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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo propiciar através de textos literários o fascínio do entrelace que 
há entre a literatura e a dança, usando a semiótica como meio interativo, mesmo porque a dança 
assim como a literatura busca proporcionar na humanidade um desejo individualizado para que 
a partir desse processo possa chegar ao subjetivismo. Estas podem ser valorizadas quando 
postas em interação, com intuído de satisfazer a sociedade, por meio da linguagem e assim 
aguçar no homem a possibilidade do imaginário, algo que ultrapasse o paradigma da realidade.  
Tais ações corporais se estabelecem em relação aos temas dos textos e das suas respectivas 
personagens ou situações. É através dessa relação entre literatura e dança que este trabalho 
amarrado por meio da semiótica, proporciona um estudo entre as múltiplas estruturas literárias 
e a inter-relação dos movimentos corporais.   
Palavras - chave: Dança, Literatura, Semiótica. 
 
 
ABSTRACT 
This work  to provide through literary fascination interlace that between literature and dance, 
using semiotics as interactive medium, even as the dance and literature search provide 
humanity in a desire for individualized from this process can get to subjectivism. These can be 
appreciated when put in interaction with intuited to satisfy the society, through language and 
thus sharpen the ability of the human imagination, something that goes beyond the paradigm of 
reality. Such body actions are established on the issues of texts and their respective characters 
or situations. It is through this relationship between literature and dance that this work tied 
through semiotics, provides a study among the many literary structures and the interrelationship 
of body movements. 
Words - key: Dance, Literature, Semiotics. 
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INTRODUÇÃO 

A literatura tem na sua essência as palavras, onde cada palavra citada em meio a uma 

interpretação necessita de espaço e aceitação do leitor para que esta seja entendida. Pois a 

literatura está presente desde os primórdios da humanidade, causando efeito na música, dança, 

pintura e até mesmo na própria literatura. Assim como todas as outras artes, a literatura possui 

vários gêneros, escolas, tradições e estilos. A noção mais comum que se tem dela é aplicável a 

quase essa variações, não é a toa que a literatura propiciou três categorias para 

desenvolvimento: a música, o teatro, a dança e a própria literatura, esta por sua vez estabelece 

um canal mais estreito, onde a palavra serve de inspiração para o desenvolvimento artístico. 

Nesse contexto a literatura cria uma grande afinidade com a dança, envolvendo atreves 

de sua estrutura significativa, pois causa uma manifestação cultural e social, capazes de 

envolver conjuntos de ideias, ligadas ao desenvolvimento expressivo do ser humano numa 

linguagem única e eficiente do corpo. Engloba expressão e comunicação, sensações e 

sentimentos. Neste sentido o movimento corporal desafia a simples correspondência entre as 

dualidades formas e significados, movimentos e sentimentos, entretanto a relação entre o 

significado e o significante, conteúdo e forma, gesto e sal representação, não implica numa 

correspondência única e direta, explicativa e clara. É nesse contexto que a semiótica que é o 

estudo dos signos, ou seja, as representações das coisas do mundo que estão em nossa mente 

interagindo junto à literatura e a dança. As simples correspondências talvez não tragam 

respostas claras, diretas, mas os processos evolutivos da literatura e da dança, unidas podem 

promover uma linguagem capaz de sensibilizar e multiplicar sentidos. 

Visando buscar essa beleza, o trabalho exposto tem como objetivo dinamizar a literatura 

com a linguagem artística da dança em textos literários, inserido e mostrando a importância 

destas artes para o desenvolvimento humano na sociedade. Ambas quando unidas se expressam 

em uma linguagem encantadora, através de movimentos, sons, palavras, e outras formas, elas 

(literatura e dança) forjem do irreal, transcende os limites do imaginário. 

 

2 REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA: UMA QUESTÃO DE TEORIA(S) 

A literatura é um instrumento artístico de comunicação capaz de transmitir vários 

conhecimentos da sociedade, cultura e de uma comunidade. Pois é pela arte da palavra que 
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podemos conhecer o comportamento da sociedade ao longo dos séculos e assim refletir sobre 

nosso estágio. A literatura pode ser aquilo que os sentidos os levam a interpretar no texto criado 

pelo autor, as situações do eu que está sendo lido pode criar um emaranhado de imagens 

capazes de proporcionar no interior uma atuação verídica ou fictícia. A distinção entre verdade 

e ficção não parece nos ser muito útil e uma das razões para isso é que a própria distinção é 

muitas vezes questionável.  

Segundo o russo Roman Jakobson, a literatura é a escrita que representa uma “violência 

organizada contra a fala comum” (2006, p. 3), ou seja, a literatura transforma e intensifica a 

linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana. Sendo assim o que pode 

deixar a linguagem um tanto literária é a forma da tessitura, o ritmo e a ressonância das 

palavras, causando no ouvinte tal significado abstrato e subjetivo. Diferenciando do modo 

como a fala é emitida de forma direta e objetiva, criando um significado concreto.  

Para Afrânio Coutinho (1978) em suas “Notas de Teoria Literária”, a literatura, como 

toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada, através do espírito do artista e 

retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma 

corpo e nova realidade. Passa, então a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da 

experiência de realidade de onde proveio.  

A literatura é, assim, vida, parte da vida, não se admitindo possa haver conflito entre um 

e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, 

comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana.  

Antônio Candido (1965) em seu livro “Literatura e Sociedade”, diz que a arte além de 

ser um sistema simbólico da comunicação inter-humana, arte é eminentemente, comunicação 

expressiva, expressão de realidade profundamente radicadas no artista mais que transmissão de 

conceitos e noções. Já Croce, vê a poesia como um tipo de linguagem, que manifesta o seu 

conteúdo na medida em que é forma, isto é, no momento em que se define a expressão. A 

palavra seria ao mesmo tempo forma e conteúdo, e neste sentido a estética não se separa da 

lingüística. 

Autores acreditam que podem definir literatura como uma escrita “imaginativa”, no 

sentido de ficção, escrita que não precisa ser necessariamente verídica, mas que possam ser 

brevemente considerada literatura. O homem de forma consciente ou inconscientemente busca 
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e ânsia os desejos mais profundos, aqueles que marcam uma simples situação, aqueles que 

podem ser buscado em palavras.  

Para que haja literalmente a comunicação artística como arte final são necessários três 

fatores fundamentais – autor – obra – público. O autor irá influenciar no meio social por meio 

de sua criação pré-estabelecida do mundo em que vive ou conhece, portanto com a criação da 

obra o artista consegue modificar os recursos da comunicação expressiva, assim a obra já 

elaborada delimita e organiza o público leitor.  

 O público ou leitor é um dos princípios importantes para a interpretação da literatura no 

‘meio’, o autor busca fazer com que o público avance na medida em que propõem novas 

leituras ou releituras da realidade, o ‘leitor’ é o único que no ato de sua leitura tenta 

acompanhar o raciocínio que o artista transmite na sua criação, mesmo porque a obra de arte 

não se concretiza sozinha ela precisa aproximar o máximo da realidade refletida. O leitor a 

partir de sua fruição passa a compreender com toda carga da memória o significo do texto, 

associando às suas próprias experiências. 

 

3 DANÇA E SEMIÓTICA: UM ESTUDO LITERÁRIO 

 

O universo inteiro está em movimento: a terra, a água, o ar, os corpos celestes, os seres 

vivos, etc. Tudo tem seu próprio movimento e ritmo, sendo ele voluntário ou não, consciente 

ou inconsciente. É através do movimento das coisas que a história se faz. E foi através do 

movimento corporal que o homem primitivo começou a construir uma nova linguagem, a 

linguagem da dança. Antes dele falar, escrever, ele dançou. O homem começou a dançar para 

expressar-se, comunicar-se com sua tribo e com os Deuses; pela exuberância física; para a 

fertilidade da terra e do homem; em nascimentos, casamentos e falecimentos; para pedir sol ou 

chuva.  

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. Nós, talvez, continuamos dançando porque o movimento faz parte de nossas 

vidas; porque a dança fortalece a saúde e o espírito.  
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 A dança é uma linguagem universal, através da qual o corpo se expressa, e os humanos 

se entendem. Assim como todas as artes, a dança tem um papel importante na sociedade, a de 

unir homens, natureza e de um ser muito maior do que nós; além de desenvolver a 

psicomotricidade, a criatividade, a convivência social, o raciocínio, a personalidade, a 

sensibilidade entre tantas outras coisas capazes de contribuir para a utilização e a formação de 

um cidadão. E é nesse sentido corpóreo que o homem busca sua individualidade através do 

movimento.  

 Partindo da premissa que a dança também é uma arte rebuscada no viés do meio e da 

significação transcendental, os estudo em relação a ela, o homem passou a analisar de forma 

mais técnica e cientifica. Como a dança trabalha com o pensar, o sentir e o agir, a corporeidade, 

o imaginário e a subjetividade do sujeito, torna-se importante para o processo de criação da 

coreografia, e assim transcender as possibilidade de comunicação num estudo semiótico. O 

sentido, segundo a semiótica, resulta da união do plano da expressão e do conteúdo, ou seja, “o 

sentido vai ser dado pelo contexto e pelas informações que leitor possui.” (PILLAR, 2002, p. 

74), portanto as interpretações singulares são por sua vez conduzidas pela mistura de 

conhecimentos e informações socioculturais, pelas objetividades e subjetividades e pelas 

lembranças e vivências adquiridas.  

 Para que aconteça a fruição além-ego é necessário que observe o uso fluente das 

técnicas, as quais determinarão as linhas, formas e qualidade de um espetáculo. E a semiótica 

tem se mostrado uma ciência eficaz e produtiva para estudar o discurso artístico em foco 

(dança) e assim poder construir os sentidos através do exame minucioso dos procedimentos 

utilizados. Dançar por sua vez causa uma sensação de prazer, descoberta, liberdade, alegria, 

catarse, êxtase, refugio, emoção, dentre outras infindáveis. Segundo Polanyi, diz que os 

conhecimentos tácitos. 

Manifestam-se por meio de signos não restritos ao domínio do simbólico e/ou 
convencional e sempre estão presentes na atividade cognitiva dos seres 
humanos... O domínio do artístico utiliza discursos e semioses que conseguem 
tocar essa dimensão tácita, com ênfase na comunicação de sentimentos e 
emoções. É neste sentido que o conhecimento artístico é sofisticado e 
complexo. (apud JORGE VIEIRA, 2003, p. 245). 

 

O corpo é sem dúvida o suporte essencial para o desenvolvimento de qualquer 

movimento. É nele que se encontra e estabelece o sentido do que esta sendo feito, transmitido 
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enfim, é necessariamente nele que podemos entender a sua linguagem por meio dos 

movimentos.  

Porém o que realmente se busca com a semiótica na dança é algo mais extraordinário, 

algo que forje da realidade humana. No que se remete ao ponto de vista semiótico podemos 

dizer que o processo de formação em ralação a dança ultrapassa as mentes humanas no domínio 

dos sistemas vivos e aos que julgamos sem vida. Assim os processos lingüísticos e gramaticais 

se interagem por meio da linguagem, dos signos, das mensagens e pelo conhecimento tácito 

que existe em cada indivíduo. Assim, o mesmo corpo que torna os homens iguais também os 

torna diferentes.  

 

4 DANÇA E LITERATURA: UMA SÓ LINGUAGEM 

 

 A palavra está realmente sob o domínio do mundo e a dança sob o impacto do universo. 

Neste contexto podemos dizer que as artes são de múltiplas interpretações seja, no ponto em 

comum, pontos específicos ou particulares. Dentre o ponto em comum, o principal é a própria 

essência da arte, ou seja, o artista recria a realidade, transformando-se em criador de um novo 

‘mundo’, sonho, ilusão, verdade. O artista tem o poder mágico da palavra na literatura e na 

dança a mágica está no corpo, diante desse poder há possibilidade de moldar a realidade de 

acordo com seus ideais, convicções e vivência. Os principais pontos específicos para 

caracterizar uma arte são a própria maneira de se expressar e a matéria-prima utilizada na 

manifestação do artista, ou seja, o artista literário se exprime pela palavra oral ou escrita, na 

dança, pelos movimentos corporais acompanhados ou não de um determinado som.  

  A arte literária é a realização do que é belo, ou seja, é a palavra que faz com que o 

artista busque sua expressão mais íntima, na dança esse processo é dado pelas formas dos 

movimentos, o ritmo, o estilo, o cenário, o figurino, produzindo o prazer objetivo e subjetivo. 

Portanto o artista, sendo considerado mágico, o criador de mundos, ele tem uma função social, 

uma responsabilidade social. Outrossim, essas artes (literatura e dança) nascem da consciência 

do artista no seu mais ato individual e assim projeta para o mundo, portanto são manifestadas a 

partir de uma necessidade de comunicação e de comunicação com os outros, para denunciar 

aquilo que machuca, e compartilhar o que traz prazer, alegria, emoção e liberdade. Através da 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

7 

dança, por exemplo, o artista consegue falar apenas usando os movimentos, este por sinal traz 

uma gama de sensações e significados que causam no espectador emoções capaz de transcender 

o subconsciente. 

 O artista quando dança ou compõe seu texto ignora as vias dos limites, vai além da 

imaginação, da emoção, da catarse, explora determinadas emoções buscando imagens com a 

intenção de surpreender o público alvo. Como a arte é a imitação da realidade o artista ainda 

assim mistura o que é ‘real’ e o que é ‘ficção’, para que a seu modo crie algo diferente.  

 A dança e a literatura em sua essência aguçam o psicológico do ser humano sem ao 

menos perceber. Ao ler e ao dançar o homem passa a observar o seu próprio meio, sua 

amplitude universal e as diferenciações dos indivíduos. São nessas artes que o homem 

consegue viajar para lugares nunca imaginados, conhecer pessoas nunca vistas, sem contar que 

aprendemos costume, crenças e maneiras de tratar os outros. Dessa maneira pode-se perceber a 

influência de ambas nos fragmentos de textos abaixo. 

 

4.1 CLARISCE LISPECTOR: A HORA DA ESTRELA 

 

O caos deixado pela Primeira Guerra Mundial assolava a Rússia, e foi assim, que o 

Senhor Pinkas, pai de Clarice Lispector, decidiu vir para o Brasil. Ela ainda era um bebê, 

quando chegou às terras brasis. O nordeste acolheu Clarice durante toda a sua infância, foi em 

Recife que surgiram as primeiras inspirações para escrever. 

Clarice trouxe muito de sua vida para dentro das suas obras. Em vários contos seus, em 

muitos momentos dos seus romances, percebe-se a presença da escritora se revelando nas 

entrelinhas, nunca de maneira direta, mas com uma maestria que já lhe era peculiar. A escritora 

se revelar nas suas obras de maneira que à liberdade de expressão fosse essencial, não 

conseguia escrever de outra forma, que não fosse livre, sem moldes, sem normas, sem amarras.  

Quiçá, o prazer da liberdade de Macabéa, demonstrado através da dança, também seja o 

mesmo gozo da liberdade que Clarice preservou. Macabéa aproveitou um momento de solidão, 

para se entregar a dança ao devaneio. E, sobretudo teve consciência que sua escrita era 

diferenciada, não escrevia ‘diferente’ porque queria se destacar, mas sua escrita, tão singular, 
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estava misturada a sua essência. É preciso se entregar, assim como Macabéa se entregou à 

alegria da dança, a liberdade. “Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não 

conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou.” Clarice demonstrou a vastidão da 

significação através da dança e semiótica no seguinte trecho da obra “A Hora da Estrela”  

 

[...] Tinha um quarto só para ela. Mal acreditava que usufruía o espaço. E nem 
uma palavra era ouvida. Então dançou num ato de absoluta coragem, pois a tia 
não a entendia. Dançava e rodopiava porque ao estar sozinha se tornava: l-i-v-
r-e! Usufruía de tudo, da arduamente conseguida solidão do radio de pilha 
tocando o mais alto possível a vastidão do quarto sem as Marias [...] 
(LISPECTOR, 1977, p. 41) 

 

 A dança para Macabéa vem como um ato de absoluta coragem, pois a tia, que lhe 

criara, repudiava qualquer manifestação de prazer. Ela inventa certo dia uma mentira ao patrão, 

para sentir o prazer de estar sozinha no seu quarto, embevecida de prazer, ela aumenta o 

volume do rádio que por ventura apenas era usado para ouvir notícias por ela e suas amigas. 

Dançando, rodopiando, ela se entrega a dança como expressão de liberdade. Aproveitava todo 

espaço do quarto, a música alta, inebriava todos os seus sentidos, Macabéa não desperdiçava 

um segundo daquele momento mágico, pois não havia ninguém e nem um olhar que a 

condenasse pelo seu jeito de ser, a dança expurgou toda carga de emoção tolhida pela tia, pelos 

outros e por ela mesma.  

Portanto, o signo ‘l-i-v-r-e’, tem um significado por trás do significado concreto da 

palavra escrita, que faz uma ligação com a personagem. O signo possui um valor semiótico, 

que possibilita por meio das linguagens a interação entre a subjetividade e a liberdade da 

personagem na sua mais intima realização do reconhecimento social e de certa forma sua 

satisfação subjetiva. Dentro dessa perspectiva da liberdade podem-se imaginar vários sentidos a 

cerca do que foi abordado pelo narrador da obra, fica na verdade uma liberdade quase 

inexistente por Macabéa, podendo até transcender no que levou realmente aquela cena única 

vivida pela personagem. A personagem busca sua própria individualidade através do 

movimento. 
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4.3 JORGE AMADO: PAÍS DO CARNAVAL 

Autor do período modernista, Jorge Amado, nasceu em Pirangi, na Bahia, em 1912. 

Alcançou notoriedade no meio artístico brasileiro. Em seus romances teve grande preocupação 

em fixar tipos marginalizados para através deles, analisar toda a sociedade, fez de suas 

personagens agentes transformadores do mundo em que vivem, trouxe para a ficção algo do 

real. Por ser grande conhecedor da vida social do Brasil, Jorge Amado, surpreendeu a todos 

com suas obras marcantes, cheias de costumes do cotidiano, destacando as comemorações 

festivas do país. No seu primeiro romance ‘O Pais do Carnaval’ ele busca reforçar com clareza 

a presença da dança como marca da identidade brasileira.  

Na obra supracitada o personagem principal, Paulo Rigger, recém formado, chega da 

Europa de navio e desembarca na cidade do Rio de Janeiro em plena época de carnaval. Jorge 

Amado enfatiza o estilo dançante como algo que contagia a todos com alegria e emoção. Terra 

esta que é considerada o país do carnaval, Jorge por fazer parte de um grupo de renomados 

autores e o Brasil estar passando por algumas mudanças no período de publicação dessa obra, 

ele tenta de forma sutil ironizar a sociedade brasileira com uso de festas populares, que é o caso 

do carnaval considerado a alma brasileira, dessa maneira Jorge passa a idéia de que tudo acaba 

em festa, pelo Brasil ser considerado o país do carnaval. 

 No romance Jorge Amado descreve uma cena típica do carnaval, vivida pela 

personagem Paulo Rigger, portanto é fácil perceber o quanto o autor estava inteirado com as 

situações do cotidiano. 

 

[...] Paulo Rigger compreendeu que era o sábado de carnaval. Tomou 
um carro. E começou a rodar atrás de um auto de moças. Eram as 
virtuosas filhas de um moralista exaltado.  
Rigger jogou na mais bonita delas um pouco de lança-perfume. O seio 
molhado parecia querer pular fora da blusa. Ela gargalhou histérica. 
Foram dançar, depois. E o aperto da sala e a dança que os juntava 
faziam-a desfalecer. Beijou-a muito. Apalpou-a muito. E notou que 
todos se beijavam e todos se apalpavam. Era carnaval... 
Vitória de todo o Instante, reino da Carne... 
Paulo Rigger gritou: 
- Viva o Carnaval! 
E a sala inteira. 
- Viva o Carnaval! 
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E a virtuosa senhorita apertou-se mais a ele 
*** 

 Quando Paulo Rigger saiu, um grupo de mulatas sambava na rua 
cor de canela, seio quase à mostra, requebravam-se voluptuosamente 
num delírio. Paulo viu ali todo o sentimento da raça. 
 Viu-se integrado no seu povo. Caiu no samba, a berrar. 
   Dá nela... 
   Dá nela... 
 Uma mulata gorda deu-lhe uma umbigada. Agarraram-se a dançar 
no passeio. Até os sujeitos que tocavam violão sambavam numa alegria 
doente de quem só tem três dias de liberdade [...] (AMADO, 1987, p. 
27-28). 

 
 

 No fragmento supracitado Jorge Amado não deixa de fazer referência aos tipos 

femininos, mulheres fogosas, ancas cheias, sorriso farto, lábios sensuais, de coragem, força, 

sensualidade, beleza e poder. Mulheres que tinham nas veias a vontade de viver e de amar, a 

leveza e a liberdade com que se entregam ao prazer da carne, presente no trecho em que diz: “... 

O seio molhado parecia querer pular fora da blusa...”. A dança é mostrada de forma sensual, 

onde as personagens buscam a liberdade na alegria do carnaval. A prática da dança foi sempre 

salutar como prazer e até sensual e sensorial e sempre conduz ao romantismo, um estado de se 

envolverem no clima, no fragmento, a dança foi usada para dar o ar de conquista, entre as 

personagens. Nesse sentido, podemos dizer que a literatura recria a realidade. 

 Jorge Amado aguça através das palavras os sentidos do público leitor, focaliza a atenção 

do ato nos movimentos causando ao espectador a sensação de estar vendo ou vivendo aquela 

cena, pois o imaginário é que faz fluir a intenção exacerbada do autor. Sendo assim o leitor 

passa a ser participador da estrutura-obra, produzindo a verdadeira metamorfose da inter-

relação autor-leitor-obra. A arte existe para ser encontrada e manipulada, seja na rua, nos 

sorrisos, na ginga morena, nas gargalhadas histéricas ou até mesmo em seios molhados. A 

dança vivenciada pelas palavras neste trecho foge de uma significação pré-determinada e cria 

novos significantes. Segundo Trindade (2002), o corpo é o operador que permite reorganizar 

significantes que não possuem significados. Ele é o objeto necessário a se reencontrar perdido 

entre os signos. 

 Neste contexto a dança vem dizer algo mais do que as palavras dizem. É nela que 

conseguimos nos encontrar e encontrar o próximo. No trecho “... um grupo de mulatas 

sambava na rua cor de canela, seio quase à mostra, requebravam-se voluptuosamente num 

delírio...” O estilo (samba) de dança apresentado faz com que seja perceptível a manifestação 
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causada pela dança em sua máxima transfiguração da existência. O leitor busca na sua mais 

íntima consciência o verdadeiro sentido daquela cena narrada na obra, ele usa de forma objetiva 

seu conhecimento tácito para imaginar, por exemplo, o modo como tais mulatas estão vestidas, 

de que modo os seios podem esta quase a mostra e a que ponto aquele requebrado voluptuoso 

pode chegar a um delírio. Pois é na dança, que acontece a linguagem simbólica da 

comunicação. Essa arte faz a ligação da vida, com a sociedade, ou melhor, atua e vive a 

realidade.   

 O samba para algumas pessoas é a plenitude da alma, nele há o que podemos chamar de 

êxtase individualizado, transmite alegria fora do normal, deixa o corpo transluzir pelos 

movimentos sensações de euforia estética. A expressão “... Dá nela; Dá nela...” Essa 

expressão tem uma conotação ambígua, no primeiro momento entende-se que trata apenas de 

uma letra de música cantada naquele instante, mas, olhando pelo viés da semiótica a expressão 

dá sentido figurado, por conta do contexto inserido nos trechos: “... um grupo de mulatas 

sambava (...) requebravam-se voluptuosamente num delírio...” e em “... uma mulata gorda 

deu-lhe uma umbigada...” A dança nesse sentido é uma linguagem universal, através da qual o 

corpo se expressa, e os humanos se entendem. 

  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Diante das diversas transmutações que a arte proporciona, o trabalho apresentado 

possibilitou o desenvolvimento de um conhecimento ímpar por meio da expressividade 

corporal na dança mencionada em textos literários para expressar as sensações das personagens 

vividas em cada obra apresentada.  

 O ser humano talvez não perceba, mas a dança está presente no seu cotidiano 

influenciando a educação, seja apenas num simples aperto de mão, nos movimentos dos braços 

ao andar, dentre outras possibilidades.  

 É notório observar que a dança usa como ferramenta o corpo e a literatura, a palavra, 

estas, se unem para criar um novo código estético, incorporando informações e novas 

experiências referentes aos trechos literários. Nesse sentido a dança estabelece uma ligação 

com a palavra, e assim fazendo emergir uma linguagem originada da imaginação. A literatura 
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possibilitou estabelecer outro olhar, sobre o desenvolvimento do trabalho corporal nos trechos 

supracitados, desenvolvido pelos respectivos autores, os quais não mediram sensibilidade para 

expressar a estimulação da criatividade do ser humano, devido à relação imagética contida na 

literatura, que permite ao leitor ‘viajar’ na curiosidade presente na dança. 

 Para expressar toda a curiosidade contida nos trechos, os autores utilizaram aspectos 

que faz relação com a dança. Esse processo só foi possível com a presença da semiótica, que é 

considerada uma ciência da significação. Ela abrange o estudo dos signos em geral, busca no 

imaginário uma interpretação além do imaginário, faz o espectador transcender seus sentidos. 

Seja o som, a imagem, a pintura, a fala, o teatro, o escrito, etc., portanto são linguagens 

oriundas da semiótica.  

 Contudo, todas as experiências vivenciadas, vêem sendo muito mais do que um 

trabalho, é um prazer cada momento dedicado a dança e a literatura. Quando lemos ou 

dançamos podemos manifestar de forma esplendorosa, o belo e o feio, o amor e o ódio, o alegre 

e o triste, a amizade e o inimigo, o real e o imaginário. Porém ao desenvolver um trabalho 

direcionado a dança ou literatura é primordial que se tenha sensibilidade no corpo e na alma.  

 Conclui então, que a dança e a literatura, enquanto arte manifesta-se no corpo a 

presença do sentir, pensar e agir, a partir das sensações e sentidos vividos pelas experiências. 

Essas artes podem permitir ao ser humano – criar, recriar, chorar, amar, nascer, viver, morrer, 

satisfazer, celebrar, fantasiar, extasiar, emocionar, libertar, refugiar, descobrir, transcender. 

Dentre outras sensações que apenas o próprio indivíduo consegue descrever. 
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