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RESUMO

Este artigo tem como objetivos identificar os sentidos/significados que os sujeitos dançantes atribuem à
dança, buscar compreender de que forma a corporeidade se revela na Dança de Salão e apontar uma
reflexão sobre os discursos dos sujeitos dançantes traçando paralelos de divergências ou convergências
com o referencial teórico. A intenção é compreender as relações dialógicas entre o corpo que dança, nos
diversos ambientes de sociabilidades da cidade de Aracaju-SE-Br. Para tanto, foi feita uma pesquisa de
campo do tipo descritiva, tendo como instrumento metodológico entrevistas com os sujeitos que praticam
a dança de salão em Aracaju, por se tratar de práticas espetaculares e de sociabilidades sergipanas.
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ABSTRACT

This article aims to identify the senses/meanings that the subjects dancers attach the dance, seeking to
understand in what way the corporeality is revealed in Ballroom dancing and pointing out a reflection on
the discourses of the subjects dancers tracing parallel of differences or similarities with the theoretical
framework. The intention is to understand the dialogical relations between the body that dance on the
various environments of sociability of the city of Aracaju-BR. For both, the research was developed initially
from a review of the literature and later was made a field research of the descriptive type, having as
methodological resources interviews with the subjects who practice the ballroom dancing in Aracaju,
because this practice spectacular and sociabilities sergipanas.

KEY WORDS: Ballroom dancing; Corporeality; sociability.

INTRODUÇÃO

As práticas de dança de salão da cidade de Aracaju são espaços-ambiente de trocas de sociabilidade,
caracterizado por pessoas que recriam a cultura popular e representam suas tradições, através de
relações de amizade, namoro, flerte, diversão, terapia, lazer, dentre outros. A característica principal
destes ambientes é a de ser privilegiado pelo exercício da sociabilidade e do contato corporal, onde os
freqüentadores revelam uma busca incessante do encontro com o outro.
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Os diversos ambientes podem ser considerados como espaço de uma prática espetacular sinônimo de
baile em salão espaçoso, com músicas de qualidade e muitas vezes ao vivo, local em que tocam todos os
estilos musicais, para as danças de salão, freqüentado por pessoas de diferentes modos de vida e de
todas as classes sociais, num ambiente pluriracial, sem distinção de classes e gênero.

Jean Marie Pradier (1998) se refere a espetacular quanto ao que se “destaca da banalidade do cotidiano,
a platitude da existência, em um evento construído, assegurado e assumido por um ou mais performers”.

A dança de salão é uma dança de caráter social, praticada normalmente aos pares, “por prazer, união,
integração e socialização em bailes e reuniões dançantes” (Garcia, 2003).

Assim, entendemos a dança de salão, como uma linguagem do contato-corporal, comunicação não-verbal,
com seus símbolos, códigos e regras peculiares, meio de comunicação interpessoais e produto das
relações sociais.

Ao debruçar sobre o imenso universo poético do corpo e pensando nos corpos que dançam nos diversos
ambientes e práticas de sociabilidade em Aracaju nos ocorreram algumas indagações iniciais: Que corpos
são estes Como se configura o corpo que dança

Os dançantes freqüentadores das cenas sociais sergipanas seguem o princípio do prazer, da diversão e da
liberdade e têm o corpo como principal sujeito das relações de interação com o outro que se misturam e
recriam relações sociais feitas de contatos e tactilidades corporais. Obviamente cada dançarino traz em si
sua própria escritura, a sua expressividade que são traduzidos em movimentos corporais singulares e que
unidos à outra individualidade corporal servem de mediação entre a individualidade e a coletividade.

BAILADO METODOLÓGICO

Objetivamos neste aqui descrever o “bailado” percorrido nesta pesquisa, indicando a metodologia aqui
utilizada e o seu processar. Pretendemos, com a pesquisa de campo, extrair dados que, aliados à revisão
bibliográfica possam nos levar a alguns pressupostos que permitam responder ou nos aproximar da
resposta do problema em questão neste estudo.

Dessa forma, devido o contato direto com a dança em nossa vivência profissional que ora se apresentava
como uma atividade, ora com uma disciplina e ora como um conteúdo nas aulas de Educação Física é que
surgiu o nosso interesse em pesquisar sobre o fenômeno do corpo dançante.

Esta pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: Como o sujeito que dança se percebe enquanto
corpo Quem dança se percebe dançando Dançar é uma forma de ser, de estar e de se relacionar consigo
mesmo, com o outro e com o mundo Diante desses questionamentos a problemática dessa pesquisa é:
Quais os sentidos/significados que os sujeitos da Dança de Salão atribuem à dança e de que forma a
corporeidade está presente nos discursos desses sujeitos dançantes Assim, os objetivos deste estudo são:

1. - Identificar os sentidos/significados que os sujeitos dançantes atribuem a dança.

2 - Compreender de que forma a corporeidade se revela na Dança de Salão.

3 - Refletir sobre os discursos dos sujeitos dançantes traçando paralelos de divergências ou
convergências com o referencial teórico.

Entendendo que a escolha do método ocorre em função do tipo de problema a ser investigado, recorremos
a pesquisa de abordagem qualitativa para a efetivação desse estudo. Fizemos a opção por este tipo de
pesquisa por entender que esta se adequa a natureza de um fenômeno que pode ser entendido e
analisado sob várias formas e perspectivas.

Frente a essa abordagem, Minayo (1996) sinaliza que a pesquisa qualitativa, trabalha com o universo de
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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.

Diante disso, para melhor entender e interpretar os discursos produzidos pelos sujeitos que dançam,
recorri aos pressupostos metodológicos da Análise de Conteúdo elaborados por Laurence Bardin (1977).
Essa metodologia designa-se como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

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). Essa análise
preocupa-se com a noção de atitude, pois, uma atitude é um núcleo, uma matriz muitas vezes
inconsciente, que produz (e que se traduz por) um conjunto de tomada de posição, de qualificações de
descrições e de designações de avaliação mais ou menos coloridas. Encontrar as bases destas atitudes por
trás de dispersão das manifestações verbais, tal é o objetivo da análise de asserção avaliativa (BARDIN,
1977).

Pretendemos, através da análise dos discursos dos sujeitos que dançam, compreender o que se esconde
na aparência e desvelar a sua possível essência, mesmo reconhecendo que as dificuldades são evidentes,
quando se trata de conceituar dimensões qualitativas de uma realidade específica.

DELIMITANDO O UNIVERSO DA PESQUISA

Este estudo foi realizado na cidade de Aracaju-SE-BR. A escolha dessa cidade justifica-se porque é
nela que nossa vivência profissional com a dança se concretiza. Foi escolhida para ser investigada, a
dança de salão. Este estilo foi escolhido mediante a sua tradição na cidade.

Para a realização da nossa pesquisa, contamos com a presença de sujeitos que dançam, os quais
foram selecionados mediantes os critérios estabelecidos para a efetivação do nosso objeto de estudo,
sendo de suma importância para a concretude de nossas análises, pois nos possibilitará conhecer,
compreender, analisar o problema em questão e inter-relacioná-lo com a fundamentação teórica, uma
vez que não caberia apresentarmos a teoria desarticulada da realidade.

Os envolvidos nesta pesquisa foram sujeitos que dançam 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.

Foram entrevistados 22 sujeitos, porém só fizeram parte da análise o discurso de 8 sujeitos, estes
discursos foram escolhidos a partir dos 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.

Para consubstanciar a coleta de dados deste estudo, foi feito inicialmente um contato com os sujeitos,
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esclarecendo o objetivo da pesquisa e agendando horário e local para gravar a entrevista, garantindo
sigilo absoluto da mesma. Essa entrevista foi estruturada a partir de uma questão geradora, em que
os sujeitos foram solicitados a responder: o que é dançar para você

As 22 entrevistas, mediante a questão geradora, foram gravadas e posteriormente transcritas, sem
correção de eventuais erros de concordância gramatical. A justificativa pela opção desse recurso é por
acreditar que na escrita alguns dados poderiam ficar omissos e que provavelmente na expressão oral
eles seriam revelados. Esses dados foram coletados entre os meses de fevereiro e março de 2011.

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.

NA DANÇA DAS ANÁLISES

Passaremos a apresentar neste tópico os resultados da investigação científica. Entendemos que os dados
aqui obtidos foram analisados a partir da perspectiva do olhar, do sentir e do perceber das pesquisadoras
e do pesquisador. Não foram, portanto totalmente esgotados, sendo possível outros olhares, outros
sentidos e outras interpretações.

Muito mais que opiniões individuais, os depoimentos revelam a forma como a corporeidade se apresenta
no estilo de dança pesquisada. Nestas representações aparece o cotidiano de cada sujeito entrevistado,
manifestando e expressando suas percepções, sentidos e significados de dança.

Para facilitar, a visualização e compreensão dos dados coletados, resolvemos representá-los por meio de
um quadro em que foi feita uma porcentagem simples em relação a freqüência das categorias.

CATEGORIAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total %

1- Dançar é prazer, é realização. 8 100

2- Dançar é relação e conexão com o
parceiro e com a música, é jogo de
sedução. 5 62,5

3- Dançar é terapia. 5 62,5
4- Dançar é arte, é criar, é imaginar
um verdadeiro sentir. 4 50

5- Dançar é superar limites. 2 25
6- Dançar é poder integrar-se de
corpo e alma consigo mesmo. 3 37,5
7- Dançar é uma forma de
comunicação consigo próprio, com o
outro e com o ambiente. 3 37,5

8- Dançar é exercitar a humildade. 2 25

9- Dançar está relacionado ao corpo
físico. 1 12,5

10- Dançar era coisa do povo e virou

Pág.4/10



de elite. 1 12,5

11- Dançar é brincar, é encontro com
o novo, com o inesperado, cada
momento é um novo momento. 1 12,5

12- Dançar é estar num mundo
encantador, é o máximo. 1 12,5
13- Dançar é viver o tempo da vida, o
meu tempo e o do outro, é
transcender o espaço. 2 25

QUADRO 1: o que é dançar para os sujeitos na dança de salão.

Os sujeitos entrevistados foram unânimes (100%) em relacionar a dança ao prazer, por esta razão, esta é
a categoria mais significativa, além dela convergir entre os sujeitos ela converge também com a
corporeidade que é o caminho da vivência plena da existencialidade humana em busca de prazer, de
alegria, de satisfação, de contentamento e de realização.

A vivência do princípio do prazer é possível quando o ser humano se percebe enquanto corpo-sujeito,
sujeito de seu próprio drama, que vive a si mesmo, que cria sua própria história, que se realiza em
percorrer os caminhos de seus projetos/horizontes.

Uma outra categoria significativa diz que dançar é relação, é conexão com o parceiro e com a música, é
um jogo de sedução. Nesta categoria 62,5% dos sujeitos entrevistados convergiram entre si, convergiram
também com a literatura.

É possível visualizar nos depoimentos destes sujeitos que dançar é aventurar-se no caminho da conquista,
da sedução, em busca de estabelecer relações de conexões com o parceiro e com a música. Dançar, neste
sentido, deixa de ser o caminho do movimento solitário para ser a realização de uma ação coletiva.

Esta categoria se aproxima do entendimento de ser humano enquanto único, singular, e que a vivência da
sua individualidade/singularidade é condição para se estabelecer relações com outros seres humanos. De
acordo com Heller (1970), é na consciência do EU que o ser humano se conscientiza do NÓS. Este aspecto
é visível no discurso do Sujeito 3, quando ele diz que dançar:

É o encontro de dois corpos em uma mesma sintonia e harmonia, como se
estes corpos estivessem envolvidos por uma mesma áurea tornando um só
corpo, sendo que cada um continua sendo ele mesmo.

O discurso deste sujeito revela ainda um aspecto que não foi foco de atenção nesta pesquisa, mas que
merece consideração, que é o envolvimento harmonioso entre dois corpos, como se estes estivessem
envolvidos por uma mesma áurea. Nos estudos da Corêutica de Laban, este é um aspecto que pode ser
considerado a partir da perspectiva da Kinesfera, que é o espaço pessoal, reservado a intimidade do ser
humano. “Mas, há vezes em que dois espaços pessoais individuais deliberadamente se tornam por um
momento, como entre mãe e filho ou entre amantes” (Blon & Chaplin in Lobo, 2002, p. 49).

Outra categoria que também está representada por 62,5% dos sujeitos entrevistados diz que dançar é
terapia. Vê-se, portanto, que os sentidos da dança de salão, explícitos através dos depoimentos desse
sujeitos, demonstram que eles percebem esta dança como uma terapia, tanto quanto lúdica (prazerosa).
De acordo com Garcia (2003), a dança de salão pode ser proposta como lazer, como profissão e como
terapia. É claro que estas propostas não se restringem apenas para a dança de salão, elas também podem
estar presentes em qualquer outro estilo de dança. Porém, o entendimento da dança como uma terapia,
foi um aspecto levantado pelos corpos que estão envolvidos neste estilo.
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Acreditamos que o sentido da terapia na dança de salão esteja associado à vivência da própria
existencialidade em busca de prazer, de integração, de socialização e de companheirismo, visto que no
dia-a-dia, na relação do trabalho estes aspectos por vezes não são valorizados, devido aos incentivos
acirrados da competitividade, do cumprimento de prazos e do individualismo estimulados pela lógica de
mercado.

Além dos aspectos anteriores comentados, a dança de salão se apresenta no discurso de 50% dos sujeitos
entrevistados como arte, criação, imaginação, um verdadeiro sentir.

A dança vista como arte é o caminho para a vivência/experiência perceptiva da sensibilidade estética, é o
sentir-se e o sentir com o outro. A arte possibilita o movimento constante do ir e vir por meio da criação,
da imaginação, da reflexão, da descoberta e do conhecimento. De acordo com os discursos desses sujeitos
é possível dizer que a arte de dançar é locus para a expressão da realidade sensível da existência humana.

A dança tem sido um espaço em que o sujeito pode integrar-se de corpo e alma consigo mesmo. Esta
categoria está representada por 37,5% dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, revelando uma
convergência com o paradigma da corporeidade como possibilidade de superação do paradigma
cartesiano, que entende o ser humano como dual, constituído de duas substâncias distintas: a rés cogitans
(mente) e a rés extensa (corpo), em que a substância extensa está subordinada a substância pensante
(Brausnstein & Pépin, 1999).

No paradigma da corporeidade não há separação entre corpo e alma, corpo e objeto, natureza e cultura,
razão e emoção. Para Merleau-Ponty (1999), estas são categorias de uma mesma unidade que se
expressam na existência humana.

O corpo na dança é a possibilidade de vivência da unicidade humana, Béjart (1980), diz que a dança é
uma das raras atividades em que o ser humano se encontra totalmente engajado: corpo, alma, coração.

Ao assumir essa unidade, o ser humano se encontra engajado com o mundo, com ele mesmo e com os
outros é nesta perspectiva que aparece outra categoria com 37,5% dos sujeitos entrevistados, em que
dançar é uma forma de comunicação consigo próprios, com o outro e com o mundo.

Esta categoria converge também com os estudos da corporeidade, pois o corpo dançante é veículo e meio
de comunicação. Ao dançar o corpo expressa seus mais puros sentimentos, estabelecendo uma
comunicação com ele mesmo, como o outro e com o mundo, porque o movimento corporal é linguagem, e
enquanto linguagem ela não tem sentidos prontos e acabados, mas sentidos que se configuram na relação
entre corpos que dançam e entre corpos que assistem, estes situados no tempo e no espaço.

Em relação ao tempo e o espaço na dança, encontramos uma categoria em que dois sujeitos (25%) dizem
que dançar é viver o tempo da vida, o meu tempo, o tempo do outro, é transcender os limites do espaço.

Estes sujeitos dão indícios de superação da compreensão do tempo e do espaço na perspectiva cartesiana.
O tempo, para o Sujeito 3, não se restringe apenas ao tempo cronológico, que se mede no relógio
(chronos), mas acima de tudo ao tempo existencial (kairós), que é o tempo único, intenso (Assmann,
1995).

A dança me rejuvenesce, até mesmo porque a dança de salão realiza-se no
sentido anti-horário, não fico na loucura de viver nesse momento o tempo do
relógio, porque neste momento eu vivo o tempo da vida, o meu tempo e o
tempo da minha companheira, não me preocupo com a contagem matemática
das frases musicais, procuro sentir a música entrando pelos meus poros,
invadindo os meus sentidos (Sujeito 3).

O tempo existencializado significa presentidade, ou seja, participação do mundo por meio da nossa
presença corporal, que é uma presença no tempo e no espaço, uma presença sensível e inteligível, que
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simboliza a singularidade da existência humana e o horizonte de seus projetos. De acordo com
Merleau-Ponty (1999), Enquanto sou um corpo e através dele ajo no mundo, para mim o espaço e o
tempo não são uma soma de pontos justapostos, nem tão pouco uma infinidade de relações das quais
minha consciência operaria a síntese e em que ela implicaria meu corpo, não estou no espaço e no tempo,
não penso o espaço e o tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a ele e o abarca.

A perspectiva de transcendência do limite do espaço, presente nos discurso dos Sujeitos 3 e 7, nos leva a
dizer que para se entender e perceber o espaço, é essencial estar envolvido nele e com ele, por esta razão
o espaço é situado. “Não é possível me sentir espacializado fora do meu corpo e do meu mundo” (Porto,
2002).

Como podemos observar nos discursos destes sujeitos:

• Então saio deslizando pelo salão e o salão torna-se enorme, infinito, ele tem o tamanho da minha
imaginação (Sujeito 3).

• Quando estou dançando em uma pista de dança a minha intenção é flutuar, ir além daquele espaço
(Sujeito 7).

A dança permite a manifestação desejante de vencer as limitações do corpo no espaço, de voar entre os
outros corpos e dentro deles. Ao dançar estes corpos não limitam o ponto de partida, o percurso e a
chegada. Ao contrário percorrem os caminhos das incertezas e dos acasos, em busca de liberdade, de
autonomia e de prazer.

A dança é entendida também como possibilidade de superação de limites. Dois sujeitos (25%) percebem a
importância da superação de limites como aprendizado para a evolução humana. Este aspecto fica claro no
discurso do Sujeito 1, quando ele diz que :

O ser humano tem capacidade de evoluir mais do que avalia em teoria. Ou
seja, quando pratica sua evolução vai além do que antes imaginava [...] Não
há limite também para o que há para ser aprendido.

A busca de auto-superação ocorre por meio do movimento intencional do ser humano, que se percebe
enquanto corpo. Assim, pela corporeidade na dança somos conduzidos a experenciar e desestabilizar o
nosso próprio equilíbrio e limite.

É pela corporeidade que nos movimentamos intencionalmente na busca de superar limites. Para reforçar
nossa idéia recorremos às palavras de Moreira (2003, p.148): “corporeidade é o ser vivente exercitando
sua motricidade. Corporeidade não é um conceito, é um estilo de vida na busca da superação”.

Estes mesmos dois sujeitos entendem que dançar é exercitar a humildade. Esta categoria não converge
com o nosso referencial, mas nos chama atenção pela preocupação que estes sujeitos demonstram em se
manterem humildes no processo de aprendizagem.

Entendemos esta humildade com uma forma destes sujeitos se reconhecerem como eternos aprendizes e
como uma forma de reconhecerem seus próprios limites e progressos. Outro aspecto importante dessa
humildade é o reconhecimento do outro como condição para uma aprendizagem coletiva.

• Não se aprende sozinho, ou melhor, se a dança é a dois ou em grupo, há que se promover o
crescimento de todos, para que o espetáculo seja bom (Sujeito 1).

• A dança é [...] a oportunidade de exercitar facetas de intra-relacionamentos. E em conjunto
exercitarmos a humildade ao reconhecer nossos erros e acertos (Sujeito 2).

Um sujeito apenas (12,5%), diz que dançar está relacionado ao corpo físico, nos conduzindo a uma
reflexão de que esse sujeito reduz o ser humano à realidade apenas físico-biológica. Talvez separar o ser
humano em partes seja um reflexo da cultura ocidental em que, baseado nos princípios cartesianos o ser
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humano para ser explicado/entendido era preciso ser dividido.

Por outro lado, não dá para dizer que o discurso desse sujeito esteja fortemente atrelado ao modelo
cartesiano pois, observando todo o seu discurso, percebemos que ele destaca no ato de dançar outros
aspectos da natureza humana, tais como: a socialização, a arte de mover-se, a conexão com o outro e
com o mundo e a transcendência do espaço.

Esta mesma porcentagem aparece em duas outras categorias, em que o mesmo sujeito diz que dançar era
coisa do povo e virou de elite e que dançar é estar num mundo encantador, é o máximo.

Este sujeito revela a questão social na dança, visto que as danças populares originaram as danças da corte
ou de salão que, posteriormente, foram reconhecidas como balés da corte. Estas danças passaram a fazer
parte de uma aristocracia de sangue ou de dinheiro, com isso o povo ficou de fora dessa nova expressão.

É possível dizer que, apesar do chavão de que todo brasileiro nasce dançando, ou que todo brasileiro
dança, é um grande equívoco. O discurso desse sujeito vem desmistificar a dificuldade de acesso ao
ensino da dança teatral (acadêmica), devido ao seu alto custo e por esta não fazer parte do ensino formal
nas escolas públicas, salvo algumas exceções, é o que podemos observar nas palavras do Sujeito 8:

Desde criança eu queria fazer dança, mas esta arte que veio do povo virou
coisa de elite e minha família era muito humilde, não tinha dinheiro para me
colocar em uma academia, e onde eu estudei não tinha dança, porque estudei
em escola pública e dança só tinha em academias ou em escolas particulares,
o pior de tudo é que hoje ainda é assim.

Este sujeito veio realizar o desejo de dançar aos quarenta anos e de acordo com ele, nunca é tarde para
se fazer o que realmente a gente quer. Talvez por esta razão, a dança na vida deste sujeito é
simplesmente o máximo e significa estar em contato com um mundo encantador.

O universo da dança é de fato encantador, nos proporciona experiências inusitadas que só podem ser
entendidas na própria vivência da dança. Por ser uma experiência vivida, a dança configura-se na própria
corporeidade de quem dança, desta forma, ela é uma experiência individual e subjetiva.

Ainda digna de nota é a categoria que está representada também por apenas um sujeito, que diz que
dançar é um brinquedo, é o encontro com o novo, com o inesperado, cada momento é um novo momento.

A dança para este sujeito está associada ao encanto, à magia, à brincadeira, ao enigmático, pois, por meio
de sua condição corporal ele tem o extraordinário poder de fazer de conta, de brincar de ser diferente do
que é na cotidianidade, inventando e imaginando mil mundos, “criando seu próprio drama”.

Dançar, para este sujeito nos conduz ainda a perspectiva de que dançar é estabelecer relações de
afetividade e de diálogo com ele mesmo, com “sua parceira” e com todos os que estão em sua volta. De
acordo com o próprio Sujeito 3:

A dança é o meu brinquedo, ela me permite brincar comigo, com minha
parceira e todos os outros que estão no salão, dançando ou não, permite ainda
eu criar meu drama, em um momento posso ser um nobre, já em um outro
sou um plebeu.

A idéia de que a dança é o encontro com o novo, com o inesperado e de que cada momento já é um novo
momento, sugere-nos dizer que dançar é “expressão do que só pode ser sentido, ser imaginado e
elaborado” (BARRETO, 1998, p.52).

Dançar ocorre num momento/movimento transitório da existencialidade humana, porque a cada instante
surge um novo instante. Dança é movimento. “O movimento é realização da tendência orgânica, é seguir o
caminho pretendido pela existência” (MANSUR, 2003, p. 38).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos as práticas de dança de salão apresentadas na cena social sergipana como movimentos de
dança dos corpos articulados, onde as várias partes se entrelaçam e se complementam num jogo
dinâmico. Neste jogo percebemos que muito mais do que apenas conexão das partes do corpo, há uma
conexão de existencialidades, conexão essa em que é mantida a individualidade de cada dançante, pois
estes reconhecem que é na vivência de sua individualidade que o outro se faz necessário para o seu
existir.

Que corpos são estes São corpos dançantes que buscam incessantemente por interação social, superação
de limites, lazer, comunicação, diversão, felicidade, amor, sedução e prazer. Por fim, acreditamos ainda
que o corpo continua a ser um lugar privilegiado de se levantar questões pertinentes a ele.
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