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RESUMO

Este artigo propõe-se a apresentar a experiência da dança étnica, inserida na escola, através de oficinas de
dança étnica ministradas para alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais), como uma ação
pedagógico-social, que objetiva contribuir para a construção de um currículo articulado com a diversidade
cultural, produzindo desta forma, uma consciência voltada para o reconhecimento e a inclusão. Recorremos a
observação e às análise bibliográficas de obras que retratam a dança étnica e as questões etnicorraciais para
compreender e discutir a temática em foco. A realização das oficinas contribui para repensar a criança (aluno)
que dança, e que neste corpo experimenta possibilidades não somente de movimentos, mas vivências com
novos conhecimentos culturais sobre a formação cultural de seu país,passando assim ater uma nova
consciência sócio - cultural, o que possibilita a construção de uma sociedade justa.
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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo presentar la experiencia de danza étnica, entró en la escuela através de
talleres de danza étnica enseñadas a los estudiantes de menor educación primaria como una acción
pedagógica - sociales, cuyo objetivo es promover el respeto y el valor de la diversidad étnica-racial, en un
proceso de formación de la conciencia de la diversidad cultural. La metodología para la composición de este
artículo se llevó a cabo a través de la observación libre y el análisis de las obras bibliográficas que retratan la
danza étnica y cuestiones étnicas - raciais.Contudo, este trabajo trata infantil replanteamiento (estudiante) el
baile, y este cuerpo experimenta posibilidad de no sólo se mueve, pero las experiencias culturales con nuevos
conocimientos acerca de la cultura de la formación de su país, que pasa así a tener una nueva conciencia
social - cultural, pero no esa mirada de desprecio y rechazo para los descendientes de las etnias.
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•

A arte da dança é um processo relevante, que leva o indivíduo que experimenta essa arte a observação e a
investigação do movimento cultural que nela se encontra, permitindo ao corpo dançante, a encontrar novos
modos de ver a diversidade etnicorracial[iv]. Trata-se de um método adequado para ser aplicado, com
crianças, estudantes do ensino regular no nível fundamental (anos iniciais), pois estas crianças (muitas delas)
estão inseridas em um contexto cultural que rejeita pessoas e expressões culturais oriundas de etnias
diferentes.

O valor desse trabalho baseia-se na experiência de se trabalhar a dança étnica como uma forma de levar a
criança, a conhecer as etnias e suas expressões culturais e artísticas, em especial a dança, vivenciando novas
possibilidades corporais e culturais, já que o público-alvo está submetido a um universo escolar heterogêneo,
onde se percebe a presença de muitas crianças descendentes de etnias diversas, as quais padecem com a
recusa e o preconceito direcionados à sua herança etnicarracial.

No processo de experimentação da dança, a qual age como uma ação que convida a criançada, a ter um novo
olhar sobre as expressões culturais e rítmicas (étnicas), a partir do experimento dessas expressões,
levando-as a perceber como essas expressões são valiosas no ponto de vista artístico-cultural o que
possibilitando diálogos, indispensáveis na construção de um mundo mais justo. Consideramos importante
sublinhar a relevância de possibilitar que o corpo infantil enxergue os colegas, descendentes de etnias outras,
como um sujeito com direito de expressar-se, expor-se, colocar-se.

Para tanto, é estruturada uma proposta com oficinas de dança, destinadas a crianças que estão inseridas no
ensino regular na categoria fundamental (anos iniciais) de escolas públicas e privadas. Desta forma, as
oficinas de danças baseadas nos ritmos étnicos diversos, ministradas em instituições escolares, contribuirão
com a proposta de despertar, no alunado que experimenta essa possibilidade de dança, a percepção, que
essas expressões corporais, não são apenas movimentos de dança de origem étnica, mas sim uma
demonstração de uma cultura que concorreu para a formação da cultura brasileira.

A hipótese desse trabalho, é que a dança promove uma nova percepção das expressões artísticas dos povos
étnicos, como uma esfera de manifestação heterogênea, valiosa e que muito contribuiu para a formação da
cultura do Brasil. Sob esse entendimento é possível promover a conscientização do respeito e da valorização
que se deve ter para com as crianças (colegas de escola, do bairro, da comunidade) que descendem ou
pertencem aos povos em questão.

Para a elaboração deste artigo, recorremos a uma metodologia que assegure a compreensão, do valor
artístico-cultural das etnias, por meio da vivência das danças étnicas, procurando observar o processo das
aulas de dança, dos ritmos étnicos, por meio da sua sistematização, sua aplicação e seus resultados em
crianças que já vivenciaram a experiência dessas danças. Para tanto, recorremos a análises bibliográficas de
obras que retratam essas manifestações rítmicas, com o intuito de notar como elas podem levar ao
conhecimento cultural das etnias; também lançamos mão da observação livre, in loco, o que consubstanciou o
entendimento, vez que promoveu diálogos indispensáveis entre teoria e prática.

Para a construção desse artigo, fez-se uso de um referencial teórico variado, com destaque para Marques
(2012), Scarpato (2001), Nogueira (2002). Entretanto, é importante frisar que, para um melhor
entendimento do objeto de estudo em destaque,outros diálogos se fizeram necessários e que permitiram um
movimento mais fluido pela temática e a consequente confecção deste texto.
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Por fim, a relevância deste artigo reside na proposta de trabalhar a conscientização do respeito e da
valorização do indivíduo com precedência étnica diferente, assim como de sua identidade artístico-cultural.
Para tanto, a pesquisadora em questão,desenvolveu oficinas de danças étnicas para um segmento da
sociedade que se encontra em formação.

Considera-se que tal escolha possa servir como inspiração para futuras pesquisas na área de dança étnica e
de questões etnicorraciais, na aproximação e diálogo dos fazeres artísticos e sócio-educacionais, adaptados
não somente para o Ensino Fundamental, mas também para os demais níveis e modalidades que compõem o
ensino regular.

A RECUSA E O PRECONCEITO ETNICORRACIAL

Para compreender a razão da recusa e o preconceito pelo indivíduo de descendência etnicorracial diferentes,
primeiramente se faz necessário conhecer o cenário cultural, intelectual e social no qual o conceito
etnicorracial surgiu no Brasil.

De acordo com Nogueira (2002), entre os séculos XIX e XX no âmbito brasileiro, o racismo surgiu e aos
poucos foi se fortalecendo e tornando-se um meio de manipular e normalizar algumas formas de relações
humanas, mas foi nos anos de 1860, que surge no país uma ideologia conhecida como “ciência das raças” e
logo depois nos fins do século XIX e começo do XX que teorias fundamentadas pelo antropólogo chamado
Paul Broca, uma tese que “diferenciava as raças” e as categorizava em superior (raça branca) e inferior
(negros e mestiços).

Foi nessa circunstância que o debate sobre a superioridade e inferioridade surgiram no Brasil e assim o
racismo ganhou força no território nacional, exercendo uma considerável influência no processo de formação
da cultura racista .

Além do negro, o índio também sofreu com essa teoria hostil, e no correr da história, estes povos também
foram rotulados com referências negativas, tendo sua cultura discriminada e estigmatizados socialmente.

Ao longo da trajetória histórica, a história brasileira é relatada sob uma óptica europeia, destacando sempre
os brancos como heróis, enquanto os demais povos (índios e negros), que aqui também fizeram parte dessa
trajetória, e que não recebem nenhuma classificação heroica pelo contrário foram etiquetados como “os
inferiores”.

Toda trajetória histórica foi contada de modo errôneo e as ideologias racistas plantaram a semente do
preconceito na cultura brasileira, gerando a discriminação racial e cultural,que perdura até hoje. E isso é visto
nas escolas, comunidades, bairros e demais espaços, onde ações discriminatórias são facilmente encontradas,
e não tão somente relacionadas a aspectos fenótipos, mas também às suas expressões culturais.

Para Pierre Bourdieu (1998), a instituição escolar reflete todo esse cenário de desigualdade visível na história.
Afirma Patto (1993), complementa assegurando que ainda na contemporaneidade encontra-se uma forte
tendência do etnocentrismo no universo escolar.

No espaço escolar é comum ver cenas de crianças e adolescentes com atitudes de rejeição para com as
demais crianças descendentes (índios e negros) e não é só a cor o ponto de recusa, as manifestações
culturais, sobretudo as artísticas também são discriminadas e classificadas negativamente como “coisa de
preto”, “programa de índio” e muitos outros adjetivos pejorativos são conferidos. Segundo a publicação do
MEC - Cecad Orientações e Ações para a Educação das Relações Etnicorraciais direcionada, aos profissionais
da educação:

Estudos comprovam que, no ambiente escolar, tanto em escolas públicas como
privadas,a temática racial tende a aparecer como um elemento para inferiorização
daquele(a) aluno(a). Condinomes pejorativos, algumas vezes escamoteados de
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carinhos ou jocosos, que identificam alunos (as) negros (as). Sinalizam que, também
na vida escolar, as crianças negras estão ainda sob o jugo das práticas racistas e
discriminatórias. (BRASIL, 2002, p. 22)

Aqui, interessa refletir não apenas sobre o preconceito etnicorracial, referente a coloração da pele, mas
também ao repúdio para com as manifestações artístico-culturais, expressões ricas e marcantes na identidade
destes povos, que por vezes são desrespeitadas e desvalorizadas nos meios sociais, e a escola é um deles.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais (2004), um
trabalho voltado para aprendizagem das etnias, sendo um processo direcionado para formar uma sociedade
justa, igualitária e equilibrada, é imprescindível. E esse trabalho deve ser de caráter pedagógico-social, com
ações e estratégias inteligentes numa perspectiva de levar o educando a experimentar esse universo cultural,
desconstruindo um contexto cultural estúpido de subalternizações e preconceitos.

É importante ressaltar que a escola é local de formação, não apenas direcionado para aprendizagem do
conhecimento científico proposto pelas disciplinas escolares, o currículo escolar tem que estar voltado para as
diferentes manifestações socioculturais. Este entendimento encontra guarida, inclusive, nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 2008), que estabelecem a Pluralidade Cultural como tema transversal,
para ser trabalhado de forma interdisciplinar com os demais conteúdos tradicionais, porém essa proposta nem
sempre é cumprida e os conteúdos clássicos acabam sendo trabalhados isoladamente.

A DANÇA, MOVIMENTO QUE REFLETE RESPEITO E VALOR CULTURAL

Quando se fala de dança, fala-se de comunicação, expressão, integração manifestação corporal e cultural.
Como diz Ceribelli (2008), a dança é um instrumento de comunicação do homem com seu semelhante, desde
os primórdios.

A dança faz parte do repertório humano há muito tempo. Há vestígios de que o
homem já dançava na pré-história.Desenhos incrustados em cavernas de sítios
arqueológicos comprovam isso.Muito antes de se tornar uma “arte
contemplativa”,como o balé, a dança foi um instrumento de comunicação com seu
semelhante,com a natureza e com o divino. (CERIBELLI; 2008, p.07)

As danças étnicas, tendo origem em uma dada cultura, são responsáveis por expressar o perfil desta, oriunda
de diferentes partes do mundo e distintas épocas. Essas danças são praticadas no coletivo, promovendo
assim a interação dos dançantes. Para Marques (2012) a linguagem da dança é uma área de espaço para se
discutir e trabalhar problemáticas sobre a diversidade cultural.

A linguagem da dança é uma área privilegiada para que possamos trabalhar, discutir
e problematizar a pluralidade cultural em nossa sociedade.Tanto os diferentes
biótipos encontrados hoje no Brasil quanto a maneira com que esses corpos se
movimentam,tornam evidentes aspectos sociopolítico-culturais nos processos de
criação em dança. (MARQUES; 2012, p.40-41)

Para trabalhar as danças étnicas na escola, primeiramente é preciso orientar os alunos, como identificar
algumas danças de descendência africana e indígena, que foram incorporadas à cultura brasileira, como: o
batuque[v], o samba de roda[vi], o maracatu[vii] e o torem[viii], estas são as principais e é a partir da
identificação delas, que se inicia um processo: de conscientização do valor cultural dessas manifestações para
a cultura brasileira. Um processo de descoberta permitindo à criançada conhecer sob uma nova óptica a
história cultural do povo brasileiro, deslocadas de um contexto de preconceito.

Nesse sentido, interessa levar os alunos a entender as danças étnicas, não apenas como uma dança, mas
como um meio de comunicação e expressão artístico - cultural rica e carregada de significados, levando-o a
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consciência crítica do respeito e do reconhecimento do valor da diversidade étnica que os rodeia. O encontro
com essa perspectiva permite pensar a dança com um papel conscientizador, que desperta o respeito e o
valor da diversidade étnica. Uma vez que a dança leva o aluno a observar e apreciar o movimento realizado
pelo outros (colegas) no momento da oficina do ritmo proposto.

A dança na escola não deve priorizar a execução de movimentos corretos e perfeitos
dentro de padrão técnico imposto. Deve partir do pressuposto de que o movimento é
uma forma de expressão e comunicação do aluno objetivando torná-lo um cidadão
crítico, participativo e responsável, capaz de expressar-se em várias linguagens,
desenvolvendo a auto - expressão e aprendendo a pensar em termos de movimento.
(SCARPATO; 2001, p.59)

Na observação realizada nas oficinas de danças, os alunos que vivenciaram as oficinas de dança, baseada nas
danças étnicas é visível o processo de conscientização ocorrida, com base na observação dos alunos, uma
nova consciência para sua formação cidadã.

As oficinas de dança, potencializam a conscientização etnicorracial, uma vez que ocorre a partir de processos
de experimentação, de novas possibilidades de expressão, isso se dá no processo de experimentação das
danças que sempre são realizadas em roda.Isto é perceptível nas oficinas de dança, no momento do debate
conduzido pela professora de dança com a turma,no qual os alunos fizeram respondiam as perguntas feitas
pela professora, a exemplo de: A batida que dita os movimentos é forte ou fraca?
Vocês imaginam de onde vieram tais danças?

Outro ponto relevante das oficinas, é o momento de experiência que a pesquisadora chama de “um no
centro”, onde um aluno de cada vez é convidado para ir ao centro da roda e realizar uma perfomance de
acordo com os movimentos apreendidos na oficina. Nesse momento o aluno sente o pulsar da dança como
uma brincadeira em seu corpo, e a dança acaba sendo uma aprendizagem prazerosa.

Por fim, as oficinas de danças étnicas, enquanto prática pedagógico - social tem como levar essa criançada, a
pensar as questões etnicorraciais como uma temática rica de conhecimentos e significados em todas as
dimensões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude do que foi exposto acima, quanto à relevância do trabalho insere-se a importância de
experimentar a arte da dança, no meio escolar como projeto de pedagógico - social, pois verifica- se a grande
necessidade de despertar a consciência e o respeito às diferenças etnicorraciais desde a infância.

Nesse artigo discutiu, a conscientização, o respeito e a valorização à diversidade étnica, como uma ação
pedagógico - social, que permite a criança conhecer como se deu a formação da cultura
brasileira,deslocando-a do contexto cultural estúpido que recusa e rejeita as etnias e suas expressões
culturais, além de levar a prática do fazer artístico-cultural e assim possibilitar que o alunado experimente
essas manifestações.

Pode-se perceber também, neste trabalho, que a dança potencializa outras percepções, não só por agregar
informações, mas por ampliar a visão do sujeito de modo cultural e social. Considera-se que tal opção sirva
como estímulo para possíveis futuros experimentos e pesquisas na área de diversidade etnicorraciais no
ambiente escolar e assim levar, de modo adaptado, os fazeres artístico e social para outros níveis de ensino.

Por fim, a dança é capaz de promover no educando uma nova consciência etnicorracial e convidar esses
pequenos a ser um agente multiplicador dessa consciência na sociedade, afinal essa criançada, acaba sendo
um combustível que move a esperança de uma sociedade mais justa e equânime para todos.
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[iv] O termo etnicorracial, refere-se a um grupo de pessoas que se identificam umas com as outras, ou são
identificadas como tal por terceiros, com base em semelhanças culturais ou biológicas, ou ambas, reais ou
presumidas.
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[vii] Torém, dança que consiste na imitação de animais, uma espécie de mímica onde,segundo os
ensinamentos indígenas,é uma forma de imitar os animais que para sua crença,são seres que os ensinaram a
sobreviver.
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