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RESUMO:  

A corporeidade apresenta-se como possibilidade para o redimensionamento do ser humano 

pautada na sensibilidade estética de sua existencialidade, sendo aqui, a dança um espaço propício 

para este redimensionamento. Este artigo trata da corporeidade na dança 

moderna/contemporânea2 e o nosso objetivo foi refletir sobre os sentidos/significados que os 

sujeitos dançantes atribuem a dança bem como, compreender de que forma a corporeidade se 

revela nestas modalidades. Este estudo foi realizado na cidade de Aracaju porque é nela que 

nossa vivência profissional com a dança se concretiza. 

Palavras-chave: Dança moderna/contemporânea; corporeidade; Arte-Educação.  

 

ABSTRACT:  

The corporeity presents to itself a favorable space as a possibility for the resizing of the human 

being ruled in the aesthetic sensibility of his existentialism, being here, the dance for this 

redimensionamento. This article treats the corporeity in the modern / contemporary dance and our 

objective thought about the senses / meanings that the dancing subjects attribute the dance as well 

as, to understand of what it forms the corporeity it is revealed in these kinds. This study was 

carried out in the city of Aracaju because it is in her in which our professional existence with the 

dance comes true. 

Key Words: Modern / contemporary dance; corporeity; Art-education. 

                                                 
1 Mestre em Educação Física pela UNIMEP na linha Pedagogia do Movimento e Corporeidade, membro 
pesquisadora do ARDICO. 
2 A dança moderna aparecerá juntamente com a dança contemporânea pelo fato dos corpos dançantes não se 
reconhecerem puramente em um ou no outro estilo. 
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INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa embasa-se na temática da corporeidade, pois entendemos que a 

corporeidade apresenta-se como possibilidade para o redimensionamento do ser humano pautada 

na sensibilidade estética de sua existencialidade, sendo aqui, a dança um espaço propício para 

este redimensionamento. Pensar o corpo somente como um amontoado de músculos, ou como 

objeto de estudo e manipulação da área bio-anátomo-fisiológico, tem realmente nos causado certo 

incômodo e insatisfação. Em contato com os estudos da corporeidade, percebemos o quanto se 

faz urgente reverter essa forma de perceber o corpo. O corpo precisa ser entendido não só a partir 

de sua essência, mas também a partir de sua dimensão existencial. O movimento humano não é 

apenas funcional, mas acima de tudo sócio-histórico-cultural. O corpo é a nossa condição de 

existência. È através dele que nos fazemos presentes no mundo. De acordo com Gonçalves (1994, 

p. 103), “[...] Ser-no-mundo com o corpo significa movimento, busca e abertura de 

possibilidades, significa penetrar no mundo e, a todo o momento, criar o novo”. E que este 

movimento seja entendido para além do simples fato de se deslocar, pois o movimento do ser 

humano é permeado por uma intencionalidade e se estabelece “como o fundamento da unidade 

dos sentidos” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.292). 

 

O CORPO DANÇANDO NA E COM A HISTÓRIA 

  No final do século XIX e início do século XX, as certezas são postas em questão, tanto 

nas ciências, como nas religiões, nas sociedades e nas artes. Para expressar as necessidades e os 

sentimentos do século XX, marcado pelas grandes guerras, as artes tiveram que descobrir uma 

nova linguagem. Assim, os bailarinos, para exprimir sua época e a si próprios, tiveram que criar 

novas formas de expressão. Surge daí a necessidade de uma nova dança que se aproximasse da 

realidade, que possibilitasse a retomada de consciência de que o mundo é construído e não 

imutável, natural e etéreo. 

A dança moderna surgiu da necessidade de uma arte que liberasse a 

expressão total do corpo, uma arte que sintonizasse com as 

perspectivas do novo século XX, [...] Os horrores da Primeira Guerra, 

as transformações econômicas e sociais, a filosofia e a política do 

começo do século determinaram um novo homem. O balé romântico já 
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não podia expressar suas conquistas, ansiedades e sonhos... Sua marca 

é a diversidade (ROBATTO, 1994, p.48). 

A dança moderna surge nos EUA, como uma contestação ao formalismo e a rigidez da 

técnica da dança clássica (FERREIRA, 2002). Desta forma, a dança moderna não é um 

movimento anticlássico, mas uma evolução/reflexão deste estilo, pois, considerando que o curso 

da história privilegiou a dança clássica durante um longo período, a necessidade de novos 

paradigmas resultou no surgimento dos movimentos modernos, pós-modernos e contemporâneos 

como forma de liberdade e de autonomia do ser humano, em busca da compreensão de sua 

própria existencialidade, estabelecendo engajamento com ele mesmo, com os outros e com o 

mundo. Apropriando-nos das palavras de Nóbrega (1999, p. 134): 

A dança moderna busca a liberdade em relação às imposições 

estilísticas da dança clássica, questionando o uso das pontas, o uso da 

pantomima e a ação dramática Romântica, inaugurando uma nova 

abordagem sobre o corpo. Corpos modernos, industrializados, exigem 

força, liberdade e graça. Onda de movimentos, energia, queda e 

suspensão, opostos, paradoxo, corpo vivo, que se mistura à cor, à 

música, ao chão para expressar e comunicar o engajamento com a 

realidade. 

A dança moderna surge então dessa necessidade de liberdade e de reinterpretação do 

seu próprio tempo. Critica fortemente o academicismo do balé clássico e do romantismo, este 

último por ter priorizado o movimento estético do mundo encantado dos sonhos, das fantasias e 

do virtuosismo técnico. Na tentativa de superar o distanciamento da vida e da realidade do balé 

romântico, o modernismo busca se aproximar da vida, dos movimentos espontâneos e dos 

sentimentos humanos. 

Em meados do século XX, surgem os pós-modernos ou contemporâneos, que ainda 

encontram como desafio para suas formações a técnica. Para o seu preparo técnico, os 

contemporâneos vão se apoiar em uma formação técnica diversificada. Encontrando na 

improvisação, na consciência corporal, nas danças populares, na capoeira, nas danças de rua, nas 

danças primitivas, nas danças orientais, nas acrobacias circenses, nas técnicas alternativas de 

relaxamento, na própria dança clássica, entre outros, elementos para sua expressividade 

(MARTINELLI, 2000). 
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A dança pós-moderna ou contemporânea tem valorizado tanto o processo de criação 

quanto o produto artístico. As coreografias passam a ter a assinatura de uma ou mais pessoa, ou 

até mesmo de todo o grupo. Há um deslocamento do individual para o coletivo. Os corpos na 

dança contemporânea têm sido tão diferentes quanto são diferentes os seres humanos 

(ROBATTO, 1994). 

A dança contemporânea, assim como a dança moderna, questiona os movimentos 

codificados e pré-determinados do balé clássico. De acordo com Gomes (2003, p.113): 

A opção por movimentos não-codificados que tem caracterizado a dança 

contemporânea não exclui as codificações já instituídas; apenas não 

existe predeterminação em relação a elas. Até porque, quando se busca o 

gesto não-codificado, é possível que ele já tenha existido em outros 

contextos, por meio de outros criadores, em outros momentos, épocas e 

culturas. 

Atualmente a dança contemporânea vive o desafio de transitar no limiar entre o 

conhecido e desconhecido, entre o determinado e o provisório, entre o academicismo e a 

liberdade de criatividade, entre a repetição e a diferença (GOMES, 2003). 

Refletir sobre a dança tem nos conduzido a um universo complexo de informações. 

Por esta razão, buscamos delimitar a compreensão da dança na perspectiva da corporeidade, para 

tanto recorremos aos corpos que dançam no intuito de desvelar os sentidos/significados do ato de 

dançar. Acreditamos que o sentido da dança está relacionado à própria existência humana. Por 

isso a compreensão deste sentido só é possível na experiência, seja na experiência artística, na 

experiência educacional, na experiência terapêutica, na experiência lúdica ou ritualística. 

Vale dizer que dançar, no contexto da nossa pesquisa, significa a possibilidade do 

corpo dançante viver de forma autônoma e livre a sua existencialidade, redimensionado pelos 

balizamentos da sensibilidade estética. A dimensão expressiva do corpo dançante se configura na 

experiência vivida, que é uma realidade sensível e estética. “A experiência estética amplia a 

operação expressiva do corpo e a percepção, afinando os sentidos, aguçando a sensibilidade, 

elaborando a linguagem, a expressão e a comunicação” (NÓBREGA, 1999, p. 1260). 
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BAILADO METODOLÓGICO 

Entendendo que a escolha do método ocorre em função do tipo de problema a ser 

investigado, sendo a nossa problemática identificar os sentidos/significados que os sujeitos da 

Dança Moderna/Contemporânea atribuem a dança e de que forma a corporeidade está presente 

nos discursos desses sujeitos? Recorremos a pesquisa descritiva de abordagem qualitativa para a 

efetivação desse estudo.  A pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis” (MINAYO, 1996, p.21). 

Diante disso, para melhor entender e interpretar os discursos produzidos pelos sujeitos 

que dançam, recorremos aos pressupostos metodológicos da Análise de Conteúdo elaborados por 

Laurence Bardin (1977). Dentro da análise de conteúdo, as análises foram feitas seguindo uma 

adaptação da Técnica de Análise de Asserção Avaliativa, elaborada por Osgood, Saporta e 

Nunnally, adaptada por Simões (1994).  

Os envolvidos nesta pesquisa foram sujeitos que praticam dança moderna/contemporânea 

no mínimo há dois anos, pois acreditamos que a partir desse tempo de convívio com a dança ele 

já tenha uma relação mais “estabilizada” e íntima com a mesma. Outro critério estabelecido, é 

que o sujeito entrevistado tivesse idade mínima de dezoito anos, visto que, nesta idade seu poder 

de discernimento, de síntese e crítica já está estabelecido. Colocamos como critério também, que 

os sujeitos entrevistados tivessem uma periodicidade com a dança de no mínimo, duas vezes por 

semana, para que de fato estes fossem caracterizados como sujeitos dançantes. 

Os sujeitos entrevistados foram solicitados a responder uma questão geradora: O que é 

dançar para você? Participaram desta pesquisa 12 sujeitos, no entanto elegemos apenas 8 

discursos por apresentarem os seguintes critérios: discursos que apresentassem atitudes de forma 

mais consistente e maior riqueza de idéias; discursos que apresentassem conectores verbais, 

objetos de atitudes e os termos avaliativos com significação comum. 

A partir dos discursos dos sujeitos entrevistados, fizemos o levantamento dos 

“indicadores”. Após esse procedimento, foram organizadas “categorias” no sentido de viabilizar a 

compreensão do quadro geral das representações. 
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NA DANÇA DAS ANÁLISES 

Entendemos que os dados aqui obtidos foram analisados a partir da perspectiva do olhar, 

do sentir e do perceber das pesquisadoras. Não foram, portanto totalmente esgotados, sendo 

possíveis outros olhares, outros sentidos e outras interpretações. 

 

Categorias 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

 

S7 

 

S8 

 

Tota

l 

 

% 

1- Dançar é estabelecer 

comunicação consigo mesmo, com 

o outro e com o mundo, sendo o 

corpo em movimento o meio para 

isso. 

         

6 

 

75 

2- Dançar enquanto arte está 

relacionada à técnica como 

sentido, significado e superação de 

limites para quem dança. 

         

4 

 

50 

3- Dançar é poder se conhecer e se 

compreender por inteiro, é 

mergulhar no próprio eu. 

         

4 

 

50 

4- Dançar é expressão de 

sentimentos, de emoções, de fatos. 

         

7 

 

87,

5 

5- Dançar é prazer, é realização 

pessoal, é felicidade, é 

encantamento, é vibração. 

         

6 

 

75 

 

6- Dançar é possibilidade para se 

libertar.  

         

2 

 

25 
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7- Dançar é poder transmitir algo 

com significado e de modo 

intencional para o público, 

desvendando os segredos dos 

movimentos. 

 

 

        

3 

 

37,

5 

8- A dança para ser compreendida 

e sentida precisa ser vivida. 

         

3 

 

37,

5 

9- Dançar é vida, é estar engajado 

com o mundo. 

         

5 

 

62,

5 

 

10- Dançar é ser e estar no tempo e 

no espaço. 

         

1 

 

12,

5 

 

11- A dança está relacionada ao 

trabalho. 

         

1 

 

12,

5 

12- Dançar é revelar um corpo 

possível de expor diferentes 

formas de movimentos. 

         

1 

 

12,

5 

 

13- Dançar é relaxamento. 

         

1 

 

12,

5 
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A categoria de maior convergência na dança moderna/contemporânea, está representada 

por 87,5% dos sujeitos entrevistados. Para estes sujeitos dançar é expressão de sentimentos, de 

emoções, de fatos. Esta categoria nos leva a dizer que estes sujeitos se reconhecem enquanto 

corpo sensível, desta forma, eles estruturam suas percepções e se movem. Dançar para estes 

sujeitos é uma experiência sensível, em que o sentir, a percepção e a ação formam uma unidade 

indissociável. O corpo expressa o sentir de todas as formas, tanto expressa a sua individualidade, 

quanto a história de uma sociedade (GONÇALVES, 1994). 

Concordamos com Gonçalves (1994), quando ela diz que o corpo sente, expressa, 

comunica, cria e significa. Visualizamos esta unicidade do corpo, no discurso do sujeito 3: “eu 

encontrei na dança uma forma de me comunicar comigo mesma, com as outras pessoas e com o 

mundo, expressando meus sentimentos, minhas dúvidas, minhas revoltas, meus desejos, minhas 

curiosidades, tudo. [...] No palco você pode expressar tudo o que está sentindo ou até mesmo o 

que a sociedade está passando, os problemas sociais de uma forma geral”.Duas outras 

categorias de expressiva convergência revelam que 75% dos sujeitos entrevistados entendem a 

dança como uma forma de estabelecer comunicação consigo mesmo, com o outro e com o 

mundo, sendo o corpo em movimento o meio para isto e que dançar está associada a prazer, 

realização pessoal, a felicidade, a encantamento e a vibração. Os discursos destes sujeitos 

demonstram a forte tendência da dança moderna/contemporânea, que é o encontro de corpos que 

dançam com corpos que assistem e com o mundo, sendo o corpo em movimento o veículo para 

esta comunicação. Este movimento é permeado de intencionalidade, nesta perspectiva, o ser 

humano é constante trânsito de movimento, que gera história e o que o faz gerar história é 

exatamente a sua presença corporal por meio de sus condição motriz no mundo (ASSMANN, 

1995). 

    Nesta perspectiva é possível entender a sensação de prazer, de realização pessoal, de 

felicidade, de encantamento e de vibração ilustrada nos discursos deste sujeitos, pois estes vivem 

a sua condição corpórea como sinal de presentidade no mundo. É possível também relacionar o 

prazer, a felicidade, o encantamento e a vibração à arte, pois esta se apresenta como o lugar que 

nos leva ao prazer, à gratuidade, à criação (JUSTINO, 2002). 
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O sentido da arte é aberto, inacabado e transcendente, talvez por esta razão estes sujeitos 

associem a dança a encantamento, pelo fascínio enigmático que a dança exerce sobre seus corpos. 

E ao poder viver experiências inusitadas provocadas pela arte de dançar estes corpos vibram, e 

vibrar é viver intensamente os seus movimentos/momentos que a cada instante inaugura o novo, 

o inesperado, resultando numa imensa gratificação, realização pessoal. Tudo isso só é possível 

porque estes sujeitos se percebem enquanto “corpo-vivido” que se realiza na vivência de sua 

existência individual e subjetiva. De acordo com Moreira (1994, p. 58), o corpo-vivido é um 

“corpo que encontra vida” por isso vibra, é um corpo “que busca prazer” por esta razão 

encontram na dança a felicidade e a realização pessoal. 

É interessante notar como estas categorias se completam, pois podemos observar que 

62,5% dos sujeitos aqui envolvidos dizem que dançar é vida, é estar engajado com o mundo. Esta 

categoria está em consonância com as anteriores, porque reforça que dançar é participação da 

vida em que os corpos dançantes comunicam e expressam seus sentimentos e emoções. O corpo 

que dança, na concepção desses sujeitos, é estado de presença e participação da vida em forma de 

gestos e movimentos. Estes sujeitos percebem a dança como uma forma de engajamento com o 

mundo e este engajamento é possível por meio da corporeidade e da motricidade. É por meio do 

sentido do corpo que o ser humano percebe, apreende e atribui significados ao mundo.  

Também vale observar no depoimento desses sujeitos a consciência que eles têm sobre a 

sua participação na vida e no mundo por meio de sua condição corporal, indicando com isso a 

possibilidade de superação do paradigma cartesiano em que o corpo é apenas um objeto, uma 

máquina subordinada a supremacia da mente. O ato de dançar para estes sujeitos está ligado a 

condição de serem corpos-próprios, corpos que estabelecem redes de conexões consigo mesmos, 

com os outros e com o mundo. Dançar, como a vida é essa conexão, essa ligação, tudo está 

ligado: o corpo, a mente, o bailarino, o público e o mundo (Sujeito 8). 
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Dois outros aspectos bastante relevantes nos discursos dos sujeitos entrevistados revelam 

que dançar é poder se conhecer e se compreender por inteiro, é mergulhar no próprio eu, e que 

dançar está associado à técnica como sentido, significado e superação de limites para quem 

dança. Estas duas categorias estão representadas por 50% dos sujeitos entrevistados, o que nos 

leva a dizer que estes corpos dançantes expressam uma forte preocupação com o auto-

conhecimento. Neste sentido, dançar é externalizar a subjetividade, é uma experiência perceptiva 

da realidade sensível em que o corpo dançante é convidado a mergulhar no enigma do seu eu, ou 

seja, de sua essência a fim de perceber, de compreender e de internalizar de forma intensa a sua 

existencialidade Esta preocupação em perceber e entender o eu dançante, aponta para a superação 

da visão racionalista em que o corpo é entendido somente a partir das funções bio-anátomo-

fisiológicas. Desta forma o ato de dançar está relacionado à complexidade da existência humana, 

que busca por meio da experiência/vivência compreender o próprio corpo. 

Nesta perspectiva a técnica na dança moderna/contemporânea vai se apresentar como um 

meio de transmitir algo para o público com sentido e significado. Esta compreensão transcende a 

idéia de que a técnica é um fim em si mesma, em que se restringe apenas ao aspecto funcional ou 

mecânico. O discurso destes sujeitos converge com a compreensão que Vianna (1990) tem sobre 

a técnica na dança. Para ele, a técnica é um meio que possibilita ao corpo dançante romper com a 

repetição mecânica de forma vazia para encontrar a verdadeira essência dos seus gestos. O 

discurso do sujeito 1 demonstra uma certa preocupação em romper com os limites da técnica 

quando esta é vista apenas como um fim: “o  exibicionismo gratuito de uma técnica 

pretensiosamente perfeita em coreografias exaustivamente ensaiadas nasce da superficialidade 

daqueles que não têm ou não sabem o que realmente querem passar para o público. [...] a 

técnica deve ser um meio para se chegar ao objetivo que é a comunicação com o público”.  A 

creditamos na técnica quando esta possibilita novos hábitos motores, e estes hábitos só são 

adquiridos quando o corpo apreende novos significados, caso contrário é apenas execução de 

gestos e movimentos de forma mecânica. Nas palavras de Merleau-Ponty (1999, 203), “diz-se 

que o corpo o corpo compreendeu e o hábito foi adquirido quando se deixou penetrar por uma 

significação, quando assimilou, um novo centro significativo”. Assim, a técnica representa para 

os corpos dançantes, um meio de comunicação sendo o corpo o veículo para isso.  
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Outra categoria, representada por 37,5% dos sujeitos, apresenta a dança como poder de 

transmitir algo com significado e de modo intencional para o público, desvendando os segredos 

dos movimentos. Esta categoria revela o forte poder que a dança tem de significar, ou seja, é uma 

linguagem não-verbal e enquanto tal ela não diz, porque ela significa. No discurso do Sujeito 3 é 

possível vislumbrar a dança enquanto arte de significar: “no palco eu consigo fazer, falar o que 

no dia a dia não é permitido.  Não me preocupo se a minha mensagem não foi clara, o que 

importa para mim é que o público perceba a minha intenção e julgue da forma que achar 

melhor”. 

Frente a esta questão, Dantas (1999) diz que a dança, assim como a poesia, não tem 

compromisso imediato com o que querem dizer, pois não se encontram subordinadas ao 

significado. O sentido da dança está para ser criado, ele não é pré-estabelicido. A criação do 

sentido ou dos sentidos da dança ocorre na relação estabelecida entre dançarinos e espectadores. 

Para Schilder (1994), há uma íntima relação entre o nosso corpo e o corpo das outras pessoas. 

Ainda nos discursos desses sujeitos encontramos convergências com os estudos da 

corporeidade, de acordo com Merleau-Ponty (1999, p. 251): “O sentido dos gestos não é dado, 

mas compreendido, quer dizer, retomado por um ato do espectador. [...] A comunicação ou 

compreensão dos gestos se obtém pela reciprocidade de minhas intenções legíveis na conduta do 

outro. Tudo ocorre como se a intenção do outro habitasse meu corpo ou como se minhas 

intenções habitassem o seu”. 
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Percebemos na categoria (representada por 37,5% dos sujeitos) em que a dança para ser 

compreendida e sentida precisa ser vivida, os sujeitos percebem o corpo dançante como uma 

experiência do corpo em movimento. Neste sentido, dançar é experiência poética da existência 

humana. Os discursos destes sujeitos revelam ainda que a dança configura-se na vivência da 

corporeidade, que é experiência perceptível da realidade sensível. Uma outra categoria que nos 

chama atenção é a que diz que dançar é possibilidade de libertar-se, ela está representada apenas 

por 25% dos sujeitos entrevistados, porém converge com o entendimento de corpo dançante 

exposto neste trabalho. O corpo dançante é autônomo, é sujeito de sua própria história, busca a 

liberdade como caminho para auto-realizar-se e esta liberdade é possível a partir do movimento 

intencional. Por esta razão, concordamos com Martha Grahan, pois ela acreditava na liberdade do 

ser humano por meio do movimento.  Aparecem nos discursos dos sujeitos entrevistados mais 

quatro categorias que estão representadas por apenas um sujeito (12,5%), mas que são dignas de 

análise, pois elas convergem com o referencial teórico, como podemos observar na categoria que 

diz que dançar é ser e estar no espaço. A relação tempo/espaço simboliza a singularidade da 

existência humana e o horizonte de seus projetos. É pela corporeidade que nos tornamos situados 

“graças ao meu corpo localizado, atraio para mim todos os pontos do espaço: concentro-os, 

recapitulo-os, interiorizo-os” (RÉGIS DE MORAIS, 1993, p. 85). Na categoria em que dançar é 

revelar um corpo possível de expor diferentes formas de movimentos, é possível visualizar o 

entendimento que este sujeito tem sobre a dança como um espaço onde o corpo pode ser revelado 

por meio da exposição das diferentes formas de movimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Convidamos vocês leitores, neste momento/movimento de reflexões finais, para uma 

verdadeira dança. Uma dança que não sabe o ponto de chegada, mas que tem referências para o 

ponto de partida. Esta investigação nos revelou que o cotidiano dos corpos dançantes é permeado 

pela vivência da sensibilidade estética em busca do encontro com ele mesmo, com o outro e com 

o mundo. Os corpos dançantes se mostraram como sendo únicos, individuais, mas que se 

enlaçam em outros corpos para comungarem da mesma experiência. 

Os corpos dançantes rompem com as formas cristalizadas do contexto da dança, criando 

novos sentidos para o ato de dançar. Desmistificam a linearidade dos enquadramentos do tempo e 

do espaço, para se inserirem num mundo a partir da perspectiva do tempo e do espaço 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

13 

existencializado. Apontam possibilidades de superação dos modelos engessados da visão 

mecanicista de corpo, para expressarem a unicidade viva da corporeidade. Transcendem a 

condição de corpos-objetos para se tornarem corpos-próprios, corpos-vividos, corpos criadores 

permanentemente cheios de vida. Os corpos dançantes se revelaram de maneira livre e autônoma 

que, impulsionados pelo desejo, encontram o prazer. Expressam-se capazes de viver seus 

próprios dramas, criando, imaginando e fantasiando mil mundos. 

Dançar, para os sujeitos desta pesquisa, significa estabelecer comunicação entre os corpos 

dançantes, entre os corpos espectadores e o mundo. Dançar é realidade sensível, que precisa ser 

vivida para ser compreendida. 

A todo o momento foi possível perceber consonâncias entre os discursos dos sujeitos e a 

corporeidade, o que nos deixa extremamente felizes, pois os sentidos atribuídos à dança pelos 

sujeitos dançantes confirmam que a dança é um espaço possível para vivência da corporeidade, 

que se traduz pela experiência perceptiva da realidade sensível e inteligível do ser humano. 

A nossa intenção foi entender o corpo dançante e refletir sobre os sentidos que estes 

atribuem a dança. Assim, por sermos da área da Educação Física, acreditamos que esta pesquisa 

contribua com outras alternativas a respeito do ser humano em movimento pois, a partir dos 

dados apresentados no decorrer desta pesquisa, é possível dizer que a dança pode ser realizada 

nos mais diversos espaços e contextos e pode ser vivida e usufruída por todos independente de 

cor, de raça, de condição social, econômica e cultural, porque dançar é expressão da existência 

humana. 

 Como foi dito inicialmente, não sabemos ao certo onde vamos chegar, mas temos referências 

para iniciarmos um novo dançar. Um dançar que arrastará para si uma “tribo” que, num ato de 

comunhão, de partilha, de festa, de solidariedade e de prazer encontrará o verdadeiro sentido da 

existência humana.  

Nesta perspectiva, a dança enquanto conteúdo da Educação Física precisa compreender o 

corpo em movimento de forma ampla e total, proporcionando aspectos que privilegiem a 

comunicação, a expressão, a sensibilidade, a criação e a ludicidade. 

Levando em consideração as significativas mudanças epistemológicas que a Educação Física vem 

passando nas últimas décadas, em que o corpo passa a ser visto para além de uma visão físio-

anátomo-biológica, é que reafirmamos a contribuição desta pesquisa para com a área, pois a 
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dança representa um dos caminhos para a vivência da corporeidade, em que integra o sensível e o 

racional, a ação e a reflexão. 
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