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Resumo: Vivemos em uma sociedade que contribui para a formação de pessoas
fragmentadas, as quais se especializam em determinadas atividades, em um tipo de
raciocínio, hipertrofiam algumas funções cerebrais e partes do corpo em detrimento
de outras. Pessoas condicionadas pelo bombardeio diário de informações
provenientes dos meios de comunicação e da cultura de massa que impõem
modelos prontos e influenciam diretamente na capacidade de percepção e atuação
na sociedade. Pensando na possibilidade de acesso à cultura para as pessoas,
elaboramos o Projeto Desenvolvendo a Dança no Magistério, uma parceria entre o
Instituto de Artes da Unesp e a Escola Estadual Alexandre de Gusmão. Ele se
constituiu por um conjunto de ações que visaram ampliar o ingresso da arte nas
comunidades mais carentes por meio da introdução da linguagem da dança no
ambiente escolar. Essas ações artístico-pedagógicas foram oferecidas a essa
escola durante o ano letivo de 2003 por meio da exibição de um vídeo-documentário
do grupo Stomp; de uma oficina de dança e percussão corporal de nome Batuque
no Corpo; de uma exposição de fotos sobre as danças da cultura popular tradicional
brasileira, da apresentação do espetáculo do grupo de teatro didático da Unesp
Atrás do Grito, e do curso de mesmo nome do projeto, Desenvolvendo a Dança no
Magistério. As quatro primeiras ações foram abertas à totalidade dos alunos e à
comunidade circunvizinha; e o curso, foi dirigido apenas aos alunos do magistério
dessa escola. Acreditamos que o objetivo inicial do projeto, de levar a cultura da
dança para a escola, foi atingido. Porém, o interessante foi que obtivemos
resultados complementares. A parceria estabelecida entre a universidade e a escola
aconteceu de fato. A comunidade circunvizinha também participou do projeto, até
sugerindo propostas de atuação para o próximo ano. Um projeto dessa natureza
pode contribuir para o desenvolvimento profissional de nossos alunos despertando o
interesse por ações educativas e sociais, fundamentais para a construção de uma
sociedade transformadora.
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APRESENTAÇÃO
A capacidade de se expressar por meio do corpo é intrínseca ao ser humano, é
uma característica que se aprimora continuamente, desde as civilizações mais antigas. Nessa
medida o movimento se constitui em um dos principais meios de interação entre o homem e o
mundo a sua volta, desde as ações mais simples até o conjunto de ações simbólicas e
complexas que compõem a arte da dança.
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Vivemos em uma sociedade que contribui para a formação de pessoas
fragmentadas, as quais se especializam em determinadas atividades, em um tipo de raciocínio,
hipertrofiam algumas funções cerebrais e partes do corpo em detrimento de outras. Pessoas
condicionadas pelo bombardeio diário de informações provenientes dos meios de comunicação
e da cultura de massa que impõem modelos prontos e influenciam diretamente na capacidade
de percepção e atuação na sociedade.
Neste sentido, a prática da dança seria uma forma de resgatar e ampliar a
percepção das pessoas, com a ampliação da consciência corporal, buscando favorecer a
integração do corpo, mente e emoções por meio do contato com essa manifestação artística.
Por isso, a importância fundamental de que o ensino da linguagem da dança realmente ocorra
nas escolas públicas. O que nos parece a melhor alternativa para democratizar uma linguagem
tão elitizada dentro da realidade socioeconômica brasileira.
O PROJETO “DESENVOLVENDO A DANÇA NO MAGISTÉRIO”
Pensando na possibilidade de acesso à cultura para as pessoas, elaboramos um
projeto de ação que procurasse estabelecer redes de comunicação entre a escola – que é um
local de aquisição de conhecimentos – e a comunidade.

Assim nasceu o Projeto

Desenvolvendo a Dança no Magistério, uma parceria entre o Instituto de Artes da Unesp e a
Escola Estadual Alexandre de Gusmão.

Ele se constituiu por um conjunto de ações que

visaram ampliar o ingresso da arte nas comunidades mais carentes com a introdução da
linguagem da dança no ambiente escolar.
O primeiro critério na escolha da escola na qual se desenvolveu o projeto foi a
localização da instituição e o fato de ser uma escola pública que oferece o curso de magistério.
Próxima a favela Heliópolis, a escola atende a uma parcela significativa dos moradores desta
comunidade. Além disso, em levantamento feito nas escolas públicas da região (ainda em
2002), foi constatada a inexistência de atividades que enfocassem a dança como manifestação
artística.
No período de março a novembro de 2003, o projeto promoveu por meio de um
conjunto de ações artístico-pedagógicas, o contato efetivo dos alunos desta escola com a
linguagem da dança.
Essas ações foram oferecidas à escola durante o ano letivo mediante exibição de
um vídeo-documentário do grupo Stomp; de uma oficina de dança e percussão corporal de
nome Batuque no Corpo; de uma exposição de fotos sobre as danças da cultura popular
tradicional brasileira; da apresentação do espetáculo do grupo de teatro didático da Unesp Atrás

396

do Grito, e do curso de mesmo nome do projeto, Desenvolvendo a Dança no Magistério. As
quatro primeiras ações foram abertas à totalidade dos alunos e à comunidade circunvizinha; e o
curso, foi dirigido apenas aos alunos do magistério dessa escola.
Com o intuito de ampliar o repertório cultural e potencialidades criativas e
expressivas dos participantes, o projeto esforçou-se não só por favorecer a prática da dança,
mas também por promover debates nos âmbitos da arte, estética, cultura, filosofia, realidades
históricas e sociais dos participantes pela apreciação estética das manifestações artísticas
presentes na sociedade. Portanto, procuramos o envolvimento da comunidade nas atividades
propostas pelo projeto.
As ações desenvolvidas pelo projeto, em contato com o conjunto de
circunstâncias encontradas na escola, propiciaram o recolhimento de informações que,
mediante um olhar atento, permitiu identificar alguns fatores que impedem o desenvolvimento
de atividades artísticas, mais especificamente a dança na escola, como também apontar
caminhos para o repensar as práticas artísticas no ambiente escolar como uma possibilidade de
ampliação do repertório cultural dessas pessoas.
OBJETIVOS
O objetivo primeiro do projeto: levar a cultura da dança para a escola, decorreu
da convicção de que o movimento constitui um dos principais meios de interação entre o
homem e o mundo a sua volta, desde as ações mais simples até o conjunto de ações
simbólicas e complexas que compõem esta linguagem artística.
Tendo em vista esse objetivo maior, foi preciso criar condições para que a
linguagem da dança pudesse, no ambiente escolar, ser vivenciada como fator de
desenvolvimento e de ampliação da consciência corporal, por experiências diversas de
expressão e comunicação do corpo.
Dessa forma, procuramos oferecer um conjunto de ações artístico-pedagógicas
que desenvolvessem nos estudantes uma percepção do caráter coletivo da dança, da
importância desta linguagem na integração entre as pessoas, e que estabelecessem o diálogo
para troca de experiências, possibilitando um contato maior com o aspecto cultural e estético da
dança. E também ações que promovessem a relação entre a dança, o movimento em si e a
educação.
No decorrer do projeto procuramos colher informações com a aplicação de um
questionário aplicado tanto no início como no final do curso oferecido aos alunos do magistério.
Essas informações possibilitaram uma primeira identificação de alguns aspectos que norteiam o
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universo cultural dos alunos que freqüentam o curso magistério dessa escola, e que serão
futuros educadores. Essa análise não se limitou a apontar os problemas enfrentados pelos
profissionais dispostos a trabalhar a linguagem da dança na escola, mas em apontar caminhos
capazes de minimizar as chances de fracasso de um projeto de dança idealizado para uma
escola da rede pública de ensino.
AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO “DESENVOLVENDO A DANÇA NO MAGISTÉRIO”
A primeira atividade que promovemos foi a exibição do filme Stomp, em duas
sessões, que receberam um público de 40 pessoas. Esse vídeo-documentário apresentou uma
colagem de performances do grupo norte-americano – que dá nome ao filme – o qual trabalha
com técnicas diversificadas de percussão, montando coreografias a partir de situações do
cotidiano. Como eles utilizam bases de ritmos contagiantes (funk, samba, ritmos latinos), e a
movimentação é muito dinâmica, percebeu-se uma grande identificação das pessoas presentes,
em sua maioria adolescentes da comunidade e do ensino médio da escola.
Além disso, ao produzir sons de objetos de uso cotidiano, que é a proposta do
grupo Stomp, o público sentiu-se estimulado a experimentar e criar. Portanto, ao final de cada
sessão, após as discussões, divulgamos o próximo evento, que seria a oficina de dança e
percussão corporal Batuque no Corpo, a grande oportunidade de colocar em prática um pouco
do que foi visto.
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No entanto, a oficina foi prejudicada, por um problema de comunicação na
escola: ocorreu no dia 16 de outubro, logo após o ponto facultativo do dia dos professores. Por
isso, recebemos apenas oito participantes. Mesmo assim, o objetivo de estimular a criatividade
aliando a dança e a percepção rítmica, foi alcançado.
Como terceira ação, realizamos a abertura da exposição Danças Populares
Brasileiras, na qual organizamos um mural no pátio da escola, com fotos e informações sobre
as principais danças populares. Essas fotos permaneceram expostas durante um mês, com
visitação aberta aos alunos, funcionários, corpo docente e à comunidade.
A apresentação do grupo de teatro didático da Unesp Atrás do Grito foi um
momento importante no cotidiano escolar, pois a escola “parou” para assistir o Festeatro para
saudar a povaria... Esse espetáculo de folguedos e danças regionais fez muito sucesso entre o
corpo escolar e a comunidade, que, em seus comentários, disseram nunca ter visto uma
manifestação artística dessa natureza.
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Outra ação artístico-pedagógica desenvolvida pelo projeto foi o oferecimento do
curso Desenvolvendo a Dança no Magistério (anexo 1). O curso aconteceu durante o ano letivo,
com a participação de 14 alunos da escola pertencentes ao ensino médio. Abordamos
elementos técnicos voltados à aquisição de repertório motriz, ampliação da consciência
corporal, apreciação estética, desenvolvimento da criatividade e expressão corporal. Nesse
sentido, procuramos estabelecer uma interface entre a linguagem da dança e a educação, uma
vez que os participantes serão futuros educadores no ensino fundamental.
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Aconteceu uma festa de encerramento do projeto na escola, na qual os alunos do
curso apresentaram uma coreografia e receberam certificados de participação. Este grande
evento aconteceu no dia 13 de novembro de 2003 e recebeu um público de mais ou menos 200
pessoas.
Todos os segmentos da escola estavam representados. Havia alunos do ensino
médio regular e do magistério, professores, funcionários, direção e parentes e amigos. O evento
foi muito aplaudido e elogiado e, segundo depoimentos de professores e alunos, apresentou
algo inovador dentre as diversas apresentações que já ocorreram na instituição.

Por conseguinte, os depoimentos que registramos, nos quais procuramos
identificar o

impacto da implantação do projeto na escola, elaboramos dois questionários

(anexo 2), que aplicamos aos alunos do curso Desenvolvendo a Dança no Magistério, com o
objetivo de traçarmos um perfil dos participantes e vislumbrarmos nossa atuação. A análise
(anexo 3) mostra que essas pessoas, futuros educadores, do sexo feminino, possuem uma
visão em relação à arte e a linguagem da dança voltada ao senso comum, e que foi se
alterando no processo, mas que necessita ainda de muitas informações para uma mudança
mais expressiva. Houve transformação no discurso. Mas, sem dúvida, para uma apreciação
contextualizada e um possível desdobramento dos conceitos abordados para uma atuação na
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escola, é necessário um leque maior de informações, reflexão e discussão que contemple os
diferentes significados atribuídos a essas manifestações socioculturais.
RESULTADOS
Acreditamos que o objetivo inicial do projeto, de levar a cultura da dança para a
escola, foi atingido. Mais ainda, o interessante foi que obtivemos resultados complementares.
A parceria estabelecida entre a universidade e a escola aconteceu de fato. A
escola se mobilizou e “comprou” o projeto incorporando nossas ações ao seu cotidiano. É claro
que enfrentamos problemas operacionais, como, por exemplo, no dia da oficina, seguinte ao
ponto facultativo dos professores, ou momentos em que necessitamos do aparelho de som e o
mesmo estava trancado em um armário que não tínhamos chave, e tantas outras pequenas
coisas do dia-a-dia.
A comunidade circunvizinha também desempenhou um papel interessante, pois,
nas primeiras ações compareceu timidamente, e aos poucos foi se envolvendo, a ponto de, na
apresentação do grupo Atrás do Grito, participar – interagindo com os atores em uma grande
ciranda. E ainda sugeriu várias propostas de atuação para o próximo ano.
As alunas bolsistas envolvidas disseram que: “a contribuição deste projeto para a
nossa formação como arte-educadoras, foi de grande importância para o nosso crescimento.
Este amadurecimento profissional ocorreu por conta das dificuldades que tivemos de enfrentar,
ao concretizarmos um projeto ideal, ao nos depararmos com a dura realidade de uma escola
pública, com todos os seus problemas e limitações. Mesmo assim, conseguimos comprovar que
é possível desenvolver de maneira satisfatória, experiências muitas vezes consideradas
utópicas em relação ao contexto de uma escola pública”. Esse depoimento mostra que a
implantação de um projeto dessa natureza atua no desenvolvimento profissional de nossos
alunos, despertando o interesse por ações educativas e sociais, fundamentais para a
construção de uma sociedade transformadora.
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ANEXOS
Anexo 1
A proposta do curso “Desenvolvendo a Dança no Magistério”
O curso Desenvolvendo a Dança no Magistério tem como proposta propiciar ao
aluno do magistério um maior conhecimento da arte por intermédio do corpo e do movimento, e
por meio do dançar. A linguagem da dança proporciona a integração entre as pessoas, o
desenvolvimento da motricidade, da criatividade e da expressão corporal. E ainda, pode ser
vista como uma forma de apreciação estética presente em nosso meio sociocultural. O aspecto
lúdico, presente nesta forma de expressão, possibilita a ampliação do repertório motriz das
pessoas.
Nesse contexto, a linguagem da dança contribui para a formação dos futuros
professores que atuarão no ensino fundamental. Para tanto, utilizamos os conhecimentos de
Rudolf Laban (estudioso do movimento humano) como suporte teórico prático para as
atividades propostas.
As experiências práticas somadas aos conceitos abordados sobre o corpo e o
movimento expressivo devem fornecer conhecimentos suficientes para que as futuras
intervenções desses alunos no ensino fundamental considerem a linguagem da dança como um
dos elementos constitutivo do sujeito em seu desenvolvimento, podendo auxiliar no processo de
aprendizagem das crianças.
OBJETIVOS GERAIS
Propiciar aos alunos a conscientização do corpo e o desenvolvimento da auto-expressão
criativa segundo estudos de Rudolf Laban e técnicas específicas de expressão corporal.
Possibilitar uma análise crítica em relação às formas de movimento e seu significado
dentro de um contexto educativo sociocultural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ampliar as formas de movimento de cada aluno; entendimento da fala corporal;
movimentação e gestualidade como expressões do corpo.
Oferecer subsídios práticos e teóricos para que o aluno possa usar a linguagem
da dança com as crianças no ensino fundamental.
Aproximar estes educadores da atividade artística, no intuito de obter, ao término
do curso, uma apresentação elaborada pelo grupo a partir das experiências vividas.
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PÚBLICO-ALVO
Alunos de terceiro e quarto ano do ensino médio – magistério.
DURAÇÃO
Março a novembro de 2003.
CONTEÚDOS
O curso teve como sustentação a teoria de Rudolf Laban, na qual são
desenvolvidos os conceitos básicos para a aquisição do movimento expressivo. São eles:
1. Conscientização corporal:
♣ Conceito de movimento – elementos de análise do movimento;
♣ Quais as partes do corpo que se movimentam – ênfase nas articulações – e
como se projetam no espaço;
♣ Qual o gasto de energia ou força durante o movimento – ênfase no controle
respiratório;
♣ Principais movimentos executados pelo corpo humano (flexionar – estender,
levantar – descer, inclinar – curvar, rotar, movimento circular, torcer e
deslocar);
♣ Percepção auditiva: musicalidade e ritmo.
2. Introdução ao Método Laban – Fatores do Movimento:
♣ Espaço
-

Direções (frente e atrás, lados, diagonais, acima e abaixo);
Níveis (alto, médio e baixo);
Dimensões (pequeno, médio e grande).

♣ Dinâmica
-

Intensidades diferentes (leve, médio e forte);
Peso – contração e descontração do tônus;
Equilíbrio – qualidades e centro de gravidade.

♣ Fluência
-

Controlada – retração;
Livre – expansão.

♣ Tempo
-

Velocidades – devagar, médio e rápido;
Pausa – controle do movimento, atenção e desatenção;
Percepção do tempo interno.
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3. A dança como elemento sociocultural e pedagógico:
♣ Danças Folclóricas (Cultura Popular Tradicional Brasileira)
-

Localização geográfica das manifestações;
Identificação dos brincantes;
Evolução histórica e função social;
Experimentação de alguns passos e seqüências de dança.

♣ Breve panorama histórico da dança no ocidente
♣ Conceitos pedagógicos
-

Importância da motricidade no desenvolvimento infantil.

4. Apreciação estética da dança a partir dos fatores do movimento,
conceituados por Laban.

ESTRATÉGIA
No intuito de proporcionar um melhor entendimento dos conteúdos propostos
para o curso, optamos por desenvolver aulas teóricas e práticas.
Por meio das experiências com jogos de integração, exercícios individuais para
aprimoramento da consciência corporal, dinâmicas que associem o movimento à música ou ao
ritmo interno de cada um, as alunas tiveram oportunidade de contato direto com a dança. Ao
mesmo tempo, tiveram acesso a instrumentais para análise dos exercícios (como, por exemplo,
vídeos), produtos estéticos da dança; discussões, leitura de pequenos textos, jogos de
palavras, para estimular a curiosidade e a capacidade de descobrir ou redescobrir conceitos.
Portanto, esta abordagem teórico-prática desenvolveu diversas formas de
experienciar a dança e seus fundamentos básicos, segundo as idéias de Laban. Juntamente
com a valorização do processo de cada aluna, sempre considerando as dificuldades, os
questionamentos e as particularidades do grupo.
AVALIAÇÃO
Os critérios estabelecidos para a avaliação do desenvolvimento das alunas no
decorrer do curso foram:
•
•
•
•

Assiduidade;
Participação e desempenho durante os exercícios;
Participação nas discussões e leitura dos textos propostos;
Elaboração do trabalho final.
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Estes critérios foram especificados pelos seguintes conceitos: regular, bom e
muito bom.
Além disso, houve a aplicação de um questionário inicial, no intuito de fazer um
levantamento das experiências anteriores das alunas na área de dança, alguns conceitos
referentes às áreas de arte e educação, e saber quais as expectativas em relação ao curso. E
um questionário final, para apurar as modificações em relação aos conceitos abordados no
primeiro e proporcionar uma avaliação dos resultados do curso, pelas alunas.
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Anexo 2
Projeto Desenvolvendo a Dança no Magistério

Questionário 01 - 14 pessoas pesquisadas
1) Perfil dos entrevistados:
nº alunas
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Faixa etária das alunas
29%

57%

14%

16 até 20 anos
mais de 30 anos

Idade
20
18
17
59
53
44
32
29
23
19
16

21 até 30 anos

2) Experiência em dança:
Declaram possuir experiência
anterior em dança

Sim
43%

57%

Não

2.1) Das que tiveram experiência em dança, tratou-se:

Vivência em dança das alunas
Danças de Salão
Jogos Esportivos (classificaram como dança)
Assistiu Espetáculo (Ao vivo e TV)
Ballet
Axé
Danças folclóricas
Jazz
Teatro (classificaram como dança)
Dança do Ventre
Funk

Nº alunas

5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
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3) Resposta das alunas a questão o que é dança?
Nº

Tentativas de conceituação das alunas alunas
Movimentos e expressões corporais
Produto da cultura
Danças de salão
Veículo para expressão pessoal
Atividade que beneficia corpo e mente
Movimento sensual
Atividade que fortalece o corpo
Atividade que proporciona agilidade e elasticidade
Processo com várias etapas
Atividade que envolve todo o corpo
Arte
Saúde
Atividade relaxante
Atividade associada ao prazer
Atividade associada ao ritmo e a música
Atividade física
Atividade que expressa sentimentos
Não conseguiu formular um conceito

6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4) Interrogadas sobre a contribuição da dança no desenvolvimento da criança, apontaram:

Respostas das alunas
Integração
Desinibição
Flexibilidade
Coordenação motora
Leveza nos movimentos
Expressão corporal
Auxilia no crescimento/ desenvolvimento corporal
Auxilia no processo de aprendizagem
Torna a criança mais ativa
Instrumento motivador
Auxilia no processo do conhecimento (formulação de conceitos)
Autoconhecimento
Criatividade
Auto-estima
Relaxamento
Diversão
Auxiliar no ensino da música
Amplia a percepção de limites e espaços
Promove o desenvolvimento cultural

Nº alunas
3
5
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
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5) O que entendem por arte:

As pesquisadas entendem por arte
6%

6%

20%

6%
6%

13%

6%
6%
6%

13%
6%

6%

Não conseguiram esboçar um conceito

Algo contido na cultura

Criatividade

Expressão individual da alma do artista

Coisas boas

Busca da beleza

Tudo

Obras e trabalhos que devem ser admirados

Expressão

Artesanato

Faz parte de tudo

Habilidade

6) O que entendem por cultura:

Entendem por cultura
6%
6%

6%

6%

18%
13%

6%
13%

13%

13%

Não conseguiram esboçar um conceito

História

Ligada a arte

Todos possuem

Conhecimento

Costumes

Origem de tudo

Ferramenta de aprimoramento

Tudo o que uma sociedade vivencia

Valores
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7) Número de alunas com proposta para o aprimoramento do Curso:

Nº de alunas com proposta para o
aprimoramento do curso
5
5
4,5
4
3,5
3
2,5

2

2
1,5

d

1

1

1

1

1
0,5
0

Não possuem sugestões

1

Maior direcionamento para a criança
Deseja aprender danças de salão
Que sejam dados todos os tipos de dança
Toda turma assistir a um espetáculo
Fazer uma apresentação
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Projeto “Desenvolvendo a Dança no Magistério”
Questionário 02 - 14 pessoas pesquisadas
1.

Declararam as alunas ao término do curso
8%

23%

69%

Modificadas as concepções sobre dança
Não modificadas as concepções sobre dança
Não responderam
1.1.
Entre as alunas que declararam modificadas as concepções sobre dança, foram
destacados os aspectos:
* A dança pode ser composta por movimentos espontâneos e livres;
* Pode-se compor uma coreografia através da combinação de movimentos simples;
* A única condição para dançar é ter corpo;
* A dança não se restringe a marcação de passos ou coreografias;
* Antes de ser uma atividade física a dança é uma linguagem artística;
* Movimentos cotidianos podem compor uma coreografia, e
* É uma atividade que promove a integração.
Obs: É explícita, nas respostas das alunas, a declaração de que suas concepções sobre dança
não foram modificadas – o entendimento da palavra concepção como sinônimo de gostar.
2. Ao término do curso, 100% das alunas consideram a dança favorável ao desenvolvimento da
criança.
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3.

Nº de alunas que declararam
modificado o entendimento sobre
arte
11
15
10

sim
não
não respondeu

5
0
4.

Entre as alunas que declaram modificado o
entendimento sobre arte
1 aluna

10 alunas

Limitaram-se ao âmbito da dança
Abrangeu outras linguagens artísticas
5.
100% das alunas consideraram o curso importante em seus processos de formação
profissional.

413

Anexo 3
Análise dos questionários n°01(inicial) e nº02(final)
De maneira geral, no decorrer do curso, na tentativa de conceituar dança, se
destacam entre os alunos duas tendências: a de qualquer movimento ou atividade que exija
envolvimento corporal é dança (no questionário nº 01, questão 2, 36% dos alunos apontam a
participação em jogos esportivos como exemplo de experiência em dança); ou, a de que
apenas estilos ou ritmos compostos por coreografia ou passos bem marcados constituem-se
em dança.
Ainda no questionário nº 01, questão 3, apenas um dos alunos vincula a
linguagem da dança ao âmbito da arte; e, outros dois entendem a dança como produto da
cultura.
As respostas dos alunos evidenciam a dificuldade em elaborar e defender um
discurso próprio, que resulte de uma análise crítica pessoal. No questionário nº 02, questão 1,
69% dos alunos declaram terem sido modificadas suas concepções sobre dança. Entretanto
suas respostas estão diretamente relacionadas a coreografia desenvolvida para apresentação
no encerramento do curso, e com as discussões levantadas durante a exibição do vídeo do
Stomp, uma das atividades programadas do projeto. Assim, temos dúvidas se as respostas
resultam de uma reflexão, ou se constituem apenas em repetição, isenta de esforço intelectual,
dos conteúdos oferecidos. Além disso, alguns alunos responderam as questões por fragmentos
extraídos de literatura existente, talvez seus próprios materiais didáticos, em um procedimento
que se assemelha a uma colagem “desajeitada”.
Tanto no questionário nº 01, quanto no 02, quando interrogados sobre os
benefícios da dança para o desenvolvimento da criança, os alunos, na quase totalidade, citam
apenas um exemplo. O que é no mínimo intrigante, já que nas discussões durante as aulas o
discurso verbal foi bem mais interessante. Ou seja, houve um descompasso entre as falas e os
textos por eles produzidos.
Ainda sobre os benefícios da dança para o desenvolvimento da criança, notamos
no questionário nº 01, questão 4, para os depoimentos colhidos ao término do curso, o
abandono do foco da dança como atividade útil ao desenvolvimento físico, para o aspecto da
expressividade pessoal.
Sobre os tipos de dança adequados para o trabalho com crianças na escola, os
depoimentos apontaram para a influência das discussões que surgiram durante a elaboração do
trabalho final (coreografia) elaborado pelo grupo. Os alunos defenderam a utilização de temas
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e movimentos cotidianos, a interação entre a dança e o teatro e a expressão corporal livre e
espontânea. Como esclarecimento, é necessário dizer que a coreografia tinha por cenário a
escola. E a base dos movimentos era encontrada no cotidiano deste ambiente. Sobre a
expressão corporal livre e espontânea, embora em vários momentos do curso os alunos tenham
tido a oportunidade de se expressar desta maneira, durante a execução da coreografia, o
movimento foi criado pelos alunos e era direcionado previamente.
As questões 3 e 4 do questionário nº 02, respectivamente, referentes à arte e
cultura, mais uma vez demonstram a dificuldade dos alunos para elaborarem os próprios
conceitos. Na tentativa de definir o que é arte, os alunos se apóiam nos conteúdos oferecidos
pelo curso Desenvolvendo a Dança no Magistério, expressando idéias relacionadas ao universo
da dança. Os alunos fogem da questão afirmando, por exemplo, que arte é uma coisa ampla,
ou que é tudo, ou ainda que está em tudo.
Em depoimentos, um dos alunos manifestou uma idéia no mínimo curiosa, em
suas palavras, o balé clássico é uma arte bem bonita de se ver. Trazendo a discussão para a
idéia do belo na arte.
Nesse sentido os alunos manifestaram descontentamento com o nível da cultura.
Entretanto, a afirmação não encontrou nenhum argumento que a sustentasse, configurando
talvez uma simples fala do senso comum.
Ao término do curso, os alunos em sua maioria, afirmaram que consideraram o
curso importante para sua formação profissional, o que indica que houve um início de
conscientização sobre a importância da introdução da linguagem da dança na escola.
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