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RESUMO: O artigo foi desenvolvido a partir de uma ação pedagógica concluída na Escola
Municipal Presidente Juscelino Kubtshek no ano de 2015 na Cidade de Aracaju/SE. Buscou-se com
estes estudos entender a dança enquanto arte e educação dentro da rede de ensino, e, observar como a
mesma pode se caracterizar dentro do aprendizado de jovens e adolescentes que frequentam tal
escola. Para tanto, elaborou-se uma breve discussão sobre a Dança dentro da Escola trazendo o Jogo
Coreográfico enquanto conteúdo pedagógico e observando como ele pode contribuir para o
desenvolvimento criativo e artístico dos alunos que vivenciaram esta ação. Com isto, também se
pode trazer reflexões sobre o ensino e sobre a organização pedagógica desenvolvida nesta ação que
possam servir como base para outros estudantes e pesquisadores da dança enquanto educação.

Palavras-Chaves: Dança, Educação, Jogo Coreográfico

ABSTRACT: The article was developed from a pedagogical action completed at the Presidente
Juscelino Kubtshek Municipal School in 2015 in the city of Aracaju / SE. The aim of these studies
was to understand dance as art and education within the school system, and to observe how it can be
characterized within the learning of young people who attend such school. Therefore, a brief
discussion about Dance within the School was elaborated bringing the Choreographic Game as
pedagogical content and observing how it can contribute to the creative and artistic development of
the students who experienced this action. With this, one can also bring reflections on teaching and
the pedagogical organization developed in this action that can serve as a basis for other students and
researchers of dance as education.

Keywords: Dance. Education. Choreographic Game.

RESUMEN: El artículo fue desarrollado a partir de una acción pedagógica realizada en la Escuela
Municipal Presidente Juscelino Kubtshek en 2015 en la ciudad de Aracaju / SE. El objetivo de estos
estudios fue entender la danza como arte y educación dentro del sistema escolar, y observar cómo se
puede caracterizar en el aprendizaje de los jóvenes que asisten a dicha escuela. Por lo tanto, se
elaboró una breve discusión sobre la Danza dentro de la Escuela acercando el Juego Coreográfico
como contenido pedagógico y observando cómo puede contribuir al desarrollo creativo y artístico de
los estudiantes que experimentaron esta acción. Con esto, uno también puede traer reflexiones sobre
la enseñanza y la organización pedagógica desarrollada en esta acción que puede servir como base
para otros estudiantes e investigadores de la danza como educación.

Palabras clave: Danza. Educación. Juego Coreográfico.
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1. INTRODUÇÃO

O artigo apresentado diz respeito à ação pedagógica desenvolvida na Escola Municipal Presidente
Juscelino Kubtshek, localizada na rua Cel. J.F de Albuquerque, no bairro Coroa do Meio em Aracaju
no Estado de Sergipe. Esta ação aconteceu em um formato de curso sob a direção do Professor
Mestre Fernando Davidovitsch, de tal disciplina.

O tema do curso foi jogando com a dança e a intenção foi desenvolver uma ação pedagógica e
artística através do Jogo Coreográfico, dentro de uma instituição da rede de ensino básico e público
como forma de exercer práticas desenvolvidas e estudadas dentro da disciplina de Estágio
Supervisionado em Ensino de Dança I. Como referência para as discussões e análises desta pesquisa,
recorremos aos autores: MARQUES (2007), ROBATTO (2012), BARRETO (2004), PORPINO
(2006), CHARLOT (2011), OLIVEIRA (2010), STRAZZACAPPA (2006), SIQUEIRA (2006),
TOURINHO (2007); com base nos estudos dos mesmos balizou-se as observações que se pode obter
no decorrer desta pesquisa.

Objetivou-se principalmente perceber a partir das dinâmicas e do jogo coreográfico, os princípios de
movimentação corporal para uma composição em dança. Buscou-se também trabalhar com
dinâmicas corporais para desenvolver a atenção dos alunos com relação ao grupo, através da
percepção visual e do espaço; permitir que os alunos desenvolvessem uma relação interativa com a
turma onde estavam sendo desenvolvidas as aulas. Além de tentar fazer com que eles se
descobrissem no jogo coreográfico enquanto intérpretes criadores para então despertar neles o
interesse para a dança a partir do jogo proposto.

Tal ação foi executada pelo próprio autor deste artigo, que, com os conhecimentos adquiridos em
disciplinas do próprio curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Sergipe. Pode-se
aplicar na escola esta ação e a partir dela tentou-se fomentar discussões sobre práticas pedagógicas
nas redes de ensino. Isto, a partir do incentivo dado pelo professor da disciplina.

Entendemos que a prática da dança dentro da escola tem uma função muito importante no que diz
respeito ao desenvolvimento dos alunos enquanto ser, cognitivo e físico, porque a dança tem essas
características, além de, introduzir o aluno no meio da arte na posição de artista, de quem produz e é
a própria arte aqui em questão. Sendo assim, este trabalho é muito importante para entendermos as
ponderações da arte dentro da escola e na construção educacional dos alunos.

A relevância desta pesquisa tornou-se interessante também para estudantes de Dança que buscam
observar formas de desenvolver aulas no seu campo de trabalho, pensando nessa necessidade de
verificar planejamentos de aulas é que se trouxe as reflexões desta ação pedagógica, unindo este a
outros artigos que discutem a dança nessa área de observação e de pesquisa.

Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica e uma experiência de vivência da
qual foi descritiva. A construção da pesquisa tentou apontar a importância do Jogo Coreográfico
dentro do planejamento de aulas de dança para o ensino básico. A escolha da pesquisa descritiva
deu-se por ser a que melhor se adéqua ao problema desta pesquisa: De que maneira o Jogo
Coreográfico pode contribuir para o desenvolvimento criativo dos alunos de dança da rede de ensino
básico?

A pesquisa aqui desenvolvida caracterizou-se como qualitativa de cunho exploratório-descritivo,
porque ela não traz em sua abordagem métodos estatísticos. Ela busca a reflexão da ação
desenvolvida e a observação dos sujeitos participantes da ação através de rodas de conversas para
que possamos entender formas de se trabalhar a dança criativamente dentro da Escola.

O que pode-se observar foi que há uma carência dos alunos desta escola quanto ao trabalho com a
dança, principalmente os mais voltados para linguagens em dança que estimulem a criação artística e
também os processos de trabalho corporal das linguagens mais tecnicistas como: a Dança Moderna e
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o Balé Clássico. Também logrou-se perceber que os alunos se colocaram presentes nas aulas, mesmo
não sendo trabalhos voltados às danças midiáticas e urbanas, mas sim, processos mais da
improvisação e criação artística dentro da cena.

1. A ARTE NA ESCOLA: DANÇA EM AÇÃO

A arte encontra-se hoje na escola com um espaço curto e de escassa valorização, com apenas um
horário por semana dedicado a ela. Sendo assim, adentrou-se num pensamento de que sua
importância está apenas na participação dos eventos e nas datas comemorativas, como se ela fosse
apenas um entretenimento, desvalendo todo o significado que o processo artístico tem dentro da
escola e na construção da vida dos alunos enquanto cidadãos.

A necessidade do trabalho artístico dentro da educação com mais visibilidade e respeito enquanto
disciplina obrigatória é de suma importância para o desenvolvimento dos alunos e para o campo de
trabalho dos estudantes e pesquisadores desta arte.

A arte é uma representação poética, tanto coletiva como particular da
realidade, a partir do imaginário simbólico de uma cultura, de um povo, de
um grupo de indivíduos; é a visão peculiar de um autor na eterna busca pelo
conhecimento e aperfeiçoamento pessoal. O ato criativo e interpretativo é um
processo auto-impressivo, de cunho investigativo, que resulta em produtos
artísticos que podem apresentar uma perspectiva do passado com a
perspectiva para o futuro. O artista revela, com sua sensibilidade, sua ousadia
inventiva e liberdade de pensamento, outras possibilidades de visão de
mundo e alternativas de vida. Considerando essa natureza transformadora da
arte, podemos afirmar que ela tem uma função intrínseca profundamente
cidadã e educativa. (ROBATTO, 2012, p. 58).

Com a afirmação suprecitada, percebeu-se que dentro da arte é possível encontrar: cultura,
conhecimento, relações pessoais e coletivas, que são imprescindíveis para o desenvolvimento
educacional do ser humano na construção da cidadania e das relações sociais. O ensino das artes
dentro da escola precisa ser visto como tão importante quanto o ensino de qualquer outra disciplina
obrigatória da grade curricular da rede de ensino, seja ele público ou privado.

Como uma das áreas do campo das artes, a dança coloca-se aqui como proposta de ensino e de
educação dentro da escola. Como arte do movimento “consideramos a dança uma oportunidade
educativa para o desenvolvimento das capacidades expressivas e criativas corporais” (ROBATTO,
2012, p. 58). E a escola é este lugar de capacitação e de desenvolvimento, seja ele do cognitivo ou do
físico. O importante é o crescimento deste aluno que passa pela escola.

“Uma das grandes contribuições da dança para a educação do ser humano está em educar corpos que
sejam capazes de criar pensando e re-significar o mundo em forma de arte” (MARQUES, 2007, p.
24). Ou seja, a dança vai além de meros movimentos corporais com ou sem sentido, a dança é
integral, ela se constrói na relação mente e corpo e jamais os dissocia proporcionando ao ser
dançante um encontro consigo mesmo, com o outro e com o espaço onde está inserido.

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).
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Isto só nos confirma o que já foi citado sobre a dança, enquanto possuidora da capacidade de unir
corpo e mente dentro de uma relação única e intrinsecamente importante para o desenvolvimento
social de crianças e adolescentes.

A dança como forma de conhecimento pode estimular a quem dela praticar, capaz de criar
artisticamente uma variedade de movimentos diversos e vivenciar em seu corpo novas formas de se
mover, tornando-se mais confiante em sua posição dentro da sociedade. Sendo assim, o ser, enquanto
social, precisa se colocar como criador, como expositor de ideias e de conceitos. “Portanto a dança
como uma das vias de educação do corpo criador e crítico, torna-se praticamente indispensável para
vivermos presentes, críticos e participantes na sociedade atual” (MARQUES, 2007, p. 25).

Ela, possui várias possibilidades e formas de acontecer. Além de estar presente na vida do ser
humano desde o início das civilizações e que desenvolve, ao longo dos anos, aspectos diversos no
que diz respeito ao religioso, social, cultural, educacional, e a tantos outros que ela pode abarcar.

“Acreditamos que a dança, como vivência estética, é possibilidade de criação de novas formas de
compreensão do mundo.” (PORPINO, 2006, p.42) Ao apresentar a dança como educação,
viabiliza-se sobre quem dança variadas formas de ver o mundo. Porque a dança proporciona
experiências do sensível, do imaginário, e traz consigo formas de criar que trarão novos sentidos para
a vida de quem dança.

Em seus mais diversos aspectos, a dança propõe um trabalho de integralidade no ser dançante. Ela
desenvolve processos com aspectos artísticos, cognitivos e físicos que viabilizam a integração do
indivíduo. consigo mesmo. e com o mundo em seus vários aspectos. É de total relevância estudá-la
no âmbito do ensino e percebê-la como uma educação que abrange o ser em seu sentido completo se
faz emergente na sociedade atual.

O trabalho de dança que envolve pesquisa de movimento, propõe para os alunos um encontro com o
seu próprio corpo, a importância no pensar e na descoberta de como podemos nos movimentar no
espaço. As várias possibilidades de exploração estão relacionadas ao estudo do espaço em que se
dança. Suas dimensões e as ações que se pode desenvolver nele. Pensar a dança por este viés nos
leva a abrir os olhos dos estudantes como conhecimento, não somente de um estilo específico, mas,
um conhecimento que perpassa pelo ser como um todo. É o entendimento do nosso corpo como
criativo e como propositor do fazer artístico dentro da sociedade.

Penso que a dança desenvolvida desta forma busca priorizar os acontecimentos dentro da sala de aula
do que propriamente do resultado que obteremos dele, seja um trabalho coreográfico ou um corpo
definido e codificado em alguma técnica. Explorar a dança como experiência criativa vai além de
movimentos virtuosos e coreografias bem executadas. É a forma como se aprende a dança, os
estímulos que levam os alunos a dançarem e a criarem seus próprios movimentos que de fato são
importantes no desenvolvimento de processos pedagógicos.

Ainda refletindo sobre ela, sob esse viés da educação, encontramos alguns aspectos fundamentais de
sua atuação dentro da escola. O corpo que é tão esquecido dentro de grande parte das disciplinas
obrigatórias (exceto a disciplina de Educação Física), passa a ser reconhecido e trabalhado. O pensar
está ligado ao fazer, se movimentar torna-se aqui algo não tão comum, mas, agora, algo pensado,
estudado e sentido por quem se propõe a dançar.

Esses estudos de corpo envolvem aptidões que são desenvolvidas no decorrer do trabalho com a
dança. Força e flexibilidade são alguns dos resultados do trabalho corporal dentro do processo desta
arte. Para quem dança é de suma importância que aja uma preocupação com a saúde deste corpo,
sendo assim, um corpo forte e flexível aumenta as possibilidades de movimentos e diminui a
obtenção de lesões.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/jogando_com_a_danca_uma_acao_criativa_na_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



A dança tem sido uma forma de atender às questões emocionais e físicas,
considerando-se que a sua matéria principal e respectivo instrumento de
trabalho é o próprio corpo do bailarino, depositário de suas vivencias
pessoais e marco de suas heranças genéticas, étnicas e culturais – corpo que
pode ser desenvolvido e aperfeiçoado como uma forma de expressão de
ideias e de transformação da realidade, sem perda de sua identidade.
(ROBATTO, 2012, p.72).

Essa ideia só reforça a importância que a dança tem dentro da educação do ser humano, de maneira
completa, também leva ao pensamento de que a dança aqui coloca o movimento dentro de uma
estrutura corpo/mente, unidos e desenvolvidos para crescimento cognitivo e motor dos que dançam.
Englobar o fazer artístico e físico requer uma atenção voltada ao ser humano como completo e não
como dividido, separado. A mente é corpo, o corpo é mente e esse movimento de união entre ambos
é a dança.

Para finalizar as observações sobre a dança enquanto arte, percebe-se que ela está na vida do ser
humano desde os mais remotos tempos. Ela sempre foi uma forma de comunicação, e, sua relação
com a religião e com a cultura a fizeram indispensável e presente nas nossas vidas por muito tempo
como ainda é hoje.

Assim como outras “modalidades de comunicação não-verbal”, a dança é
uma forma de expressão primal que se complexifica, principalmente a partir
de sua profissionalização. Manifesto social, a dança é, ainda, fenômeno
estético, cultural e simbólico que expressa e constrói sentidos através dos
movimentos corporais. Como expressão de uma cultura, está inserida em uma
rede de relações sociais complexas, interligadas por diversos âmbitos da vida.
(SIQUEIRA, 2006, p. 4).

Vê-se a dança distinguindo culturas, representando sociedades, melhorando a saúde de forma física e
cognitiva. Sua prática acontece de forma profissional ou apenas enquanto diversão, ela está
totalmente estampada na mídia e se fosse descrever mais aspectos e características da dança se
passariam horas desenvolvendo este texto.

O que aqui se pretende salientar é que não há vida sem dança e não há dança sem vida. Em todos os
aspectos de sua existência o ser humano dança e é por isso que se observa a dança no ambiente
escolar; ela enquanto educação deste ser que por toda a sua vida dançou, e, continua realizando este
exercício.

1. O JOGO COREOGRÁFICO

Concebido e dirigido por Ligia Tourinho[1] o Jogo Coreográfico foi desenvolvido com o objetivo de
explorar o acontecimento da coreografia, dentro de suas especificidades e de outras propostas que
permeiam esta ação em dança.

O jogo coreográfico é uma ação sobre o ato de coreografar e de ser coreografado, nele tem-se os
jogadores coreógrafos que direcionam e determinam as funções dos jogadores interpretes dentro do
jogo; os jogadores intérpretes que desenvolvem os comandos dos jogadores coreógrafos, criando sua
dança e dialogando com os outros participantes e o jogador público que recebe as informações do
momento em que o jogo acontece e que em algum momento pode se disponibilizar a ser jogador
intérprete ou jogador coreógrafo.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/jogando_com_a_danca_uma_acao_criativa_na_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



No exercício, ocorrem os acasos e a dança é direcionada de uma forma mais livre, na qual quem
dança ou quem joga pode estar criando os seus próprios movimentos com apenas alguns estímulos
básicos como: o desenvolvimento desses movimentos livres e pessoais nos níveis alto, médio e
baixo; com a ação do espelho onde o ser dançante segue a movimentação de quem está à sua frente;
com movimentações do cotidiano como andar, correr, parar e com o ato de escrever seu próprio
nome no espaço com o seu corpo de maneira pessoal e etc. Como destaca Oliveira (2010)

O Jogo Coreográfico não se limita a produção cênica, ele se estende (de
várias maneiras) a fim de provocar reflexões sobre o fazer artístico, as
relações que se estruturam entre público e obra, as estratégias de
fortalecimento do espaço criativo em dança, as possibilidades de interação
entre os variados grupos que se reúnem na apreciação de um espetáculo, a
intervenção necessária ao aprimoramento dos indivíduos, o mister de uma
formação de público mais consciente e integrada aos homens e suas
necessidades; enfim, o Jogo serve para pensar sobre o que produzimos e
consumimos. (p. 6).

Perceber a dança dentro do jogo coreográfico nos leva a observar o quanto criativos podem ser
nossos alunos e como esses momentos de improvisação podem contribuir para o crescimento pessoal
e social do dançante. Enquanto jogador coreógrafo pode-se ver que é explorado no aluno o ato de
criar, direcionar, de desenvolver uma cena de dança e observar a construção desta no próprio ato. Já
o jogador interprete terá que ficar atento aos estímulos para poder atender às proposições feitas pelo
jogador coreógrafo, e, instantaneamente se colocar participativo na cena do jogo. O jogador público
poderá observar os acontecimentos e criar relações com aquele ato livre e único, podendo também
em algum momento entrar e participar, seja como jogador coreógrafo, seja como jogador intérprete.

Mesmo que trate-se este ato enquanto jogo, jamais deixaremos de mostrar sua importância e
seriedade dentro de sua estrutura e de sua função no que diz respeito ao seu desenvolvimento e
acontecimento que é amplo em suas formas de ser desenvolvido. Tal afirmação está pautada na
citação abaixo.

Não podemos esquecer que apesar de lúdico e, por isso, geralmente esta
experiência gera divertimento aos participantes, este é um jogo sério que tem
como finalidade o exercício da arte da coreografia, ou seja, o exercício da
dança, o exercício cênico de comunicar algo a alguém. É importante ressaltar
que este jogo possui regras e princípios estruturais e que as funções dos
jogadores são parte dessas regras e princípios. (TOURINHO, 2007, p 2)

Penso que a dança desenvolvida sob a perspectiva do jogo coreográfico abre espaço para que os
alunos criem, coreografem e direcionem a dança de uma maneira mais artística e espontânea. Esses
conhecimentos e práticas indubitavelmente estarão nas suas relações dentro e fora da sala de aula,
ultrapassando barreiras físicas e adentrando outros espaços da vida dos alunos.

“Permitir e incentivar o processo criativo na sala de aula constrói pontes diretas e dá suporte para que
o aluno também construa e viva de forma transformadora seu dia-a-dia” (Marques, 2003, p. 157).
Sendo assim, foi aplicado o jogo coreográfico como forma de buscar esse reconhecimento dos alunos
enquanto criadores em dança, enquanto propositores dentro do jogo e enquanto indivíduos que
possuem um lugar na cena artística e dentro da sociedade em que vivem.

1. A AÇÃO
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As aulas aconteceram em um formato de curso com uma carga horária de 6 horas no total, as aulas
foram ministradas nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2015 para crianças e adolescentes com idades
entre 11 e 13 anos como forma de avaliação da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de
Dança 1 da Universidade Federal de Sergipe, sob a direção do professor desta disciplina.

A primeira aula se iniciou da seguinte forma, enquanto os alunos chegavam, eles eram colocados em
uma roda de conversa onde eram feitas algumas perguntas sobre o que era dança para eles e que
estilo de dança eles mais se identificavam, tentando assim, observar os alunos dentro do
conhecimento que eles mesmos já traziam consigo. Em seguida era feito um aquecimento do corpo
de maneira geral, pensando nas articulações, na musculatura do abdômen, dos membros superiores e
inferiores e na mobilidade da coluna vertebral. Dando continuidade, foram desenvolvidas cinco
dinâmicas que possibilitam interação de grupo, percepção do espaço e pesquisa de movimento a
partir da reprodução da movimentação do outro.

A primeira dinâmica buscava trazer a atenção dos alunos para o grupo, nela os alunos ficaram em
roda e direcionavam um movimento com as mãos (uma palma) para outro colega e trocavam de lugar
automaticamente. A segunda concentrava-se numa ideia parecida com a anterior, na qual, ainda em
roda, os alunos tinham que bater uma palma sobre a cabeça do colega ao lado e ele ao colega
seguinte e essa movimentação seguia com a intenção da palma ter um ritmo contínuo.

Já na terceira atividade foi usada uma bola, tal dinâmica buscou criar uma relação do aluno com o
grupo a partir do olhar na hora de mandar a bola e na hora de receber a bola onde os alunos andavam
pelo espaço e passavam a bola um para o outro, horas estáticos, horas em movimento, em
determinado momento a passagem dessa bola tinha uma contagem crescente. Na quarta dinâmica os
alunos tinham que andar pelo espaço e alguém iria propor um movimento em silêncio até todos o
repetirem. Eles ficavam livres para propor outro movimento e mudar o anterior. A quinta e última
atividade foi desenvolvida em duplas, um aluno era o espelho e o outro se movimentava de maneira
livre, o espelho tinha que reproduzir a movimentação do proponente, ou seja, do espelho.

Essas atividades buscaram trazer o aluno para dentro da aula, tirar a atenção deles do externo e
introduzir neles uma concentração para o que aconteceria em seguinte, além disso, poder criar uma
relação de grupo dentro da turma deixando-os mais à vontade uns com os outros. Também
incentivou-se a improvisação dentro das dinâmicas de uma maneira simples como preparação para o
jogo. Em seguida foi desenvolvido um alongamento e relaxamento da musculatura trabalhada na
prática e, para finalizar, reuniram-se todos em uma roda de conversa para discutirmos sobre as
experiências vividas na aula.

A segunda aula foi iniciada com o mesmo aquecimento do corpo. Deu-se continuidade relembrando
as cinco dinâmicas desenvolvidas no dia anterior e outros pontos importantes da primeira aula.
Explicou-se o jogo coreográfico e ele foi aplicado de maneira que o autor deste foi jogador
coreógrafo e os alunos foram somente jogadores intérpretes. O espaço do jogo foi referente ao
espaço de palco original de teatro, para isto usou-se marcações no solo para separar: possuía-se o
centro do palco onde aconteciam as movimentações e o proscênio onde quem era posicionado nele
fazia movimentações e quem estivesse no centro do palco reproduziria a movimentação.

No jogo eram dados alguns comandos que como: escrever o próprio nome no espaço com o corpo, se
movimentar de maneira livre com alguns estímulos referentes aos níveis espaciais (baixo, médio e
alto), o jogo do espelho e a reprodução de movimentações cotidianas do dia-a-dia. Em seguida
realizou-se um alongamento e relaxamento da musculatura trabalhada na prática e, para finalizar,
todos foram reunidos mais uma vez em uma roda de conversa para se discutir sobre as experiências
vividas na aula.

Na terceira e última aula, iniciou-se mais uma vez com um diálogo em roda. Seguiu-se com o
aquecimento do corpo de maneira geral, como foi feito nas outras duas aulas. Deu-se continuidade
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relembrando as cinco dinâmicas desenvolvidas no primeiro dia do curso, o jogo coreográfico da aula
anterior e outros pontos importantes das duas aulas já ministradas.

Em seguida desenvolveu-se o jogo coreográfico no mesmo formato espacial da aula passada com o
centro do palco e o proscênio, mas, desta vez, os alunos passariam pela posição de jogadores
intérpretes e jogadores coreógrafos e, para quem estivesse na posição de jogador coreógrafo era
mostrado quatro comandos que eles poderiam usar com intuito de desenvolver o jogo e esses
comandos eram os seguintes: escrever o próprio nome no espaço com o corpo, se movimentar de
maneira livre com alguns estímulos referentes aos níveis espaciais (baixo, médio e alto), o jogo do
espelho e a reprodução de movimentações cotidianas do dia-a-dia.

No decorrer do jogo observou-se algumas movimentações dos alunos e criou-se uma pequena frase
coreográfica que, ao final do jogo, foi ensinada para os alunos. Em seguida, se realizou um
alongamento e relaxamento da musculatura trabalhada na prática, e, para finalizar, reuniram-se a
todos em uma roda de conversa para discutir sobre as experiências vividas na aula e em todo o curso.

1. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi muito interessante toda a experiência que foi obtida através desta ação pedagógica. Percebe-se
que há uma carência dos alunos desta escola quanto ao trabalho com a dança, principalmente
trabalhos mais voltados para linguagens em dança que estimulem a criação artística e também os
processos de trabalho corporal como as linguagens mais tecnicistas como a Dança Moderna, o Balé
Clássico. Essas impressões surgiram desde o primeiro momento de chegada à escola porque os
alunos demonstravam dificuldades no desenvolvimento das aulas, já que os corpos não traziam
nenhum trabalho técnico de dança e muitos deles eram tímidos no criar artístico em dança.

Ao sentar com os alunos no início das aulas e perguntar o que eles pensavam sobre dança e quais os
estilos que eles mais se identificavam pode-se detectar o quanto essas danças produzidas e
transmitidas pela mídia, que possuem um modelo que banaliza os corpos, com movimentos
totalmente estereotipados e apelando fortemente para a sexualidade. Além de que pouco se estimula
a criação e o fazer artístico em dança dos próprios alunos, estão, fortemente imbricadas na vida deles,
porque as respostas quanto aos estilos de dança eram quase que unânimes com relação ao Funk, e,
outras poucas citaram o Balé Clássico e o Hip-Hop.

Não desejou-se aqui desmerecer o Funk e muito menos desvalorizar esta expressão artística e
cultural, mas sim, mostrar que as redes midiáticas têm trazido a dança para dentro da escola apenas
com um significado. Percebeu-se isto também porque no decorrer do curso os alunos puderam levar
músicas que gostavam para servir como som de fundo e como estímulo dentro do jogo coreográfico e
grande parte das músicas eram de funk, com letras que apelam para a sexualidade.

Para percebermos o trabalho de dança na vida dos alunos precisamos entender que este corpo vem
carregado de impressões formadas por toda a trajetória de vida deles. A todo o momento estamos
sujeitos a sentirmos e nos apropriarmos das ações vindas do externo. O corpo é mutável, com o
passar do tempo e com o adquirir de novas experiências este corpo vai se transformando e se
singularizando dentro da sociedade.

Há que se observar que o corpo é o principal depositário de nossas vivencias,
susceptível de ser impregnado de novas percepções, sensações e sentimentos,
emoções e condicionamentos comportamentais, é, indubitavelmente, um
material extremamente sensível às realidades de cada época, sendo, portanto
plástico e flexível. (ROBATTO, 2012, p. 33).
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Refletir sobre essas ideias acima, respalda com relação ao trabalho da dança sob a perspectiva da
criação, do ser dançante enquanto propositor e intérprete do seu próprio movimento. A partir do
momento em que entende-se este corpo nas suas diferenças e peculiaridades, segue-se para o campo
da dança enquanto expressão do ser dançante e não se fecham os olhos para o que o nosso aluno tem
de bagagem com relação ao movimento e às suas próprias experiências corporais adquiridas por toda
a sua vida.

Com relação às respostas sobre o que eles achavam da dança, as respostas eram sucintas e variavam
entre bom, ruim, chato e “palhaçada” (este último termo foi expresso por um aluno que relacionava o
seu fazer em dança a um momento de brincadeira, como se isto não tivesse nenhuma intenção, ou
seja, para ele era algo divertido). Vê-se aqui que para muitos jovens e adolescentes que estão na rede
de ensino, a dança não está clara no que diz respeito ao seu valor cultural, artístico e educativo.
Pensar a dança apenas enquanto entretenimento tem se tornado muito recorrente dentro das salas de
aula e precisa-se introduzir a dança de outra forma, uma forma que possamos esclarecer melhor o
que mais a dança pode significar para quem dança e para quem a assiste.

A dança, apesar de ser também expressão de sentimentos, não pode se
resumir a tal fenômeno fora do contexto em que ocorre, ou fora das formas
de expressão criadas pelo homem, haja vista que a dança é manifestação da
cultura, é conhecimento e forma de comunicação a ser aprendida a partir das
várias linguagens corporais criadas e vividas pela humanidade. (PORPINO,
2006, p. 107)

No desenvolvimento dos aquecimentos percebeu-se que houve uma evolução significativa. Aos três
dias o aquecimento foi igual com apenas algumas poucas alterações de exercício e de ritmo. Mas, no
primeiro dia, os alunos demonstravam “preguiça” e “corpo mole” na execução dos exercícios, no
segundo e terceiro dia o aquecimento já foi mais dinâmico e tranquilo, e os corpos dos alunos
correspondiam de maneira mais positiva. Isto mostra que as aulas surtem efeito sim, e, se existir a
dança enquanto disciplina obrigatória, na rede de ensino com uma gama maior de aulas, os alunos
poderão ter também um desenvolvimento melhor seja ele corporal ou cognitivo.

No desenvolvimento das dinâmicas no primeiro dia percebe-se que muitos dos alunos estavam
dispersos e tínhamos que estimulá-los com outras alternativas dentro das dinâmicas, como
relembramos as dinâmicas no segundo e terceiro dia, observou-se que houve uma melhora na
execução das dinâmicas e os alunos estavam mais atentos e compreendiam melhor a intenção de cada
uma.

No segundo dia de curso, quando foi aplicado o jogo coreográfico sendo eles, os alunos, jogadores
intérpretes, observou-se que a movimentação livre deles era um pouco tímida e repetitiva. Mesmo
assim, eram estimulados a variarem a movimentação e a interagirem com os colegas, poucos alunos
tiveram bloqueio em participar do jogo, e aqueles que demonstravam resistência, insistiu-se de forma
explicativa e logrou-se trazê-los para o jogo.

No terceiro e último dia foi aplicado o jogo e todos os alunos puderam ser jogadores coreógrafos. Foi
detectado que eles gostavam de comandar uns aos outros e foi interessante ver que alguns deles
exploraram as ações do jogo de forma criativa e tiveram seriedade na direção da ação pedagógica.
Como cita Oliveira (2010)

Desse modo, mais que uma aplicação artística, o conceito de jogo e seu uso
em um espetáculo de dança contribuem para formular uma parceria ativa e
viva entre o espectador, a dramaturgia, a cena e seus demais agentes e
elementos. O espetáculo e suas partes, historicamente desintegradas,

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/jogando_com_a_danca_uma_acao_criativa_na_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



coadunam-se para assumir uma importante proposta de intervenção cultural,
uma Pedagogia Social. (p. 6).

Nas rodas de conversas que aconteciam ao final de cada aula, percebeu-se nas respostas dos alunos
que no primeiro dia eles não detectaram dança nas dinâmicas, mesmo sendo que em algumas delas
eles tinham que se movimentar de maneira livre, mas uma das alunas refutou e disse que houve
dança porque existiu movimento.

Isso foi muito interessante porque a dança é movimento, mesmo que este não esteja direcionado por
uma música, que foi o que aconteceu no primeiro dia porque não a usamos.

No segundo e terceiro dia as respostas dos alunos quanto à pergunta se para eles tinha acontecido
dança já era mais positiva. Entendeu-se que isto aconteceu porque a movimentação era muito mais
explorada e porque a música estava como pano de fundo para o jogo. Nisto, entendeu-se que a dança
para eles ainda está muito relacionada à música e às letras das canções.

É dentro dessas reflexões e observações que balizou-se este trabalho, colocando em questão sua
função didática e reflexiva para os estudantes e pesquisadores de dança, entendendo que tal trabalho
servirá como base para outras compreensões da dança enquanto arte e enquanto educação.

A partir desses parâmetros pode-se observar e refletir sobre a dança no meio educacional. Entender
também como os alunos podem responder a determinados formatos de ensino e como podemos
contribuir para o seu desenvolvimento enquanto artistas. Deixa-se claro, então, o quão é importante
discutir e estudar a dança sob o viés da educação e da arte na rede de ensino básico para jovens e
adolescentes.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões quanto a esta prática foram muito positivas porque não existiu a necessidade de mudar o
planejamento do curso. As propostas que levou-se foram executadas pelos alunos, mesmo que com a
existência de dificuldades e com isso se teve que ter um pouco de insistência. O mais interessante foi
poder levar a dança de uma maneira diferente e com o intuito de estimular a criação e proporcionar
aos alunos as posições dentro de uma cena em dança.

Observar que os alunos corresponderam, participaram e demonstraram interesse em fazer mais aulas
foi o mais significativo e foi o que se levou a entender que podemos trabalhar a dança de uma
maneira pedagógica, criativa e artística.

A arte ainda produz no aluno esse desejo de aprender e de se colocar nesse lugar de fazedor de arte, e
assim, enquanto alunos artistas poder sair do lugar de animadores de plateia em apresentações nas
datas comemorativas. E enquanto propositores das aulas pode-se dar para aos alunos uma dança que
ensina e educa o ser enquanto cidadão.

Sendo assim o Jogo Coreográfico e as dinâmicas propostas foram bastante importantes nesse
entendimento da dança dentro da escola, se mostrando que tal conteúdo pode e deve estar nos
planejamentos dos professores de dança como forma de aula, de observação e de discussão trazendo
resultados diferentes e interessantes para os alunos e para os profissionais de dança que se
propuserem a desenvolvê-lo.

Finalizou-se o trabalho com a certeza de que conteúdos como estes fizeram e farão parte de uma
construção de ideias mais significativas e contemporâneas dentro das escolas e dos planejamentos
educacionais, buscando com isto, fomentar cada vez mais o assunto “Dança” dentro da rede de
ensino e dentro da sociedade como um todo.
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