja, foram valorizados padrões e propostas de 

dança reconhecidas pela comunidade, formada na sua maioria por pais e familiares 

dos alunos, se aproximando muito dos estereótipos das danças da mídia e da 

valorização do virtuosismo técnico. 

                                                           
15 Faz-se necessário neste momento esclarecer o porquê de se ter solicitado a indicação 

das escolas à essas professoras, até então lotadas na SME. Para tal, peço licença para 
colocar-me pessoalmente no relato a seguir: enquanto professora de Educação Física e 
pesquisadora da dança, tenho, há alguns anos, uma relação de parceria com estas 
professoras, compartilhando discussões, auxiliando na elaboração de textos sobre dança, 
inclusive para a RME, participando de Seminários direcionados aos professores de 
Educação Física da Rede, proferindo palestras sobre a dança na escola, entre outras 
aproximações que permitem confiar e afirmar que, ao indicar as escolas para este trabalho 
de pesquisa, estas docentes o fizeram com o mesmo entendimento de trabalho 
comprometido com a dança na escola que eu apresento logo acima, e o qual venho 
defendendo desde o início da minha caminhada acadêmica.  
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Diante destas considerações, incorporou-se essas escolas como objeto da 

pesquisa, por compreender que a indicação delas denota um fator característico da 

natureza da dança na escola, uma vez que a escola, de maneira geral, é formada 

por esta comunidade, que traz consigo valores e ideais de dança e arte que pouco 

coincidem com aquelas indicadas pelo primeiro critério. 

Tendo incorporado estas escolas como objeto de pesquisa, o procedimento 

para recolhimento dos dados foi o mesmo efetuado com as outras escolas (contato 

com os professores responsáveis, entrega de questionário, e filmagem das 

apresentações); e após algumas semanas do festival, retornou-se à todas elas17 

objetivando buscar o questionário e conversar com os professores,  em uma 

entrevista aberta, sobre aspectos que por ventura não tivessem sido contemplados 

no questionário. 

Com os dados em mãos, e possibilitando um diálogo entre o material 

coletado em campo – a partir dos questionários, entrevistas e material audiovisual 

registrado –, e a discussão e a análise teórica desenvolvidas até aqui, buscou-se 

levantar questões para além daquelas cristalizadas nas perguntas e respostas 

individuais de cada escola. Buscou-se questões que fossem comuns nos discursos 

dos professores quando tratam da dança na escola e que viessem a auxiliar na 

análise proposta pela discussão teórica. 

Ou seja, partindo de fenômenos históricos e sociais que são dinâmicos, 

provisórios e que dependem do olhar do sujeito histórico que é o pesquisador, 

apontou-se para aspectos que possibilitem realizar uma análise qualitativa da dança 

dentro do contexto escolar,  

Foram então identificadas questões que, contidas no discurso teórico e 

prático, possibilitaram um olhar para a inserção da dança na escola em sua 

especificidade artístico-criadora, e ao mesmo tempo, denotaram lacunas no que diz 

respeito à democratização e à efetivação deste conteúdo dentro do espaço escolar. 

                                                                                                                                                                                     
16 O questionário apresenta-se em anexo – Anexo 3. 
17 Foi, inicialmente, feito contato com 18 escolas, pois duas delas se repetiram nas duas 

fases de seleção. Porém, por empecilhos práticos (horários,  licença de professores) 4 
delas não permaneceram, restando, até o processo final da ida à campo, 14 escolas. 
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Diante disso identificaram-se seis categorias de análise que possibilitaram uma 

análise da dança no contexto escolar: 1) Sobre o processo criador na dança, 2) A 

dança como espetáculo: o fim (de)limitando o processo, 3) O festival de danças: uma 

possibilidade para a dança na escola, 4) Uma teia de relações: a dança envolvendo 

e sendo envolvida por outras áreas de conhecimento, 5) O corpo crítico e expressivo 

dentro da escola: espaços a serem compartilhados, 6) A dança do corpo que vive: 

escola, comunidade, alunos. 

Sendo assim, apresenta-se a seguir uma análise qualitativa sobre essas 

questões oriundas do discurso dos professores, do trabalho por eles desenvolvido e 

da discussão teórica realizada até aqui, objetivando compreender a natureza da 

dança no contexto escolar. Porém, deseja-se, antes dessa análise, apresentar as 

escolas e os seus trabalhos que, reconhecendo a importância de discussões sobre o 

universo escolar e as suas especificidades, possibilitaram a realização dessa 

pesquisa, que tem como princípio o respeito e a admiração por aqueles que fazem 

da escola, um lugar cheio de vida e de sentidos. 
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Escola 118

A Escola Municipal Jardim Santo Inácio, trabalhou com a obra A Pomba Da 

Paz de Pablo Picasso e utilizando-se da música Aquarela(Toquinho) desenvolveu o 

trabalho intitulado Uma Mensagem De Paz. 

“O trabalho com o tema Paz, através da obra e da música escolhida,
buscou a compreensão de que  podemos ultrapassar fronteiras e que é
possível existir paz no planeta. A apresentação expressa isso através da
dança criativa, com movimentos em diversos planos, criados em conjunto
com as crianças.” (release) 

 

Figura 1— “Pomba da Paz” de Picasso Figura 2 — Foto 1 — Escola 1 

 

Fonte: GOCITES, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 3 — Foto 2 — Escola 1 Figura 4 — Foto 3 — Escola 1 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

                                                           
18 As escolas foram organizadas e numeradas de acordo com a ordem de apresentação no 

Festival, porém, o número dado a cada escola não têm relação com as letras utilizadas na 
discussão para referendar as citações dos professores ouvidos; com o objetivo de 
preservar a imagem destes, a nomeação por letras só faz sentido no banco de dados da 
pesquisadora.  
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Escola 2 

A Escola Municipal Lapa apresentou o trabalho As Sombrinhas desenvolvido 

a partir da releitura da obra de mesmo nome, do autor Pierre Auguste Renoir, ao 

som de l’orchestre du soleil. 

“A escola retrata o quadro “As Sombrinhas”, pintado pelo impressionista Pierre 
Auguste Renoir, por volta de 1883. A obra será apresentada em dois momentos: no 
primeiro destaca a forma original, na qual a música revela a fonte inspiradora de 
Renoir: A natureza. Num segundo momento é feita a releitura, onde a obra é trazida 
para a atualidade, expressando a alegria oculta pelo pintor agora revelada em cores 
quentes.” (release) 

 

Figura 5— “Sombrinhas” de Renoir Figura 6 — Foto 1 — Escola 2 

 

 

Fonte: OLGA’S GALLERY, 2005 Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 7 — Foto 2 — Escola 2 Figura 8 —  Foto 3 — Escola 2 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 3 

A obra Palhacinhos na Gangorra, de Cândido Portinari serviu como ponto de 

partida para que as professoras e os alunos da Escola Municipal Sidónio Muralha 

desenvolvessem um trabalho homônimo à obra, ao som das músicas Innocence e 

Zydeco. 

“A tela ‘Palhacinhos na Gangorra de Cândido Portinari foi pintada em 1957 sobre 
madeira compensada com tinta a óleo. Esta obra foi escolhida pelo significado dado 
pelo próprio artista: “Sabe por que é que eu pinto tanto menino em gangorra e 
balanço? Para botá-los no ar, feito anjos”. Os movimentos corporais foram 
construídos a partir das experiências dos próprios alunos quando brincam de 
gangorra em seus condomínios e parquinhos da cidade.”(release) 

 

Figura 9 — “Palhacinhos na Gangorra” de 
Portinari 

Figura10 —  Foto 1 — Escola 3 

 
 

Fonte: CENTENÁRIO PORTINARI, 
2005 

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 11— Foto 2 — Escola 3 Figura 12 —  Foto 3 — Escola 3 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 4 

A Escola Municipal Carmen Salomão Teixeira, desenvolveu a partir da obra 

Ponte Japonesa de Jean Claude Monet, o trabalho intitulado Sob o olhar da ponte: a 

água pede socorro. 

“A diversidade da natureza que, de alguma forma, retrata e consagra seus 
recursos, possibilita-nos expressar e imaginar coisas bonitas e fazer da vida uma 
sinfonia de sons, formas e cores. Para tal, utilizamos a Ponte Japonesa, de Jean 
Claude Monet, como cenário para tudo que o ser humano tem realizado na 
natureza. A ponte é quem nos conta como se processa esta tragédia ambiental, 
onde o homem é o agente transformador, utilizando seus benefícios, no 
atendimento das suas necessidades, visando melhor qualidade de vida.” (release) 

 

Figura 13— “Ponte Japonesa” de Monet Figura 14 — Foto 1 — Escola 4 

 

 

Fonte: OLGA’S GALLERY, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 15 — Foto 2 — Escola 4 Figura 16 — Foto 3 — Escola 4 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 5 

Ao som de Glim, Glim, Glom de Rosi Greca, o CEI Doutel de Andrade 

desenvolveu a releitura dançante de algumas esculturas do artista plástico Frans 

Krajcberg, em uma coreografia intitulada Tributo a Krajcberg. 

“A apresentação é uma  homenagem a Frans Krajcberg que tanto contribui para a 
preservação da natureza buscando através de suas obras denunciar o perigo do 
desmatamento irracional . Os movimentos foram construídos com base nas suas 
esculturas trazendo Krajcberg como ícone de denúncia, da ecologia, da arte e da 
criação.” (release) 

 

Figura 17— “A revolta” de Krajcberg Figura 18 — Foto 1 — Escola 5 

  

Fonte: IMÓVEIS VIRTUAIS, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 19 — Foto 2 — Escola 5 Figura 20 — Foto 3 — Escola 5 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 6 

O CEI Prof.ª Maria Augusta Jouve possibilitou a releitura dançada de algumas 

obras de Paul Klee, a partir do trabalho PAUL KLEE – Desbravador de 

possibilidades plásticas e visionárias. 

“Com o Expressionismo, conceitos como deformação da realidade, expressividade 
da cor e abstração das formas passaram a ser os novos princípios da arte. Para 
representar esses conceitos, a escola escolheu as obras do pintor Paul Klee, um 
dos artistas mais originais deste movimento, que escreveu: “A cor, como a forma, 
pode expressar ritmo e movimento.” Sobre Paul Klee a crítica já afirmou: “Quando 
vemos seus quadros penetramos no mundo tal como Klee o viu: com a inocência 
de uma criança e com a sabedoria de um poeta.” (release) 

 

Figura 21— “Polifonia” de Paul Klee Figura 22 — Foto 1 — Escola 6 

 
 

Fonte: OLGA’S GALLERY, 2005 Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 23 — Foto 2 — Escola 6 Figura 24 — Foto 3 — Escola 26 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 7 

A Escola Municipal de Educação Especial Prof.ª Helena W. Antipoff19, 

representou a obra Carnaval de Arlequin (1924) de João Miró, através de uma 

coreografia com o mesmo nome da obra. 

“Abordamos a obra do pintor surrealista Joan Miró, “O Carnaval de Arlequim” 
que  retratou cenas e objetos de seu mundo imaginário. Para sonorizá-la 
Marchinhas de Carnaval, tão vibrantes quanto as cores fosforescentes e os 
traços marcantes do artista. O tema Carnaval, em seu aspecto lúdico, brinca 
com as formas, sugerindo um movimento aberto, alegre e divertido, como a 
obra do pintor. Pretendemos com esse trabalho combinar a representação 
plástica de Joan Miró, com a brasilidade da música carnavalesca e a 
brejeirice do movimento infantil.” (release) 

 

Figura 25— “Carnaval de Arlequim” de Miró Figura 26 — Foto 1 — Escola 7 

  

Fonte: OLGA’S GALLERY, 2005 Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 27 — Foto 2 — Escola 7 Figura 28 — Foto 3 — Escola 7 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

                                                           
19 A inclusão de uma escola especial como objeto desta pesquisa não necessita de uma 

abordagem diferenciada por entender que a proposta de dança aqui apresentada não 
exclui as crianças especiais, muito pelo contrário, estas tornam-se sujeitos extremamente 
agentes em todos os processos e práticas aqui defendidos. E por compreender também 
que, escolas especiais compartilham o mesmo contexto social que outras escolas, sem 
por isso perder suas especificidades. 
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Escola 8 

O trabalho que proporcionou a construção da coreografia A Brasilidade da 

Aquarela na Obra de Di Cavalcanti, a partir da obra deste autor denominada Brasil 

de 4 Fases 1 (1965), foi realizado pelos alunos do CEI Jornalista Cláudio Abramo 

que dançaram ao som de Aquarela Brasileira, de Ari Barroso 

 

“Numa tentativa de resgatar a Brasilidade contida no ritmo e no movimento da 
nossa terra, os movimentos da coreografia foram construídos para representar a 
formação da sociedade brasileira compreendendo a pluralidade cultural existente e 
observando as semelhanças e diferenças entre o passado e o presente.” (release). 

 

Figura 29— “Brasil em 4 fases” de Di       
Cacalcanti 

Figura 30 — Foto 1 — Escola 8 

  

Fonte: DI CAVALCANTI, 2005  Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 31 — Foto 2 — Escola 8 Figura 32 — Foto 3 — Escola 8 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 9 

Professoras e alunos da Escola Municipal Monsenhor Boleslau Falarz 

desenvolveram o trabalho Brincar: Um Passeio Lúdico pela Cultura Popular 

Brasileira a partir da obra Jogos Infantis de Pieter Bruegel, ao som de um pot-pourri 

de música clássica infantil. 

“A obra “Jogos Infantis” de autoria do pintor holandês Pieter Bruegel retrata os 
costumes infantis da época, em brincadeiras conhecidas e esquecidas. Trata-se de 
um trabalho elaborado pelo grupo de alunos e professoras, envolvidos no projeto 
“Brincar: Um Passeio Lúdico pela Cultura Popular Brasileira”. A dança vem 
representar os movimentos alegres resultantes das brincadeiras, através de um pot-
pourri de músicas clássicas infantis.” (release). 

 

Figura 33— “Jogos infantis” de Brueguel Figura 34 — Foto 1 — Escola 9 

  

Fonte: OLGA’S GALLERY, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 35 — Foto 2 — Escola 9 Figura 36 — Foto 3 — Escola 9 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 10 

A Escola Municipal Nova Esperança desenvolveu a coreografia Os Girassóis 

de Van Gogh na Magia da Dança, baseando-se na obra Os Girassóis de Vincent 

Van Gogh, dançando ao som de Flor do Reggae, de Ivete Sangalo 

“A tela Os Girassóis foi trabalhada com pouquíssimas cores além do amarelo, 
façanha técnica quase inigualável. No Japão simbolizava a amizade. Também 
representava a glória do sol e era a cor da criação. Nesta obra o artista revela uma 
sensação de plena felicidade. E é com esta felicidade, com o brilho dos girassóis e 
a magia do amarelo que a Escola Municipal Nova Esperança convida todos para 
embarcar nesta magia.” (release). 

 

Figura 37— “Os girassóis” de Van Gogh Figura 38 — Foto 1 — Escola 10 

  

Fonte: OLGA’S GALLERY, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 39 — Foto 2 — Escola 10 Figura 40 — Foto 3 — Escola 10 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 11 

A Escola Municipal Michel Khury trabalhou com obras expressionistas de 

Cândido Portinari, especificamente Os Retirantes, e construiu o trabalho O medo 

não pode calar a alma de um povo, compondo com as músicas Minha Alma (Rappa) 

e Doutor (Cidade Negra). 

“O movimento artístico estudado foi o expressionismo, dando ênfase a obra de 
Cândido Portinari. Os movimentos corporais foram construídos através de 
atividades de expressão corporal vivenciadas pelos alunos. O trabalho girou em 
torno de uma leitura crítica sobre a esperança que jamais pode ser calada pelo 
medo.” (release) 

 

Figura 41— “Os retirantes” de Portinari Figura 42 — Foto 1 — Escola 11 

 

 

Fonte: CENTENÁRIO PORTINARI, 
2005.  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 43 — Foto 2 — Escola 11 Figura 44 — Foto 3 — Escola 11 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 12 

A obra O Grito, de Edward Munch foi o ponto de partida para o projeto 

desenvolvido pela Escola Ivaiporã, que ao som de um pot-pourri techno dance 

construiu a obra coreográfica A comunicação através da expressão corporal. 

“Os alunos da Escola Municipal Ivaiporã, fizeram um estudo e uma releitura da obra 
“O Grito” de Edward Munch. Na obra expressionista de características marcantes, o 
autor se retrata tapando os ouvidos, demonstrando mal-estar interior causado pela 
dor, angústia e dificuldade de viver. Inspirado nesta obra os alunos farão 
movimentos corporais, com expressões marcantes e significativas, ao som de pot-
pourri em ritmo clássico e techno dance.” (release). 

 

Figura 45— “O grito” de Munch Figura 46 — Foto 1 — Escola 12 

 

 

Fonte: OLGA’S GALLERY, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 47 — Foto 2 — Escola 12 Figura 48 — Foto 3 — Escola 12 

  

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 13 

A Escola Municipal Marumbi baseou seu trabalho na obra Meninos de 

Brodosqui, de Cândido Portinari e assim desenvolveu um paralelo com os meninos 

de hoje em uma coreografia intitulada Meninos de Brodósqui e Meninos de Hoje, 

com a música Vamos Passear no Parque.  

 “Na obra “Meninos de Brodósqui" de 1946, percebe-se que Cândido Portinari reforça 
o seu caráter social, retratando o horror da guerra e a escalada do nazifascismo. Hoje 
2004, os meninos e meninas de Curitiba da Escola Marumbi, querem reforçar também 
um caráter social retratando, no entanto o nosso desejo de cultivar a paz e viver com 
plenitude o direito de ser criança.” (release) 

Figura 49-“Meninos de Brodósqui” de Portinari Figura 50 — Foto 1 — Escola 13 

 

 

Fonte:  O BOTICÁRIO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 51 — Foto 2 — Escola 13 Figura 52 — Foto 3 — Escola 13 

  
 

 

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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Escola 14  

As lavadeiras, de Guido Viaro foram a inspiração para o trabalho, intitulado 

com o mesmo nome da obra, desenvolvido pela Escola Municipal Caramuru, as 

alunas dançaram ao som de Love’s Theme  (The love unlimited orchestra). 

“Através do quadro Lavadeiras,  de Guido Viaro, a escola enfatizou o trabalho 
árduo, o sol quente, o vento, a água gelada e as grandes bacias pesadas de 
roupas que uma lavadeira enfrenta, onde há pouca ou nenhuma infra – estrutura. 
Esse trabalho parece ser amenizado pelo canto e pelas brincadeiras. É uma tarefa 
indispensável e importante, mas pouco reconhecida e pouco valorizada. Essa 
apresentação é uma homenagem às lavadeiras, como verdadeiras Celebridades 
do nosso dia a dia.” (release) 

Figura 53— “As lavadeiras” de Guido Viaro Figura 54 — Foto 1 — Escola 14 

  

Fonte: PARANÁ, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 

Figura 55 — Foto 2 — Escola 14 Figura 56 — Foto 3 — Escola 14 

Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. Fonte: ASSUMPÇÃO, 2005. 
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3.2 DANÇA NA ESCOLA A PARTIR DO FESTIVAL DE DANÇAS DA RME: O 
DISCURSO E A PRÁTICA DENOTANDO POSSIBILIDADES. 

Então o próprio branco da página põe-se, ele 
também, a florescer. Ficamos admirados de como, 
com tinta preta, o autor pôde encontrar a matéria 
de tantas brancuras. Deve-se reconhecer, uma vez 
mais, que as forças oníricas são todas poderosas. 
Quando se sonha com sinceridade, as linhas de 
força dos sonhos seguem sua disciplina própria; o 
encaracolado é pura natureza, naturalidade pura, 
sem mise en plis. O ato vai por si mesmo a seu 
verdadeiro fim. A pedra se enrola, o sulfato 
arremessa dardos. Todas as riquezas são exteriores. 

Gaston Bachelard 
 

Indo a campo, e realizando contato com trabalhos desenvolvidos por algumas 

escolas da RME, pôde-se perceber que eles se aproximam em diversos aspectos de 

proposta da dança contemporânea apresentada e defendida até aqui, mas ao 

mesmo tempo, em outros aspectos, têm se distanciado dela.  

Os motivos que dificultam a inserção de uma dança crítica, criativa e para 

todos no interior da escola, são relatados pelos professores nos questionários e nas 

entrevistas realizadas em campo, e muitas vezes estas dificuldades se chocam com 

a iniciativa e a vontade dos professores em realizar um trabalho diferencial dentro da 

escola.  

É nesse espaço de embates e contradições que emergem possibilidades de 

inserção da dança no contexto escolar que, por um lado, revelam os mecanismos de 

reprodução, mas, por outro, explicitam as formas de resistência pela transformação 

de conceitos e possibilidades sociais. Na direção de explicitar e discutir tais 

elementos apresenta-se a seguir uma análise das possibilidades de inserção da 

dança no contexto escolar a partir da reflexão teórica desenvolvida sobre os relatos 

colhidos no trabalho de campo.  
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3.2.1. Sobre o processo criador na dança 

Como foi defendido até aqui, a dança na escola deveria apresentar-se na sua 

especificidade enquanto arte, proporcionando o desenvolvimento da criatividade, da 

autonomia, da descoberta de si e dos outros em relações com o meio. De acordo 

com MARQUES (2003, p.23): 

A escola pode, sim, fornecer parâmetros para sistematização e apropriação crítica, 
consciente e transformadora dos conteúdos específicos da dança e, portanto, da 
sociedade. A escola teria, assim, o papel não de ‘soltar’ ou de reproduzir, mas sim 
de instrumentalizar e de construir conhecimento em/por meio da dança com seus 
alunos, pois ela é forma de conhecimento, elemento essencial para a educação do 
ser. 

Diante disso, aponta-se o trabalho com a dança contemporânea como um 

caminho a ser trilhado na escola, por compreender, retomando as idéias 

apresentadas por RODRIGUES (1984), que nesta proposta o foco de atenção está 

no processo, baseado na experimentação e na improvisação. 

Os principais aspectos que indicariam a aproximação dos trabalhos 

apresentados pelas escolas da proposta da dança contemporânea estão presentes 

no discurso dos professores, mas nem sempre se efetivaram no desenvolvimento 

das atividades, por motivos que envolvem desde a sua formação, passando pela 

estrutura escolar e pela proposta do próprio festival, como será discutido a seguir. 

 Pode-se perceber que os professores têm a intencionalidade de realizar um 

trabalho baseado em processos de criação coletivos, no qual o aluno tenha espaço 

para expor suas idéias e participar ativamente do processo criativo, quando afirmam, 

por exemplo, ter-se identificado com a proposta da dança criativa:  

“Na construção da coreografia tive vários cursos oferecidos, pela própria prefeitura, 
de dança criativa e me identifiquei, pois permitem a criação, a liberdade de explorar 
os movimentos, direções, planos, e principalmente a participação ativa dos alunos.” 
(Relato N) 

Apesar dessa identificação e da contribuição que os cursos dão para apontar 

esse caminho, reconhecida pela professora, muitas vezes esses processos acabam 
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por desembocar em dois extremos opostos: ou na criação sem direcionamento, ou 

na metodologia tradicional que enfatiza os processos de cópia e repetição.  

A crença no processo coletivo de criação não foi transferida para a 

organização das atividades, uma vez que a etapa de criação consistiu 

essencialmente em um processo de criação em que as alunas criavam passos 

sozinhas (em casa, no recreio) e depois traziam o resultado de seu trabalho 

individual, mostravam para a professora e uniam as criações. Assim relata a 

professora ao descrever a 3ª etapa do processo criador: 

“1º análise da obra. 

2º escolha da música que tivesse haver com o tema gerador que seria trabalhado 
no semestre 

3º (escolha das) meninas, as que queriam; apresentação da música e cada uma 
pensando, criando movimentos na hora do recreio, em casa 

4º muito ensaio, organizando, selecionando os movimentos sugeridos.” (Relato M) 

Dentro da perspectiva teórica assumida nesta dissertação, defende-se que a 

criação dos movimentos deva ser em conjunto, orientada pelo professor, discutida 

com todos os sujeitos, experimentada de diversas formas. A criação de movimentos 

sem uma pesquisa exaustiva de possibilidades pouco acrescenta e significa no 

repertório próprio de cada aluno, pois este acaba por repetir aquilo que já domina e 

conhece. 

O processo descrito acima foi semelhante em diversas escolas 

acompanhadas, quando a pesquisa e a reflexão se distanciaram do ato de dançar. 

Como já foi citado, a proposta do Festival de Danças de 2004 foi a elaboração da 

releitura, pelo movimento, de uma obra de arte já existente. Para tal, as escolas 

iniciaram seus processos de criação selecionando uma obra e realizando sobre ela 

uma pesquisa envolvendo seus aspectos estéticos, sobre o autor, e muitas vezes, 

até sobre o movimento artístico à que ela pertence.  

Porém, é aí que se pode identificar uma divisão no processo; em geral o 

estudo sobre a obra foi desenvolvido em sala, e geralmente nas aulas de artes, com 

todas as crianças da turma ou das séries que participariam do festival. Já o processo 

de trabalho com o movimento, elaborando a releitura corporal da obra, tornou-se 
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distante da pesquisa teórica, pois consistiu, na sua maioria, um processo 

independente do anterior e que não envolveu todos os alunos. 

Acredita-se que a oportunidade de contato e reconhecimento de uma obra de 

arte por todos os alunos da escola deve ser reconhecida como um elemento 

bastante positivo, que esteve presente nas atividades organizadas nas escolas. Isto 

pode ser evidenciado pelas respostas dadas ao questionário, quando se propôs a 

seguinte questão: Cite etapas e aspectos relevantes do processo de criação e 

montagem deste trabalho (relate sobre as etapas, quem participou e de que forma, e 

quais foram as atividades utilizadas para montar a coreografia, figurinos, cenário, 

música).  

Vários foram os professores que citaram as atividades feitas em sala, 

geralmente nas aulas de artes, como uma etapa do processo de criação e 

montagem coreográfica. Alguns desses relatos estão destacados a seguir: 

“Apresentação do artista e suas telas às crianças; escolha da tela e realização de 
atividades específicas nas aulas de artes. A produção de um dos alunos foi 
escolhida para montagem do quebra-cabeça da coreografia (cenário)...” (Relato L) 

“Foi solicitada uma dança com enfoque no trabalho artístico. Em artes as crianças 
estavam desenvolvendo atividades (sobre o artista) 20, então escolhemos a música 
sobre meio ambiente (...) que é voltada para crianças e a coreografia foi feita a 
partir das obras (do artista) e da música.” (Relato J) 

“Devido ao tema primeiro procuramos pesquisar obras diversas: obras específicas, 
movimentos artísticos, etc. Após optarmos pelas obras (do artista), escolhemos a 
música e decidimos o figurino (baseado nas formas e cores de duas obras do 
artista). Algumas professoras se disponibilizaram para costurar as roupas. A 
coreografia foi sendo construída durante os ensaios com a participação das 
crianças." (Relato I) 

“Tema gerador; conscientização sobre o homem e a natureza (cuidados, o que 
fazer para melhorar); apresentação da tela (do artista), reflexão do que ela 
representa e reprodução da mesma (atividade realizada com todos os alunos do 
ciclo).” (Relato K) 

Mesmo havendo esse processo de análise e reflexão sobre a obra que se 

constituiria na base para o trabalho, e mesmo se falando em dança criativa21, a 
                                                           
20 Com o intuito de preservar a identidade das escolas, trechos dos relatos que citam a obra 

ou o autor trabalhado serão substituídos, entre parênteses, por outro termo genérico, sem 
por isso alterar o conteúdo do relato. 

21 Faz-se necessário retomar aqui, como aponta MARQUES (2003, p.20), que as propostas 
que visam superar a dança enquanto repetição, cópia pura e simples de movimentos já 
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reflexão inicial fica bastante distante da criação de movimentos, que ocorreu 

geralmente nas aulas de Educação Física. As reflexões, pertencentes mais às 

discussões teóricas nas aulas de artes, pouco se articularam com o ato de dançar. 

Esta desarticulação entre o processo de reflexão e a produção dos movimentos 

indica a presença de uma concepção de dança apenas como execução de 

movimentos.  

É o que ocorreu, por exemplo, com a escola que desenvolveu um trabalho 

sobre um tema social específico, para o qual houve uma discussão sobre o seu 

contexto e sua história, mas os movimentos que compunham a coreografia, 

elaborados em sua maioria pela professora, foram movimentos da dança clássica 

que pouco remetiam à força e ao peso do tema da obra, criando-se assim uma 

desconexão entre a pesquisa do tema e a pesquisa do movimento.  

Porém, mesmo trazendo movimentações prontas que pouco se identificaram 

com o tema discutido, a atitude dessa professora em trazer para as alunas a dança 

clássica proporcionou a elas, segundo a professora, 

“... a oportunidade de conhecer, desenvolver outros tipos de músicas e danças, 
bem diferentes daquelas em que estão condicionadas a ouvir e a dançar. Tiveram 
também a oportunidade de expandir a criatividade, testar o auto-controle e de se 
sentirem admiradas e respeitadas pelos colegas e pela família, devido ao seu 
empenho e coragem de apresentar-se perante um público tão grande.” (Relato A).  

Desta forma, apresenta-se outra dimensão do papel do professor, além do de 

proporcionar a criatividade, qual seja, o de expandir o repertório dos alunos, 

apresentando a eles possibilidades que vão além daquelas conhecidas, aspecto 

este enfatizado pela professora em seu relato: 

“O objetivo da escola era incentivar os alunos para a música e a dança, fazendo-os 
perceber que existem outras ‘possibilidades’ além daquelas apresentadas pela 
mídia”. (idem)  

No entanto, não basta trazer uma forma pronta, e apresentá-la aos alunos, 

faz-se necessário permitir o questionamento e a reestruturação da forma de mover-
                                                                                                                                                                                     

estipulados, têm geralmente recebido no meio educacional outros nomes que mascaram o 
trabalho da dança, como por exemplo, “expressão corporal, educação pelo/do movimento, 
arte e criação, movimento e criação”. Acredita-se que o melhor seria levar a dança à 
escola de forma explícita, pois assumir o trabalho com a sua natureza específica é o meio 
mais eficiente de se quebrar preconceitos. Só apresentando a dança enquanto um trabalho 
artístico-criador é que se torna possível compreender e vivenciar toda a sua grandeza.  
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se, buscando criar novas possibilidades, entendendo que para se criar o novo é 

preciso que se tenha material. O novo não surge sem referências, ele é a 

reconstrução e a reelaboração de algo conhecido e dominado. Ignorar isto é o 

principal equivoco quando se fala em criação.  

Talvez a dificuldade encontrada quanto a esse aspecto possa ser explicada 

por uma crença em que a criação do movimento surja de uma inspiração que não é 

explicada, ou de uma técnica pré - estabelecida e vazia de sentidos por si só; e por 

isso desconecta-se a pesquisa do tema da pesquisa do movimento.  

Marques aponta para uma questão fundamental, que auxilia na discussão 

sobre a desconexão entre o trabalho de pesquisa da arte, da história e da estética, e 

o conhecimento e o ato de dançar. A autora coloca que há uma compreensão 

equivocada da relação que se estabelece entre a conversa, a reflexão e o ato da 

dança em si: 

 “Quebrando-se o tabu de que ‘conversar não é dançar’, poderíamos introduzir em 
nossas salas de aula momentos de reflexão, pesquisa, comparação, desconstrução 
das danças que gostamos ou não e, assim, podermos agir crítica e corporalmente 
em função da compreensão, desconstrução e transformação da sociedade.” 
(MARQUES, 2003, p.28) 

A desvalorização da pesquisa em dança dentro da escola provoca, entre 

outros efeitos, uma perda de sentido da função do professor enquanto mediador e 

provocador do novo, pois, entendendo a criação do movimento como algo que não 

necessita de pesquisa, transfere-se a maior parte da responsabilidade para o aluno, 

que trabalha sem a mediação do professor, a qual seria imprescindível para a 

sistematização do novo conhecimento que dali poderia emergir.  

Um exemplo disso é que em determinada instituição, sem muita orientação 

dos professores, os alunos selecionaram uma música da mídia e reproduziram 

movimentos baseando-se na letra, investindo pouco na pesquisa de novas 

possibilidades, o que os levou a reproduzirem movimentos criados com um objetivo 

midiatíco de apelo sexual, causando, inclusive, no momento da apresentação na 

Ópera de Arame, uma reação eufórica na platéia de valorização ao corpo objeto, 

quando as crianças, meninas e meninos, rebolavam ou “iam até o chão”.  
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Segundo os professores responsáveis pela organização do trabalho nessa 

escola:  

“... a escolha do tema, coreografia, figurino, ficou tudo a cargo dos alunos. Como já 
foi dito anteriormente, eles já estão acostumados a esse tipo de trabalho.” (Relato 
E).  

Os professores desta escola afirmaram, em entrevista, trabalhar 

freqüentemente com o Axé, por acreditarem que isso auxilia na perda de vergonha e 

preconceito dos meninos em dançarem, o que parece ser bastante interessante. No 

entanto, não foi possível evidenciar nos relatos algum indício de que essa escolha 

dos alunos tenha sido problematizada ou analisada pelos alunos, com a mediação 

dos professores, de forma a levá-los a uma visão crítica e consciente daquilo que 

eles vêem e muitas vezes reproduzem. Não se trata de uma negação da 

sexualidade, até por que esta está presente em todo trabalho corporal, trata-se de 

refletir criticamente com as crianças sobre algo que é distorcidamente, valorizado 

pela mídia. 

Faz-se importante retomar que no discurso dos professores, esses processos 

de criação, nos quais “fica tudo a cargo dos alunos”, são entendidos como positivos, 

contribuindo para a emancipação e autonomia dos alunos. Assim se expressou um 

dos professores: 

 “Alunos com apatia foram se desenvolvendo positivamente durante o processo. 
Foram demonstrando autonomia, adquirindo confiança.” (Relato E) 

É preciso assumir que isso de fato ocorre, em certo grau, pois a valorização 

do conhecimento trazido pelo aluno, a autonomia dada a ele para criar, são aspectos 

bastante interessantes na prática da dança. Porém, propondo que os alunos criem, 

sem proporcionar a eles um caminho para essa criação, como foi apontado no 

trabalho de Pina Bausch, perde-se a especificidade da dança enquanto trabalho 

criador, proporcionado a descoberta e a reflexão sobre o novo. A criação sem uma 

proposta, ou um desafio, não vai além do repertório próprio de cada indivíduo, é 

preciso algo que instigue e provoque a descoberta do novo.  

Para explicar a ausência da pesquisa do movimento em dança seria possível 

recorrer a duas explicações. A primeira estaria ligada à falta da real compreensão da 

dança e do movimento enquanto um conhecimento elaborado, apreendido, que pode 
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ser reestruturado, a partir da sua relação com outras áreas, da reflexão e da 

experimentação, formando um novo conhecimento; a segunda, da qual, 

provavelmente, se origina a primeira, é a formação — formal e/ou informal — dos 

professores, que de uma maneira geral os aproxima da dança, porém pouco 

contribuindo para modificar a compreensão tradicionalista desta enquanto cópia e 

repetição de movimentos pré-determinados.  

No questionário usado como instrumento para a pesquisa de campo, foi 

solicitado que os professores comentassem sobre como aspectos pessoais da sua 

relação com a dança e com a arte — formação profissional, conhecimento técnico 

específico, experiências prévias, etc. — influenciaram no trabalho.  A partir dessas 

respostas foi possível identificar que a maioria dos professores que atua com dança 

nas escolas tem formação em educação física, verificando-se porém que há também 

uma grande quantidade de professores com formação em outras áreas. 

Das quatorze escolas acompanhadas, dez tiveram o trabalho do festival 

orientado por professores formados em Educação Física, sendo que em cinco 

dessas escolas o trabalho foi em conjunto com professores de outras áreas, como 

Pedagogia, Letras e Artes. Nestes relatos os professores justificam o sucesso do 

seu trabalho na sua formação e na experiência prévia com o trabalho com dança. 

“O trabalho foi realizado por um grupo de professoras, sendo uma de artes e três de 
Educação Física. De todas elas somente eu tenho formação específica na área de 
Educação Física. O conhecimento técnico sempre ajuda muito, embora a 
experiência prévia das outras professoras tenha sido fundamental para um bom 
resultado.” (Relato M) 

“... uma das professoras é formada em Educação física e já havia participado do 
festival de danças, bem como a utiliza em suas aulas. A outra, com formação em 
Letras, já tem experiência na área de artes o que contribuiu muito para a mediação 
do projeto.” (Relato K) 

Em outras quatro escolas, as professoras que realizaram o projeto não têm 

formação específica na área e justificam seu trabalho no gosto que possuem pela 

dança e na experiência que desenvolveram na área. 

“Não tenho formação profissional específica na área. Gosto de dança, atividades 
que envolvam movimentos corporais, ginástica... Quando se faz o que gosta fica 
tudo mais tranqüilo e o resultado é sempre muito bom.” (Relato C) 

“Nenhuma de nós professoras responsáveis temos formação técnica em dança. 
Gostamos da arte de forma geral, procuramos sempre observar outros trabalhos e 
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perceber a técnica de sua elaboração. Ambas temos experiência com esse tipo de 
Festival promovido pela Rede.” (Relato F) 

Comparando os relatos sobre a formação profissional dos professores com as 

propostas de trabalhos por eles trazidos foi possível perceber que, mais do que a 

formação acadêmica, o que têm contado na prática escolar docente é a experiência 

e a ousadia de mudar. Afinal as quatro escolas que tiveram seus trabalhos 

orientados por professoras que não são da área apresentaram propostas de 

construção e criação coreográficas inovadoras, que pouco se prenderam a 

estereótipos tradicionalistas. Nos trabalhos orientados por professores da área 

percebeu-se com maior facilidade a presença de padrões sobre o que é dança, 

quem dança e como se dança.  

Não se defende aqui, a partir dos dados obtidos na investigação, que seja 

melhor não haver a formação específica para se trabalhar com a dança na escola; 

muito pelo contrário, acredita-se que a formação e a reflexão continuada sejam o 

melhor caminho para se alcançar o novo. No entanto, é também preciso 

problematizar o fato de que, na forma como hoje está configurada, a formação 

profissional em diferentes cursos que se relacionam às práticas com a dança 

enrijece as possibilidades, apresentando o conhecimento como algo fixo e imutável. 

 Acredita-se, e pôde-se perceber com o trabalho de campo, que a 

compreensão e o entendimento sobre o que é a dança no interior da escola em 

muito já se modificou, porém há ainda resistência causada por uma educação 

tradicionalista que os professores enfrentam no cotidiano escolar e na qual eles 

mesmos foram formados. É neste sentido que se aponta aqui a questão da formação 

dos professores entendendo-a interligada com toda a questão debatida sobre o 

currículo e a estrutura escolar, que envolve uma educação voltada para a formação 

de mão de obra, mantenedora do status quo, realizada de uma forma linear, 

baseada em conceitos que excluem a criação e a reflexão desse processo. 

No entanto, mesmo reconhecendo as dificuldades e as lacunas que existem 

ao se propor a dança na escola, o que se deseja é realizar uma análise que permita 

vislumbrar caminhos para essa proposta. Sendo assim, é relevante demonstrar que 

algumas escolas superaram a barreira entre pesquisa e criação do movimento 

demonstrando que este trabalho não é distante da realidade possível neste contexto.  
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Em uma das escolas, segundo a professora,  

“... o trabalho partiu da análise dos sentimentos identificados na obra, como a 
angústia, o medo, o desespero, e relacionaram como os sentimentos que os alunos 
gostariam de expressar através da movimentação.” (Relato C) 

A partir disso, desenvolveram um trabalho de criação e concepção baseados 

em uma idéia comum, que expressou, através dos movimentos criados, sentimentos 

para além daqueles identificados na obra.  Segundo a professora, os alunos 

identificaram temas expressos na obra escolhida e posteriormente discutiram sobre 

temas que eles próprios desejariam representar com sua obra dançada; partiram 

então para a pesquisa de movimentos que comunicasse sobre os temas 

identificados e assim estabeleceram um diálogo com a obra original.  

Nesta mesma intenção, de permitir que a obra expressasse um pouco da 

realidade dos alunos, uma outra escola optou por trabalhar com obras 

expressionistas de um pintor brasileiro, e com músicas que tivessem relação com a 

realidade vivida pelos alunos, o que, a partir da discussão dessa realidade e de 

conceitos identificados na obra, facilitou e enriqueceu a criação dos movimentos, em 

um trabalho conjunto, criador e crítico. Segundo as professoras, 

“A escolha da obra utilizada como base para o desenvolvimento do trabalho foi um 
aspecto importante, pois teve relação com a música e a realidade vivenciada pelos 
alunos.”(Relato D) 

Neste caso as crianças foram inicialmente colocadas em contato com a obra, 

produziram debates sobre o que aquela obra representava e o que ela tinha em 

comum com a realidade vivida por eles. A partir daí foi criada uma movimentação 

própria, porém baseada em elementos do Hip Hop, que muito diz sobre a realidade 

desses alunos.  

Outro caminho encontrado para que a análise e estudo da obra 

proporcionassem a pesquisa de movimentos foi a partir das características dos 

personagens que compunham a obra. Nas palavras das professoras:  

“... foram apresentados os personagens às crianças e a relevância de cada um, e 
elas se identificaram gradativamente com os mesmos.” (Relato K) 

 Desta forma, aproveitando os movimentos e ritmos espontâneos de cada 

aluno, e acrescentando as características dos personagens, proporcionou-se a 
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criação e a experimentação de novas possibilidades de movimento, que 

compuseram o trabalho coreográfico. 

3.2.2. A dança como espetáculo: o fim (de)limitando o processo. 

 
Para se compreender a forma como a dança está presente nas escolas, há 

uma questão central que deve ser discutida e que diz respeito às conseqüências de 

se trabalhar a dança com o fim de espetáculo.  Este aspecto se fez presente, de 

diferentes formas, no discurso de todos os professores ouvidos, e em todos eles foi 

possível perceber que esta finalidade da atividade que organizam com os alunos 

influi fortemente no desenvolvimento do trabalho. 

Sendo o Festival de Danças da Rede Municipal de Educação a principal 

proposta de inserção da dança na escola, e as festas comemorativas o outro 

momento em que esse conteúdo aparece, a dança quase sempre aparece 

objetivando um resultado, mais do que se voltando para o processo. Desta forma, a 

preocupação e o interesse dos professores é, mais do que possibilitar a vivência e a 

experimentação da dança por todos os alunos, que se obtenha um produto que 

atenda as expectativas de uma dança espetacular — sincronia, melhor execução 

técnica, desenvoltura. 

Por isso, e por uma limitação organizacional (nenhuma escola dispunha de 

recursos — transporte, espaço físico, professores, material para figurino — que 

atendesse a todos os alunos, ou a um grande número deles) foi necessário que 

todas as escolas tivessem critérios de seleção para determinar quais seriam as 

crianças envolvidas no Festival.  

O critério mais utilizado foi a escolha daquelas crianças que gostam de 

dançar, como é possível perceber nestes relatos: 

“Quanto aos critérios usados, participou a criança que demonstrou interesse. Aos 
poucos a técnica foi se aprimorando.” (Relato E) 

“Alunas de 2ª, 3ª e 4ª séries que tinham gosto pela dança”. (Relato M)  

“Alunos que já dançaram outros anos e também as crianças que demonstraram 
interesse em participar.” (Relato B) 

 



 106

 Como a participação no festival não é articulada oficialmente ao conteúdo de 

nenhuma disciplina, só precisaram participar aqueles que já gostavam da dança, 

não possibilitando que aqueles que não se sentiam atraídos por essa atividade, 

experimentassem-na, descobrindo-a como forma de expressão artística.  

Não se trata de discutir aqui que a participação deveria ser obrigatória a 

todos, mas aponta-se para o fato de que a grande proposta de inserção da dança na 

escola não envolve todos os alunos e nem mesmo todas as turmas das escolas. 

Uma das professoras indica claramente a forma como esse processo se 

desenvolveu em sua escola destacando que trabalhar a dança só para apresentação 

faz com que a participação se restrinja àqueles que já trazem algumas forma de 

relação, alguma afinidade com essa atividade: 

“A dança foi trabalhada este ano apenas para montar a coreografia, isso faz com 
que só os alunos que gostam participem.” (Relato N) 

Apenas algumas escolas estenderam essa possibilidade a todas as crianças; 

porém, nestes casos, sempre haveria posteriormente outro critério de seleção, às 

vezes até re-selecionando as crianças que gostam de dançar. A desenvoltura, a 

habilidade para execução dos passos desejados foi outro critério utilizado pelos 

professores para selecionar as crianças que participaram do projeto: 

“Os critérios usados foram o interesse, facilidade e desenvoltura para atividades 
rítmicas e bagagem em movimentos ginásticos.” (Relato L) 

“Os alunos foram selecionados através da vontade própria, sendo os que 
estudavam no ciclo II etapa I somente, assim, a proposta foi lançada à todos os 
alunos, e após observarem a obra e a ouvirem a música começaram a dançar. As 
professoras selecionaram alguns passos e perguntaram quem queria participar do 
festival; dentre estes foram selecionados aqueles que melhor realizavam os 
movimentos desejados. (Relato G) 

Já que a dança entra na escola com objetivo de produzir um espetáculo, é 

facilmente compreensível que alguns professores preocupem-se com o resultado 

técnico do trabalho, diminuindo a importância de outros aspectos, como o 

desenvolvimento da criatividade e da experimentação do novo, a valorização das 

idéias dos indivíduos como criadores e autores da obra, pois de uma forma ou  de 

outra é o trabalho deles, enquanto professores e enquanto escola, que estará sendo 

apresentado para um julgamento, uma avaliação diante de toda a Rede Municipal de 

Ensino. Isto se reforça pelo fato de, durante toda a semana do festival, a 
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organização do evento selecionar os melhores trabalhos apresentados para se 

reapresentarem na última noite de Festival. 

Sendo assim, a preocupação com o resultado interferiu no desenvolvimento 

da criatividade e da autonomia dos alunos. Mas, além disso, também produziu 

efeitos mais amplos na participação dos pais e da escola como um todo, como se 

pode compreender a partir do relato de uma professora que, na busca de um 

resultado adequado aos objetivos da atividade,  optou por não incorporar ao trabalho 

as contribuições de outras pessoas da comunidade escolar:  

“Foram muitas as sugestões e opiniões diferentes, das crianças, das mães e da 
direção da escola. Infelizmente precisei descartar quase todas, pois como tenho 
uma vasta experiência, sei bem o que fica melhor e mais bonito numa apresentação 
na Ópera de Arame.” (Relato A). 

Isso ocorre, porque a mudança e o novo, provocando os aspectos 

transformadores e criativos da dança, ainda assustam, por não se encaixarem no 

modelo tradicional de ensino. “Nossas escolas continuam advogando por um ensino 

‘garantido’ (sabemos onde vamos chegar), conhecido (já temos experiência de 

muitos anos na área), determinado e pré-planejado (não haverá surpresas).” 

(MARQUES, 2003, p.18)  

Há ainda outros critérios que surgiram nas escolas limitando a participação; 

em algumas só participaram as crianças que tinham condições de pagar um figurino 

(pois em várias escolas foi solicitado este pagamento) e de ir à escola em um horário 

em contra-turno para ensaios, com a necessidade da permissão dos pais, como se 

pode compreender a partir dos relatos a seguir:  

“Outro ponto que influenciou foi a colaboração dos pais, pois cada um teve que 
contribuir (financeiramente) para a confecção das roupas e materiais necessários 
para a apresentação.”(Relato K) 

“Procuramos sempre trabalhar com as crianças de 3ª e 4ª série, pois pela idade têm 
mais facilidade de se envolver com o projeto, participar de ensaios em horários 
diversos, etc. Enviamos os convites e as crianças que gostariam de participar e 
tivessem autorização dos pais, vieram para uma reunião, onde apresentamos a 
idéia, o tema da dança, etc.”(Relato I) 

“Os alunos participam com vontade, envolvem-se e até superam suas dificuldades 
para poder fazer parte do grupo, pois não podemos escolher todos que 
gostaríamos... quanto ao número foi de acordo com o material dado (número de 
túnicas feitas com o tecido comprado pela escola).” (Relato J) 
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 “O importante para participar era querer e a autorização da família.” (Relato C) 

“Todos os alunos foram convidados. Critérios: ensaios às 5as. Feiras das 17h30 às 
18h30 e pagamento antecipado do traje que foi confeccionado por mim.” (Relato A) 

Acredita-se que essas exigências acabam por se constituir em barreiras que 

dificultam ou impedem o acesso dos alunos às atividades de dança, e que elas 

poderiam ser eliminadas à medida que essas atividades fossem desenvolvidas como 

conteúdo das aulas de Educação Física, Artes, ou qualquer outra que seja, visando 

o processo de criação e apropriação da dança por parte do aluno, e entendendo o 

resultado como parte integrante deste processo, e não como a parte mais 

importante, definidora das possibilidades de dançar ou não dançar na escola. 

  

3.2.3. O festival de danças: uma possibilidade para a dança na 

escola 

Apesar das limitações postas pelo Festival e discutidas até aqui, ele deve ser 

reconhecido como espaço que proporcionou uma vivência bastante significativa, 

mesmo que restrita em número, às crianças das escolas municipais. Foi pedido aos 

professores que explicassem como o trabalho para o festival contribuiu para o 

desenvolvimento dos alunos. Eles apontaram nos relatos, como indicado a seguir, 

aspectos do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, bem como uma 

possibilidade de acesso cultural, reconhecendo a importância dos alunos serem 

ativos em um processo artístico, irem ao teatro, exporem seus trabalhos e 

apreciarem outros, sendo possível ainda estender esse efeito aos pais dos alunos, 

que na sua maioria não tem acesso fácil a esse meio.  

“As alunas tiveram a oportunidade de conhecer, desenvolver e apreciar outros tipos 
de músicas e danças bem diferentes daquelas em que estão condicionadas a ouvir 
e dançar. Tiveram também a oportunidade de expandir a criatividade, testar o 
autocontrole e de se sentirem admiradas e respeitadas pelos colegas e pela família, 
devido ao seu empenho e coragem de apresentar-se perante um público tão 
grande.” (Relato A) 

“Sempre um trabalho acrescenta, não posso mensurar o quanto, mas meu objetivo 
maior é deixar uma semente, espero que não a do movimento por si só e sim que 
em todo trabalho existem muitos valores inseridos, uma história, nada pode estar 
solto e sim integrado com um todo. ’(Relato N) 
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“Sim, possibilitou o fechamento de um trabalho que envolveu toda a escola — 
preservação do meio ambiente/alfabetização ecológica. Além de contribuir 
artisticamente (conhecer o autor e sua obra) como corporalmente (expressando-se 
através de movimentos uma obra de arte). A auto estima, a satisfação e o prazer 
foram notados bem como a ansiedade e o envolvimento. Foi uma oportunidade 
inesquecível em suas vidas e na de seus familiares.” (Relato K) 

“De várias maneiras: as crianças puderam desenvolver a criatividade, o senso de 
responsabilidade, compromisso. Ter contato com arte (do autor), conhecer suas 
obras e um pouco do seu pensamento. Além da oportunidade de mostrar seu 
trabalho no festival, compartilhando-o com outras crianças, aprender com as 
apresentações das outras escolas, além de aprender a valorizar as várias formas 
de arte.” (Relato I)  

Acredita-se que o Festival pode contribuir com a função da escola de 

aproximar e possibilitar aos alunos o acesso à cultura, criando condições para que 

eles vivenciem experiências tanto como sujeitos atuantes como de espectadores, 

contribuindo para a humanização do ser humano, pois, retomando as idéias 

defendidas por PEIXOTO (2003, p.46) é o acesso ao mundo da cultura que resgata 

e mantém a humanidade do ser humano.  

Além destas possibilidades de vivência da arte e da dança durante o projeto, 

a participação no Festival também pode exercer um papel de estímulo a algumas 

escolas que, depois do evento, passam a entender a dança como possibilidade no 

interior do espaço escolar. É o que aconteceu com uma das instituições participantes 

dessa pesquisa, que explicita a forma pela qual a escola manteve, após o evento, 

um espaço específico para o trabalho com a dança, com outras perspectivas de 

participação: 

“Após este trabalho montou-se um grupo de dança com estas meninas e aberto 
para que quisesse participar.” (Relato A) 

Mesmo sendo incluída na escola apenas como uma atividade extra-curricular, 

uma vez que foi ofertada com caráter de educação permanente22, entende-se esse 

passo como uma forma de apropriação da dança pelos sujeitos daquela 

comunidade.  

Há outras escolas que já apresentavam iniciativas como esta em seu 

cotidiano por meio de projetos especialmente dedicados a essa prática, porém com 
                                                           
22 A educação permanente é uma proposta da PMC, de disponibilizar cursos de 

aperfeiçoamento, ofertados nas escolas em horários extra-currícular, aos alunos e à 
comunidade em geral. 
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concepções bem variadas. Em uma das escolas a dança está presente no recreio, 

porém não como proposta de intervenção pedagógica, ou seja, há música neste 

momento e as crianças que desejam dançam.  

Outra escola também fez referência à presença da dança nos recreios, porém 

como Ginástica Laboral, na qual as professoras trazem coreografias ao som de Axé 

e músicas infantis, e trabalham em uma perspectiva mais aproximada da 

compreensão tradicional da dança como repetição de movimentos.  

Há ainda aquelas escolas que oferecem cursos que desenvolvem o gosto e o 

contato com dança, como é o caso de um projeto de Ginástica Geral (Educação 

Permanente) e, em outra escola, de uma oficina de dança que funciona o ano todo, 

em horário de contra-turno, onde, segundo a professora responsável: 

 “... as crianças aprendem a desenvolver o interesse e o gosto pela dança, desde a 
etapa inicial (pré) até a 2ª etapa do ciclo ll (4ª série)”. (Relato I) 

Com este último relato é possível retomar a afirmação de que o contato com 

arte é fundamental para que se desenvolva o gosto e o interesse pela cultura, pois, é 

a partir do contato com o mundo das artes que se desenvolvem os sentidos físicos e 

espirituais, resultando a sensibilidade estética, que permite ao homem, e 

exclusivamente a ele, a reflexão e a contemplação do mundo em que vive. 

(PEIXOTO, 2003, p.44).  

A partir das respostas obtidas nos questionários e nas entrevistas, pode-se 

afirmar que a dança se faz presente em todas as escolas, a partir de projetos, como 

foi demonstrado acima, ou ainda nas aulas de Educação Física, como folclore, 

expressão corporal, ritmo, bem como para festas e eventos; em menor número de 

relatos, a dança apareceu referida como atividade presente nas aulas Artes.   

Pode-se também compreender que há escolas em que a participação no 

festival já se repete há vários anos, e nas quais este acaba sendo o único momento 

de trabalho com a dança, como conteúdo de ensino, não tendo sido apontada pelos 

professores nenhuma atividade ou projeto que tenha se originado da experiência 

com o festival.   

Assim, pode-se afirmar que a apropriação da experiência do Festival por 

parte das escolas resulta em diferentes formas pelas quais a dança se apresenta, 
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hoje, no espaço escolar da rede municipal de ensino: varia entre as escolas a 

freqüência e o caráter com que este conteúdo é trabalhado, e é isso que contribui 

para a manutenção de determinadas características do trabalho com a dança, ou 

para a construção de uma nova forma de conhecimento a partir dela. 

3.2.4. O corpo crítico e expressivo dentro da escola: espaços a 

serem compartilhados 

Da mesma forma que o envolvimento com a dança e com arte propiciados 

pelo Festival trouxe aos alunos diversas possibilidades frente ao novo, a falta de 

contato freqüente com esse conteúdo resulta no surgimento e na manutenção de 

diversos preconceitos e estereótipos em torno desse conhecimento.  

A professora de uma das escolas destacou que os alunos não têm a dança 

na sua cultura e no seu hábito, e isso causa grande dificuldade em fazer com que 

algumas crianças dancem. Nas suas palavras:  

“Alguns possuem dificuldades devido à falta de acesso a cultura da dança.” (Relato 
L) 

Este é um panorama presente em muitas escolas, apontando  principalmente 

elementos relacionados à questão de gênero, que limita a participação de meninos 

em atividades de dança. Das catorze escolas participantes desta pesquisa, seis 

tiveram a participação só de meninas; em duas escolas houve meninos participando, 

porém em um número bastante restrito — em ambas as escolas, de uma média de 

trinta crianças participantes, apenas quatro eram meninos. Este panorama foi 

exceção em apenas quatro escolas, nas quais o número de meninos e meninas foi 

aproximadamente equilibrado. A maioria dos professores justificou que a resistência 

por parte dos meninos com relação à dança surge pela falta de contato com essa 

prática.  

Sendo, então, a falta de trabalhos que envolvem a dança no contexto escolar 

uma das causas que mantém esses estereótipos em torno dela, é preciso 

compreender por que esse conteúdo não se faz presente com maior regularidade e 

abrangência na maioria dos cotidianos escolares, uma vez que todos os professores 

afirmaram trabalhar a dança na sua escola, porém justificaram a resistências dos 
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alunos na falta de contato com tal conteúdo. Algumas respostas obtidas nos 

questionários e entrevistas apontam para essa direção. O comentário desta 

professora permite o início da discussão: 

 “... o trabalho com dança é pequeno, pois falta tempo no cronograma escolar.” 
(Relato L) 

Essa explicação remete à questão da organização do tempo escolar em 

função da hierarquização dos saberes, que foi discutida quando se tratou dos 

currículos escolares. Essa hierarquização dos saberes, na qual os saberes relativos 

ao corpo são negligenciados, denota a desvalorização do trabalho corporal no 

contexto escolar, desvalorização esta presente no cotidiano de várias escolas, uma 

vez que alguns professores afirmaram não receber apoio dos colegas de outras 

disciplinas para trabalhar com a dança: 

 “... os professores da escola reclamam que tirar as crianças da sala para ensaiar 
atrapalha e que a Educação Física não colabora com nada: ‘Só ficam dançando’” 
(Relato L) 

Essa desvalorização do corpo se faz visível quando, como já foi apontado, há 

uma preocupação de se trabalhar, os aspectos teóricos referentes à obra em sala, 

com todos os alunos das séries envolvidas, e se naturaliza a seleção de alunos para 

o trabalho de vivência da atividade artística, excluindo a maioria dessa experiência, e 

privando-os deste conhecimento. 

Em outra escola são as professoras regentes das classes que desenvolvem 

projetos com a dança, uma vez que os professores de Artes e Educação Física não 

trabalham com esse conteúdo. Estas professoras, que são taxadas de “loucas” por 

outros professores da instituição por trabalharem freqüentemente com a dança e 

com projetos interdisciplinares, reconhecem a importância do trabalho corporal e 

artístico para a formação humana dos alunos e buscam desenvolver outra visão do 

corpo que não só a sensual/sexual. Essa preocupação também foi foco do discurso 

de outros professores, quando apontam o desejo de proporcionar outras 

experiências para além daquelas apresentadas pela mídia.  

O termo usado pelas professoras referindo-se àquelas que trabalham com a 

dança como ‘loucas’, está diretamente ligada a uma questão apresentada por 
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MARQUES (2003), que diz respeito à relação da arte e do artista como 

excentricidade e loucura. 

Atrelado a isto, está o senso comum sobre a relação ‘corpo-eu’, que traz a idéia de 
que, por meio da expressão corporal, segredos, traumas, perversões e manchas 
negras de nossas vidas seriam obrigatórias e incondicionalmente desnudados. Ou 
seja, a idéia equivocada de que trabalhar com o corpo artisticamente significa abrir 
os porões do inconsciente sem a menor possibilidade de domínio da consciência , 
ainda prevalece na mente de muitos pais e educadores. (idem, p.21) 

Desta forma, a exclusão da dança do contexto escolar, acontece, entre outros 

motivos, por que a formação de professores que, teoricamente, seriam capacitados 

para atuar com dança — Educação Física e Ensino de Artes — apresentam lacunas 

ao tratar desse conteúdo, uma vez que há uma desvalorização do corpo na arte, e 

uma desvalorização do trabalho expressivo na Educação Física, a isso somando-se 

a impossibilidade de licenciados em dança atuarem no interior da escola, uma vez 

que não há uma disciplina específica para este conteúdo no currículo formal 

(BARRETO, 2004, p.56).  

Assim, a desvalorização do corpo expressivo e crítico dentro da escola vem 

marcada desde a formação dos profissionais da educação, passando pela 

estruturação curricular e chegando a se demarcar na própria estrutura física das 

escolas, como aponta Medeiros ao descrever e analisar os espaços destinados a 

práticas físicas e lúdicas em uma escola do ensino fundamental, na qual realizou 

uma investigação sobre o corpo em escolarização: 

No pátio de chão cinza pálido, percebem-se algumas linhas meio apagadas que 
delimitam uma quadra poliesportiva. Duas traves de futebol sem rede e dois 
garrafões de basquetebol, sendo que só um com o aro, sem a rede, completam a 
descrição do pátio, que abriga todos os alunos na entrada e nos intervalos de aula. 
Com essa descrição pode-se indicar o valor atribuído (em termos de investimento 
material) ao espaço apropriado para a prática de atividades físicas e para 
atividades lúdicas na hora do recreio. (MEDEIROS, 2003, p.67) 

Os relatos de alguns professores reafirmam essa realidade, quando apontam 

que tanto o espaço físico como as condições dos materiais das escolas são 

extremamente precárias – muitas vezes não há área coberta para se desenvolver 

tais atividades, ficando inviável qualquer atividade de movimentação dos alunos em 

dias de chuva, não há aparelho de som na escola, tendo que a professora trazer seu 

aparelho particular – aspectos estes que dificultam a inserção da dança, pois não há 
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condições adequadas nem viáveis de se trabalhar, durante o ano todo, com esse 

conteúdo. 

“O que dificultou a preparação foi a falta de espaço adequado para os 
ensaios.”(Relato K) 

“Tudo é muito precário. Precisei ensaiar fora do turno de aula, não há espaço físico 
apropriado (...) A falta de material adequado também dificulta um pouco o trabalho.” 
(Relato A)  

 Porém, mesmo com dificuldades, os professores das escolas buscam formas 

de inserir a dança através de projetos, que superem e que possibilitem uma 

integração entre as áreas de conhecimento. 

3.2.5. Uma teia de relações: a dança envolvendo e sendo envolvida 

por outras áreas de conhecimento. 

Buscando encontrar espaço para a dança no cotidiano escolar, quase todos 

os professores entrevistados afirmaram desenvolver projetos que envolvam a dança, 

principalmente tratando-se do Festival, porém eles relatam que esses projetos 

dificilmente envolvem a escola como um todo, ficando restrito aos professores que 

têm afinidades e valorizam o trabalho corporal e artístico.   

“Gosto demais de trabalhar com dança, tenho certa facilidade, mas infelizmente 
nunca consigo fazer uma parceria.”(Relato A) 

Em algumas escolas, porém, mesmo que com menor freqüência, consegue-

se estabelecer uma ótima integração entre as áreas, com é caso da escola que 

apresentou um projeto de interdisciplinariedade envolvendo as linguagens artísticas. 

Afirma a professora: 

“Tendo em vista a abordagem do tema meio ambiente em artes, partimos de 
desenhos e materiais naturais da era primitiva até chegarmos ao (artista estudado), 
culminando com a releitura de uma de suas obras. Juntamente com os professores 
de Literatura e Educação Física trabalhamos o tema com música e dança...”.(Relato 
J).  

Assim, partindo dessa proposta, foi possível desenvolver, juntamente com a 

dança, outras linguagens artísticas, pois os alunos, dessa e de outras escolas que 

apresentaram projetos semelhantes, confeccionaram cenários, figurinos e máscaras 

para as apresentações.  
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Essa possibilidade de integração entre as áreas é um aspecto bastante 

interessante que o Festival de Danças apresenta às escolas, pois apontando para a 

aproximação e o acesso a produções artísticas de diversas categorias - Plásticas, 

Músicas e Dança - as propostas escolares se aproximam muito de alguns elementos 

característicos da dança contemporânea, que, de acordo com RODRIGUES (2000) 

abre espaço, em seu contexto, para diversas produções e linguagens artísticas. 

Sendo assim, ainda que se considere o conjunto das dificuldades e limitações 

decorrentes do modelo de proposta para a dança que converge para o Festival, 

acredita-se que a participação de todos os alunos na construção do trabalho é 

bastante válida. As professoras de uma das escolas que realizou o trabalho em 

conjunto com outras áreas relataram: 

“Os alunos produziram cenários e figurinos, e acompanharam de perto toda a 
montagem da coreografia, mesmo aqueles que não dançaram deram as suas 
opiniões e suas idéias.” (Relato J)  

Os temas selecionados para os projetos da dança, surgiram, em algumas 

escolas, a partir do tema gerador da escola como um todo, que segundo as 

professoras é definido com bases nos Parâmetros  Curriculares  Nacionais. Porém, 

nem todas as escolas contatadas utilizam esses documentos oficiais como 

referência para seu trabalho, afirmando que eles quase não auxiliam com suas 

propostas ou que falta tempo para estudá-los. As escolas que dele se utilizam, 

baseiam-se em seus conteúdos, objetivos, e formas avaliação, porém, com a 

consciência de que a base maior do trabalho é a própria experiência de cada 

professor.  

Sendo assim, pode-se identificar que, mais do que os PCNs, do que o apoio 

pedagógico por parte da escola, e do que a formação acadêmica, o trabalho com a 

dança fica a depender da experiência e da vontade de cada professor; e muitos dos 

que abraçam esse conteúdo em sua prática pedagógica se sentem sozinhos por não 

encontrarem apoio nas suas escolas ou por serem cobrados em função da 

quantidade do trabalho e não da sua qualidade. 

“Buscamos superar a educação tradicional e trabalhar com projetos como este; 
porém nos sentimos angustiadas por sermos cobradas com relação à quantidade 
de conteúdo trabalhado. Nós nos importamos coma qualidade.” (Relato F) 
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 Neste sentido a reflexão desenvolvida por PAULO FREIRE (1921-1997) 

sobre educação bancária, pode esclarecer em que ponto do processo educativo 

perde-se a qualidade em detrimento da quantidade. 

Nela [a educação], o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu 
real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educando dos conteúdos da sua 
narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade 
em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas 
dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em 
palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. (FREIRE, 1987, p.57) 

Trabalhar com projetos como pretendem os professores de algumas escolas 

provoca o que seria uma aparente diminuição de quantidade de conteúdo, obtendo-

se uma maior qualidade, no sentido de aprofundamento, de produção de sentido e 

contextualização dos conteúdos trabalhados, superando e contrapondo-se a esta 

concepção de depósito de informações, que infelizmente é bastante presente nas 

escolas, por reger a pedagogia tradicional que impera sobre elas.  

3.2.6. A dança do corpo que vive: escola, comunidade, alunos. 

Fazendo um contraponto aos empecilhos encontrados para a inserção da 

dança no espaço escolar, a participação dos pais, familiares e comunidade é 

apontada em quase todos os relatos como um elemento que incentiva, estimula e 

auxilia muito o trabalho desenvolvido com vistas ao  Festival. Isto ficou explicitado 

nos depoimentos de diferentes professores: 

“A participação dos pais. Em todas as reuniões realizadas a presença foi total. O 
interesse deles foi algo que motivou ainda mais professores e alunos.” (Relato E) 

“Além de contar com o apoio interno (escola); a comunidade (família) é participativa 
e colabora para que tudo ocorra da melhor forma possível.” (Relato C) 

Além do interesse dos pais e da comunidade, os alunos em geral gostam 

muito, se interessam em participar, em ajudar e muitas vezes, já no início do ano 

letivo, eles comentam e perguntam sobre o Festival. 

“Percebemos que as crianças adoram expressar-se através da dança, mas 
infelizmente esta é pouco trabalhada na nossa escola. Pudemos ver quantas idéias 
eles têm para contribuir, envolvem-se, pensam, ensaiam (...).” (Relato F) 

“No início os alunos mostraram-se tímidos com a atividade, mas no decorrer do 
processo a situação mudou completamente, o envolvimento dos alunos foi 
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excelente, onde eles passaram a serem também criadores da coreografia.” (Relato 
D) 

“Os alunos são os maiores interessados no assunto. Desde o primeiro momento se 
mostraram eufóricos, determinados. E como esta é a sétima vez que a escola 
participa do evento já criamos um vínculo com o festival. É interessante ver os 
alunos esperarem pelo momento de se apresentarem.” (Relato E) 

Relatos como estes sobre a participação dos alunos foram unânimes entre as 

escolas, e a partir deles é possível reconhecer e afirmar que, se ainda há resistência 

por parte dos alunos em participarem do trabalho com dança, talvez seja muito mais 

pela falta de oportunidade do que pela falta de vontade. 

O desejo de se sentirem integrantes e integrados em um grupo, trabalhando 

por um mesmo objetivo e sendo valorizados em suas atitudes sustenta, em muito, a 

necessidade de se realizarem propostas no interior da escola envolvendo a dança 

enquanto arte, enquanto um momento de produção e criação, possibilitando cada 

vez mais a ação efetiva dos alunos.  

Têm-se, então, revisitada aqui a partir dos dados que foram obtidos nos 

questionários e entrevistas com professores, a idéia defendida na parte inicial desta 

dissertação que entende o aluno na escola enquanto intérprete criador da sua 

dança, dos seus conhecimentos e da sua vida. 

As questões até aqui discutidas, construídas no corpo teórico do texto, e que 

se fazem presentes nos relatos dos professores afirmam e reafirmam que o trabalho 

com a dança influi na vida das crianças enquanto sujeitos sociais. Como apontaram 

os professores, o Festival contribuiu com os alunos de diversas formas, que 

compõem e simultaneamente extrapolam o universo da dança. 

“Desenvolvendo a socialização, o movimento, a expressão corporal, promovendo 
um momento de descontração, melhorando a auto-estima, sentindo-se seres 
importantes, atuantes e felizes.” (Relato H) 

“Os alunos puderam desenvolver a criatividade, o senso de responsabilidade, 
compromisso; ter contato com a obra de artistas renomados, conhecer suas obras e 
um pouco do seu pensamento. Ter a oportunidade de mostrar seu trabalho no 
festival, compartilhando-o com outras crianças, aprender com as apresentações 
das outras escolas, além de aprender a valorizar as várias formas de arte.” (Relato 
I) 

Da mesma forma que a dança invade a vida, o ato de criar e interpretar a 

dança em muito se contagia pelas experiências vividas pelos alunos, quando estes 

 



 118

trazem idéias, preconceitos, estereótipos desejos, e principalmente por dançarem 

com seu corpo e sua história.  

Encerra-se esta análise com a certeza de que o corpo que vive é o corpo que 

dança, e que o corpo que dança nada mais é do que o corpo que vive. Essa certeza 

justifica a preocupação desta investigação em compreender como a dança está 

presente nas escolas municipais e, a partir dessa compreensão, defender a 

presença e a ampliação desse conhecimento no espaço escolar, como elemento da 

cultura e, por conseqüência, como elemento de humanização.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto ao meu comprometimento e a minha 
parcialidade, meu único compromisso, dos meus 
começos até hoje, e espero, certamente até a 
última linha que venha escrever, tem sido com o 
povo (...), com o futuro. Minha parcialidade tem 
sido pela liberdade contra o despotismo e a 
prepotência; pelo explorado contra o explorador; 
pelo fraco contra o forte; pela alegria contra a 
dor, pela esperança contra o desespero; e 
orgulho-me desta parcialidade. Jamais fui, 
nem serei, imparcial, nesta luta do homem 
contra o inimigo do homem, na luta entre o 
futuro e o passado, entre o amanhã e o ontem. 

Jorge Amado 
 

 

Tendo como princípio o compromisso com o povo, com as escolas e as 

crianças que compõe a realidade, destina-se este espaço final do trabalho à 

retomada das reflexões feitas durante a pesquisa, objetivando articular tais 

pensamentos para obter um panorama sobre a natureza da dança inserida no 

contexto escolar que possibilite novos direcionamentos e estudos. 

Tratou-se no início da pesquisa de conceituar a arte enquanto um trabalho 

humano-social e, portanto, como um trabalho criador, diferenciando-o do alienado. 

Desta forma apresentou-se o ato artístico como uma possibilidade de humanização 

dos sujeitos, a partir da revitalização dos sentidos em um sistema social excludente. 

Para tal, discorreu-se sobre a arte baseando-se na forma de entender o mundo e 

suas relações apresentadas pelo materialismo dialético, possibilitando, a partir do 

diálogo entre autores, o entendimento e a valorização da produção artística como 

possibilidade humanizadora. 
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Isto posto, ao discutir a dança, sob o mesmo paradigma, entendeu-se a 

natureza do ser que dança, enquanto produtor e produto dessa arte, revelando a 

dimensão dialética que envolve o corpo que produz dança e que é produzido no ato 

de dançar. Desta forma, apresentou-se a idéia de corpo social, superando a 

individualidade do corpo físico e biológico, e assumindo a rede de relações que 

envolvem este corpo que é o sujeito dançante.  

Tendo então, reconhecido e valorizado o corpo que dança, enquanto agente 

social, entendeu-se a Dança Contemporânea como uma possibilidade que permite a 

expressão e a relação integral entre criador e obra, entendendo como criador o 

intérprete que se colocará na obra dançada. Apresentou-se, então, o intérprete-

criador, sujeito este que, a partir da experimentação de novas possibilidades 

expressivas, reconhecidas nas mais diversas linguagens artísticas e corporais, 

produzirá uma obra única, esta, ao mesmo tempo em que o representa, assume 

uma abrangência universal, por fazer parte de um contexto que é coletivo, social e 

histórico. 

Ao discorrer sobre essa possibilidade de criação através da experimentação, 

apresentou-se o processo criativo como ponto chave para a obra se efetivar 

verdadeiramente. Através do trabalho de Pina Bausch, pôde-se compreender a 

importância do questionamento, da dúvida, da reelaboração daquilo que existe para 

se criar o novo. O novo surgindo enquanto forma, ação, concepção, ideologia; o 

novo reescrevendo a história. Desta forma a dança efetiva-se enquanto 

conhecimento, pois sendo criação, e somente assim, ela se torna um produto do 

trabalho humano, e, enquanto tal, se afirma como conhecimento humano, 

produzindo e, se produzindo, na práxis humana. 

Entendendo a dança como um conhecimento humano, e a escola como um 

locus de democratização e socialização desse conhecimento, advogou-se a favor da 

dança no contexto escolar, porém sem perder suas especificidades e características 

de trabalho criador. Compreendendo, com o apoio de alguns autores, o espaço 

ainda marginal que a dança ocupa na escola, apresentou-se propostas de inserção 

desse conteúdo que valorizam a dança enquanto conhecimento, e por tanto, 

enquanto criação.  
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Porém, mais do que estas propostas, o que tem chegado como possibilidade 

de encaminhamento da dança no contexto escolar tem sido os PCNs e as Diretrizes 

Curriculares, que pouco orientam este trabalho. Sendo assim, houve uma inserção à 

campo, aonde pode-se constatar que a dança se faz presente nas escolas 

principalmente pela existência de professores que, na sua particularidade, acreditam 

na dança como possibilidade educativa. Ou seja, mais do que uma proposta 

curricular efetiva para a dança nas escolas, este conteúdo tem sido desenvolvido em 

momentos esparsos no interior escolar, como é o caso do Festival de Danças da 

Rede Municipal de Ensino. 

Foi discutido no estudo de campo diversos aspectos que se mostram como 

barreiras para a inserção critica da dança na escola, como por exemplo: o 

entendimento da dança apenas como espetáculo, a formação dos professores, a 

desvalorização do corpo, da criação e da reflexão no processo educativo. Porém, 

estes aspectos não excluem a dança da escola, pois eles não agem sozinhos neste 

contexto; há outros fatos que promovem a inserção deste conteúdo na escola. O 

Festival de Danças foi aqui apresentado como uma dessas possibilidades de 

inserção, possibilitando o diálogo entre a dança e outros conteúdos escolares, 

reconhecendo e dando voz aos alunos e aos professores enquanto agentes desse 

espaço. Sendo assim, é do conflito que se estabelece no interior escolar a partir 

destes aspectos contraditórios que surgem práticas pedagógicas que viabilizam a 

inserção da dança na escola enquanto trabalho criador. 

Ressalta-se então a existência de trabalhos críticos e criativos com a dança 

no interior escolar e compreende-se que as possibilidades para este tipo de trabalho 

são construídas dialeticamente na práxis educativa, a partir das contradições que 

nela se estabelecem. 
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4.1 CONCLUINDO UM PROCESSO, APONTANDO PARA NOVAS 
POSSIBILIDADES. 

 

Cada obra de arte é um instante; cada 
obra conseguida é um equilíbrio, uma 
pausa momentânea do processo, tal como 
ele se manifesta no olhar atento. 

Theodor Adorno 
 

Almeja-se, com tais reflexões, que a partir de uma inserção crítica da dança 

na escola, recuperem-se os sentidos humanos do homem, de modo que este se (re) 

aproprie do trabalho enquanto atividade criadora e da consciência do seu papel de 

agente perante a sociedade.  

Mesmo não havendo dúvidas “... de que a forma capitalista de produção e as 

correspondentes condições econômicas dos trabalhadores se opõem 

diametralmente a esses fenômenos de transformação e ao seu objetivo, a 

eliminação da velha divisão do trabalho.” (MARX, 1989, p.559), e que a escola é um 

espaço fortemente marcado por essas determinações capitalistas, pôde-se 

identificar em campo pontos de tensão e contradição que ora apontam para uma 

inserção crítica e ora para a marginalização da dança no espaço escolar.  

Diante disso e acreditando que são essas forças opostas que movimentam e 

possibilitam o surgimento de propostas e trabalhos com esse conteúdo, uma vez que 

“... o desenvolvimento das contradições de uma forma histórica de produção é o 

único caminho de sua dissolução e do estabelecimento de uma nova forma.” (idem, 

ibidem), afirma-se que a atividade artística, especialmente enquanto dança, permite 

ao homem a unidade do ser objetivo e subjetivo que é; uma vez que o ato de dançar 

é o indivíduo reconhecendo-se enquanto corpo-criador, em um tempo-espaço que é 

social e coletivo.  

Sendo assim, interrompe-se este trabalho de pesquisa, mas acredita-se que 

ele não termina aqui, as descobertas e apontamentos aqui descritos abrem diversas 

possibilidades para se continuar investigando a dança nas escolas, visto que as 
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barreiras e lacunas ainda são grandes, mas que as possibilidades de humanização 

pela dança, enquanto proposta criadora, emergem no contexto escolar a partir de 

suas contradições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontem, a dança... 
pulsando nos ritos nas festas nas 
celebrações 
deslizando nos salões, 
nos bailes da corte 
flutuando nos palcos, 
entre as névoas e a leveza dos romances 
gritando a dor, a liberdade, 
os mistérios da vida, 
da morte. 
 
Hoje, a dança... 
por toda parte 
por todo e nenhum tempo-espaço 
por ser experiência 
cotidiano 
arte 
por não ser nada 
o tudo que me habita. 
 
Algum dia, o ensino da dança... 
 

Débora Barreto 
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ANEXO 2: CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DO FESTIVAL 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

GERÊNCIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS 
CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DO FESTIVAL 

DE DANÇAS - 2004  /  Teatro Ópera de Arame  
 
Data: 31/08     Turno: manhã    TERÇA-FEIRA 

NRE Escola/CEI Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração 

SF JARDIM SANTO 
INÁCIO 

UMA MENSAGEM DE PAZ AQUARELA 20 5 min

BN MARIA NEIDE 
GABARDO BETIATTO 

A PERSISTÊNCIA DA 
MEMÓRIA NA BATIDA DO 
NOSSO TEMPO 

TEMPO DE DANIELA 
MERCURY 

30 5 min

BV LAURO ESMANHOTO A EVOLUÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO EM 
CURITIBA 

1.º MOVIMENTO DA 
SINFONIA OPUS 40 
DE MOZART 

30 5 min

PN JOSÉ LAMARTINE FILTRO SOLAR EVERYBODY'S FREE 25 5 min
BN SADY SOUSA AFROPOP BRASILEIRO DANDALUNDA 40 5 min
PR DITMAR BREPOHL A MENINA DE CURITIBA AS MOCINHAS DA 

CIDADE 
24 5 min

PR MARIA CLARA 
TESSEROLLI 

PICASSO NA ERA DO 
CUBISMO 

VALSAS PARA 
CRIANÇAS 

20 5 min

PN PROF.ª AMÉRICA DA 
COSTA SABÓIA 

FREVO: A FOLIA QUE 
CONTAGIA 

CARNAVAL 
MULTICULTURAL 

40 5 min

BQ LAPA AS SOMBRINHAS L'ORCHESTRE DU 
SOLEIL 

24 5 min

 
Data: 31/08    Turno: tarde          TERÇA-FEIRA                 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração 

BV JOSÉ WANDERLEY 
DIAS 

O CARNAVAL BANHO DE CHEIRO - 
ELBA RAMALHO 

22 4 min

PR MADRE MARIA DOS 
ANJOS 

RITMOS DE UMA OBRA 
DE ARTE 

FANTÁSTICO O 
SHOW DA VIDA E 
OUTRA 

40 5 min

PR SIDÓNIO MURALHA PALHACINHOS NA 
GANGORRA - PORTINARI 

INNOCENCE E 
ZYDECO 

30 5 min

PR BELMIRO CÉSAR MIRÓ E RAVEL - UMA 
VIAGEM À ESPANHA 

RAPSÓDIA 
ESPANHOLA DE 
RAVEL DEBUSSY 

30 5 min

BQ TEREZA 
MATSUMOTO 

BRINCADEIRAS 
CANTADAS , UMA 
REALIDADE AINDA VIVA 

POT-POURRI DE 
BRINQUEDOS 
CANTADOS 

150 5 min

PR EXPEDICIONÁRIO O CAFÉ; ESCRAVIDÃO E 
LIBERDADE 

BERIMBAU E GADO 
NOVO 

15 5 min

BN CARMEN SALOMÃO 
TEIXEIRA 

SOB O OLHAR DA PONTE: 
A ÁGUA PEDE SOCORRO 

POUT-POURRI DE 
MÚSICAS VARIADAS 

35 5 min
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PN DOM BOSCO MONDRIAN: RITMOS E 
CORES 

DANZA DEL SABRE 
(ARM KHACHA 
TURIAN) 

20 5 min

PN SÃO MATEUS DO 
SUL 

O MORRO DA FAVELA DISPUTA DE PODER 56 5 min

 
Data: 31/08     Turno: noite             TERÇA-FEIRA 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração

BV  DOUTEL DE 
ANDRADE 

TRIBUTO A KRAJCBERG GLIM, GLIM, GLOM - 
ROSI GRECA 

15 3 min

CJ PREF. OMAR SABBAG O GRITO SOMEWHERE I 
BELONG 

20 5 min

BQ FRANCISCO 
DEROSSO 

DANÇANDO A VIDA ON MY WAY HOME -  
(ÊNIA) 

25 4 min

BV BELA VISTA DO 
PARAÍSO 

PASSATEMPO O RELÓGIO (VALTER 
FRANCO, PAULO 
SOLEDADE E 
VINÍCIUS DE 
MORAIS 

40 3 min

BV RICARDO KRIEGER HOMEM TRABALHO E 
DIGNIDADE 

ADMIRÁVEL GADO 
NOVO  
(ZÉ RAMALHO) 

35 4 min

BQ CEI DAVID 
CARNEIRO 

DAS PIPAS ÀS BOLINHAS 
DE GUDE... HÁ SEMPRE 
UM MENINO,  UM 
MOLEQUE  

BOLA DE MEIA ,  
BOLA DE GUDE 

40 5 min

PN DONA POMPÍLIA AS MENINAS DANÇAM 
VIVALDI 

4 ESTAÇÕES - 
VIVALDI 

30 5 min

BQ MARIA AUGUSTA 
JOUVE 

PAUL KLEE - 
DESBRAVADOR DE 
POSSIBILIDADES 
PLÁSTICAS E 
VISIONÁRIAS 

OXIGENE DE JEAN 
MICHEL JARRE 

20 5 min

BV LAURO ESMANHOTO AEROPORTO: A PORTA 
PARA O MUNDO 

COLETÂNEA TÍPICA 
INTERNACIONAL 

50 5 min

BN REJANE SILVEIRA 
SACHETTE 

DESIGUALDADE SOCIAL: 
UMA INTERPRETAÇÃO 
ATRAVÉS DA DANÇA 

ESMOLA 25 5 min

 
Data: 01/09     Turno: manhã              QUARTA-FEIRA 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração

BQ CASTRO VIDA NORDESTINA ASA BRANCA 30 3 min 
3 seg

PR OLÍVIO SOARES 
SABÓIA 

BONECA ENCANTADA, 
BONECA DE PANO 

AQUARELA 25 4 min

BN HERÁCLITO 
FONTOURA SOBRAL 
PINTO 

COISA DE CRIANÇA MIX DE ESTILOS 40 5 min

BN PEDRO V. PARIGOT 
DE SOUZA 

O TEMPO PERSISTE E A 
VIDA INSISTE 

POUT POURRI 25 5 min
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PN OSVALDO ARNS BRINCANDO DE 
ANTIGAMENTE 

TAMBOURIN 
CHINOIS (KREISLER) 

30 5 min

PN PIRATINI RAÍZES COMIDA 40 4 min

PN JOÃO CABRAL DE 
MELO NETO 

RETRATO DE UM 
PARAÍSO 

ADAPTAÇÃO DE A 
BARCA (D'JAMBI) 

25 5 min

BQ GERMANO 
PACIORNIK 

BAILE POPULAR POUT POURRI 50 5 min

BV DOUTEL DE 
ANDRADE 

MORRO DA FAVELA ORGULHO DA 
FAVELA - DOB 1 RUM 

35 3 min

 
Data: 01/09     Turno: tarde             QUARTA-FEIRA 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração

SF JARDIM SANTO 
INÁCIO 

DANÇA DAS FLORES MISCELÂNEA CD 
POLAND 

30 5 min

CJ MARIA MARLI 
PIOVEZAN 

CAFÉ COLHEITA DO CAFÉ 40 4 min

BQ ROLÂNDIA SAMBANDO COM 
ALEGRIA 

O QUE É, O QUE É ? 
GONZAGUINHA 

68 5 min

BQ HELENA ANTIPOFF O CARNAVAL DE 
ARLEQUIM - JOAN MIRÓ 

POUT POURRI DE 
MARCHINHAS 
CARNAVAESCAS 

60 5 min

BQ ÉRICO VERÍSSIMO O GRITO PINK FLOID 30 5 min
BN PAULO FREIRE FUTEBOL PARTIDA DE 

FUTEBOL SKANK 
30 5 min

PN JORNALISTA 
CLÁUDIO ABRAMO 

A BRASILIDADE DA 
AQUARELA NA OBRA DE 
DI CAVALCANTI 

AQUARELA 
BRASILEIRA 

35 5 min

PN SÃO MATEUS DO 
SUL 

INFÂNCIA AQUARELA 
(TOQUINHO) 

33 5 min

 
Data: 01/09     Turno: noite                 QUARTA-FEIRA 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração

SF MONSENHOR 
BOLESLAU FALARZ 

JOGOS INFANTIS POUT POURRI DE 
MUSICA CLÁSSICA 
INFANTIL 

60 5 min

PN UMUARAMA SONHOS EM NUVEM DE 
ALGODÃO 

THE SONGS OF 
FRANCE 

23 5 min

PR NOVA ESPERANÇA OS GIRASSÓIS - VAN 
GOGH 

FLOR DO REGGAE 70 5 min

BN PEDRO V. PARIGOT 
DE SOUZA 

LIVRES MENINOS 
BRINCANDO 

TOM ZÉ - MULATO 
BAIANO 

40 5 min

CJ MICHEL KHURY O MEDO NÃO PODE 
CALAR A ALMA DE UM 
POVO 

MINHA ALMA 
(RAPPA0 E DOUTOR 
(CIDADE NEGRA) 

40 5 min

CJ AYRTON SENNA DA 
SILVA 

O ESPAÇO DA MULHER 
NA SOCIEDADE 

VALE ENCANTADO E 
MARIA MARIA 

35 5 min

PR MARIA CLARA 
TESSEROLLI 

PICASSO NA ERA 
CUBISMO 

MORTAL COMBAT 10 5 min

CJ MARUMBI COMPOSIÇÃO EM 
SINTONIA 

AQUARIUS 60 5 min
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BV ERASMO PILOTTO DANCERS ON A PLANE SAVEAN E NO WAY 
OUT 

15 5 min

 
Data: 02/09      Turno: manhã                      QUINTA-FEIRA 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração

SF RAOUL WALLENBERG CAFÉ AQUARELA DO 
BRASIL 

30 5 min

BQ ROLÂNDIA BRINCAR... DIREITO E 
MAGIA 

SINFONIA DOS 
BRINQUEDOS - 
LEOPOLD MOZART 

70 5 min

PR PRÓ-MORAR 
BARIGÜI 

GIRASSÓIS 4 ESTAÇÕES - 
VIVALDI 

35 5 min

PR NICE BRAGA CRIANÇAS COM 
LAMPIÕES 

ALEGRE CAMPONÊS - 
SCHUMMAN 

24 5 min

BQ HELENA ANTIPOFF MENINOS COM PIPAS - 
PORTINARI 

POUT-POURRI DE 
VILLA LOBOS 

60 5 min

BN RIO BONITO ARTE BRASIL VOU BATÊ PÁ TU 65 4 min 
30 seg

BN JOSÉ CAVALLIN O LAVRADOR DE CAFÉ TRENZINHO CAIPIRA 
DE HEITOR VILLA 
LOBOS 

25 5 min

PN IVAIPORÃ A COMUNICAÇÃO 
ATRAVÉS DA EXPRESSÃO 
CORPORAL 

POU-POURRI  
TECNO-DANCE 

60 5 min

CJ MARUMBI MENINOS DE 
BRODOWSKI E OS 
MENINOS DE HOJE 

VAMOS PASSEAR NO 
PARQUE 

60 5 min

PN NEWTON BORGES 
DOS REIS 

RITMO E ARTE 
BRASILEIRA  de  Rubens 
Esmanhoto 

ESPERANDO NA 
JANELA  - Gilberto Gil 

20 5 min

 
Data: 02/09    Turno: tarde                QUINTA-FEIRA 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração 

SF DOS VINHEDOS OUVINDO KANDINSKY STEPPING OUT 50 4 min

BQ WENCESLAU BRAZ BORBOLETAS BORBOLETAS (XUXA) 50 5 min

BQ JARDIM EUROPA O SONHO DE NARCISO BETWEEN THE 
SHADOWS LOREENA 
MCKENETTI 

30 5 min

SF ALI BARK E 
NYNPHA PEPLOW 

CASA DOS ARCOS 
(CORINA FERRAZ) 

XOTE DA ALEGRIA 50 4 min

BN SANTA ANA MESTRA CÍRCULOS EM 
MOVIMENTO 

ONE SELIX   - IT'S  
ME 

35 5 min

PN ÉRIKA PLEWKA MULHER COM 
SOMBRINHA 

AS PRIMSVERAS DE 
VIVALDI 

20 5 min

MZ DOM MANUEL 
D'ELBOUX 

Combinamos SER 
CRIANÇA  Obra: Growing 
as child) 

LÁ VOU EU E IRMÃO 
URSO DE WALT 
DISNEY   

33 5 min

PN JOAQUIM TÁVORA BAILARINAS CLÁSSICA 44 5 min
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BV CERRO AZUL BOLINHAS DE SABÃO BOLINHA DE SABÃO 28 4 min

 
Data: 02/09      Turno: noite                           QUINTA-FEIRA 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração 

MZ CARAMURU AS LAVADEIRAS LOVE' THEME (THE 
LOVE UNLIMITED 
ORCHESTRA) 

28 5 min

BV ENY CALDEIRA ENY CALDEIRA PEDE 
PASSAGEM/CARNAVAL 

AQUARELA DO 
BRASIL 

20 5 min

PR NAIR DE MACEDO DANÇANDO NA TINTA IT'S RAINING MEN 40 5 min

BN DONA LULU CIRCO PORTINARI O CIRCO (XUXA) 
INSTRUMENTAL 

20 5 min

CJ MARIA DE LOURDES 
LAMAS PEGORARO 

A ALEGRIA DO BRASIL 
AFRO 

POUT-POURRI DE 
MÚSICAS 
BRASILEIRAS 

40 5 min

CJ AYRTON SENNA DA 
SILVA 

DANÇANDO NA LUA AUQRELA DO 
BRASIL, MÃE 
MENININHA, O QUE 
É QUE A BAIANA 
TÊM ? SAMBA 
RASGADO 

50 5 min

BN BAIRRO NOVO DO 
CAIC GUILHERME 
LACERDA BRAGA 
SOBRINHO 

CORES EM UM CORPO DE 
PEDRA 

HIPHOP 35 5 min

BV ROMÁRIO MARTINS CICLO DA VIDA O ACENDEDOR DE 
LAMPIÃO 

40 3 min

PR MADRE MARIA DOS 
ANJOS 

RITMOS DE UMA OBRA 
DE ARTE 

FANTÁSTICO O 
SHOW DA VIDA E 
OUTRA 

40 5 min

 
Data: 03/09     Turno: manhã                    SEXTA-FEIRA 

NRE Escola Tema da Apresentação Música N° de 
alunos 

Tempo de 
duração 

PR SIDÓNIO MURALHA PAPA- VENTO - 
PORTINARI 

VENTO VENTANIA 30 5 min

CJ EVA DA SILVA A POP-ART DE ROMERO 
BRITTO 

FREVO 35 5 min

BN BAIRRO NOVO DO 
CAIC GUILHERME 
LACERDA BRAGA 
SOBRINHO 

A MÁQUINA DO TEMPO POUT-POURRI 35 5 min

BN SANTA ANA MESTRA LUZES CORES E 
MOVIMENTOS 

THE FOUR SEASONS: 
SPRINF 1 ST 
MOVIMENT - 
VIVALDI 

35 5 min

BV ROMÁRIO MARTINS O BEIJO - EMILE (A 
PROMETIDA) 

A PROMETIDA  4 min

PN JOAQUIM TÁVORA O GRITO ELETRÔNICA 30 5 min
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PN MARINGÁ NATUREZA HOLOCAUSTO 
- OS QUATRO 
ELEMENTOS SOB O 
OLHAR DE KRAJCBERG 

COMPOSIÇÃO 50 5 min

BQ TEREZA 
MATSUMOTO 

A UNIÃO EM BUSCA DA 
PAZ 

DEPENDE DE NÓS 
DE IVAN LINS E 
VICTOR MARTINS, 
INTERPRETADO POR 
PATATI PATATÁ 

55 5 min

BV RICARDO KRIEGER NOVAS CRIANÇAS E ANTIGAS BRINCADEIRAS 25 4 min

 
 

Data: 03/09     Turno: TARDE                       SEXTA-FEIRA 
NRE Escola Tema da  Apresentação Música N° de 

alunos 
Tempo de 
duração 

SF PEDRO DALLABONA IMAGENS DA CIDADE MIX DE MÚSICAS E 
SONS 

50 5 min

PR SÃO LUIZ BRINCANDO COM 
PORTINARI 

TECO-TECO DE 
MILTON VILELA E 
PEREIRA DA COSTA 

70 5 min

PR MARIA CLARA 
TESSEROLLI 

LEMBRANÇAS CARROSSEL DA 
ESPERANÇA 

16 5 min

PN IVAIPORÃ MOVIMENTO POUT-POURRI 50 5 min

BQ GERMANO 
PACIORNIK 

OLIMPÍADA CARRUAGENS DE 
FOGO 

50 5 min

CJ ELZA LERNER O BAILE DA MARICOTA MARICOTA 20 5 min

PR OLÍVIO SOARES 
SABÓIA 

JARDIM FLORIDO COM 
CAMINHO 

PRIMAVERA 30 5 min

BQ ÉRICO VERÍSSIMO TARDE DE DOMINGO EM 
JATTE 

WONDERFUL 30 5 min

BQ BENTO 
MOSSURUNGA 

TRIGAL COM CORVOS -
VAN GOGH 

O RAPTO DO 
SERRALHO - 
MOZART 

20 3 min

 Total de escolas: 100   
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO - FESTIVAL DE DANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE CURITIBA 
 
Instituição: _________________________________________________________ 
Professores responsáveis: ____________________________________________ 
Pedagogo: __________________________________________________________ 
Trabalho Apresentado: ________________________________________________ 
 

Questionário - Festival de Dança das Escolas Municipais de Curitiba 
 
1.O objetivo proposto por sua escola no projeto inicial foi alcançado? Parcial ou 
integralmente? Por quê? 
 

2.Comente sobre como cada um dos pontos abaixo, influenciaram (positiva ou 
negativamente) no seu trabalho: 

a. Aspectos pessoais da sua relação com dança e com arte – formação 
profissional, conhecimento técnico específico, experiência prévia, etc.  

b. Aspectos institucionais – tempo disponibilizado para elaboração e realização da 
proposta, espaço disponível na escola, materiais disponíveis, apoio pedagógico 
na elaboração e desenvolvimento do projeto;  

c. Outros elementos que influenciaram nesse trabalho . 
 
3.Os alunos  –  participam, contribuem, gostam, não gostam,  envolvem-se ou não 
com a proposta? Por que motivos? (hábitos culturais, acesso anterior ou não à 
propostas similares, influência da mídia,...) 
 
4.Que alunos participaram deste projeto? Quais foram os critérios usados para a 
escolha e/ou participação deles? 
 
5. Cite etapas e aspectos relevantes do processo de criação e    montagem deste 
trabalho. (relate sobre as etapas, quem participou, de que forma e quais as 
atividades utilizadas para montar a coreografia, figurinos, cenário, música)  
 
6.Este trabalho contribuiu para o desenvolvimento dos alunos? De que maneira? 
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7.Em quais outras situações e/ou oportunidades a dança se apresenta no contexto 
da escola? 
 
 
 
(   ) aulas de artes    
(  ) aulas de educação física 
(   ) festas comunitárias            
(   ) datas comemorativas                     (   ) atividades extracurriculares 
(   ) festivais 
 (   ) outras. Quais?___________________________________________ 

 

Grata pela atenção, 

Andréa C.R. Assumpção 

Mestranda do Programa de Pós-graduação  

em Educação da UFPR   
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