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RESUMO

O artigo foi elaborado a partir de observações da execução do projeto Dança Contemporânea: uma
experiência criativa na escola, realizado durante o ano de 2013, na cidade de Laranjeiras, estado de
Sergipe (SE), objetivamos traçar uma análise dos laboratórios práticos realizados na Escola Municipal Dr.
Lourival Batista, bem como evidenciar a metodologia abordada e identificar a importância da dança
contemporânea na vida dos alunos. Variados referenciais teóricos nos embasaram para a análise da dança
contemporânea e a prática na escola, figurando dentre eles Marques (2007), José (2011), Strazzacappa
(2001, 2003). O estudo destes autores, aliados à análise dos discursos dos participantes entrevistados e a
experiência prática, nos possibilitaram um maior entendimento no que se refere ao estudo da dança
contemporânea no contexto escolar, que conferem sentidos ao processo artístico e educativo de docentes
e discentes.

Palavras-chave: Dança Contemporânea, Processo de criação e Educação.

RÉSUMÉ

L&39;article a été rédigé à partir d&39;observations de l&39;exécution des projets de danse
contemporaine: une expérience créative à l&39;école, qui s&39;est tenue au cours de l&39;année 2013 à
la ville d&39;Laranjeiras, État de Sergipe (SE), nous avons cherché à établir une analyse de laboratoire
effectuée à l&39;École Municipale Dr. Lourival Batista, ainsi que mettre en évidence la méthodologie
adressée et d&39;identifier l&39;importance de la danse contemporaine dans la vie des élèves. Différents
cadres théoriques dans embasaram pour l&39;analyse de la danse contemporaine et la pratique à
l&39;école, en pensant d&39;entre eux Marques (2007), José (2011), Strazzacappa (2001, 2003).
L&39;étude de ces auteurs, ainsi que l&39;analyse des discours des participants interrogés et
l&39;expérience pratique, nous a permis de mieux comprendre ce qui concerne l&39;étude de la danse
contemporaine dans le contexte de l&39;école, qui cèdent la place à la démarche artistique, le
développement éducatif des étudiants et des professeurs.

Mots-clés: Danse contemporaine, processus de création, éducation.
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INTRODUÇÃO

A Dança Contemporânea na escola tem como proposta estimular os alunos a prática da mesma, visando
compreender seus fundamentos, técnicas e procedimentos metodológicos no processo ensino
aprendizagem. Realizamos laboratórios de dança contemporânea na Escola Municipal Doutor Lourival
Baptista, localizada na cidade de Laranjeiras- SE, que faz parte do Projeto de Extensão (PIBIX) intitulado
Dança Contemporânea: uma experiência criativa na escola, coordenado pela Prof. Ana Maria de São José e
está vinculado a Universidade Federal de Sergipe, em que é perceptível a importância de se abranger o
espaço local, ou seja, a comunidade laranjeirense com a Universidade Federal de Sergipe. Este projeto é
justificado pela necessidade da realização de um trabalho teórico prático que vise compreender até que
ponto a dança contemporânea é importante para os alunos, como essa dança reflete no cotidiano dos
mesmos e como pode ser trabalhada na dança educação. Além de contribuir para a formação da discente,
tanto na questão da dança educação, quanto na interação com a comunidade em que se estabelece numa
troca de saberes.

Entendemos que a prática da dança contemporânea no contexto escolar nos permite romper com normas,
criar, recriar, experenciar evidenciando diferentes aspectos da linguagem corpórea, uma dança com
diversas abordagens e técnicas. Além de estimular a criatividade envolve diversas formas de linguagem
podendo se apropriar de diversos estilos e técnicas de corpo, bem como propiciar um contato com um
contexto histórico diversificado. Como nos coloca, Marques (2007, p. 197), é preciso: “reler o passado,
para compreender o presente e planejar o futuro”.

A partir da prática da dança contemporânea no âmbito escolar surgiram as seguintes questões: Como
desenvolver experimentações práticas de dança contemporânea na escola Qual metodologia aplicar diante
do que os alunos já trazem de conhecimento em dança E por fim, qual o significado da dança na vida dos
mesmos

Desse modo, este artigo tem como objetivo analisar os laboratórios práticos realizados na Escola Municipal
Doutor Lourival Batista, bem como evidenciar a metodologia abordada e identificar a importância da dança
contemporânea na vida dos alunos.

Ao se falar em dança contemporânea, logo se pergunta “que dança é essa”. Entretanto não há uma
definição concreta e absoluta ou um conceito fechado e definido, mas podem apresentar algumas
características e/ou elementos que permitem identificá-la.

Diversos autores procuram respostas para seus questionamentos, tais como: Rocha (2011), José (2011),
Tomazzoni (2006). De acordo com Rocha (2011), a pergunta “o que é dança contemporânea” não possui
resposta, pois “a própria pergunta é a sua resposta própria, uma vez que ela põe o problema rodeando-o
em torno de si”. Desse modo, seria mais interessante explorar o seu rizoma, que nada mais é do que
traçar linhas que se conectam e desenvolvem por diversas direções.

Para José (2011), não existe apenas um conceito, um caminho que induz a refletir o que vem a ser dança
contemporânea, pois a mesma se constrói em meio a composições de diferentes técnicas corporais, modos
de apresentação, pluralidades estéticas, ambigüidades, descontinuidade, heterogeneidade, diversidade de
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códigos, subversão e multilocalização. Portanto, na dança contemporânea inicia-se uma gramática
coreográfica que não se restringe a um único código, normas e regras de movimento, onde múltiplos
fazeres, olhares, escolhas, diálogos e possíveis dramaturgias do corpo podem ser observados.

Segundo Tomazzoni (2006), a dança contemporânea não é uma técnica ou dança específica, não há
modelos ou padrões de corpo e movimento, ou seja, qualquer indivíduo desde que se disponha pode
dançar, pois a dança contemporânea se apresenta como uma nova forma de pensar a dança, a qual não
necessita de uma mensagem ou história, apropriando-se apenas do movimento pelo movimento.

Historicamente, a dança contemporânea surge com o desejo de exprimir os sentimentos, expressões da
sociedade na atualidade, uso de espaços diferentes, novas descobertas, novas linguagens e estéticas tudo
isso foi suscetível para o que vem a ser dança contemporânea. Destacamos como características
particulares a utilização de espaços físicos diferenciados, o uso de diversos estilos e técnicas de corpo,
sons e músicas diversificadas, o uso da improvisação como processo coreográfico ou produto, rompimento
das regras, normas ou restrição a um único código (JOSÉ, 2011).

As possibilidades de apresentar a dança na escola têm sido preocupação de diversos estudos e autores tais
como Barreto (2003), Strazzacappa (2001, 2003), Marques (2007), Nanni (2003) dentre outros
apresentam importantes discussões e reflexões teóricas relacionadas às práticas de dança na escola.

Pensar a dança na escola e a sua função é papel de qualquer professor licenciado em Dança, pois a dança
na escola vai muito além de fazer coreografias para as datas comemorativas realizadas ou em festinhas de
fim-de-ano. Como nos diz Marques (2007), como se não bastasse muitos professores ainda não sabem o
que, o porquê, e para que ensinar a dança na escola.

Segundo Vargas (2007), o ensino da dança na escola não é para formar bailarinos, mas relacionar ao
cotidiano dos alunos tendo como objetivo sensibilizar e conscientizar o aluno para posturas, atitudes e
ações do seu dia-a-dia para suas necessidades de comunicar-se, expressar, interagir com o meio em que
vivemos.

É comum ouvirmos por parte de diretores, coordenadores, professores de outras disciplinas e pais de
alunos que a dança é “legal para que as crianças extravasem” ou ainda que seja para “soltar as emoções,
relaxar” dentre outras, mas Marques (2007) traz um questionamento importante: “Será que
necessariamente para se obter a estes resultados precisa-se da dança Será que outras disciplinas já não
proveriam estas necessidades”. Ela ainda afirma que, por meio da dança a escola tem a função de
instrumentalizar construir conhecimento de forma crítica e consciente, pois a mesma possui parâmetros
que fornece suporte para a educação do ser social.

METODOLOGIA

A partir do problema delineado neste trabalho, que envolve estudos sobre a dança contemporânea no

contexto escolar, optamos por uma abordagem qualitativa fazendo uso da pesquisa-ação que de acordo

com Tripp (2005, p. 447) “nada mais é do que a utilização de técnicas de pesquisa envolta a dispor a ação

que opta por melhorar a prática”. Além de que, todos devem estar inseridos numa ação conjunta, embora

com situações e tarefas diferentes, todos os envolvidos nesta pesquisa tiveram as seguintes funções:

1. Coordenadora do Projeto: percebeu a necessidade de se trabalhar com dança contemporânea na
escola, e a partir daí apostou na interação e integração da Universidade com a comunidade externa,
e com isso realizar um trabalho teórico prático em equipe, além de ações pedagógicas de
acompanhamento de práticas aplicadas na escola.

2. Coordenadora e discente: intervir junto à aluna do curso e participante do projeto de extensão,
práticas pedagógicas por meio da dança contemporânea.
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3. Alunos de extensão: desfrutar dos laboratórios práticos, participando do processo de construção de
criações coreográficas, opinando e trazendo propostas que contribuíram para elaboração dos
mesmos.

Dentre os três objetivos principais a pesquisa-ação apresenta-se como a resolução de problemas, a
tomada de consciência e a produção de conhecimentos. Optou-se para esta pesquisa a tomada de
consciência, uma vez que o tempo destinado à pesquisa é mínimo para atingir uma resolução de
problemas e produção de conhecimentos.

Portanto, escolhemos a abordagem qualitativa e a reconhecemos como a melhor forma de “(...)
compreender o comportamento e experiência humanos [...] o processo mediante o qual as pessoas
constroem significados [e] em que consistem estes mesmo significados” (BOGDAN; BIKLEN,1994, p.70).

A pesquisa teve como instrumento para coleta de dados um questionário aplicado durante os laboratórios
práticos, além da observação sistemática no decorrer do processo. Para tanto dentre os 24 laboratórios
práticos realizados, apresentar-se-á quatro com seus respectivos tema, objetivos, bem como conteúdos e
estratégias e a participação dos alunos.

Os laboratórios práticos foram realizados duas vezes na semana nas quartas e sextas pela manhã das
8:00 às 10:00 horas no período de março a julho de 2013, com 20 alunos do Ensino Fundamental II com
faixa etária entre 12 à 15 anos. Seu planejamento foi realizado pela discente, supervisionados e revisados
pela coordenadora do projeto de extensão. Como embasamento para elaboração dos laboratórios
utilizou-se textos e atividades abordadas nas disciplinas de Improvisações em Dança e Composição
Coreográfica I, bem como no livro “Os temas de movimento de Rudolf Laban” de Rengel (2008), tendo
como suporte o Dicionário Laban da mesma autora citada anteriormente, além de outros artigos discutidos
nos encontros da equipe.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

1.Tema: Consciência Corporal I

Objetivo(s): Conscientizar os alunos da importância de se conhecer corporalmente em suas
limitações e habilidades.

Conteúdos: Integralidade: Corpo e Mente/ Imagem Corporal X Consciência Corporal.

Neste laboratório buscou-se conscientizar os alunos a olhar os indivíduos e para si mesmo como um todo,
corpo e mente inseparáveis, a perceberem qual a relação entre a dança, o corpo e a mente. Levantamos
as seguintes questões: O que é corpo O que é mente Qual atenção temos para com o nosso corpo Alguns
alunos responderam que “é preciso cuidar do corpo para se ter uma vida saudável” e, em relação ao corpo
e a mente “os dois trabalham juntos porque um depende do outro”.

Em uma das dinâmicas realizadas, colocou-se um espelho pequeno dentro de uma caixa de papelão
forrada. Inicialmente alguns participantes pensavam que havia dentro da caixa alguma foto de um artista.
Os alunos foram orientados a não comentarem o que viriam dentro onde um de cada vez observava o que
tinha dentro da caixa. Em seguida, diziam as qualidades e defeitos de determinados participantes ou o que
achasse interessante falar.

No decorrer da atividade alguns alunos ficaram surpresos e elogiavam dizendo que: “é uma pessoa
bacana”, “é bonito (a) legal, honesta”, “ah gosto muito dessa pessoa é gente boa demais” causando até
risos, o que demonstrou um positivo resultado, pois geralmente nessa faixa etária alguns adolescentes
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entram em conflito com seu corpo, insatisfações relacionadas a sua altura, cor e determinadas partes do
corpo, dentre outros. Ponto significativo e importante, pois percebemos que a maioria possui boa relação
com a sua autoestima, embora uma minoria apresentava-se sinais de inibições no ato da fala e
dificuldades de se auto reconhecer, característica natural ao iniciar uma atividade.

Conforme, Thon (2011), é necessário ao indivíduo desenvolver a capacidade de conhecer-se para poder
superar as adversidades e desequilíbrios presentes na vida com tranquilidade e saúde. Desta forma, a
dança proporciona ao ser humano a possibilidade de explorar o seu corpo livremente e a melhoria da
consciência de si e de seus movimentos.

2. Tema: Explorando o espaço.

Objetivo: Conscientizar para as possibilidades de uso do corpo no espaço.

Conteúdos: Espaço direto e indireto/ Utilização de diversas ações/ Nível Espacial (alto,
médio e baixo).

Iniciamos com um aquecimento sob os seguintes comandos:

• Andar pela sala aleatoriamente ocupando os espaços vazios.
• Andar 8 tempos com as pernas flexionadas.
• Andar 8 tempos na meia ponta dos pés.
• Andar 8 tempos, parar e saltar finalizando na flexão das pernas.

Repetimos quatro vezes cada ação. No segundo momento dividimos em grupos, cada grupo recebeu um
papel com quatro ações que deveriam executar, duas no espaço direto e duas no espaço indireto, em
seguida quatro no espaço direto e indireto, a cada sequência construída os grupos apresentavam-se.
Depois todos foram orientados a andar pela sala ora no espaço direto, ora no espaço indireto, com o
comando de ações e mudança de níveis no decorrer do processo. Em seguida, em duplas, cada um
realizava três ações nos três níveis escolhidos por eles, com a duração de vinte minutos para elaborações
das criações e apresentações.

Em seguida, fizemos um círculo e partilhamos as dificuldades e dúvidas. Observamos que inicialmente os
alunos apresentaram dificuldades em criar. Geralmente os alunos esperam que o professor os “ensine” e
dê uma “fórmula” e dite o que se deve fazer, quando na verdade cabe ao professor instrumentalizar com
relação as direções que devem ser adotadas. Os alunos relatar que: “professora diga como fazer, eu num
sei não criar movimento”. Assim através do diálogo buscamos fazer com que eles percebessem que são
capazes de criar, incentivando-os a tentar e instigando-os, pois “qualquer” movimento pode-se
transformar em dança desde que se dê um sentido, um significado.

Destacamos uma pergunta frequente nos laboratórios: “Professora, quando vamos dançar”. Indagamos
sobre O que é dança Eles responderam: “é dançar um pagodão, um arrocha” uma menina interveio e disse
“funk também”. Questionamos: Será que não há outras formas e possibilidades de dançar além dessas
danças que já conhecem Será que não existem outras danças, estilos e técnicas Explicamos sobre as
diversas possibilidades que a dança contemporânea pode nos apresentar. A partir daí, os alunos
começaram a entender que estavam ali para fazer novas descobertas, embora alguns alunos ainda
perguntavam quando “vamos dançar”. Este fato demonstra que ainda estavam num processo de
entendimento do que vem a ser dança contemporânea.

Salientamos que muitas vezes a timidez, o medo, a vergonha, o pensar em fazer o certo ou errado
geravam dificuldades no processo de criação. Explicamos que não existe o modo certo ou errado de se
dançar apenas deve-se ter o cuidado com os exercícios e os movimentos não venham prejudicar, caso não
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seja feito corretamente. Assim, trabalhamos muito com a formação de grupos para desenvolvermos as
atividades solicitadas, pois observamos que os alunos sentiam-se mais seguros com a atividade e
apresentação coletiva.

Como aponta Santos (1997), a dança educativa estimula o desenvolvimento de aprendizagem seja de
forma emocional, social, cognitiva, psicológica e física. Além de possibilizar a partilha de experiências, de
sensações e sentimentos, bem como facilitar a percepção espacial, domínio do corpo que favorece ao
autocontrole e disciplina.

3.Tema: Improvisação com acordo prévio.

Objetivos: Estimular os alunos a criarem e se apropriarem da imaginação e a “ousarem”.
Favorecer o contato com o ato de criar “fugindo” de uma técnica específica de dança.

Conteúdos: Improvisação com acordo prévio: em grupos, duplas e solos.

Solicitamos aos alunos que se organizassem num grande círculo e propomos: cada aluno criaria um
movimento, o aluno que estivesse do lado direito teria que, antes de executar o movimento escolhido,
fazer o movimento do colega anterior e assim sucessivamente e, o último consequentemente teve que
realizar todos os movimentos dos colegas e por fim fazer o seu movimento. O resultado foi uma sequencia
de movimentos muito interessante e criativa, sendo que os alunos gostaram muito da atividade.

Como segunda atividade formou-se grupos de cinco a seis pessoas, onde cada grupo criaria uma
sequência com movimentos diferentes da atividade anterior, mas com um detalhe importante,
determinou-se para cada grupo que escolhessem uma parte do corpo a qual explorariam os movimentos.
Inicialmente a atividade gerou dúvidas, pois perguntavam como dançar com apenas uma parte do corpo,
observamos que foi um desafio para eles, pois não haviam experimentado realizar tal atividade
anteriormente sendo algo “novo e estranho”, finalizando apresentaram-se as sequencias criadas.

Como terceira atividade formou-se duplas para executar a “dinâmica do espelho”. Escolheu-se um
integrante da dupla para iniciar e este teria que efetuar movimentos posicionados na frente do parceiro
que repetia o movimento criado simultaneamente como se fosse o próprio espelho, depois de dez minutos
invertiam-se as posições.

Geralmente os alunos eram assíduos e participativos, permitiam desenvolver as atividades coletivamente
embora alguns realizassem as atividades com dificuldades, ouvindo uns aos outros numa partilha de
opiniões coletivamente.

Em dança contemporânea a improvisação é utilizada como processo e como produto, resultando
construções coreográficas elaboradas e criativas, permitindo aos alunos envolvidos uma autonomia sobre
os mesmos.

4.Tema: Dança-Educação

Objetivos: Discutir o papel da dança na escola, refletir a sua importância e perceber os seus
reflexos na vida dos alunos.

Conteúdos: Discutir sobre diversas questões envoltas a dança-educação/ Experimentações
corpóreas/ Processo de criação.
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Iniciamos este laboratório, sentados em círculo, com propusemos os seguintes questionamentos e
obtivemos as seguintes respostas:

QUESTÕES

1. O que é dança

1. Como será que surgiu a dança

1. Qual a importância da dança na vida de
vocês

1. Qual o papel da dança na escola

1. Qual a importância da escola na vida de
vocês Vocês gostam de estudar

1. Quais as experiências mais significantes
que vocês viveram até agora no período
escolar

RESPOSTAS

1. “Não entendo nada”; “Alegria”; “ É se
divertir”; “Comunicação com o corpo”.

2. “Não sei”.
3. “Para aprender”; “Conhecer mais,

aprender mais”; “Aprender a dançar
outros tipos de dança”; “Melhorar a
coordenação motora”.

4. “Conhecer outros tipos de dança”; “É
uma atividade física para não ficar
parado”.

5. “Pra ter conhecimento”, “Estudar para ir
pra faculdade”, “Aprender novas
coisas”, “Sim”.

6. “Eventos da escola”; “Recuperação”;
“Deveres fáceis”; “Boas notas”.

Observamos que os alunos apresentaram um conhecimento “superficial” do que vem a ser dança, sobre o
papel da dança na escola e importância na vida deles. Alguns alunos (uma minoria) às vezes nem sabem o
porquê estão nos laboratórios, pois dizem “sei lá, porque quero”. Acreditamos que seja importante a
reflexão sobre o que está sendo transmitindo sobre o que seja dança, dançar e criar, fazendo relações com
a vida deles para que haja um sentido, para que a dança não seja apenas um entretenimento, mas que a
dança na escola exerça uma função artística, educativa e cultural e gerando sentidos múltiplos no
fazer-pensar-criar dança e re-significar o mundo em forma de arte.

Depois das temáticas discutidas, seguimos com as atividades práticas em processo de criação com o que
já havia sido experimentado corporalmente em laboratórios anteriores e compondo uma coreografia para
ser apresentada no espaço escolar, transformando o que foi discutido verbalmente em movimento, em
dança e em composição coreográfica.

CONCLUSÕES

Com as atividades realizadas obtivemos uma participação efetiva, embora no decorrer do processo de
conhecimento de si e do outro, alguns alunos eram muito tímidos, mas com o decorrer foram
conquistando a confiança em si e nos outros.
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A dança para a maioria dos alunos é importante como atividade física que melhora a coordenação motora
e o ritmo, meio de aprender novas danças, novas linguagens, técnicas e a comunicação corporal.
Observamos certa resistência em alguns alunos de explorar novas movimentações, pois geralmente
utilizam gestos abstratos e movimentos mecanizados aprendidos no dia-a-dia e nos meios de comunicação
de massa. Mas, buscamos a partir daí recriarmos novos movimentos e significados.

Com relação à metodologia aplicada os participantes corresponderam às atividades solicitadas, mesmo que
em determinados momentos alguns movimentos causassem determinado estranhamento, sendo que para
alguns alunos determinadas atividades e situações, não eram entendidas como dança ou processos de
criação e, somente com o tempo foram compreendidas.

Concluímos que trabalhar a dança contemporânea na escola ainda é um grande desafio para os
graduandos em dança, pois ainda estamos conquistando o espaço da dança no âmbito escolar,
enfrentando preconceitos presentes na sociedade e, mesmo diante das diversas dificuldades encontradas
devemos seguir com a prática da dança na escola, oportunizando aos nossos alunos o conhecimento do
corpo através de experimentações e criações artísticas, instigando-os a um novo olhar para o mundo.
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