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RESUMO 
 

Os estudos da dança que compreendem os aspectos teóricos e históricos, são 
fundamentais para se compreendê-la como um processo dinâmico que permeia a 
existência humana, na medida em que permite o acesso a dimensões não reveladas 
pela lógica e pelo pensamento discursivo. Dessa forma, ela não se limita a levar o 
indivíduo a adquirir habilidades, mas contribui para o desenvolvimento do sujeito, suas 
potencialidades humanas e sua relação com o mundo favorecendo no processo de 
construção do conhecimento.Neste sentido, este trabalho desenvolvido com base em 
pesquisas bibliográficas, assumiu como objetivo refletir sobre a dança no contexto 
escolar, percebendo-a como movimento de expressão e comunicação constituintes do 
processo de desenvolvimento humano, baseando-se, para tanto, nas concepções 
teóricas de renomados autores, destacando entre eles Rudolf Laban, que desenvolveu 
importantes estudos sobre a dança e a sistematização da linguagem do movimento, e 
Henri Wallon, que desenvolveu importantes teorias sobre o psiquismo humano 
pautados na evolução da criança com a educação. Acredita-se, portanto, que estudos 
como esses possam contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de uma 
formação e de uma prática pedagógica muito mais ampla do que aquela estreitada pela 
visão da escola atual, como simples transmissora de conhecimento e formadora de 
mão de obra para o mundo tecnológico. 

 Palavras chave: Dança, Movimento, Escola, Educação. 
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 1 INTRODUÇÃO  

 

 

 

 Num mundo moderno como o nosso, dotado de praticidade e rapidez de 

informações, parece que o papel da escola como agente de mudança na ação 

educativa pedagógica crítica e transformadora, ainda não se definiu. 

 

 Em muitas escolas, em todos os níveis de ensino, alunos reclamam que as 

aulas são enfadonhas e desmotivadas. Muitos são os jovens que frequentam a escola 

para memorizar fatos que são transmitidos, e em seguida, esquecidos, não trazendo 

significado algum ao longo de sua vida. E assim gradativamente vem perdendo o 

sentido crítico necessário à vida. Por outro lado, professores reclamam que os alunos 

são desinteressados e apáticos com relação ao aprendizado, não gostam das aulas e 

veem a escola apenas como espaço de lazer e recreação. Para eles, aqueles que se 

interessam, visam apenas garantir o ingresso nas universidades.  

 

Nessa medida, o ensino somente utilizado por meio dos manuais didáticos, 

ainda utilizados por muitas escolas na atualidade, cria uma barreira entre o objeto do 

conhecimento (disciplina) e o sujeito aprendiz (aluno). A escola, portanto, não assume 

o seu papel como lugar de socialização do conhecimento nas suas variadas relações 

históricas, sociais e culturais porque o aluno passa a ser visto apenas como formador 

de mão de obra para o mercado de trabalho. 

 

Segundo Brighente e Mesquida (2011. p.2393), uma sociedade pautada no 

modo de produção capitalista visa educar os indivíduos e moldá-los para o mercado de 

trabalho, submetendo-os às normas e regras estabelecidas pelo corpo social. Esse 

modelo de sociedade, por sua vez, prioriza a mecanização dos movimentos do corpo, 

para que este se torne útil ao trabalho de produção, e isso se faz por meio da disciplina 

que se objetiva em “[...]docilizar o indivíduo, ‘fabricando-o’, do ponto de vista social, 

econômico e político, e assim produzir mais, para gerar mais lucros “. 

 

Muitos autores ressaltam também que a escola, por sua vez, vem priorizando os 

movimentos mecânicos e reproduzindo ainda em sua prática cotidiana a ideia de que 
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estar com o corpo quieto, parado e submisso é uma condição primordial para se 

aprender, e que nesta condição, o corpo acaba sendo deixado à segundo plano, e 

juntamente com ele outras tantas fontes de expressão, como as sensações físicas, os 

afetos, os desejos e os movimentos espontâneos.  

 

    Enfatizam, ainda, que as práticas escolares, de forma geral, associam o 

movimento à bagunça, indisciplina e dispersão, privilegiando o não-movimento. Há 

uma valorização apenas sobre o movimento mecânico e sistemático, que objetiva-se 

no aprimoramento da coordenação motora para a aquisição da leitura e escrita. “Desta 

forma, o ‘corpo’ vai sendo fabricado e educado para a vida em sociedade”. 

(BRIGHENTE; MESQUIDA, 2011, p. 2390) 

 

As concepções teóricas de desenvolvimento e aprendizagem mais 

contemporâneas, como a psicogenética e a histórico-cultural, por exemplo, a título de 

exemplo, abordam sobre a necessidade de a escola desenvolver práticas pedagógicas 

capazes de despertar o interesse dos educandos, levando-os a refletir o mundo e 

posicionar-se diante dele. Nesse sentido, a escola deve ter como compromisso a 

compreensão da concepção de mundo na socialização dos sujeitos. 

 

O artigo 3º da LDB parágrafo 1º compreende a educação como processo de 

formação humana. O parágrafo 2º discorre que no ensino deve haver liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

 

A Lei nº 9394/96 Da Educação  

  

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais 

 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 
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 Compreende-se, portanto, que o aprendizado implica diferentes níveis com a 

manifestação da criatividade, o posicionamento crítico do aluno e a valorização de sua 

bagagem cultural, porque a cultura por si só já é significativa, pois guarda toda a 

experiência humana. Neste caso, a existência humana deve estar objetivada na 

apropriação dos conceitos científicos e dos fenômenos culturais, resultantes da prática 

social.  

 

Partindo dessas reflexões, o objetivo deste trabalho consiste em realizar um 

estudo do objeto dança como movimento no contexto escolar, refletindo sobre de que 

forma essa manifestação artística pode contribuir para o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica crítica e transformadora, tendo como horizonte a promoção humana e a 

ruptura com a alienação. 

 

Num primeiro momento, na segunda sessão, intitulada "Panorama histórico da 

dança " o enfoque estará direcionado ao estudo da história da dança, sua origem e 

como ela se desenvolveu na vida em sociedade. Em seguida, ainda nela, como sub 

sessão, serão abordados os benefícios da dança para o desenvolvimento do indivíduo 

em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. 

 

          Num segundo momento, na terceira sessão, se dará ênfase às abordagens 

teóricas dos renomados autores: Rudolf Laban e Henri Wallon, dando enfoque aos 

seus importantes pensamentos sobre o movimento do corpo humano, observando 

como seus estudos abordaram sobre a arte da dança, visando a perspectiva de um 

corpo que pensa e também comunica, não se limitando apenas a executar movimentos. 

Para tanto, a nominamos como “O movimento corporal segundo  Rudolf Laban e Henri 

Wallon “. Ainda em sub sessao, apontamos os estudos de Henri Wallon sobre o 

Psiquismo Humano. 

 

            Laban foi um importante teórico que dedicou sua vida ao estudo e 

sistematização da linguagem do movimento. Considerado maior teórico da dança do 

século XX e como pai da dança-teatro, suas concepções sobre o movimento humano 

tiveram grande repercussão, influenciando importantes trabalhos desenvolvidos em 

diversas áreas como: Educação, Psicologia, Teatro, Dança, Música, Artes e Educação 

Física. 
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  Wallon, médico, filósofo, psicólogo e político francês, desenvolveu suas teorias 

com base no psiquismo humano, direcionando seu olhar para a criança, porque 

acreditava que conhecendo o seu desenvolvimento seria possível ter acesso à origem 

dos processos psíquicos. Seus estudos consideraram a afetividade como de 

fundamental importância para o desenvolvimento do indivíduo.  

 

Para este autor, se encontram no mesmo plano o espaço físico, o movimento, 

as emoções e a afetividade. Dessa forma, suas ideias rompem com os métodos 

tradicionais que valorizam no aluno seu desempenho e sua inteligência. A abordagem 

de Wallon considera o sujeito como um todo, ou seja, ensinar implica apropriar-se de 

conceitos produzidos em situações concretas na história da humanidade, pelo coletivo 

humano, pelo sujeito que aprende, pelo sujeito que ensina e pelo objeto da 

aprendizagem. 

 

Num terceiro momento, na quarta sessão, intitulada “A educação e a fábrica de 

corpos " as abordagens estarão direcionadas primeiramente aos estudos das teorias 

de Michel Foucault, no que concernem ao seu pensamento sobre a escola, considerada 

por ele uma instituição de sequestro tal como a prisão, o hospital e o quartel, que 

disciplina o sujeito, vigia, reprime e restringe seus movimentos, a fim de torná-los 

sujeitos dóceis, para que dessa forma não reflitam sobre sua própria posição no mundo.  

 

Segundo Foucault, tal prática atendia aos anseios da sociedade capitalista, uma 

vez que já se encontrariam envolvidos em um sistema que prioriza a ação mecanicista 

a fim de transformá-los em futuros trabalhadores. E ainda, como quinta sessão 

deste estudo, serão abordados também, a importância da dança como recurso 

pedagógico no contexto escolar, a concepção da escola com relação à dança na 

atualidade e de que forma ela a tem acolhido. 

 

Por fim, na sexta sessão será abordada a teoria da dança educativa de Rudolf 

Laban, como abordagem que se opõe aos movimentos mecânicos, que aprisionam o 

indivíduo. 
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Os estudos, tais como os de Rudolf Laban (1990) mostram que sua proposta se 

baseia na expressão livre do sujeito, acreditando que, por meio dela, ele possa revelar 

seu interior e relacionar-se com o externo de forma significativa, enquanto uma 

experiência corporal particular e singular. 

 

Este trabalho justifica-se em primeiro lugar porque contribui para a minha 

formação e atuação como pedagoga e professora de dança. Durantes meus estudos 

acadêmicos entrei em contato com diferentes abordagens teóricas sobre a educação 

e o ensino. Isso me instigou a observar a aprendizagem relacionando-a com a dança, 

campo onde atuo há 14 anos, e há 7 anos ensinando crianças, jovens e adultos  a 

dança do ventre. Nesse sentido a dança contribui para que a educação seja vista como 

um processo por meio do qual, são revelados diferentes valores humanos e visões de 

mundo diferenciadas, unidas ao conhecimento científico. 

 

Em segundo lugar porque se constitui em mais um dos instrumentos que vem 

contribuir para o conhecimento das relações existentes entre educação, escola e 

prática docente, no que concerne ao ensino tradicional e as mudanças exigidas pela 

sociedade, para o desenvolvimento de uma ação educativa pedagógica crítica e 

transformadora. 

 

 

Os procedimentos metodológicos adotados priorizam a pesquisa porque é 

exploratória e possibilita entender o conteúdo de forma abrangente. 
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2. PANORAMA HISTÓRICO DA DANÇA: Origem e Evolução 

 

“A dança é a linguagem escondida da alma.” 

Martha Graham”  

 

 

 A dança como a linguagem do movimento, traduzida em forma de arte, surgiu 

nos primórdios da humanidade e aqueles que a utilizavam atribuíam significados 

religiosos e culturais a essa prática e dessa forma, constituía-se uma celebração à 

vida. O estudioso Varanda (2012, p.121) argumenta que  

 

Desde sempre o homem dançou. Antes de polir a pedra e construir abrigos, 
os homens já se movimentavam ritmicamente para se aquecer e comunicar. 
Mesmo com a simplicidade dos movimentos e repetições, os povos 
traduziam nessas danças, manifestações repletas de significado e eram 
fatos celebrados, que diante das comunidades, refletiam o verdadeiro 
sentido da comunhão entre os seres (VARANDA,2012,p.12) 

 

 E assim, os homens aprenderam a dançar, antes mesmo de falar; uma dança 

que revelava seus anseios, desejos, crenças e pensamentos. Nesse sentido, o corpo 

foi o primeiro instrumento de comunicação entre os homens. O que era antes uma 

necessidade transformou-se em arte e perdurou até os dias de hoje. 

 

 Na Idade Média, segundo Varanda (2012), a dança passou a ser vista pela 

doutrina cristã como um pecado, mesmo sendo de cunho religioso foi proibida em todas 

as regiões, entretanto, manteve-se nas festas populares e nos vilarejos, como por 

exemplo as danças curativas. " As danças curativas garantiam a sobrevivência dos 

povos que as praticavam, por isso, mesmo que escondidas, elas continuavam sendo 

realizadas nos vilarejos até o século 16”. (VOLP; GASPARI, 2010, p.58) 

 

 Os autores Gonçalves, Leão Júnior e Goobo (2011) apresentam  a dança como 

uma expressão artística, corporal e uma das principais artes cênicas da antiguidade . 

Juntamente com a música e o teatro, envolveu-se na trajetória da humanidade 

percorrendo diversos caminhos. Obteve essa classificação por sua beleza de 

movimentos e expressão de sentimentos, em um ritmo pré-estabelecido, podendo ser 

definido também como o ato de mover o corpo no ritmo de uma música. Argumenta 
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também que pode se pressupor pela observação das pinturas, esculturas e pela arte 

grega, que a dança era uma prática religiosa e restrita, na qual somente os homens 

líderes dos grupos tinham o privilégio de dançar. 

 

  O mesmo autor ressalta, ainda,  que para o Cristianismo toda e qualquer forma 

de expressão do corpo era visto como um pecado, mas com a Renascença surgiu um 

novo modo de pensar, exaltando os valores mundanos e o corpo, e 

consequentemente, a dança ressurge nesse contexto.  Contudo, possuidora de um 

caráter meramente comunicativo, religioso e sagrado. Posteriormente, a dança passa 

a ser tornar alvo de contemplação e torna-se arte, ao adentrar os “[...] castelos 

medievais, como forma de entretenimento”. (VARANDA, 2012, p.05).  

 

 Carbonera e Carbonera (2008. p.07) descrevem  a dança como “[...] movimento 

e não pode ser satisfatoriamente descrita,verbalizada, pois  essencial é vivê-la, senti-

la, experimentá-la [...]” . Afirmam ainda que o homem antes mesmo de falar, utilizou-se 

do gesto rudimentar com o intuito de expressar suas emoções em  um ritmo natural. 

Os autores ainda completam que : 

 

A dança na vida do homem primitivo tinha muito significado, porque 
fazia parte de todos os acontecimentos de sua vida: nascimento, 
casamento, mortes, caça, guerras, iniciação da adolescência, 
fertilidade e acasalamento, doenças, cerimônias, colheitas (p.18) 

 

 

  Volp;Gaspari (2010, p. 54-55), ao falar sobre a história da dança relatam 

que ela manifestava-se de forma generalizada: “Nos grandes Impérios, os homens 

dançavam nos funerais, as mulheres dançavam elementos de acrobacias, dançavam 

do nascimento à morte, nas festas, treinamento militar e  na educação das crianças".  

 

  Para os gregos, o sentido da dança possuía uma essência religiosa, dom 

dos imortais e meio de comunicaçao com os deuses. Era importante dominar a arte de 

dançar  e existia inclusive a musa da dança, Terpsícore, filha de Zeus. Em Creta, “Os 

deuses ensinaram a dança aos mortais para que os honrassem e os alegrassem” . 

(VOLP;GASPARI, 2010, p. 54-55) 
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Langendonk (2008) , ao trazer um histórico sobre a trajetória da dança relata que 

as primeiras danças eram executadas pelos homens das cavernas, que registravam 

seus movimentos em suas artes rupestres. Destaca que entre 9000 e 8000 a. c - Eras 

Paleolítica e Mesolítica , a dança estava diretamente relacionada à sobrevivência , pois 

os homens viviam em tribos isoladas e criavam rituais em forma de dança, a fim de 

impedirem eventos da natureza, que pudessem vir a prejudicar a colheita, a caça e a 

pesca. 

 

  Em continuidade, a autora  ressalta que essas danças eram caracterizadas por 

cenas de pessoas em roda, que dançavam em volta de animais, vestidas com suas 

peles. As figuras revelam que por meio da dança as pessoas imitavam os animais, 

correndo e saltando .  

 

 Argumenta também que já no período 6500 a.C - Período Neolítico,  os homens 

dançavam para festejar a terra , o plantio e celebrar a colheita e a fertilidade dos 

rebanhos. Nesta época, os homens não sendo mais nômades, passaram a fixar 

residência , plantar, comer e criar animais para seu próprio consumo, surgindo, assim, 

a agricultura e a pecuária. A dança desta época expressava as forças naturais e a 

sintonia do homem com o ritmo da natureza. 

 

   Brasileiro; Marcassa (2008,p.201)  fazem uma observação acerca dos 

primeiros documentos encontrados como registros sobre dança e descobrem que: 

 

Seria entre os séculos XIV e XV que surgiriam os primeiros documentos 
escritos sobre dança: registros da dança metrificada que se afastava da 
dança popular na França e começava a configurar a dança de corte. 
Esta viria a ser a base inicial do que hoje reconhecemos como balé 
clássico, que teve seu auge no século XVIII, quando da criação do balé 
romântico. 

 

 

Pode-se compreender que, para os autores acima citados, a dança como 

mostram os registros é uma das manifestações artísticas mais antigas que o homem 

utilizou em seu meio como forma de expressão social e cultural: sentimentos, emoções, 

valores religiosos. O homem já a utilizava como parte significativa dos rituais religiosos 

e culturais que faziam parte de sua vida. 
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Assim a dança esteve presente na humanidade marcando a  forma de o homem 

primitivo se relacionar com a vida e com o mundo à sua volta. Ela nasceu e surgiu em 

relação com o homem primitivo, no caso, espectador, ouvinte, com a qual foi posta em 

comunicação com este homem, que participava ativamente da mesma por meio de sua 

sensibilidade para admirar, gostar, apreciar e julgar culturalmente os elementos 

apreendidos da realidade. 

 

A autora Baiak (2007, p. 20) tece uma comparação interessante entre o homem 

primitivo e o moderno apresentando suas relações com a dança, alegando que “o 

homem primitivo dançava porque não sabia falar, hoje os homens falam, mas 

continuam dançando, não como antes, mas dançam, mesmo depois de anos de 

evolução e transformação”.  

 

Cita o filósofo Santo Agostinho (354-430 d.C.) dizendo que este já refletia sobre 

a dança expressando sua importância e enaltecendo-a: “Ó homem, aprende a 

Dançar! Caso contrário, os anjos não saberão o que fazer contigo”. 

 

Para Nanni (1995), a dança surgiu além da forma de comunicação, como uma 

manifestação dos homens em rituais sagrados religiosos, onde se expressavam 

corporalmente a fim de cultuar os deuses.  

 

A dança em sua essência, como manifestação primitiva, era um 
mergulho no mundo mágico, onde os movimentos espontâneos 
surgiram da imaginação, liberação em forma de súplica e 
agradecimentos aos deuses [...] mítica, lúdica e religiosa (NANNI,1995, 
p.01) 

 

Compreende-se, então, que para Baiak e Nanni, a dança mesmo com anos de 

evolução e diversas influências sofridas, desde o início adquiriu a forma de expressão 

corporal representativa de valores e ideologia manifestados em espetáculos e festas 

populares. Os movimentos simbolizavam os rituais e evocações nas mais diversas 

esferas da vida, principalmente nas ideologias religiosas. Em seguida, passou a ser 

considerada também forma de entretenimento.  
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Os homens se expressavam e continuam se expressando corporalmente. Deste 

modo, o homem primitivo utilizou a linguagem da dança já como forma de 

comunicação, pois falava por meio dos gestos com o corpo, utilizando-a como forma 

de ver o mundo, o outro e relacionar-se socialmente. 

 

Para Gonçalves, Leão Junior e Goobo (2011) no século XX, “nasce a dança 

moderna, e posteriormente, nos anos oitenta, a dança contemporânea [...] desligando-

se totalmente dos laços com o balé [...]” (p. 04) em contraposição às danças 

tradicionais, dado seu objetivo e sua necessidade de criar uma nova linguagem 

expressiva. 

 

Além do fato de que se pode identificar novas criações de danças, dadas pela 

mistura entre elas, as danças modernas se iniciaram a partir das transformações 

culturais e históricas que ocorreram na sociedade, especialmente através dos meios de 

comunicação, que facilitaram a acessibilidade e a propagação da dança entre culturas 

diferentes, formando assim novos estilos criados a partir de fusões entre uma dança e 

outra.  

 

 Santos (1997, p. 07) argumenta que a velocidade de informação e o 

conhecimento acerca das modalidades da dança contribuíram e ainda contribuem para 

o diálogo e a criação de um novo jeito de dançar e suas finalidades. A dança, continua 

sendo, portanto, uma atividade: “[...] polimórfica, pois exprime-se de várias formas: 

arcaicas, clássicas, modernas, populares e popularizadas. É polivalente, 

dimensionando-se em vários domínios: arte, educação, lazer e terapia “.  

 

A autora argumenta, ainda, a ideia de que a dança é benéfica para  quem a 

pratica, favorecendo o desenvolvimento humano.  

 

 Nesse sentido, pode-se dizer que tanto a ação dinâmica do corpo como o 

conhecimento corporal e espacial no tempo, juntamente com a relação com o outro, 

podem harmonizar os níveis da estrutura física, psíquica e social do homem, tornando-

o mais sensível ao mundo e comunicativo, de modo que isso pode participar do 

processo de constituição de sua identidade.  
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A autora sintetiza essa parte de sua reflexão  ressaltando que essa linguagem, a 

dança, passou por toda a história da humanidade se manifestando em forma de 

comunicação, culto ritualístico ou simplesmente pela espontaneidade do ato de mover-

se.  

 

Sob uma outra perspectiva, é possível dizer que o homem transformou 

movimento em significado para atender suas necessidades e expressar seus 

sentimentos. Assim, a linguagem da dança pode fazê-lo compreender o mundo à sua 

volta, permitindo-lhe ultrapassar a esfera daquilo que se pode ver e expressar 

corporalmente para uma compreensão de si mesmo. 

 

Em continuidade, Santos (1997) discorre que desde as danças primitivas, 

espontâneas, até as danças artísticas, com fins de apreciação estética, ela sofreu 

influências e transformou-se, assim como a sociedade.  

 

“O homem e a dança estão em constante reciprocidade de adaptação e 

desenvolvimento. Ao longo dos tempos, sofreu adaptações e desenvolvimentos 

inerentes à necessidade de evolução do homem”. (SANTOS, 1997, p.08) 

 

A autora argumenta também que atualmente se pode encontrar diversas 

classificações de dança que contribuem para sua conceituação, como por exemplo, as 

designações de dança de base ou primitiva: a dança clássica, a dança contemporânea 

ou moderna, a dança acadêmica, social, a dança de caráter, a dança educativa, a 

dança para crianças.  

 

Salienta também que o ser humano, quando dança, exprime artisticamente sua 

maneira de interpretar a realidade, o que interfere na relação que faz com o seu meio, 

gerando harmonia e desenvolvendo sua criatividade e integração social. 

 

Nanni (2003, p.01) aborda que da dança espontânea até a dança coreográfica 

refletem- se significados, estéticos ou religiosos e sagrados, ou puramente “[...] nascem 

da necessidade latente do homem de expressar seus sentimentos e emoções, desejos 

e interesses, sonhos [...]” através da dança em forma de comunicação e arte.  
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Em se tratando de movimento, Nanni (2002, p.17) destaca que por meio do 

movimento, o homem participa de um ritmo universal, pois o movimento é a relação 

das atitudes internas com as formas externas, permitindo ao indivíduo transformar seus 

símbolos de emoções em ações através de padrões ritmados e interligados com o 

universo. 

 

Varanda (2012, p.130) ao falar do corpo em movimento, expõe a ideia de que o 

homem constitui-se de um corpo físico que expressa uma mente que pensa e uma 

alma que sente, portanto, o corpo não deve ser visto como um veículo, um instrumento 

ou como uma parte segregada, mas, como o principal modo de percepção e expressão 

do homem, uma vez que a expressão corporal permite a projeção da essência criadora 

do corpo, na medida em que “[...] tudo é movimento, tudo gira através do movimento”.  

 

Sendo assim, a dança como forma de expressão pode carregar em si sua própria 

linguagem, e por meio dos gestos, os homens podem simbolizar seus sentimentos, 

pensamentos e seus modos particulares de interpretar a vida. 

 

Rondon; Sambugari (2007, p.114) conceituam a vida como movimento, e o 

movimento como expressão da vida, quando citam que tudo o que vive tem movimento, 

ele é a mais pura expressão da existência da vida.  Os autores ressaltam que o ato de 

movimentar-se faz com que o corpo se materialize na condição humana, que é pelo 

movimento que se realiza a concretização do pensamento.  

 

Desde o nascimento, o homem se apropria de movimentos e gestos que se 

tornam uma ponte de comunicação entre ele e os membros familiares. Antes mesmo 

da primeira palavra, vem o gesto, portanto, faz se necessário, considerar o movimento 

corporal do indivíduo como uma fonte de expressão. Um exemplo que caracteriza essa 

ideia está presente na forma como o indivíduo, já na sua infância, busca para 

comunicar-se com os outros. 

 

 Pires; Mota (2006) relatam que  é comum quando uma criança ao contar uma 

determinada história, expressa através dos gestos sua ideia mesmo antes de expressá-

las em forma verbal (palavras/diálogo), formando assim todo um cenário corporal 

através de seus gestos e posturas.  
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“O movimento, portanto, é inerente ao ser humano, na medida em que o ato de 

dançar é tão importante para o seu desenvolvimento, quanto em outras atividades 

intelectuais; o movimento se faz pela dança e a dança” [...] propicia a experimentação, 

no corpo, das possibilidades imaginativas do indivíduo, colaborando com o 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e [...] consciência corporal [...]” (ALMEIDA; 

GODOY,2012, p.1273). 

 

Já para Rengel (2002, p. 05) o corpo é o todo: é o pensar, agir, refletir, é a 

emoção, o sentido do presente. “Nos nossos melhores e piores momentos o corpo está, 

o corpo é. Sem o corpo não conhecemos, não sentimos e não pensamos”. 

 

Na perspectiva de Henri Wallon (1879-1962), um renomado autor da literatura 

científica vinculada à área de Psicologia do Desenvolvimento, que se dedicou ao 

estudo do psiquismo humano, situando-o numa perspectiva genética e ao estudo do 

movimento do corpo humano, o movimento tem um papel maior do que uma mera 

relação com o mundo físico.  

 

“Para ele, o movimento é fundamental para o desenvolvimento da cognição e da 

afetividade desde o nascimento.” (PIRES; MOTA,2006, p.04).  

 

 Wallon entende que o movimento em sua expressividade atua sobre os seres 

humanos, antes mesmo de estabelecer uma relação com o meio físico e  

 

[..] tem como função primeira, ajudar a desenvolver a afetividade nas 
crianças. E somente após o desenvolvimento da práxis é que a criança 
começa a realizar uma relação com o mundo físico por meio do 
movimento e consequentemente desenvolve sua dimensão cognitiva 
(PIRES; MOTA,2006, p.04-05) 
 
 

Segundo Rondon; Sambugari  (2007) , a dança se faz presente nas mais 

diversas dimensões e em todos os ramos da cultura, e completa a ideia, dizendo que 

na atualidade, juntamente com a sociedade, sofreu influências e modificações.  
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Do caráter ritualístico e festivo, a dança hoje em dia passa a se apresentar como 

arte, expandindo-se em várias modalidades: Dança de salão, dança criativa, ballet 

clássico, dança afro, dança de rua, dança do ventre, folclórica, ballet clássico, entre 

outros.  

 

Essas transformações na sua concepção e em suas práticas, ocorreram ao 

longo do tempo em consonância com as necessidades que a sociedade criou. 

De acordo com Marques (2007, p. 26)  

 

Ao contrário de uma visão histórica ingênua de que a dança não passa 
de ‘uns passinhos a mais ou a menos na vida das pessoas’, hoje não 
podemos mais ignorar o papel social, cultural e político do corpo em 
nossa sociedade e, portanto, da dança.  
 

Marques (2007) reforça este pensamento, quando diz que a dança pode 

contribuir em favor da educação dos sujeitos, possibilitando a eles as capacidades de 

criar, pensar e atribuir um novo significado ao mundo em forma de arte, ampliando 

assim, sua visão de sociedade.  

 

Os autores acima citados compartilham suas ideias com relação às origens e 

evolução da dança mostrando por meio de suas reflexões que esta percorreu um longo 

caminho marcado por normas e regras regidas pela sociedade. Hoje continua sofrendo 

influências devido ao surgimento de recursos tecnológicos e o maior acesso à cultura.  

 

Portanto, a dança evoluiu e continua evoluindo seguindo as mudanças que 

ocorrem na sociedade e transforma-se em comunhão com a mesma e com a realidade 

que a cerca. Apesar das mudanças sofridas no decorrer do tempo, a dança permanece 

e permanecerá viva no meio da sociedade e em contato permanente com o ser 

humano, porque é o movimento do corpo agindo dentro de um contexto que no caso é 

mundo, onde a história se faz com o ser humano que age e transforma sua realidade. 
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2.1  Os benefícios da dança para o desenvolvimento do indivíduo 
 

  
 

          Para Nanni (1995), historicamente a evolução e progresso da dança 

não é aleatória, pois depende de padrões sociais, econômicos ou nascem da 

necessidade interna do homem em expressar seus desejos, emoções, interesses, 

sonhos e até mesmo sua realidade em forma de dança.  

 

             Nanni destaca ainda que se estudarmos a vida de qualquer povo, 

das civilizações mais primitivas até nossos dias, encontraremos a arte manifestada, 

sempre como expressão de uma cultura e como educação das crianças aos jogos, aos 

desportos e à dança. Com o passar do tempo, assim como a sociedade, a dança foi 

tomando outras formas, não se objetivando apenas como expressão ou manifestação 

sagrada, mas se constituindo de maneira artística em outros espaços. 

 

    Atualmente, a dança se encontra em instituições especializadas de 

ensino, oferecendo aos alunos a possibilidade de se tornarem dançarinos profissionais. 

Em outras instâncias, ela aparece de maneira informal no cotidiano das pessoas, na 

mídia, nos meios de comunicação, festas, ruas casas, em geral. Assim, a dança é 

aprendida, criada e recriada pelos indivíduos de maneira formal ou informal. 

 

 Não se pode negar, portanto, que a dança se fez e ainda se faz presente 

na história e no cotidiano de cada membro da sociedade. 

 

 “É uma manifestação comum a todas as sociedades humanas". É por isso 

que percebemos que “cada cultura, cada povo, tem um conjunto de movimentos típicos, 

que o identifica dos demais” (LONDERO,2011, p.12). 

 

    Para Rengel (2004) a dança possui linguagem universal e em toda sua 

trajetória junto às diversas manifestações que convertem a história, deixou seu registro 

pela sua capacidade de criar, mudar, desenvolver, aprimorar e perpetuar-se por meio 

dessa linguagem. Inúmeros são os benefícios que a dança traz ao sujeito que a pratica: 

físicos, psicológicos, cognitivos, sociais, culturais e educacionais. 
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   Santana; Corradini; Carneiro (2009) apontam que a dança é uma forma 

simples de se exercitar que traz saúde ao corpo. Ressaltam que a medicina recomenda 

a dança no combate de doenças, por ser uma atividade extremamente prazerosa e por 

proporcionar benefícios ao corpo e a mente.  

 

No aspecto físico, a dança é uma atividade completa, pois a sua prática 

aprimora a coordenação motora  e o eixo de equilíbrio do indivíduo, propicia-lhe 

agilidade, percepção espacial, desenvolve e fortalece a musculatura corporal de forma 

integrada e natural; melhora a capacidade cardiorrespiratória, protege as articulações, 

atenua dores , ajuda no emagrecimento, aumenta a flexibilidade e disposição, estimula 

a circulação do sangue e previne doenças como osteoporose, artrose, ajudando a 

manter a saúde do corpo. 

 

 Santana; Corradini, Carneiro (2009) destacam também que com a dança 

aumenta-se o gasto calórico diário, reduzindo a quantidade de gordura corporal, e 

ressalvam que, além disso, devido às posturas que se aprende na dança, o praticante 

se previne de futuros problemas posturais e dores musculares, pois a postura 

aprendida é refletida no dia-a-dia. 

 

   Londero (2011), no aspecto emocional, a dança auxilia em favor da 

socialização, no combate à depressão, além de proporcionar alegria, aumento da 

autoestima e desenvolvimento da capacidade de criatividade.  

 

Para o autor, a dança desenvolve também uma maior consciência corporal, 

possibilitando ao indivíduo a exteriorização de seus sentimentos e a superação de seus 

limites. A prática revela todo o potencial de expressão do corpo humano, pois enquanto 

dança, o indivíduo descobre por meio do seu corpo as qualidades dos movimentos e 

isso faz com que ele se sinta alegre e satisfeito consigo mesmo. 

 

Segundo Londero (2011), os movimentos motivados pela emoção 

transmitem expressões diretas de sentimentos reprimidos. Por este motivo, quando se 

dança, as emoções são liberadas e melhor compreendidas. O autor ressalta ainda que 

a dança contribui para a evolução do cognitivo, para o autocontrole e também para a 

compreensão de mundo. 
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É por meio de nossos corpos, dançando, que os sentimentos cognitivos 
se integram aos processos mentais e que podemos compreender o 
mundo de forma diferenciada, ou seja, artística e estética. (MARQUES, 
2007, p.25) 

 
 

O autor salienta também que quando os praticantes da dança realizam a 

vivência e a construção coletiva, com o foco em conjunto sobre a movimentação de 

seus corpos, estabelecem relações sociais e individuais. 

 

  Em danças coletivas, por exemplo, há uma união para a execução de 

coreografias e além de um sincronismo de movimentos há um envolvimento dos corpos 

ali presentes, um diálogo, uma ligação entre os membros do grupo. 

 

Para Marques (2007) a dança pode ser considerada um recurso para esquecer 

os problemas do cotidiano e aliviar o estresse. No momento em que se dança, o 

indivíduo volta sua atenção ao presente, esquecendo-se naturalmente de suas 

preocupações rotineiras, porque acaba se envolvendo com a música e com a 

movimentação de seu corpo, ocorrendo, portanto, uma entrega e a consciência voltada 

ao momento. 

 

Santos; Lucarevski; Silva (2005) afirmam que a dança age de forma 

terapêutica, uma vez que possibilita ao sujeito lidar com seus problemas, assim como 

lhe permite identificar pensamentos e sentimentos, na medida em que o sujeito passa 

a conhecer mais seu corpo, explorando novas maneiras de se mover e se expressar 

dentro de diversas possibilidades de interpretação. 

 

A dança propõe ao sujeito uma entrega, e esta precisa ser completa, por 

isso, a timidez, os bloqueios emocionais, as tensões acumuladas no corpo,  são 

aspectos trabalhados durante a dança, pois ela ajuda o praticante a se libertar de suas 

inseguranças, ao mesmo tempo que enriquece seu repertório pessoal de movimentos,” 

[...] tendo como instrumento o próprio corpo, pode proporcionar o aumento da 

comunicação pelas sensações, emoções e expressões que somente podem ser 

explicadas quando são vivenciadas[...] “.(BORSANI et al., 2010,p.38). 
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      Já em relação aos aspectos cognitivos, pode-se citar a capacidade de 

concentração, lateralidade, percepção do corpo e do espaço, e um ato de pensar e 

raciocinar constantes para a execução dos movimentos, pois “dança se faz não apenas 

dançando, mas também pensando e sentindo: dançar é estar inteiro”. (VIANNA,1990, 

p.25)  

 

Santana; Corradini e Carneiro (2009) reforçam essa ideia quando citam que 

a arte de dançar vai muito além de aprender um passo ou de melhorar o 

condicionamento físico, e que em sua prática há fatores intrínsecos do relacionamento 

humano e social. Nesta condição, pode também favorecer as relações sociais e 

melhorar a convivência entre os sujeitos. 

 

 
3  O MOVIMENTO CORPORAL SEGUNDO LABAN E WALLON 

 
 

Quando se fala em dança, pensa-se em movimento. Pode-se inferir que ao som 

de uma música pode existir um corpo que dança, traduz ritmo e melodia, e desenhe o 

espaço em forma de movimento. Nessa direção, a dança pode ser compreendida como 

a representação gestual dos movimentos, na medida em que, para o ato de dançar ser 

concretizado, basta apenas que o sujeito se mova com a intenção de tornar o 

movimento, uma dança. 

 

 Sendo assim, pode-se relacionar a dança com o movimento, porém de um 

modo que não se confunda todo ato de movimento como dança. 

 

  Do movimento corporal, sabe-se que ele está presente na vida do indivíduo 

desde seu nascimento, visto que desde os primeiros meses de vida o ser humano já 

se movimenta, construindo uma relação com o meio e com os outros. Pensando assim, 

podemos dizer que o movimento tanto pode ser um ato espontâneo que responda a 

um estímulo, quanto pode estar carregado de intencionalidade, uma vez que nessa 

condição, os gestos, por exemplo, são movimentos intencionais que traduzem uma 

linguagem especifica e um significado próprio. 
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               Os movimentos tornam-se um meio de comunicação com outros indivíduos e 

com o espaço em sua volta, já na primeira infância.  

 

 A criança toma conhecimento de um universo de informações e 
sensações através de seus movimentos, pelas mãos inicia este 
processo de interação, que se estende a utilização de todo o seu corpo 
(CAMARGO; FINCK, 2013, p.08).  

 

                Em se tratando de dança, também ela pode ser resultado de uma 

composição sequencial de movimentos, carregada de significados, ou meramente 

espontânea, pois o ato de dançar pode se dar livremente ou de forma planejada.  

 

 Primeiramente, para tratarmos de movimento, buscamos nos assentar sobre 

dois teóricos, de diferentes campos de conhecimento, que dedicaram suas vidas a 

investigar esse objeto de estudo, qual seja, o movimento. 

 Com histórias de infâncias vividas por experiências bastante diferentes, 

Laban, que viveu entre 1879-1958 e Wallon, no período entre 1879-1962,  contribuíram 

cada um partindo da sua área de atuação. O primeiro, com foco na dança, é 

considerado o maior teórico em dança do século XX e pai da “dança-teatro”. O 

segundo, com sua atenção voltada para o processo do desenvolvimento humano, 

particularmente vinculado aos estudos na área de Psicologia. Ambos trouxeram 

contribuições para o estudo do movimento do corpo. Vale ressaltar que estes dois 

teóricos são bastante reconhecidos na literatura que investiga este tema, e suas 

teorias, por conseguinte, amplamente estudadas. 

 

Rudolf Laban, nascido em 1879, na Bratislava-Hungria, “foi filho do governador 

do exército austro-húngaro, conviveu pouco com o pai. ” [...] Na infância, em meio a 

luxos e viagens, conheceu também a solidão” (SCARPATO, 1999, p.12).   

 

Teve seu primeiro contato com o mundo artístico por meio de sua avó, que lhe 

contava lendas e mitos. “A partir disso, solta a imaginação e começa a expressá-la nos 

brinquedos com fantoches”. (SCARPATO, 1999, p.12)     

 

 Posteriormente, a pedido do pai, Laban ingressa na Academia Militar, não 

seguindo a carreira, e aos 21 anos muda-se para Paris, para estudar na Escola de 
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Belas Artes. Nesse momento, então, é despertado em Laban seu grande interesse pela 

dança e pelo teatro também.  

 

Nesta época, Laban passa a questionar a dança aprendida por meio de 

métodos, e busca na dança acadêmica uma expressão mais natural. Sua trajetória na 

dança começa ali:   

 

Em 1910, cria a Dance Farm, com danças baseadas nas experiências 
da comunidade do Lago Maggiore, em Ascona, Suíça. Com o objetivo 
de criar danças, buscava nas cidades elementos nas festas e danças 
da região. Dirige, três anos antes da Primeira Guerra Mundial, os 
festivais de verão do Lago Maggiore (SCARPATO, 1999, p.12). 

 

Em 1927 mudou-se para Berlin tornando-se coreógrafo e teórico do movimento. 

Laban foi considerado o maior teórico da dança do século 20, pai da dança educativa 

e dança teatro, além de coreógrafo, bailarino, professor de dança e pesquisador. 

Considerado um dos fundadores da dança moderna, dedicou sua vida ao estudo da 

linguagem do movimento e sua sistematização.  

 

      Laban foi um artista profundo, fascinado pelas diversas manifestações do 

movimento e da dança. De acordo com Rengel (2004) seu legado manteve-se presente 

no processo de formação de profissionais dessas duas áreas até os dias de hoje e seu 

método foi suficientemente amplo para análise e criação da expressão do movimento. 

 

Suas pesquisas deram suporte aos estudos que se voltavam para a 

compreensão e descrição do que é o movimento humano e as possibilidades que o 

corpo possui diante deste movimento, influenciando fortemente a dança acadêmica. 

Desenvolveu, então, um método de dança educacional que se tornou verdadeira 

cartilha básica para professores, em diversos países.(RENGEL, 2004, p.05) 

 

Em um período que se caracterizava como de ascensão industrial, Laban se 

opôs à realidade do movimento repetitivo e mecanizado, questionando o fato do corpo 

estar "aprisionado" a determinados movimentos do cotidiano trabalhista, pois a “[...] 

indústria exigiu do homem ações repetitivas, adequadas ao ritmo das máquinas, à 
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produção em série, que obrigava cada corpo a ter uma tarefa específica [...]" 

(BARBOSA, 2011, p.39). 

 

Laban comparava o período pré-industrial e sua liberdade de movimentos, no 

qual o artesão tinha a possibilidade de mover-se livremente, com o período industrial 

no qual o sujeito se movia de forma mecanizada, em virtude do ritmo e das exigências 

de uma sociedade fortemente racionalizada e que colocava o homem em uma condição 

de subordinação e de alienação social e corporal.  

 

A este respeito, Scarpato (1999) destaca que a rotina limita e compromete a 

expressividade tornando as pessoas menos sensíveis à sua corporalidade individual. 

A autora ao citar Laban ressalta que sua preocupação foi resgatar os atos espontâneos 

por meio da dança, levando o sujeito a pensar em termos de movimento e a encontrar 

suas próprias formas de se expressar. 

                                          

Neste sentido, Laban defendia o uso do movimento livre e espontâneo, 

propondo diversos modos de se dançar, que variavam desde uma dança caracterizada 

como “Criativa”, baseada fortemente na espontaneidade, buscando libertar o indivíduo 

e suas emoções internas enquanto experiência corporal particular e singular, até uma 

dança mais festiva e participativa.  

 

Com isso, foi buscando em seu trabalho atingir um número maior de pessoas 

que pudessem ter acesso à dança, sem que se restringisse a métodos de ensino, mas 

como a representação de uma linguagem humana.  

 

Com este tipo de dança, Laban intencionava recriar uma 
espontaneidade perdida, uma maneira mais artesanal de se mover e de 
se integrar em comunidade, em oposição ao modo de vida industrial 
que exigia uma eficiência produtiva que privava o homem do encontro 
consigo mesmo e com sua existência individual e coletiva". (BARBOSA, 
2011, p.120). 

 

Nessa direção, Laban buscou compreender a movimentação do corpo humano 

em uma perspectiva terapêutica, educativa e humanizada, na medida em que não se 

preocupava em ensinar a dança tecnicamente, mas educar de acordo com o 
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vocabulário de movimento de cada indivíduo, a fim de promover o seu desenvolvimento 

físico emocional e social.  

 

Sendo assim, “[...] abandonou as limitações dos passos tradicionais de dança e 

até mesmo a música, tal como era utilizada para ditar regras rítmicas e para inspirar os 

movimentos da dança”. (BARBOSA, 2011, p.50). 

 

Um conceito fortemente presente em sua teoria refere-se ao trabalho com 

improvisação do movimento ou improvisação em dança. Segundo Barbosa (2011),  

 Seguido de perto pelo saber-sentir, o saber-improvisar reúne opostos 
que, todavia, se complementam, como a memória e o esquecimento, a 
consciência plena do movimento e o deixar-se ir, que convergem na 
descoberta do corpo movente, na descoberta da experiência do 
movimento. (p.47). 

 

           Em síntese, Rudolf Laban pensava no corpo humano em sua totalidade, 

portanto, não de forma segregada; logo, para ele, corpo, mente e espírito, estavam 

associados, operando por uma energia transformada em movimento. (BRIKMAN 

1989,p.13-14) 

 

 Laban não foi tão reconhecido em sua época, mas prosseguiu em seus estudos 

e sua ousadia e dedicação o levaram a criar o sistema de análise de movimento Laban 

Movement Analysis – LMA.  

 

 No Brasil, este sistema denominado Sistema Laban, “[...] além de propor os 

estudos dos movimentos no espaço, seus ritmos, formas e esforços, incluía também 

um sistema bastante preciso para a notação dos movimentos, chamado de 

Labanotation “(VIEIRA, 2011, p.38).   

 

 Assim, tornou-se reconhecido mundialmente. No Brasil, seu método foi 

introduzido pela bailarina, coreógrafa e educadora Maria Duschenes, que  formou 

gerações de alunos que utilizam as teorias de Laban atualmente em atividades de arte-

educação. Em seu trabalho, destacam-se propostas para o ensino público. 
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O trabalho de Laban pode ser caraterizado como um trabalho amplo e inclusivo, 

que segundo Barbosa (2011) “tem a ver com o modo pelo qual ele relaciona movimento 

e intenção, esforço e estado de espírito”. (p.108)  

 

Essa mesma autora ainda acrescenta que “sua crença no movimento humano 

como forma sagrada de transcender e acessar espaços extáticos foi um dos pontos de 

partida que Laban utilizou para nortear toda sua abordagem.” (p.51).  

 

 Nesse sentido, compreende-se que a proposta apresentada por Laban defendia 

que o movimento não poderia ser considerado apenas uma ação mecânica no tempo, 

mas como uma expressividade espontânea do indivíduo que percebe e conhece seu 

corpo como instrumento desse processo. Então, compreende-se que a dança para 

Laban era tão fundamental quanto qualquer outra ação no tempo, visto que seu espírito 

artístico resgatou a essência e a importância do ato de dançar.  

 

           Henri Wallon, outro teórico investigado aqui, nasceu em 1879, em Paris, onde 

passou toda sua vida, viveu em uma família “na qual se respirava a política, a justiça e 

a democracia” (SILVA, 2007, p.3).  

 

Segundo Silva (2007), seu avô, cujo nome era igual, foi um grande político para 

a história da França. Depois de sua infância e adolescência, Wallon ingressou na 

Escola Normal Superior, tornando-se professor de Filosofia. No período que estudava 

na faculdade, “[...] foi influenciado pelo professor Frédéric Rauh, filósofo que escrevera 

livros sobre a psicologia e sobre a investigação das experiências morais.”  

 

Posteriormente, Wallon graduou-se em Medicina e Psicologia. Trabalhou como 

médico na primeira Guerra Mundial, ajudando pessoas com distúrbios psiquiátricos, 

posteriormente, criou o Laboratório de Psicologia Biológica da Criança. Quatro anos 

depois, tornou-se professor da Universidade Sorbonne e vice-presidente do Grupo 

Francês de Educação Nova- uma instituição que ajudou a revolucionar o sistema de 

ensino de Paris, e na qual Wallon foi presidente de 1942 até seu falecimento em 1962.  
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 Nesse sentido, Wallon dedicou-se em todo o seu percurso acadêmico a 

investigar a infância e a inteligência da criança, no que destacou-se quando coordenou 

projetos como o Projeto Langevin-Wallon1.   

 

 

 

 

 

 

3.1  Henri Wallon e o psiquismo humano 

 

“Deves olhar não somente para as pessoas, mas também dentro 

delas....” Lord Chesterfield  

 

Henri Wallon, em sua teoria do desenvolvimento humano, buscou destacar suas 

ideias pedagógicas como importantes fundamentos para a Psicologia, tomando-a como 

base para a atuação pedagógica. 

Como relata Guedes (2007), Wallon participou ativamente de debates 

educacionais de sua época, em um período socialmente instável, de guerra mundial, 

revoluções socialistas, envolvendo-se em diferentes movimentos de protestos contra 

os sistemas excludentes e autoritários. 

 

 A mesma autora reforça, ainda, que "é provável que a vivência de momentos 

históricos tão turbulentos tenha evidenciado a influência fundamental que o meio social 

exerce sobre o desenvolvimento da pessoa humana, aspecto que tem destaque em 

sua teoria.” (GUEDES,2007, p.01-02)  

 

Segundo ela, Wallon "[...] dedicou-se a compreender o psiquismo humano, 

voltando sua atenção à criança, acreditando que conhecendo seu desenvolvimento era 

possível ter acesso à gênese dos processos psíquicos." (p.2) 

                                                 
1 O Projeto Langevin Wallon no qual, a versão final foi corrigida por Wallon, apresenta o seu 

pensamento pedagógico, visto que representa as esperanças em uma educação e uma 
sociedade mais justas. Sociedade democrática e as características e possibilidades do indivíduo, 
desenvolvendo o máximo as aptidões individuais dos indivíduos e a formação do cidadão. 
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Nessa direção, para Wallon, “[...] a vida psíquica é resultante do encontro da 

vida orgânica com o meio social” Prandini; Dourado (2002, p.02), uma vez que ao 

nascer, o indivíduo já cria relações com o meio, com seus primeiros movimentos 

instintivos. Com o passar do tempo, esses movimentos se codificam, deixando de ser 

apenas um espasmo ou descarga impulsiva, e tornam-se exteriorização da afetividade 

e expressão. (GUEDES, 2007, p.09,).  

 

Assim, os estudos de Wallon contribuíram efetivamente para a compreensão 

do desenvolvimento humano como um todo. Nesse sentido, sua teoria apresentou uma 

visão “integrada do desenvolvimento que coloca a dimensão afetiva e a cognitiva no 

mesmo plano de importância” (GALVÃO, 1995, p.39).  

 

Sendo o movimento, elemento constituinte do processo de desenvolvimento, 

para Wallon, seus estudos contribuíram para um conhecimento mais amplo acerca 

desta instância, considerada fundamental na vida de um sujeito. 

 

Em se tratando de movimento e corpo, Galvão (1995) afirma que: a função do 

músculo denominada tônico-postural, responsável pela variação da tensão do músculo, 

é também responsável pela motricidade expressiva, ou seja, pelos gestos, 

modificações na mímica facial, postura, e responde pela dimensão afetiva do 

movimento, essa função tônico-postural, além de seu papel na afetividade, também 

exerce seu papel no aspecto cognitivo do sujeito. 

 

           Nesse sentido, o movimento, então, estaria diretamente ligado a uma carga de 

emoções. Sobre isso, a autora afirma que ‘Todavia, além de seu papel na afetividade, 

a função tônica-postural tem importante papel na atividade cognitiva [...]’ (p.37).  

 

Assim, Wallon defendeu a função tônica, emocional, o comportamento e a 

aprendizagem do ser humano como interligadas e interdependentes. Sobre isso, ‘[...] 

ele nos explica que os simples movimentos do bebê são gestos de sobrevivência, o 

que significa a expressão de uma modulação tônica e emocional se adequando ao seu 

meio externo’ (FONSECA, 2011, p.14). 
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Se, para Wallon, cognição, afetividade e emoção corroboram para o 

desenvolvimento de um indivíduo, pode-se concluir que o ato de mover-se está 

diretamente ligado a esses três fatores, tornando-se ‘[...] o fio que faz a costura entre o 

plano afetivo e cognitivo’ (GALVÃO, 1995, p.39). 

 

Logo, os estudos de Wallon nos levam à compreensão de que, segundo 

Fonseca (2011), a motricidade é constituída por uma dimensão psíquica. Portanto, a 

dança, sendo uma sucessão de movimentos, nada mais é do que a expressão dessa 

dimensão psíquica.    

 

Disso depreende-se que o movimento mobiliza a vida, e que, nesse sentido, o 

cotidiano, os seres vivos, desde os animais até os homens estão em movimento. O 

movimento do corpo é o que “[...] possibilita às pessoas se comunicarem, trabalharem, 

aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidos [...]”. (STRAZZACAPPA,2001, p. 69).  

 

Sendo assim, o corpo dentro de suas possibilidades de fazer com que a vida 

aconteça está em frequente relação com o outro, por meio do movimento, visto que o 

ser humano vive em constante movimento, ora salta, ora corre, ora anda, ora gira, 

enfim, busca conhecer seu corpo e o corpo do outro. 

 

“Quando tomamos consciência de que o movimento é a essência da 
vida e que toda forma de expressão (seja falar, escrever, cantar, pintar 
ou dançar) utiliza o movimento como veículo, vemos quão importante é 
entender esta expressão externa da energia vital interior (coisa que 
podemos chegar mediante ao estudo do movimento)...”. (LABAN 1990 
apud SCARPATO, 1999, p.16) 

 

Para explicar como a ação do movimento ocorre no corpo, Pires e Mota (2006) 

relatam que: 

 

“O movimento muscular acontece por causa dos tecidos musculares 
que são constituídos por células musculares exageradamente 
alongadas, denominadas de fibras, que tem como função principal a 
capacidade de contração e, por isso, podem promover o movimento do 
corpo.” (p.07). 
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Para Andrade; Santiago (2008), o movimento é resultado de um impulso 

nervoso, visto que ele monitora e coordena toda a atividade muscular, ao mesmo tempo 

em que constrói e finaliza o estímulo dos sentidos.  

 

Seguindo nesta direção, justifica-se o motivo pelo qual se entende que a 

percepção e a consciência do potencial do movimento do corpo são extremamente 

relevantes na vida do indivíduo, uma vez que o permite descobri-lo e compreendê-lo. 

 

Segundo Scarpato (1999), essas sensações que devem ser experimentadas 

para compreender e obter domínio do movimento podem aprimorar o desenvolvimento 

do indivíduo individual e socialmente, porque podem estabilizar e organizar as diversas 

áreas de seu corpo, propiciando, assim, o conhecimento de si e do outro, na medida 

em que se estabelece uma relação entre sujeitos. 

 

           Retomando as teorias de Laban (1990) e Wallon (1995), é possível pensar que 

o movimento deve ser visto em sua totalidade, atribuído de valores, sentimentos, 

pensamentos e emoções, e com o passar do tempo toma outras formas e significados 

correspondentes às mudanças que ocorrem na sociedade. Assim como a dança ganha 

uma nova face a cada época, afirma Carbonera e Carbonera (2008) que “[...] Com o 

passar dos tempos, os movimentos humanos vão ganhando outros tipos de 

significados, eles passam a fazer uso da representatividade da vida nos tempos 

modernos [...]”. (p.15). 

 

           Sendo assim, pode-se considerar que a cada nova época, uma nova dança é 

constituída, agregada ou modificada. O movimento expressa sua linguagem por meio 

dos gestos e dentro da dança, “[...] a expressão corporal e o movimento fazem uso de 

uma linguagem à qual as pessoas querem expor a si mesmas, aos outros e ao mundo” 

(VARANDA, 2012, p.130). 

 

 Na concepção de Wallon, esse movimento pode acontecer de diversas 

maneiras, sendo que, cada uma representa sua importância no processo de 

desenvolvimento.  
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Para ele, desde o nascimento já se pode notar no indivíduo algumas formas de 

movimento, tal como afirmam Pires e Mota (2006) quando abordam que uma dessas 

formas é o próprio equilíbrio, no momento em que o indivíduo reajusta o seu corpo sob 

a ação da gravidade.  

 

Nessa direção, os autores mencionados acima ressaltam que “[...] Este tipo de 

movimento é muito importante, pois é quando a criança adquire a capacidade de passar 

da posição deitada para sentada e atua de forma decisiva na conquista do espaço [...]” 

(p.10).  

 

Já, pela ótica de Scarpato (1999, p.15), “O movimento ocorre, quando o corpo 

ou partes dele se locomovem de uma posição a outra, traçando formas no espaço.”, 

ou seja, quando há uma interação ou expressão do corpo em seu meio. 

 

 Assim sendo, a dança, assim como o movimento, pode estar presente na vida 

de todos os indivíduos desde cedo, como afirma Scarpato (1999, p.21), ao abordar o 

conceito de Laban, de que “a criança tem o impulso inato de realizar movimentos 

similares aos da dança”, e pela sua espontaneidade encontra-se mais aberta que o 

adulto para realizar movimentos e se expressar de forma criativa, já que na fase adulta 

o impulso de dançar pode tornar-se menos frequente ou mesmo ausente quando 

comparado ao da criança que, na maioria das vezes, é natural e espontâneo.  

 

           Diversos fatores podem influenciar na diminuição desse impulso na fase adulta, 

como por exemplo, a timidez e/ou a insegurança, entre outros fatores emocionais, ou 

mesmo físicos de cada indivíduo, sendo que esses fatores podem interferir no ato da 

dança, uma vez que ela integra o corpo físico e a mente psíquica.  

 

É muito comum encontrar na literatura de Londero (2011); Rengel (2002), 

Borsani et al. (2010); Santana; Corradini; Carneiro (2009); Santos; Lucarevski; Silva  

(2005); Marques (2007) ou mesmo na prática cotidiana registros de que o ato de dançar 

pode trazer ao indivíduo inúmeros benefícios,  uma vez que pode ser ou vem sendo 

percebida ou identificada como um meio que pode  possibilitar ao sujeito o encontro 

consigo mesmo e com sua própria essência humana, tal como afirma Brikman (1989) 

: 
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O homem está constituído por uma mente que pensa uma alma que 
sente e um corpo que expressa esse todo. O corpo não é apenas um 
veículo; constitui o principal modo de percepção e expressão do 
homem. A expressão corporal permite projetar a essência criadora do 
corpo. (p. 87) 

 

 

  

 

 
4 A EDUCAÇÃO E A FÁBRICA DE CORPOS 
 

“Não fortalecerás a dignidade e o âmbito se  
subtraíres ao homem a iniciativa e a liberdade.” Abraham Lincoln  

 

 
 

Brighente; Mesquita (2011) o termo “fabricação” corporal refere-se a uma 

sociedade pautada no modo de produção capitalista que visa educar os indivíduos e 

moldá-los para o mercado de trabalho, submetendo-os as normas e regras 

estabelecidas pelo corpo social.       

 

Esse modelo de sociedade, por sua vez, prioriza a mecanização dos 

movimentos do corpo, para que este se torne útil ao trabalho de produção.  Isso se faz 

por meio da disciplina que se objetiva em “[ ...] docilizar o indivíduo, ‘fabricando-o’, do 

ponto de vista social, econômico e político, e assim produzir mais, para gerar mais 

lucros [...] “(BRIGHENTE; MESQUIDA, 2011, p.2393) 

 

Os autores discorrem sobre o papel da escola ressaltando que nela prioriza-

se os movimentos mecânicos e reproduz ainda em sua prática cotidiana a ideia de que 

estar com o corpo quieto, parado e submisso é uma condição primordial para se 

aprender. E o corpo, acaba sendo deixado à segundo plano, e juntamente com ele 

outras tantas fontes de expressão, como as sensações físicas, os afetos, os desejos e 

os movimentos espontâneos. “Desta forma, o ‘corpo’ vai sendo fabricado e educado 

para a vida em sociedade”. (BRIGHENTE; MESQUIDA, 2011, p. 2390) 
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Argumentam então que esta docilidade dos corpos via disciplina, busca 

tornar os indivíduos “bonzinhos e submissos”, sem lhes dar a possibilidade de refletir 

sobre sua própria posição no mundo, vivendo-se uma falsa liberdade, uma vez que o 

indivíduo já se encontra envolvido em um sistema que prioriza a ação mecanicista a 

fim de transformar alunos em futuros trabalhadores. 

 

Para Tiriba, (2008) as filas formadas para conduzir as crianças de um 

espaço a outro, o tempo em que elas permanecem encostadas nas paredes, a falta de 

conforto das carteiras, as regras impostas nos refeitórios e nos demais espaços 

escolares, o disciplinamento corporal e a escola reprodutora do sistema das fábricas, 

a escola como uma fábrica, a fábrica de corpos, “[...]tudo isto remete à ideia de 

fabricação de uma retórica corporal, mas também de uma retórica do espírito”. (TIRIBA, 

2008, p.05). 

 

Enfatiza também que as doenças se manifestam, são resultado de um modo 

de funcionamento – da sociedade, da fábrica, da escola, da instituição familiar, de cada 

um de nós – que é alienado em relação a muitas das mais elementares necessidades 

físicas, como respirar profundamente, alimentar-se sadiamente, dormir bem, relaxar 

(TIRIBA, 2008, p.08). 

 

Michel Foucault (1987) observou e teorizou esse fenômeno social, 

denominando-o de sociedades disciplinares, e situou-o entre os séculos XVIII e XIX, 

atingindo seu ápice no começo do século XX, época em que os sujeitos (soldados, 

alunos, trabalhadores) sofriam uma rígida disciplina com o intuito de que se tornassem 

dóceis e amigáveis.       

  

Foucault ressaltou que houve uma descoberta do corpo como um objeto de 

alvo e de poder, e por meio da disciplina imposta aos indivíduos, criou-se uma 

dominação sobre os mesmos. A disciplina é um mecanismo utilizado para garantir o 

controle dos indivíduos que compõem determinada sociedade. As instituições, em 

geral, adotam os mecanismos disciplinares para garantir a vigilância, o controle, a 

maior produtividade e desempenho de seus integrantes. 
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 Estando as instituições escolares inseridas no contexto sócio cultural, estão 

impregnadas deste mesmo mecanismo disciplinar de controle social.  

 

 Para Moura (2010, p.16) a prática produzida pelo ensino na sociedade atual 

constitui-se em um processo de vigilância, no qual, não se usa mais a força para obrigar 

o indivíduo a executar determinadas funções, basta unicamente que o aluno,  assim 

como um detento,  tenha conhecimento de que existe um processo de vigilância e que 

ele está sobre observação constante. Ressalta que “na escola, ser observado, olhado, 

contado detalhadamente passa a ser um meio de controle, de dominação, um método 

para documentar individualidades”.      

 

Sendo a vigilância também uma forma de poder e controle, como afirma 

Brighente e Mesquida (2011), o poder disciplinar pode ser considerado também 

invisível, pois vigia sem ser notado e se expressa pelo olhar exercendo seu controle 

sobre os corpos. 

 

Argumentam ainda que não há dúvida de que a escola possui uma tendência 

em reproduzir as condições de existência social, buscando formar pessoas para se 

tornarem aptas a ocupar os lugares no mercado de trabalho, e que, as vezes, esse 

modelo de sociedade, presente no espaço educacional, nem sempre é percebido, 

tornando-se comum certas ações no cotidiano escolar. 

 

Discorre em seguida que desde as classes jesuítas a movimentação 

mecânica era imposta, os indivíduos eram organizados de forma metódica em seu 

espaço físico para possível vigilância sobre seus corpos e o menor contato entre si, 

além da estruturação do espaço ser elaborada a fim de que cada indivíduo tivesse seu 

lugar.  

 

O espaço era constituído por carteiras enfileiradas, salas mapeadas e 

lugares marcados e registrados, cada um se definia pelo lugar que ocupava na série. 

Uma disciplina marcante, que controlava e individualizava os corpos e que ainda hoje 

se encontra presente no cotidiano escolar. 
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Em continuidade relata também que Foucault denominava como instituições 

de sequestro: a prisão, o quartel, o hospital e a escola, pois considerava que o objetivo 

dessas instituições era moldar o comportamento e a conduta dos indivíduos, 

mantendo-os confinados por um longo período, sendo obrigados a permanecer muitas 

vezes sem vontade própria. Foucault criou essa denominação ao notar que o controle 

disciplinar não era exclusivo apenas das prisões, mas que permeava várias 

instituições, como as escolas, as fábricas, os exércitos e os hospitais. 

 

 

 

A constituição das instituições disciplinares efetiva-se na passagem do 
século XVIII para o XIX, quando essas instituições assumem a 
configuração de espaços nos quais se utilizam métodos que permitem 
um controle minucioso sobre o corpo dos indivíduos por meio dos 
exercícios de domínio sobre o tempo, espaço, movimento, gestos e 
atitudes para produzir corpos submissos, exercitados e dóceis. 
(FOUCAULT, 1987 apud MOURA, 2010, p.15-16) 
 

 

Por meio das considerações de Foucault, Moura (2010) argumenta que a 

disciplina exercida nessas instituições representava uma expressão articulada de 

práticas para disciplinar os indivíduos e as populações. “Nas sociedades movidas pela 

disciplina, o controle assume a forma de um micro poder, transformando o corpo em 

um objeto a ser manipulado”. (MOURA,2010, p.55). 

 

Sendo assim, os corpos eram regulados e administrados em favor de uma 

ordem social, e o corpo solto era considerado imoral e desocupado, devendo ser 

submetido a uma educação que o tornasse útil e dócil. 

 

Cruz; Freitas (2011) discorrem também sobre as reflexões de Foucault, 

quando este sustenta que o poder também produz saber, pois sua eficácia se dá no 

fato de não conter somente aspectos negativos, como de repreender ou penalizar, mas 

também aspectos positivos, no que se refere à construção do saber como contribuição 

aos estudos das ciências humanas. Para as autoras, se tivesse só a função de reprimir, 

excluir ou impedir, ou seja, se agisse somente de forma negativa, este poder seria 

muito frágil. 
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                 Entretanto, as autoras ressaltam que mesmo ao produzir saber, o poder 

disciplinar acaba por criar indivíduos tolerantes à prática exercida sobre eles, e o papel 

da escola é formar indivíduos críticos, ainda que o que se tem formado são apenas 

“massas de manobra para o mundo capitalista”.” O aluno não é parte fundante da 

escola, ele tem sido apenas receptor de suas ideias, mas nunca formulador.” (CRUZ; 

FREITAS, 2011, p.48) 

 

 

Podemos dizer que na escola, “ser disciplinado” compensa, pois nessa 
instituição, fica claro o jogo de recompensas e honras. Esse jogo de 
premiações ao bom aluno disciplinado tem dois efeitos, que são 
distribuir os estudantes conforme suas habilidades e seu 
comportamento e exercer sobre os alunos o mesmo modelo, para que 
todos sejam dóceis e úteis. Na escola, todos têm que se parecer. 
(CRUZ; FREITAS,2011p.41) 

         

 

Pena; Bógea e Borges (2003) destacam algumas evidências atuais desse 

disciplinamento no espaço escolar, como, por exemplo, as filas de carteiras, as músicas 

que são constantemente repetidas em cada atividade, as crianças emparedadas por 

horas dentro da sala de aula, a hora determinada para cada coisa, a vigilância 

constante sobre os corpos.   

 

Marcas de uma educação que visa civilizar as crianças, moldá-las em favor 

de uma sociedade que “prioriza o racional, o pensar, em detrimento de outras 

experiências como as sensoriais, artísticas, sentimentais, e até o contato com a 

natureza.” (PENA; BÓGEA; BORGES, 2003, p. 32) 

 

 Salientam também que as práticas escolares, de forma geral, associam o 

movimento à bagunça, indisciplina e dispersão, privilegiando o não-movimento.  

Consideram apenas o movimento mecânico e sistemático, que objetiva-se no 

aprimoramento da coordenação motora para a aquisição da escrita e leitura. 

 

Um exemplo disso se dá no fato de que o espaço escolar, desde a 

antiguidade até os dias de hoje, persiste em “uma grande valorização do intelecto, já 
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que a sociedade em que vivemos tende a ignorar tudo aquilo que nos identifica 

enquanto animais” (PENA; BÓGEA; BORGES, 2003, p. 32) 

 

Ressaltam ainda que historicamente a relação do homem com o corpo é 

marcada pelo controle e que as instituições escolares ainda vem reproduzindo em sua 

prática esta dicotomia, tanto via um discurso higienista, com caráter social e político, 

quanto pela presença marcante das instituições religiosas nestes espaços, sustentadas 

por um discurso moral e sagrado de que o corpo deve estar controlado pela limpeza e 

abstinência sexual. Dessa maneira, vai se constituindo um controle total sobre o 

indivíduo. 

 

Para Jardim (2006), a escola caracteriza-se como uma máquina de 

transformar e capturar desejos, na medida em que visa um homem-sujeito que atenda 

as exigências econômicas e políticas, estas produtoras das ideias dentro do corpo 

social. 

 

 Valeirão (2012) compara a escola a uma máquina governamental, pois se 

constitui em um espaço que governa alma dos sujeitos, deixando-os livres para 

escolher, ao mesmo tempo que os envolve por normas que aprisionam suas próprias 

consciências, fazendo uso do poder que a sustenta.  

 

No espaço escolar o corpo é visto como objeto disciplinar; Nesse sentido, a 

instituição escolar é percebida “[...]apenas como uma ‘fábrica’ e não como um centro 

de formação humana do qual todos nós somos corresponsáveis” (NETO et al., 2005, 

p.359). Nessa forma de ver, a formação humana só será completa, quando se 

considerar o corpo tanto quanto se considera a natureza intelectual  e racional. 

 

  Ainda para o autor supracitado, priorizar o racional e desprezar a 

importância do corpo significa dissociar o ato de pensar do ato motor, visto que ambos 

encontram-se diretamente ligados. 

 

          Henri Wallon já afirmava que o ato motor, ou seja, o deslocamento do 

corpo no espaço físico com segurança e desenvoltura gera o ato mental, e que as 

primeiras ideias mentais das crianças nascem com o movimento.  



 

 

42 

 

 

              Guimarães (2005, p.25) reflete essa ideia quando cita que “ao 

observarmos crianças pequenas (de 3 anos, por exemplo), brincando, é comum 

percebermos que dos gestos brotam palavras e significados”. Sendo assim, pode-se 

concluir que as primeiras palavras que remetem as ideias surgem por meio das ações 

no espaço, por meio do movimento que a criança realiza. Nesse sentido, o movimento 

torna-se fundamental para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, não se podendo 

negar, portanto, a importância de se trabalhar com o corpo dentro do espaço escolar 

em favor do intelecto. 

 

Moura (2010) propõe pensar em uma Educação com Foucault, como aquela 

que rompa com um modelo baseado na mera instrução e no desenvolvimento de 

habilidades para formar indivíduos para o mercado de trabalho, que rompa com um 

modelo clássico de conhecimento, uma vez que, para ele, não é mais na ordem das 

razões que a verdade deve ser buscada. 

 

A escola deve ser o espaço por excelência no qual toda a sua 
organização se estruture com vistas a gerar espaços e atividades 
capazes de fortalecer, desenvolver pensamentos e espíritos vigorosos, 
estimulando a formação de uma razão, assim como de uma imaginação 
suficientemente sólidas para atender às exigências de um pensamento 
digno de ser considerado moderno.   (Moura,2010, p. 90) 
 

 

 Segundo Moura (2010) apud Foucault (1987), a disciplina que está presente 

até hoje no processo educacional visa "fabricar "alunos dóceis, justamente para não 

refletirem sobre sua posição na sociedade. Compreende-se, portanto, que pensar na 

educação com Foucault, como prepõe Moura, significa pensar no ensino voltado para 

o desenvolvimento dos sujeitos, a fim de formá-los seres humanos críticos, 

autossuficientes e capazes de expressar suas dúvidas, anseios, angústias; sujeitos que 

reconheçam suas próprias sensações, desejos, emoções e se fortaleçam dia após dia, 

refletindo sobre seu papel na sociedade.  

 

Galvão (1995) afirma, com base na teoria da dimensão do movimento de 

Wallon, que a primeira função do movimento no desenvolvimento infantil é afetiva, um 

estágio denominado por ele “Impulsivo-emocional”, sendo a emoção, fator 
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determinante para a interação da criança com o meio, considerada a primeira 

expressão da afetividade, pois a afetividade orienta as primeiras reações do bebê em 

relação às pessoas, estas, que intermediam a sua relação com o mundo físico. 

 

Para Wallon, somente no final do primeiro ano a criança passa a utilizar o 

movimento como instrumento de exploração, ao fazer uso dos gestos de pegar, fechar, 

abrir, empurrar e outros, definindo, neste momento, a dimensão cognitiva do 

movimento, denominado por ele “Sensório motor e projetivo”, que se estende até o 

terceiro ano de vida. Nesse estágio, o interesse e o movimento da criança encontra-se 

voltado à exploração do mundo físico. 

 

 O termo “projetivo” aqui destacado deve-se ao funcionamento mental neste 

período, pois o movimento em processo de formação precisa do auxílio de gestos para 

se exteriorizar, sendo o ato motor uma projeção do ato mental, como se os gestos 

precedessem as palavras. 

 

Galvão discorre também que, segundo a teoria de Wallon sobre o 

movimento, a partir do momento em que os gestos da criança não são simplesmente 

descargas, e podem seguir uma direção, que suas mãos podem agarrar um objeto e 

se concentrar em suas ações, ela se apropria do espaço em que está inserida. Mas 

somente no momento em que ela consegue se locomover sozinha no espaço, que este 

deixa de ser apenas uma "coleção de sucessivos ambientes" e passa ser um meio que 

a criança se relaciona efetivamente, pois os objetos distribuídos no espaço sem a 

possibilidade de locomoção por parte da criança se tornam para ela apenas operações 

irrealizáveis. 

 

 Neste estágio, segundo Galvão (1995), predominam-se as relações 

cognitivas com o meio, pois a criança passa a agir com intencionalidade e inteligência 

sobre o espaço. 

 

Em continuidade, Galvão enfatiza que, na teoria de Wallon, a importância 

do movimento não se dá somente devido a concretização do pensamento, mas 

também, é considerado um componente fundamental para a exteriorização das 
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emoções. Na medida em que o tônus se forma, se conserva ou se consome, são 

geradas as emoções. 

 

 Dessa forma, Galvão compartilha com as ideias de Wallon quando este 

afirma que movimento e emoção possuem uma relação de reciprocidade, e utiliza o 

exemplo de um recém-nascido, que submetido a grandes variações no grau de tensão 

muscular, seus estados emocionais são causas de seu plano corporal, ou seja, devido 

à falta de habilidade motora, o bebê não tem a possibilidade de extravasar sua tensão 

pelo movimento, portanto, sua forte tensão transforma-se em espasmos e contorções, 

gerando crises emotivas. 

 

É possível compreender pelas reflexões dos autores acima citados, que 

segundo a teoria de Wallon a criança em toda sua fase de desenvolvimento expressa 

por meio do movimento suas emoções, percepções e pensamentos, e em toda sua 

infância reage corporalmente aos estímulos exteriores, adotando expressões e 

posturas diante das sensações em que ela experimenta em cada situação, e ao mesmo 

tempo em que se movimenta e relaciona-se com o mundo, vai formando uma 

consciência da realidade externa e uma consciência de si mesma através de seus 

gestos. 

 

É de observação corrente situações em que a criança recorre ao gesto 
para completar a expressão do seu pensamento. Para falar do tamanho 
de um objeto, como por exemplo, sua cama, é comum dizer ”minha 
cama, é assim, ó!”  Mostrando com os braços bem abertos como é 
grande sua cama. Muitas vezes para tornar presente uma ideia, a 
criança precisa construir, por meio de seus gestos e posturas, um 
cenário corporal[...] (GALVÃO, 1995, p.72) 
 

 

Galvão (1995) reflete sobre esse cenário corporal que também se faz 

presente nas brincadeiras de faz de conta, representadas pelas crianças por meio de 

seus gestos simbólicos. Mesmo não estando em uma determinada realidade, ou na 

ausência de algum objeto, a criança faz uso de seu pensamento junto ao movimento, 

para criar uma determinada situação e viver uma outra realidade de forma criativa. 

 

Com base nesta ideia de que os gestos surgem espontaneamente e estão 

diretamente ligados ao pensamento, afirma que o controle dessa espontaneidade dos 
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movimentos é também ligada ao ato de pensar, no entanto  “A redução da motricidade 

exterior e o ajustamento progressivo do movimento ao mundo físico está ligada também 

à possibilidade de controle voluntário sobre o ato motor” (GALVÃO,1995, p.75) 

denominada, por Wallon, de “disciplinas mentais2”, que consistem na  capacidade que 

o sujeito tem de controlar suas próprias ações.  

 

 Galvão ressalta que antes dos seis ou sete anos de idade, 

aproximadamente, é pequena a capacidade que a criança possui de controlar seus 

atos, e que suas atividades são marcadas pela instabilidade, visto que nesta fase 

encontra uma maior dificuldade em permanecer em uma determinada posição por 

muito tempo ou fixar sua atenção em algum foco. 

 

Considerando que a criança em processo de amadurecimento do controle 

de suas ações encontra-se muitas vezes inquieta dentro do espaço escolar, podemos 

inferir que o desejo inconsciente pela liberdade de mover-se  também está presente 

nesta ação involuntária. Por isso, torna-se tão essencial e indispensável que o 

educador, além de propiciar mais possibilidades de movimento à criança, estude 

teorias sobre o desenvolvimento infantil, e a partir de um conhecimento mais profundo 

acerca das possibilidades neurológicas, físicas e intelectuais da criança, possa intervir 

de maneira com que possibilite o seu desenvolvimento integral. 

 

Para Wallon, o estudo da criança não deve ser útil apenas como um 

instrumento para a compreensão do psiquismo humano, mas como uma maneira de 

contribuir para a educação. Sua preocupação pedagógica encontra-se fortemente 

presente em sua Psicologia. “Mais do que um estado provisório, considerava a infância 

como uma unidade única e fecunda, cujo atendimento é tarefa da educação” (GALVÃO, 

1995, p.12). 

 

 E com base em uma perspectiva global, Wallon focava-se no 

desenvolvimento infantil, considerando que entre a psicologia e a pedagogia deveria 

haver uma relação de contribuição, sendo a pedagogia um campo de observação e 

                                                 
2 Uma disciplina que está relacionada ao amadurecimento dos centros de inibição e 

discriminação situados no córtex cerebral, e que acontece na infância por volta dos seis, sete 
anos 
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questões à psicologia, e a psicologia ao construir conhecimentos acerca do 

desenvolvimento infantil ofereceria instruções para o aprimoramento da prática 

pedagógica. 

 

Compreende-se, então, pelas concepções acima abordadas, que ao pensar 

em uma proposta que vise conhecer e reconhecer o desenvolvimento infantil como uma 

etapa importante no processo educativo, a escola deveria então priorizar não somente 

o desenvolvimento do racional, do intelecto, mas do sujeito como um todo. Porém, 

ainda há algumas escolas que insistem em um método fracionário, que visa educar 

partes do ser, baseada em uma educação tradicional e reprodutora, na qual o aluno 

tem seu papel passivo e deve atender a todo o disciplinamento imposto, um 

disciplinamento mental e também corporal. 

 

 Para Pena; Bógea e Borges (2003) esta concepção se materializa com a 

crença de que só se aprende com a mente e o corpo deixado em segundo plano 

constantemente encontra-se reprimido dentro do espaço escolar, sendo que tudo se 

organiza a fim de restringi-lo ao seu movimento. Disciplinamento este, que, associado 

à inibição do movimento encontra-se fortemente presente no discurso de alguns 

professores quando afirmam que o aluno bom é o aluno quieto, “bonzinho” que se 

mantém sentado na cadeira, com postura e rigidez. 

 

Assim, atualmente, diante de uma prática educativa resultante de um 

modelo autoritário e assistencialista, observa-se com frequência no espaço escolar 

uma rotina de excessivo controle sobre as atitudes espontâneas das crianças. Esses 

autores reforçam que o que se vê na rotina escolar são comportamentos previamente 

determinados, movimentos limitados que desconsideram o verdadeiro interesse das 

crianças, além de um espaço externo das escolas muito pouco usado e mal 

aproveitado. 

 

O que nota-se com frequência no cotidiano escolar é apenas um controle 

minucioso sobre os corpos, restringindo os movimentos espontâneos, privando a 

liberdade e advertindo os modos de sentar, andar e até a postura dos alunos, impondo-

lhes a ideia do que é correto e incorreto fazer.” É preciso e precioso o silêncio, o 
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uniforme limpo e alinhado, o jeito correto de se sentar, o dedo levantado para a 

pergunta, o gesto calculado para não agitar o ambiente”. (GUIMARAES, 2008, p.20) 

     
 O dia-a-dia escolar lembra o de uma linha de montagem, onde os 
encontros acontecem sem criatividade, sem troca, sem emoção, sem 
produção de conhecimento” pouco se vê uma proposta que valorize a 
corporeidade dos alunos, buscando desenvolvê-los em todas as áreas. 
(GUIMARAES, 2008, p. 33) 

 

 

Scarpato (1999), poucos são os momentos dentro do espaço escolar que é 

priorizado a livre expressão do corpo, o correr, o brincar, o dançar, ou seja, as ações 

espontâneas ficam restringidas ao horário do recreio ou durante as aulas de Educação 

Física, momentos tão disputados e apreciados pelos alunos, talvez por ser uns dos 

únicos em que servem à vontade para mover-se como deseja. Apesar de a escola 

querer controlar e acalmar os corpos dos alunos “[...] eles aguardam ansiosamente o 

recreio e, quando o sinal toca, saem em disparada e desesperadamente pelo corredor 

afora”. (SCARPATO,1999, p.26), 

 

Em seguida, a autora indaga sobre as seguintes questões: sendo o 

movimento corporal, associado ao prazer, porque não fazer uso de atividades corporais 

em favor de uma prática pedagógica mais completa e satisfatória? Afinal, o que um 

corpo inquieto pede? O que o aluno quer em seu excesso de movimento? Mais 

liberdade? Mais autonomia? Mais participação ativa? Mais mobilidade?  Mais 

espontaneidade? O que acontece no espaço escolar é que alguns ainda julgam que, 

para ocorrer a aprendizagem, é necessário que o aluno esteja sempre sentado e quieto. 

 

 A autora ressalta, ainda, que privilegiar a mente e relegar o corpo pode levar 

a uma aprendizagem empobrecida. A autora completa que esse discurso de o aluno 

só aprender quando está sentado e quieto é equivocado, pois o aluno imóvel nem 

sempre está envolvido com o que ocorre na sala de aula, pois pode estar internamente 

inquieto, querendo se movimentar “porque é insuportável permanecer muito tempo na 

mesma posição”. (SCARPATO, 1999, p.26) 

 

 Em continuidade, destaca que a imobilidade física, portanto, ao invés de ser 

uma condição para adquirir o aprendizado, pode ser geradora de um resultado inverso 
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e inesperado, como a própria indisciplina, justamente pela proibição do movimento que 

é imposto ao aluno.  

 

Na medida em que ele se sente preso, pode buscar formas para se soltar, 

como por exemplo: rabiscar a carteira, cutucar o colega com o lápis, jogar bolinhas de 

papel, levantar-se com frequência, como se o corpo precisasse se expressar.   

 

Discorre ainda que, a seu ver, incorreto é deixar o aluno horas sentado numa 

cadeira, que, às vezes, é pequena ou grande demais para seu tamanho.   

Considerando que este aluno chega à escola carregando consigo sua 

bagagem cultural construída por meio das experiências e relações criadas ao longo de 

sua vida, deve-se compreender a importância de se pensar em um ensino que valorize-

o de forma integral, em sua totalidade, corpo, mente e emoções.  

 

Ao contrário disso, o aluno, ao adentrar em sala de aula, pode acabar 

reprimindo seus sentimentos e experiências corporais descobertas em seu cotidiano e 

aprendendo a desvincular suas emoções de suas ações, isso porque a escola optou 

por uma visão que, “ao hipervalorizar o ego e o intelecto, nega a verdade do corpo” 

(TIRIBA, 2008, p.08)  

 

As cadeiras colocadas de acordo com alguma posição predeterminada, 
os corpos alinhados nas fileiras nos pátios, o uso de uniformes e outras 
normas sobre vestimenta, as regras para controlar a entrada e a 
permanência nos banheiros são algumas das mais evidentes técnicas 
de disciplinamento corporal (KOHAN, 2008, p. 15). 

 

 

 Segundo Guedes (2008), hoje, qualquer professor tende a reafirmar que o corpo 

não deve ser tolhido e que é preciso haver espaço para a liberdade e expressão dos 

movimentos no espaço escolar. “No entanto, mesmo assim, sabemos que a escola 

ainda guarda marcas de sua tarefa disciplinante e controladora” (GUEDES, 2008, p. 

61) devido à concepção de que só se aprende em silêncio.  

 

Guedes (2008) destaca a ausência da espontaneidade que marca o cotidiano 

escolar ao abordar o fato de que tradicionalmente as crianças são cobertas de aventais 

para pintar, são controladas para não se sujarem, escutam as histórias sempre 
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sentadas, e os professores inquietantes com o movimento das crianças exigem 

diariamente seu imobilismo.  

 

Para ela, a favor desse imobilismo o movimento corporal acaba sendo mal 

visto, pois se um aluno movimenta-se frequentemente, recebe punição, por isso, 

geralmente o aluno que se move com frequência é considerado indisciplinado ou 

bagunceiro. Já o aluno mais comedido e silencioso corporalmente é visto como um 

aluno padrão, que está de acordo com as regras estabelecidas pela escola; um o aluno 

modelo para a escola. 

   

Constantemente, os alunos indisciplinados (lembrando que muitas 
vezes o que define uma criança indisciplinada é exatamente o seu 
excesso de movimento) são impedidos de realizar atividades no pátio, 
seja através da proibição de usufruir do horário do recreio, seja através 
do impedimento de participar da aula de educação física, enquanto que 
aquele que se comporta pode ir ao pátio mais cedo para brincar. Estas 
atitudes evidenciam que o movimento é sinônimo de prazer e a 
imobilidade, de desconforto. (STRAZZACAPPA, 2001, p. 70) 

 

Para Tiriba (2008), o corpo nem sempre é visto em sua total importância, 

mas sendo a escola um espaço de educação integral das crianças, deve se constituir 

como espaços que evitam o surgimento de travas, assim como eliminem as que já 

existirem, favorecendo a construção ou recuperação da liberdade e da confiança no 

corpo. “Esta é uma das responsabilidades do educador que assume a educação 

integral das crianças, porque a confiança no próprio corpo está relacionada ao 

sentimento de confiança na vida”.  

 

 Em vista disso, Tiriba ressalta o quanto o movimento é fundamental e vital 

para o indivíduo e é também um meio de contato com o outro e com o mundo que o 

cerca; Para o autor, movimento é relação, toque no outro, articulação de gestos em 

grupo, correr em direção ao outro, brincar, dançar, sendo também um processo de 

comunicação que nos constitui como sujeitos. 

 

 “Wallon propõe que somos sujeitos a partir do outro, pela mediação do 

outro, ou seja, a partir da linguagem, que se coloca no meio, entre nós e o mundo 

“(GUIMARAES, 2008, p.24). Esta linguagem, para ele, está para além da forma verbal 

socialmente valorizada. 
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Guimarães ressalta que na medida em que a criança mexe menos músculos 

para realizar tarefas, há uma economia no movimento e o pensamento ganha um 

espaço maior, entretanto, o ato mental inibe o motor, mas não deixa de ser uma 

atividade corpórea, reforçando que tanto a dimensão afetiva quanto a cognitiva fazem 

parte do desenvolvimento do sujeito e estão entrelaçadas.  

 

Nesse processo, para Wallon, não se pode dizer que uma dimensão é mais 

importante do que a outra, mas que há apenas uma predominância alternada entre elas 

denominada de função tônica do movimento, ligada às atividades do pensamento, 

reconhecendo-a como uma motricidade expressiva.  

 

Para Borsani et al. (2010), Laban considerava que sobre a realização de 

cada movimento no espaço físico havia uma percepção e esta era denominada por ele 

de sentido sinestésico. 

 

Para Guimarães (2008) há dois tipos de atividade corpórea: a cinética, 

responsável pelo movimento, deslocamento, mudança de posição,  e a atividade 

tônica, presente na imobilidade e responsável pela expressividade.  

 

O corpo é a base de percepção e organização da vida humana nos 
sentidos biológico, antropológico, psicológico e social. Dessa forma, o 
nosso falar, olhar, andar, sentir e pensar representam modos de vida, 
podendo-se dizer que o corpo é um corpo no mundo. Embora o corpo 
se constitua num universo de vida e para a vida, na escola tem sido 
desconsiderada a atividade motora das crianças desde os primeiros 
dias de aula, com restrições ao seu modo de ser e agir. Portanto, 
resgatar a motricidade humana nos parece ser o primeiro passo para a 
(re)integração do “corpo” na escola, pois não se passa da atividade 
simbólica (representações mentais), do mundo concreto, com o qual o 
sujeito se relaciona, sem a atividade corporal – o elo de ligação (NETO 

et al.,2005, 782) 

 

Portanto, a partir dessas reflexões, entendemos ser importante levantarmos 

as seguintes questões: 

 

Atualmente, a escola tem dado atenção a outros tipos de linguagens, como 

por exemplo, a linguagem corporal? E ao aluno? A escola tem oferecido a ele a 
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possibilidade de interação com o ambiente em sua volta ou apenas com a lousa e o 

caderno?  

 
 
 
5  A IMPORTÂNCIA DA DANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR  
 

"Meu trabalho pode ser apenas uma gota no oceano, porém  
este poderia ser bem menor sem ela." -- Madre Tereza de Calcutá   

 

 

Tecendo reflexões sobre o processo educacional, Carbonera e Carbonera 

(2008) ressaltam que a dança pode contribuir para o aprimoramento das habilidades 

básicas e para o desenvolvimento das potencialidades do educando, assim como na 

sua relação com o mundo.  Além disso, ela aflora a sensibilidade do aluno pela 

experimentação da plasticidade de seu corpo, além de desenvolver a criatividade e 

espontaneidade, tal como afirma Borsani et al. (2010). 

 

Carbonera e Carbonera (2008) reconhecem a dança como um dos maiores 

estímulos de manifestações da expressão humana, do movimento, e ressaltam que no 

âmbito educacional ela pode ser pedagógica e ensinar tanto quanto os esportes, 

brincadeiras e jogos. 

 

Dançar é aventurar-se na grande viagem do movimento emocional na 
vivência da relação mundo-eu; é força de relação com o mundo exterior. 
É uma das manifestações artísticas mais familiares à infância, uma das 
raras atividades humanas em que o homem se encontra totalmente 
engajado: corpo, espírito e coração. É uma das maneiras mais 
divertidas e adequadas para ensinar, na prática, todo o potencial de 
expressão do corpo humano. Correr, pular, girar, subir são 
necessidades naturais e fazem com que a criança experimente o 
próprio corpo e teste seus "limites".  (Rondon; Sambugari,2007, p.110) 
 

 

 Botelho (2005) reforça que a dança colabora também para a formação do 

aperfeiçoamento da cognição e contribui para despertar interesse nos alunos pelo 

estudo.  

 

No Portal da Educação infantil é destacado que esta modalidade artística 

possibilita conhecer e compreender a diversidade das manifestações culturais de 
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diferentes povos, fazendo um estudo de como surgiu determinado ritmo e as 

características da dança de cada região ou país, ressaltando que a dança fomenta a 

curiosidade e o interesse dos educandos por outras culturas. 

 

Londero (2011) afirma que a dança pode desenvolver aspectos cognitivos, 

intelectuais, interpessoais e o conhecimento do próprio corpo, possibilitando assim um 

amplo desenvolvimento da criança, se praticada desde cedo “[...]. O ideal é despertar 

estas aptidões até os sete anos de idade, quando se começa a aprimorar os 

movimentos que se aprendeu até então”  

 

 Nesse modo de ver, a dança poderá assim, promover o desempenho da 

inteligência e o desenvolvimento corporal do aluno. 

 

O autor ainda destaca mais alguns benefícios que a dança traz para os 

sentidos: tátil (percepção dos movimentos e seus benefícios para o corpo); visual 

(visualização dos movimentos e codifica-los em atos); auditivo (noções de ritmo e 

melodia adquiridos ao ouvir a música); afetivo (sentimentos e emoções transpostos 

durante da dança); cognitivo (raciocínio para se obter ritmo e coordenação); motor 

(desenvolvimento motor adquirido, equilíbrio do corpo). 

 

  Sendo a dança, portanto, uma fonte de comunicação, expressão, criação e 

conhecimento, capaz de propiciar inúmeros benefícios à vida do ser humano, porque 

não pensar em uma proposta utilizando esta prática dentro do espaço escolar? 

Estando a dança tão presente na história da sociedade, sendo 
considerada também, marca de cada grupo social, é importante 
entender que a dança também faz parte da vida de crianças e jovens 
que frequentam a escola, [...] para a criança, a dança é inerente ao seu 
próprio desenvolvimento (LONDERO,2011, p.18) 

 

   Para Santos; Figueiredo (2002) a dança proporciona aos educadores um 

universo de possibilidades a serem trabalhadas, principalmente no ambiente escolar, 

pois como uma proposta voltada à educação, pode trazer uma intensa possibilidade de 

linguagem corporal. 

 

      Para Correa e Perucci (2013), a dança na escola compreendida como 

arte de mexer o corpo por meio de uma sequências de movimentos e ritmos, criando 
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sua harmonia própria, desenvolve nos alunos a capacidade de interpretação, 

concentração e atenção, e essas capacidades refletem em seus comportamentos no 

ambiente escolar e principalmente dentro da sala de aula. 

     Os autores ainda reforçam que, no ambiente escolar, assim como em 

outros contextos, o indivíduo precisa entrar em contato com os diversos meios de 

expressão, para, enfim, descobrir algo que se identifique com seu gosto e seus desejos. 

Nesse sentido, a dança pode ser uma prática que o ajude a descobrir sua verdadeira 

identidade, porque trabalha o autoconhecimento. Além disso, [...] crianças e 

adolescentes exploram o ambiente em que vivem e se comunicam através de seus 

corpos (Borsani et al.,2010 p.37) diariamente.  

 

Tal, como afirma Botelho (2005), quando relata que a dança surgiu da 

necessidade do indivíduo em comunicar–se, e as diferentes formas artísticas se 

constituem para responder as diversas necessidades que ser humano tem de se 

expressar.  

 

  A dança enquanto processo educacional pode contribuir não somente para 

expressão do sujeito, mas também em favor da aquisição de habilidades básicas de 

seus movimentos e potencialidades, assim como em sua relação com o mundo.   

 

 Segundo Botelho (2005) destaca que por meio das atividades com dança 

deve-se pretender que os alunos evoluam em relação ao domínio de seus corpos, 

descobrindo novas possibilidades de se expressar, novas formas e espaços, levando-

os a superarem suas limitações e criarem condições para enfrentar desafios no que diz 

respeito aos aspectos motores, cognitivos, sociais e afetivos também. Sendo assim, 

"[...] as aulas devem evoluir em ricas variações de estímulos tanto da parte corporal 

como musical “ 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (PCNs) (1997), a 

atividade com dança na escola poderá desenvolver na criança uma compreensão de 

suas capacidades sobre o movimento, na medida em que ela compreende como o seu 

corpo funciona, podendo assim, utilizá-lo expressivamente com maior inteligência e 

autonomia. 
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     Varanda (2012) considera que a dança alicerçada à educação é um 

relevante estímulo para o espírito e contribui efetivamente para a evolução das 

capacidades humanas, por desenvolver as crianças em diversas esferas: física, mental 

e emocional. 

 

      Entretanto, pensar na prática da dança voltada para a escola implica 

considerar que a criança já traz consigo um conhecimento amplo acerca de seu corpo 

e seu movimento, cabendo ao professor, segundo Furtado (2012), aproveitar o 

repertório de movimentos que ela traz e aprimorá-los a fim de promover conhecimentos 

mais complexos.  

 

 Londero (2011) aponta que além desse aspecto apontado por Varanda, a 

dança é evidente no cotidiano dos alunos [...] eles dançam no recreio, nas festas, em 

frente à televisão, dançam em apresentações artísticas para se sentirem acolhidos, 

para mostrar seu estado de espírito. (LONDERO, 2011, p.16) 

 

Nos Parâmetros Curriculares (PCNs- Educação Física, p.30) consta que as 

características individuais e vivências anteriores do aluno constituem um ponto de 

partida para a aquisição do processo de ensino e aprendizagem.  

 

Por tudo isso, a dança contribui efetivamente na aprendizagem do 

educando, visto que trabalha a percepção do próprio corpo, segundo Furtado (2012), 

tratando-se de uma ferramenta indispensável à aquisição de habilidades motoras que 

facilitarão a leitura e a escrita, além de ampliar também a capacidade de interação 

social do indivíduo, fazendo-o respeitar e conhecer a diversidade de culturas 

existentes.  

 
 

O objetivo da dança na escola é possibilitar a exploração corporal e o 
conhecimento da diversidade das manifestações rítmicas e 
expressivas, bem como a discussão e reflexão sobre os diferentes 
ritmos e estilos de danças. A Dança por sua forma lúdica passa a ser 
um agente formador e transformador, possibilitando uma real 
oportunidade de humanização, e democratização [...] (FURTADO, 
2012, p.13) 
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    Carbonera e Carbonera (2008) concordam com a autora acima, no que se 

refere ao aspecto lúdico que a dança possui, e salientam que ela está ao alcance de 

todos, uma vez que seu instrumento principal é o próprio corpo. Os autores ainda 

destacam que a criança necessita de experiências que possibilitem a ela a sensação 

de alegria, e assim, possam a partir de então, canalizar seu humor, seu temperamento, 

por meio da liberdade do movimento e da livre expressão. 

 

“A ludicidade está sempre presente na dança” Campeiz; Volp (2004, p.168). 

A dança é uma atividade puramente lúdica, pois por meio do lúdico, a criança vive seu 

próprio corpo e se relaciona com os demais. Portanto, fazer uso do lúdico no ambiente 

escolar é um recurso pedagógico extremamente rico. Quanto à valorização do 

movimento e troca de conhecimento entre os alunos, torna-se um dos instrumentos 

mais agradáveis e atraentes, de resultado imediato no auxílio da aprendizagem.  

 

     Na medida em que praticam, os alunos [...] são envolvidos por uma 

grande expressão de movimentos [...], levando-os a entender que nossos corpos, sem 

que possamos perceber, se inter-relacionam com outros corpos a todo instante 

(BOTELHO, 2005, p.12) 

 
 
Sabendo que o corpo é um dos primeiros veículos do conhecimento, 
com o qual o indivíduo pode expressar suas emoções e afetividade, 
considera-se, assim, a dança um instrumento ideal para a construção 
de teias solidárias de saberes, utilizando a música, o movimento 
corporal, o lúdico e o encontro humano no intercâmbio cultural 
resultante de trocas, fundamental na construção do conhecimento.     
Acredito que através da dança, da música e do lúdico possamos mediar 
as dificuldades, estimular nossos alunos nas atividades da sala de aula 
de forma criativa e prazerosa. (BOTELHO,2005,p. 02) 

 

 

Para Botelho (2005) encontrar prazer no ambiente escolar é fundamental, 

assim como a emoção, a liberdade de criação, a capacidade de expressar-se 

corporalmente são elementos que fortalecem a identidade e a autoestima do educando, 

enriquecendo seu processo de aprendizagem e tornando-o mais prazeroso. Para o 

autor [...] o processo de ensino/aprendizagem é um ato dinâmico, onde o corpo não 

pode ficar estático, sem prazer e emoção. (p.17) 
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  Todavia, por muito tempo, o corpo foi negado, desconsiderado, submetido 

ao disciplinamento, docilizado no âmbito educacional, e esta visão se estendeu até os 

dias atuais. Enquanto a dança, veio se transformando, se ampliando, se manifestando, 

adentrando em diversos espaços, na mídia, nas casas, na vida de crianças e adultos, 

e consequentemente de uma forma ou de outra, também no espaço escolar. “As 

danças foram e são criadas a todo tempo: inúmeras influências são incorporadas e as 

danças transformam-se, multiplicam-se”. (PCNs– Educação Física, 1997, p.39). 

 

Diante desta realidade ora mencionada, nos questionamos: Como então 

esta dança tem sido acolhida no âmbito educacional? Que espaço tem a dança dentro 

da escola? 

 

 Segundo Almeida; Godoy (2012), na maioria das escolas o espaço da 

dança existe. Contudo, ainda aparece com um caráter estritamente extracurricular, 

sendo inserida e trabalhada apenas em datas festivas, nas quais, pouco há uma 

participação verdadeira dos alunos no que concerne ao aprendizado da dança.   

 

 Melo (2011) acrescenta que a dança acontece apenas no dia das crianças, 

nas festas Juninas, dia do estudante, das mães e encerramento do ano letivo.  

A autora ainda destaca que nessas situações é fácil vermos alguns 

professores despreparados, com dificuldades para criar coreografias. 

 

“[...] Na maioria das vezes nem tem conhecimento da importância da dança 

para promover o desenvolvimento multilateral e harmonioso ao aluno, através da 

prática de uma atividade física expressiva ” . (MELO, 2011, p.11 )  , deixando de lado 

uma porção de valores intrínsecos à dança, que só se concretizam a partir do momento 

que há um trabalho mais efetivo com esta prática. 

 

Ainda há, infelizmente, certa ingenuidade quanto ao corpo que dança e 
ao corpo na dança no ambiente escolar. Relegada na grande maioria 
dos casos a festas e comemorações, ou à imitação de modelos 
televisivos, frequentemente ignoram-se os conteúdos sócio afetivos e 
culturais presentes tanto nos corpos como nas escolhas de 
movimentos, coreografias e/ou repertórios, eximindo os professores de 
qualquer intervenção para que a dança possa ser dançada, vista e 
compreendida de maneira crítica e construtiva (MELO,2011, p.26) 
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Scarpato (1999. p.25) destaca que no currículo escolar consta que o corpo, 

na maioria dos casos, é trabalhado como tarefa a ser cumprida em determinado 

momento da aula.  Os exercícios não se voltam em favor da ação, movimento 

experimentação ou vivência com o corpo,” [...] acabam sendo gráficos, com "folhinhas 

de atividades" ou figuras da anatomia do corpo humano: recortar a parte do corpo que 

você enxerga, cheira... ou pintar as partes do corpo do Carlinhos.”  

 

A autora destaca que estes exercícios subestimam a capacidade cognitiva 

dos alunos e não são nada criativos. Aponta uma situação semelhante àquela quando 

os professores cantam com os alunos ao trabalharem as partes do corpo, e logo em 

seguida se encerra a atividade, sem que haja um maior envolvimento por parte dos 

mesmos. 

 

    O corpo, então, “[...] volta a ser esquecido e massacrado pela imobilidade 

provocada pelas carteiras da sala de aula.” (SCARPATO,1999, p.25) 

 

    Ainda segundo Scarpato (2001), algumas escolas impedem a expressão 

corporal dos alunos, por adotarem métodos de ensino que dificultam a ação, nos quais, 

só se prioriza a educação intelectual. Este modelo de ensino não está em consonância 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1996), que estabelecem que no 

processo de ensino e aprendizagem deve-se considerar tanto os aspectos cognitivos, 

quanto as dimensões corporal, social e afetiva do aluno. 

 

  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (5º a 8º séries) PCNs (1988) 

apontam que um os objetivos do ensino fundamental é possibilitar ao aluno conhecer 

e cuidar do próprio corpo, adotando hábitos saudáveis, como um dos aspectos básicos 

para se obter qualidade de vida e agir de forma responsável sobre sua saúde e a saúde 

coletiva. Acerca disso, nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs de Educação 

Física (1997) consta que: 

 

Os conhecimentos sobre o corpo, seu processo de crescimento e 
desenvolvimento, que são construídos concomitantemente com o 
desenvolvimento de práticas corporais, ao mesmo tempo que dão 
subsídios para o cultivo de bons hábitos de alimentação, higiene e 
atividade corporal e para o desenvolvimento das potencialidades 
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corporais do indivíduo, permitem compreendê-los como direitos 
humanos fundamentais. (p .25) 

 

 

  E completam que a dança, assim como os esportes em geral, possui um 

vasto patrimônio cultural que deve ser conhecido e reconhecido, e que este 

conhecimento contribui em favor de uma postura não preconceituosa sobre as 

diferentes manifestações e expressões sociais e étnicos das pessoas que fazem parte 

dele.  

 

   Assim, os alunos podem compreender que os esportes e as demais 

atividades corporais não devem ser privilégio apenas dos esportistas ou das pessoas 

em condições de pagar por academias e clubes. (Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) de Educação Física ,1997, p.25)  

 

    Estas práticas podem e devem estar inseridas também nos âmbitos 

educacionais, pois como aponta Noronha, Fernandes e Santos (2012), atualmente há 

uma procura, uma busca maior pela dança, e se faz necessário que a escola também 

reflita sobre esta prática, levando em consideração os processos artísticos-

pedagógicos que ela traz.  

 

   Ou seja, é preciso que a escola abandone o pensamento de que o trabalho 

com dança se resume apenas em elaborar uma coreografia ou outra, para apresentar 

em datas comemorativas, ou dançar uma ou duas músicas com as crianças sem que 

haja envolvimento por parte delas, ou uma reflexão sobre o que foi trabalhado. 

 

  Vieira et al. (2011), desenvolveram uma pesquisa com um total de 103 

crianças em nível de educação infantil em quatros instituições filantrópicas da cidade 

de Viçosa (MG). Por meio de observação participante e questionários orais, puderam 

constatar uma forte influência dos meios de comunicação sobre o que as crianças 

entendem e conhecem sobre a dança.  

 

 

Antes de iniciarmos o projeto perguntamos às crianças o que era 
dança e o que elas conheciam de dança. Notamos na maioria das 
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respostas a influência dos meios de comunicação no conceito das 
crianças sobre dança:  

 
“(Conheço) Funk, Hip Hop. (Já vi) Dançarino na televisão.” 
“Banda Deja Vu. (Já vi essa dança) Lá em casa, na televisão.” 
“(Dança) Só se for na televisão ou no palco” 
“(Conheço) Funk” 
“(Já vi) hip hop, (dança) da bundinha” 
“‘Como Zaqueu, eu quero subir...’, já dancei forró” 
“Carnaval (mexer o corpo, demonstrou). Caminho das Índias. Eu 
quero dançar isso, é legal.” 
“Aquela música do DJ Juninho Portugal. 
(VIEIRA et al.,2011, p.179) 

 

  Santos e Figueiredo (2002) defendem que a escola deve ser um espaço 

que aborde a dança em seu cotidiano, para que o aprender a dançar não se limite a 

outros meios, pois ensinar a dança na escola é um trabalho que vai além da reprodução 

do ato mecânico, do que se vê se vê na mídia ou nos meios de comunicação. 

 

   Sendo assim, o ensino da dança deve despertar no sujeito sensações, 

sentimentos, emoções positivas e proporcionar a ele um encontro com a arte de 

maneira significativa e não apenas reprodutora; “ [...] pode tornar-se, assim, uma 

proposta educativa a ser desenvolvida com criatividade, expressão e comunicação, em 

virtude de uma intensa possibilidade de linguagem corporal”.  (SANTOS; FIGUEREDO, 

2002, p.108-109). 

 

  As autoras salientam, também, que a dança vem favorecendo aos 

educadores grandes possibilidades a serem trabalhadas, principalmente no espaço 

escolar, especialmente por não ser mais considerada como um ato mecânico, ou 

reproduzido pela mídia, mas como uma proposta educativa que se desenvolve com 

criatividade, comunicação e expressão.  

 

“Ensinar e aprender a dança é vivenciar, criar, expressar, brincar com o 

próprio corpo; é deixar-se levar pela descoberta de inimagináveis movimentos" Santos 

e Figueiredo (2002; p.109). Para estas autoras, estas experimentações só se 

conseguem por meio de uma proposta livre, reflexiva e educativa. 

 

Compreende-se pelas reflexões acima que se faz necessário a escola 

pensar na dança do ponto de vista pedagógico, desenvolvendo práticas por meio desta 
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linguagem artística, uma vez que segundo Marques (2007), ela já está incluída nos 

“Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) desde 1997, ganhando reconhecimento 

nacional como forma de conhecimento a ser trabalhado dentro da escola”.  

 

Para Santos; Lucarevski e Silva (2005) nos novos currículos escolares da 

primeira infância as artes criativas (dança, artes e música) têm ganhado honra dentro 

da educação. 

 

   “A escola é hoje, sem dúvida, um lugar privilegiado para que isto aconteça 

e, enquanto ela existir, a dança não poderá continuar mais sendo sinônimo de 

‘festinhas de fim-de-ano’ “  (MARQUES, 2007, p.17). Isso porque, via escola é possível 

concretizar um trabalho com a arte baseado em fins educativos, que visem à formação 

humana. 

 

 Entretanto, enquanto a escola não se posicionar sobre o ensino da dança 

de uma maneira reflexiva e ativa, as crianças irão continuar buscando danças e 

reproduzindo via outros âmbitos, como a mídia e as redes de comunicação, por 

exemplo.  

 

  “A transmissão de conhecimentos hoje, não se restringe mais a quatro 

paredes. Ao contrário, muitas vezes nossas escolas estão ‘correndo atrás’ das 

informações mais recentes e de fácil, rápido e direto acesso “(MARQUES, 2001, p.12) 

como os meios e redes de comunicação, como a internet, por exemplo. 

 

 
 
6  A DANÇA EDUCATIVA DE RUDOLF LABAN 
 

“Desejamos ver a vida de um ângulo novo e, desta forma, 
entender mais completamente as violentas batidas de 
nossos próprios corações” 

 Rudolf Laban   
 

 

 Rudolf Laban (1990) como bailarino e coreógrafo, dedicou sua vida ao 

estudo do movimento e também à proposta de dança para camadas populares e 

grandes grupos, desenvolvendo uma arte denominada por ele: dança coral, na qual um 
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grande número de pessoas se moviam juntas seguindo uma coreografia simples, 

permitindo com que bailarinos e leigos dançassem juntos de forma participativa. Esta 

dança coral permitia ao homem comum, ao dançarino, o potencial de cada um 

manifestar-se dentro de um espaço em grupo. 

 

Laban realizou diversas danças Corais, na Inglaterra e na Alemanha, 

reunindo milhares de pessoas. Dirigia coreografias simples, criadas a partir dos 

movimentos naturais que as pessoas realizavam no dia-a-dia por meio de uma 

orquestração, como em um Coral. 

 

A proposta educativa de Laban atualmente vem sendo essencialmente 

destacada, visto que ao divulgar o seu trabalho educacional na Inglaterra, criou uma 

nomenclatura para definir uma dança que oportunizava ao aluno explorar, 

experimentar, expandir, representar e colocar o seu pessoal em cada gesto e 

movimento que executava. 

 

Esta dança conhecida também por “dança criativa”, segundo Marques 

(2001), é amplamente trabalhada nos meios educacionais em diversos países do 

mundo, como Nova Zelândia, Estados Unidos, África do Sul, Canadá e Austrália. A 

autora acredita que essa nomenclatura “dança criativa ou educativa” tenha surgido em 

oposição à aula de dança, na qual os alunos deveriam aprender os movimentos de 

forma mecanizada e rígida, sem qualquer possibilidade de criação pessoal. 

 

Laban pesquisou e observou o movimento humano, trazendo-o para o centro da 

experiência humana. “Seus estudos nos levam a entender que o movimento ao mesmo 

tempo é funcional e expressivo e que todo movimento pode ser aproveitado para a 

dança”. (NUNES, GODOY; ROSA,2011, p.24) 

 

Para ele, portanto, o mesmo corpo que senta, salta, corre e brinca, pode 

dançar, mesmo que não preparado para a dança, mas a partir dos movimentos 

funcionais que já possui. 

 

O movimento em si, pode revelar pensamentos, sentimentos, desejos e até 

características emocionais do homem, “pois um simples gesto de qualquer parte do 
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corpo revela um aspecto de nossa vida interior “(LABAN 1978 apud CAMPEIZ ;VOLP, 

2004, p .169), ou seja, os movimentos possuem uma carga de expressividade muito 

além da física (externa), mas também , interna . 

 

Nunes; Godoy; Rosa (2011) abordam esta ideia e explicam que, por mais 

que o movimento seja um ato mecânico, pode ser revelador daquilo que se passa no 

interior daquele que está se movimentando. 

 

 Pois cada movimento se origina de excitações internas de nossos 
nervos, provocadas tanto pelas impressões externas imediatas, quanto 
pelas impressões externas previamente vivenciadas e experimentadas 
de nossa memória. [...]. (NUNES; GODOY; ROSA, 2011,p.25).  

 
 

Quando uma pessoa se assusta, por exemplo, seus músculos se contraem, 

quando sente-se segura e feliz, sua postura fica aberta e seu corpo relaxado, quando 

sente-se reprimida, encolhe-se naturalmente. Estes exemplos nos mostram o quanto o 

corpo pode estar ligado a fatores internos do ser humano e o quanto é revelador de 

sensações, pensamentos e emoções, por meio de simples movimentos. 

 

Barbosa (2011) relata que Laban, em sua época, notou que existia uma 

oposição entre a forma como se dava os movimentos na era pré-industrial (no que se 

refere à liberdade e amplitude dos movimentos do artesão) em relação à era industrial 

que exigia do homem ações mecânicas e repetitivas para se adequar ao ritmo das 

máquinas.  

 

Diante disso, acreditava em uma dança não somente com caráter artístico, 

mas educativo e também terapêutico, na tentativa de resgatar os movimentos naturais 

e espontâneos do dia a dia que segundo ele eram reduzidos pelo sistemático uso das 

máquinas. 

 

“Para Laban, uma experiência motora rica e diversificada da era pré-

industrial, havia sido substituída por uma experiência empobrecedora, exigida pelos 

moldes produtivos impostos com a industrialização “(BARBOSA,2011, p.23) 
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 Brasileiro; Marcassa (2008) destacam que Rudolf Laban também se 

contrapôs em relação às técnicas rígidas e mecânicas do Ballet Clássico de sua época 

e sustentava em seus estudos a importância da livre expressão, sem que houvesse 

uma imposição de movimentos ou padrões a serem executados.  

 

 Segundo Jorosky (2010) seu método se constitui em uma fonte de 

experiências significativas e vivas e contrapõe-se à aplicação de movimentos 

mecanizados, sendo que o ensino da dança voltada ao sujeito deve partir dos 

movimentos que já são comuns a ele, como por exemplo, movimentos executados em 

seu cotidiano, e assim  aprimorar o que já  existe como afinidade pessoal. 

 

Dessa forma, a proposta educativa de Laban (1990) possibilita ao aluno 

expor-se de forma natural, por meio do repertório de movimentos já adquiridos por ele. 

Não ensina apenas a técnica da dança, mas educa o sujeito, pois para ele, a educação 

deve ser completa, integrar corpo e mente, estimular o indivíduo pensar sobre o 

movimento para então dominá-lo.    

 

         A noção de que corpo e mente fazem parte de uma mesma realidade é base 

da arte de movimento de Rudolf Laban.  Por esta razão, o emprego do método Laban 

no ensino de movimento nas escolas necessita ser tão presente e importante. 

 

        De acordo com Rengel (2004), Laban aponta possibilidades múltiplas do 

movimento no processo educativo, oferecendo uma movimentação menos restrita, mas 

criativa e de acordo com o desenvolvimento da pessoa, seja ela criança, adolescente, 

jovem e mesmo adulto.  

 

Eles reforçam que  a proposta de dança educativa de Laban se caracteriza 

por permitir à criança descobrir o que lhe é natural, orgânico. Ainda que sua linguagem 

verbal não seja totalmente dominada, ela descobre sua linguagem pelo corpo e 

encontra-se livre para criar seus próprios movimentos. “A Dança Educativa é um 

método no qual não há nem um modelo a ser copiado, nem uma competição acirrada. 

Ela procura dirigir-se à criança para ajudá-la em suas necessidades individuais e 

sociais. (RENGEL; MOMMENSOHN, 2007, p.104) 
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Dessa forma, para Laban (1990), a dança na educação deve ter como 

objetivo ajudar o indivíduo a encontrar uma relação corporal com a totalidade da sua 

existência.  

 

Como proposta educacional não deve buscar a perfeição ou execução de 

danças sensacionais, mas proporcionar aos alunos diversas possibilidades de se 

expressar, com base em objetivos que visem estimular as formas espontâneas dos 

movimentos. Assim, fomenta a expressão artística e ao mesmo tempo desenvolve os 

aspectos cognitivos, psicológicos e sociais do indivíduo, sem que ele tenha que se 

submeter a padrões de movimento ou até mesmo de corpo. 

 

Com base nas ideias de Laban,  

 

 
 Acredita-se que a dança, na escola, deveria partir do pressuposto de 
que é uma manifestação corporal, não empregando padrões impostos 
com repetições do pronto, já estabelecido, mas que o entendimento do 
que se faz, como se faz, com o que faz, como poderia se fazer 
estivessem incluídos, pois seria de característica educacional. 
(CORRÊA; RIBEIRO , 2009,p. 135) 

 

 

 Barbosa (2011) a dança de Laban se afastou totalmente de um método 

rígido e mecanizado meramente decorativo, pois ele buscava em toda abordagem de 

seu trabalho, um significado profundo para cada gesto que pudesse ser realizado no 

tempo e no espaço, ou seja, buscava compreender em seus estudos, o processo de 

como se dava cada movimento, e educava os sujeitos por meio de uma dança mais 

expressiva. 

   Santos e Figueiredo (2002) expressam que a dança permite ao homem 

conhecer o mundo inventando novas maneiras de compreender a realidade. Para ele, 

na arte, não existe uma solução, pois ela leva o homem a conhecer a realidade a partir 

da mediação subjetiva e da experiência do sensível. 

 

 Argumenta ainda que se a dança for inserida na escola, poderá ser 

trabalhada de maneira que privilegie a expressividade dos alunos e estimule-os a 
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adquirir conhecimentos por meio da criatividade, na medida em que eles constroem 

relações entre o sentir, o pensar e o agir, no espaço e no tempo. 

 

 De acordo com Almeida e Godoy (2012), é preciso então, que a dança se 

faça presente também no cotidiano escolar, mas que seja uma dança que não aprisione 

o movimento (meramente reproduzida), mas que liberte no indivíduo sua imaginação e 

criatividade, que estimule uma relação mais sensível e consciente do aluno em relação 

ao seu corpo. 

 

Por essa razão, durante todo seu percurso, Laban valorizou a 

conscientização do movimento livre, ou seja, a improvisação em dança, e a partir dessa 

proposta seu método pedagógico visa ampliar o repertório de movimentos que o sujeito 

já possui 

 

 

Esta dança deve ter como objetivo reforçar as faculdades naturais de 
expressão do aluno, preservar a espontaneidade do movimento, 
fomentar a expressão artística e integrar o conhecimento intelectual 
com a habilidade criativa. (LABAN, 1990)  
 

                 

Na escola, Laban (1990) propõe a observação dos movimentos funcionais 

do cotidiano da criança, e a observação de suas emoções durante a expressão do 

corpo. 

 

Cintra (2007) enfatiza que os objetivos e os conteúdos do processo de 

ensino e aprendizagem em dança não devem se limitar à habilidades de grandes 

performances. Seu objetivo principal deve ser levar o aluno por meio de movimentos 

simples a refletir sobre suas possibilidades corporais com autonomia e exercê-los de 

forma sócio cultural. A autora ainda destaca que é por esta razão que a dança deve 

ser trabalhada com a criança desde muito cedo.  

 

  Enquanto uma atividade pedagógica na escola, a dança proporcionará 

também  
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[...] o despertar de um vínculo concreto de sujeito-mundo nas crianças, 
permite o desenvolvimento de atividades que motivam a produção de 
ação e compreensão, beneficiando o estímulo para ação e decisão no 
desenrolar das mesmas, fortalecendo a autoestima, a autoimagem, a 
autoconfiança e o autoconceito da criança. (CINTRA, 2007 p.14) 

 
 

 
Outro aspecto fundamental no trabalho com a dança educativa na escola é 

que ela não exclui indivíduos em seu processo [...] por não exigir habilidades motoras 

previamente especializadas, oferece a oportunidade de participação integrativa de 

pessoas de vários contextos sociais”. (CAMPEIZ; VOLP, 2004, p.171) Dessa forma, 

todos podem vivenciar o prazer de se expressar criativamente de acordo com suas 

próprias habilidades.  

 
 

Ao pensar na dança no contexto escolar, devemos ter como prioridade 
os processos pedagógicos, em que o processo e o produtos são 
fundamentais para se compreender a importância de uma prática que 
respeite o corpo e a liberdade de expressão dos alunos. Não podemos 
perder de vista a humanização, a inclusão, a ludicidade, os princípios 
artísticos e as diversas estéticas. (SANTOS; FIGUEIREDO, 2002, 
p.110) 

 

 

A ludicidade é um outro fator que deve ser desenvolvido e está amplamente 

ligado ao trabalho com dança. Para Cintra (2007), a dança na escola deve ser aplicada 

como atividade lúdica e por desenvolver habilidades motoras no indivíduo, podendo 

funcionar como uma ferramenta na alfabetização e aquisição da linguagem escrita, pois 

[...] o processo de ensino/aprendizagem é um ato dinâmico, onde o corpo não pode 

ficar estático e sem prazer e emoção. (BOTELHO, 2005, p.17) 

 

Botelho (2005) ressalta que ao aplicar atividades com dança é preciso que 

o educador esteja atendo aos gestos das crianças e perceba se são espontâneos, 

prazerosos, criativos. Reforça que a ludicidade deve estar presente em toda a 

abordagem para que os alunos se sintam interessados.  

 

O autor destaca também que o papel fundamental da dança educativa é o 

de não copiar movimentos massificados ou aderir aos modismos dos meios de 
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comunicação, pois o professor estaria limitando o aluno e bloqueando suas 

capacidades de ser criativo e espontâneo.  

 

Salienta também que o professor não deve ensinar o aluno como dançar e 

sim favorecer a aprendizagem como mediador. Deverá estimular as crianças a 

dançarem de forma natural e não impor coreografias prontas.  

 

Laban (1975) apud Corrêa; Ribeiro (2009, p.137) descreve que o ensino da 

dança nas escolas pode ser comparado ao ensino da natação e que existem etapas 

de ensino a serem exploradas, pois [...] o professor de natação não vai jogar o aluno 

na água, e sim, proporcionar técnicas adequadas ao ensino.  

 

 Do mesmo modo o professor deverá criar estratégias para aproximar o 

aluno da dança, aos poucos, utilizando o impulso natural do aluno em favor da 

construção de uma aprendizagem mais elaborada acerca dos movimentos de seu 

corpo. 

 

 
A ideia direta é que o professor deve encontrar sua própria maneira de 
estimular o movimento, e, posteriormente, a dança com seus alunos, 
elegendo entre uma coleção de temas de movimentos básicos aquelas 
variantes adequadas à etapa e ao desenvolvimento do aluno e da 
maioria da classe. (LABAN, 1975 apud CORRÊA; RIBEIRO, 2009, 
p.137) 
 
 

 

Com base nas ideias de Laban, a maneira que o professor deverá estimular 

o movimento do aluno é partindo do que ele já conhece. Mas diante disso é preciso 

considerar que cada aluno irá possuir um repertório diferenciado, tanto pelo seu nível 

de desenvolvimento quanto pelo contexto social e cultural em que vive. 

 

Cintra (2007) destaca que tendo em vista que o contexto escolar abriga 

diferenças culturais, é importante que o professor, como mediador, estimule a 

participação de todos os alunos, respeitando suas vivências e experiências fora da 

escola, considerando-os como parte do processo educativo.  
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O autor ainda reforça que na medida em que os alunos se sentem 

participantes do processo, despertam em si um sentimento de motivação em relação 

às propostas que a escola traz. 

 

    Segundo Cavasin (2003), a escola em seu papel essencial para a 

realização deste trabalho, deve dar respaldo aos professores e auxiliá-los, pois sua 

função primordial é oportunizar a socialização do saber, possibilitando uma 

aprendizagem de todas as maneiras possíveis. O autor ainda aponta que: 

 

Na escola, o ensino da dança visa ao processo criativo, devendo estar 
professor e aluno sempre motivados para as aulas. É de fundamental 
importância que haja um planejamento profundo e consciente dos 
objetivos a serem alcançados bem como a utilização de estratégias 
pluridimensionais que estabeleçam relações entre as demais 
disciplinas e que permitam ao aluno desenvolver sua personalidade 
através de seus conhecimentos, de suas habilidades, de seus 
comportamentos e da própria consciência corporal sobre as 
individualidades e limitações. (CAVASIN,2003, p.04) 
 
 

 

Entretanto, o professor, muitas vezes, “[...] por sua formação, sente-se 

incapacitado para explorar o corpo no cotidiano escolar. A organização escolar leva a 

acreditar que o aluno só aprende sentado” (SCARPATO, 1999, p.25). Por esta razão, 

acaba por não aderir a novas possibilidades no ensino e nem fazer uso de práticas 

dinâmicas que estimulem nem o movimento, muito menos a dança.  

 

Santos; Lucarevski e Silva (2005) afirmam que na escola também há 

preconceito em relação ao trabalho com a dança devido uma visão machista, enraizada 

em nossa cultura de que a dança deve ser praticada apenas por pessoas do sexo 

feminino, isso porque “[...] especificamente no Brasil, é maior a presença de meninas 

do que meninos na prática do ensino do ballet “(SANTOS; LUCAREVSKI; SILVA, 2005, 

p.10) por exemplo. 

 

Esse discurso pode ser identificado na fala de alguns pais e até mesmo de 

educadores, todavia: 

 

 



 

 

69 

 

 Por tantos benefícios emocionais e psicossociais, a dança deveria 
também fazer parte da educação integral dos meninos. Percebe-se nos 
adolescentes e mesmo em muitos homens, limitações nas habilidades 
de expressão corporal, ritmo, coordenação motora, delicadeza, fala e 
comunicação, enfim nos muitos aspectos que são priorizados apenas 
para o considerado ‘sexo frágil’ [...] atividades realizadas pelos dois 
sexos, auxiliariam na quebra de estereótipos impostas pela postura 
machista predominante na sociedade brasileira. (SANTOS; 
LUCAREVSKI; SILVA, 2005, p. 10) 

 
 
 

O preconceito sobre a dança é também destacado por Marques (2007) em 

primeiro, pelo fato de muitos pais e até mesmo os próprios alunos considerarem a 

dança “coisa de mulher”, em segundo porque ainda se faz presente na sociedade um 

certo receio de se trabalhar com o corpo, devido às ideias e proibições impostas pelo 

catolicismo, e em terceiro, um preconceito veiculado à própria arte e o artista na 

sociedade, que é visto como excêntrico ou insano. 

 

“Tanto o corpo quanto a dança ainda são cobertos por um mistério, um braço 

negro que a grande maioria da população escolar ainda não conseguiu investigar, 

explorar, perceber, sentir, entender, criticar” (MARQUES, 2007, p.21) 

 

De acordo com Furtado (2012), o professor não precisa dominar estilos e 

técnicas de dança, mas precisa ter a coragem para quebrar certos preconceitos ligados 

a ela. Assim também, deve pensar em uma proposta com dança que desperte a 

sensibilidade do aluno e também seu interesse.   

 

     Como afirma Botelho (2005) a atuação dos educadores sobre o processo 

de ensino/aprendizagem deve considerar o aluno não como um corpo que foi 

programado para imitar, mas compreender que esse aluno só estará satisfatoriamente 

realizado se ele estiver participando de forma ativa das atividades, sendo espontâneo 

e criativo, na medida em que rompe com as limitações de seu próprio corpo e descobre 

a quantidade de gestos que consegue criar e realizar. 

 

  A dança, em seu caráter educativo 

 

[...] amplia o campo de conhecimento do educando possibilitando 
descobrir um ser humano capaz de sonhar com o que será capaz de 
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realizar, com direito de opinar e modificar as situações mediante suas 
e vivências socioculturais. Isso significa que a dança sem dúvida 
contribui muito para momentos de lazer prazerosos e motiva o aluno 
desenvolver a espontaneidade. (FURTADO,2012, p.16) 

 

Contudo, a postura acadêmica do professor segundo Cintra (2007), não está 

garantindo maior mobilidade à agilidade do aluno, tenha ele qualquer idade. O 

pensamento de que só se aprende com o uso da mente, negando a utilidade do corpo 

no processo de construção da aprendizagem, ainda encontra-se presente em diversas 

escolas, um pensamento equivocado e que não reconhece toda a dimensão de um 

trabalho corporal dentro do espaço escolar. 

 

É o meio de nossos corpos, dançando, que os sentimentos cognitivos 
se integram aos processos mentais e que podemos compreender o 

mundo de forma diferenciada, ou seja, artística e estética. É assim 
que a dança e o corpo na dança, tornam-se fonte de conhecimento 

sistematizado e transformador. (CINTRA, 2007, p .37) 

 

 

Devemos sempre repensar o processo educacional, preparar o indivíduo 

para a vida e não para mero-acúmulo de informações, portanto é fundamental que se 

questione mais sobre educação [...] (CINTRA, 2007, p.38) 

 

 O professor, o pedagogo, o educador, como mediadores do conhecimento, 

deve refletir sua prática pedagógica dia a dia e desenvolvê-la com autonomia, 

explorando o conhecimento de maneira diversificada e significativa. 

 

 Com base em uma proposta de dança educativa, deve priorizar a liberdade 

e a espontaneidade dos movimentos de seus alunos, levando-os a compreender a arte 

de maneira enriquecedora e construtiva. 

 

 Dessa forma, acreditamos que o sujeito/ aluno se aprimora desenvolvendo 

suas potencialidades, amplia seus referenciais de mundo, cria asas para a imaginação, 

constrói ideias, sente-se livre para exprimir sentimentos e emoções, aprende a se 

conhecer melhor e se libertar por meio da linguagem do corpo, mesmo quando as 

carteiras da sala e os muros da escola o aprisionarem.  
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Esperamos, sinceramente, que seu corpo e seu movimento possam 

comunicar aquilo que muitas vezes suas palavras têm dificuldades para dizer. Afinal, 

tal como Laban diz,  

 
 
As palavras que exprimem sentimentos, sensações, emoções ou certos 
estados espirituais e mentais não são capazes de fazer mais do que 
arranhar de leve a superfície das respostas interiores que as formas e 
ritmos das ações corporais têm condições de evocar. O movimento, em 
sua brevidade, pode dizer muito mais do que páginas e páginas de 
descrições verbais. (LABAN,1978 apud CAMPEIZ E VOLP, 2004, 
p.170).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

“A mente que se abre para uma nova ideia,  

jamais voltará ao seu tamanho original...” Albert Einstein.  

 

Feitas as colocações até o presente momento, concluiu-se que o conhecimento 

dos estudos teóricos dos renomados autores Rudolf Laban, Henri Wallon e Michel 

Foucault se apresentou para mim, futura professora e pedagoga, como de fundamental 

importância.  
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Por meio de suas contribuições teóricas pude observar que é possível e se faz 

necessário desenvolver dentro da escola um trabalho com a dança, comprometido com 

uma ação pedagógica crítica e transformadora, mostrando ao aluno que a dança é vida, 

linguagem, comunicação, liberdade e a vida tem significado.  

 

O trabalho docente com a dança numa perspectiva transformadora vem ao 

encontro da teoria da dança educativa de Rudolf Laban, em oposição aos movimentos 

mecânicos, que aprisionam o indivíduo, pois seus estudos mostram que sua proposta 

se baseia na expressão livre do sujeito, acreditando que por meio dela, ele possa 

revelar seu interior e relacionar-se com o externo de forma significativa enquanto uma 

experiência corporal particular e singular. 

 

Assim ocorre uma ruptura com os métodos tradicionais que valorizam no aluno 

seu desempenho, sua inteligência, e a escola deixa de ser vista como “uma instituição 

de sequestro como a prisão, o hospital e o quartel, que disciplina o sujeito, vigia, 

reprime e restringe seus movimentos, a fim de torná-los sujeitos dóceis, para que dessa 

forma não reflitam sobre sua própria posição no mundo", como enfatiza Michel 

Foucault.  

 

Afinal, saber dominar os conteúdos da ciência e também da cultura é participar 

do mundo e da vida de forma efetiva. 

 

Para Wallon, “se encontram no mesmo plano o espaço físico, o movimento, as 

emoções e a afetividade”. Então, trabalhar com a dança é levar o educando a se abrir 

para as relações com o mundo porque ela envolve o movimento dos corpos, o ritmo 

como estrutura dada e sua recepção por parte de quem a executa.  

 

A dança é um movimento presente na vida porque comunica e transmite 

emoções, e assim, também como propõe Wallon, a afetividade é valorizada no 

desenvolvimento do indivíduo, pois o sujeito passa a ser considerado em sua 

totalidade. Então, o ensinar envolve “apropriar-se de conceitos produzidos em 

situações concretas na história da humanidade, pelo coletivo humano, pelo sujeito que 

aprende, pelo sujeito que ensina e pelo objeto da aprendizagem”.  
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Compreendemos, portanto, que nós educadores, precisamos nos tornar mais 

flexíveis e abertos para estarmos realmente envolvidos nos processos de mudança, 

onde o foco não esteja centrado apenas na prática docente, mas também em processo 

de formação.  

 

Precisamos permitir que nossos esforços reflitam nossa própria individualidade 

de ideias, para que possamos apreciar o calor humano das salas de aula, sem o vazio 

puramente intelectual. 

 

 Nesse sentido, afetivo e cognitivo devem caminhar juntos para que possamos 

resgatar esta capacidade que a Educação tem de trazer humanidade ao homem. 

 

Para isso, a nosso ver, os alunos precisam ler mais livros, ouvir mais músicas, 

assistir mais peças teatrais, dançar mais e compreender que seus pensamentos 

críticos poderão prepará-lo para analisar situações problemáticas que fazem parte de 

sua vida. 

 

 Poderemos, por comodismo, aceitar as coisas como estão, apenas transmitindo 

o que nos foi transmitido. Mas poderemos, de outro modo, conscientes de nosso papel, 

contribuir com nossa atuação na escola ou fora dela, reforçando as características 

humanas e as possibilidades de ampliação do campo de atuação consciente e criativa 

de nossos alunos, assim como sua capacidade de se auto formarem e se auto 

realizarem, fazendo do mundo, que será o deles, um mundo à sua medida, conciliando 

desejo e necessidade.   
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