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RESUMO

O presente artigo intitulada “Imagem como possibilidade do processo de criação em dança na educação”,
tendo como foco analisar a imagem como possibilidade de criação coreográfica da dança, na educação
básica, através da utilização da imagem no corpo do aluno, evidenciando e identificando as possibilidades
que estas imagens auxiliam no processo de criação em dança. Para tanto, serão levantados considerações
teóricas que se baseiam em obras de BITTENCOURT (2012), DAMÁSIO (2004) MUNDIM (2002), KATZ
(2008) DULTTON (2009), MARQUES (2007), para justificar a relevância, esta monografia tem sua
importância para a comunidade acadêmica, na área de dança e educação, pois, consiste em mais uma das
bibliografias de pesquisa, facilitando um melhor entendimento sobre o assunto e possibilitando possíveis
desdobramentos, auxiliando em futuras pesquisas sobre o tema. Este estudo propõe apresentar a
importância da utilização das imagens no processo de criação coreográfica.

Palavras Chave: Dança – Educação - Imagem

RESUMEN

This article entitled "Image as possible of the creative process in dance in education", focusing on
analyzing the image as possible of dance choreography, basic education through the use of the image in
the student body, evidencing and identifying the possibilities that these images help in the process of
dance creation. To this end, theoretical considerations will be raised that rely on the works of
BITTENCOURT (2012), DAMASIO (2004) Mundim (2002), Katz (2008) DULTTON (2009), MARQUEZ
(2007), to justify the relevance that this monograph has, its importance for the academic community in
the field of dance education. Therefore consists of a further search of bibliographies, facilitating a better
understanding on the subject and allowing possible developments, assisting in future research on the
topic. This study aims to present the importance of the use of images in the process of choreographic
creation.
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1- Introdução

O presente artigo intitulado Imagem como possibilidade do processo de criação em dança na educação,
vem trazer alguns argumentos e referenciais teóricos que justifiquem uma reflexão a cerca da imagem no
corpo como possibilidade de processo de criação em dança na educação, tendo como contexto a educação
básica. Buscando discutir aspectos relevantes dentro do processo de ensino-aprendizagem na educação
básica, tendo a Dança como ferramenta, utilizando a imagem no corpo como processo de criação em sala
de aula.

O objetivo de estudo do estudo é analisar a imagem como possibilidade de criação coreográfica da dança
na educação básica através da utilização da imagem no corpo do aluno, evidenciando e identificando as
possibilidades que estas imagens auxiliam no processo de criação em dança.

Este artigo tem sua importância para a comunidade acadêmica, na área de dança e educação, pois
consiste em mais uma das bibliografias de pesquisa, facilitando um melhor entendimento sobre o assunto
e possibilitando possíveis desdobramentos, auxiliando em futuras pesquisas sobre o tema.

Para tentar responder a essas questões, foi indispensável os conceitos sobre dança, imagem, educação. O
aportico teórico para o presente projeto de pesquisa foi baseado em BITTENCOURT (2012), DAMÁSIO
(2004) MUNDIM (2002), KATZ (2008) DULTTON (2009), MARQUES (2007). Todos esses autores trazem
em suas obras conceitos que estão relacionados com dança, imagem e educação. Que dialoguemos para
alcançar o objetivo de analisar a imagem como processo de criação em dança.

Como procedimento técnico e metodológico, esta pesquisa teve uma abordagem bibliográfica levantando o
conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua
contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da investigação. A pesquisa bibliográfica é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos
(GIL, 2002).

2- A Imagem no corpo: Processo de criação

Na pratica docente, pude observar em minhas aulas que as alunas, mesmo em seu primeiro contato em
uma aula de dança, já traziam conceitos corporais sobre dança. Muito destes conceitos ligados ao balé
clássico, pois, nas atividades de improvisação, os movimentos executados remetiam a movimentação do
balé clássico e a partir destas vivências observei que, apesar de não ter praticado uma técnica especifica
de dança, elas corporalmente expressavam esta, devido à observação de imagens por meio da mídia e
histórias infantis, ou seja, a dança é produzida a partir das imagens e pensamentos que o professor e
aluno possuem.

Nossos pensamentos quase sempre são acompanhados de imagens. Ao lermos ou escutarmos uma
história os nossos pensamentos são guiados pelas imagens que produzimos. A imagem está presente na
vida dos seres humanos desde a pré-história, sendo considerada a primeira manifestação da criatividade.
Segundo Nova apude Machado (…) &39;&39;existe, em algum lugar dentro de nós uma instância
produtora de imagens uma espécie de cinematógrafo interior&39;&39;. Como aconteceu na pré-história
onde o homem deixou registrado através das pinturas rupestres seus movimentos, gestos e costumes que
atualmente essas imagens dialogam com o presente oferecendo ao homem contemporâneo à possibilidade
de compreender, reconhecer e integrar.

Na contemporaneidade, a imagem ganha cada vez mais poder na vida dos humanos. O poder da imagem
é a cada dia fortalecido pelo capitalismo que utiliza desta para o consumo. Nova (ano) propõe &39;&39;A
imagem é o fetiche do capitalismo acelerado, seu objetivo de consumo mais amplo e
disseminado&39;&39; Tal imagem muitas vezes se baseia no corpo, um corpo constituído da imagem
criada pela mídia, um corpo com características próprias.
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Afirma Nova apude Debord &39;&39;No plano das técnicas, a imagem construída e escolhida por outra
pessoa se tornou a principal ligação do individuo com o mundo que, antes, ele olhava por si mesmo, de
cada lugar onde pudesse ir. A partir de então, é evidente que a imagem será a sustentação de tudo”
(1997; 188) Com o crescimento do poder das imagens na sociedade é necessário uma nova educação que
prepare o homem para esta nova leitura, pois esta ainda ligada à escrita.

Segundo Nova (ANO) &39;defende-se que as imagens devam ser incorporadas efetivamente aos espaços
públicos formais da produção do conhecimento, em especial nos domínios da pesquisa e da educação,
resgatando todo seu poder cognitivo, emotivo, criativo e subversivo; mas não como simples instrumentos
ilustrativos e/ou animadores de uma educação, mais aberta, criativa e conectada à subjetividade humana
e sua pluralidade.

Assim BITTENCOURT (2012, p.13) afirma que “Ao entender que corpos são
imagens em composição; e que suas configurações são acontecimentos que se
transformam e se organizam constantemente, inclusive na forma de gírias do
corpo e do ambiente, apresentam-se como texto em acordo com o contexto”.

Essa comunicação se dar através das imagens formadas pelo corpo do executante da dança. Conforme
BITTENCOURT (2012, p.21) “As imagens são ações corporais que propiciam a comunicação e
materializam-se em forma de representações que descrevem as soluções necessárias nas relações com o
ambiente”.

De acordo com KATZ (2008, p. 69)” Corpo é sempre um estado provisório da coleção de informações que
o constitui como corpo.” Ainda afirma BITTENCOURT (2012, p.13) “Corpo, é imagem em fluxo no tempo.
Todavia, o corpo não é apenas imagem em movimento. A imagem é, sobretudo, um dos modos possíveis
de sua comunicação”.

O movimento corporal não é simples, é uma conquista, e o corpo do artista da dança é simultaneamente
produtor e produto. Ele mesmo consegue transmitir uma informação. Quem dança é capaz de realizar uma
série de conexões corporais e intelectuais, fazendo uma vinculação com o mundo. Ao pensar sobre o
corpo, devemos ter em mente que tudo é vital e as evoluções que ele sofreu e sofre são ações que
dependem do ambiente. Eles são parceiros para o desenvolvimento cultural e ao longo do tempo é feito
essa construção para uma ação futura.

Para KATZ (2008, p.71) O trânsito de trocas é tão intenso e frequente que impede o uso do verbo ter e
perder pelo verbo estar, pois o corpo é um estado dessa coleção de informações que vive mudando.

Já segundo CAUQUELIN (2008, p.57) ”Corpo é também a obra, que é material” ela também afirma que
“Ao corpo próprio do artista, juntam-se também os elementos do seu meio.” Pois, seu meio serve como
modelo de criação para seu produto em dança.

Neste contexto, podemos averiguar a educação dos corpos, levando em consideração que o corpo é um
conjunto de signos que compõem sua produção, seja pelo social, cultural ou religioso.

KATZ (2008, p.73) afirma que:

“Sendo o corpo sempre um estado transitório dos acordos feitos com os
ambientes por onde circula,é sempre singular e único. E, se assim é, a
institucionalização de um modelo de corpo, seja ele qual for, será sempre um
exercício de poder na fabricação de corpos dóceis.”

Esta é uma comunicação corporal que consegue traduzir os ritmos, sentimentos e emoções através do
corpo, é a exposição do sentimento resultando em manifestação artística.
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Para além das imagens do corpo que dão ao sentimento o seu conteúdo distinto,
temos que incluir a representação da forma de pensar que acompanha a
percepção do corpo, bem como a percepção dos pensamentos que concordam,
em matéria de tema, com o tipo de emoção que estamos sentindo. (DAMÁSIO,
2004, p. 96)

BITTENCOURT (2012, p.23) afirma que “o sentimento é uma representação mental de experiência das
alterações do corpo. Depende de uma imagem interna do corpo e de uma imagem do ambiente, uma vez
que constrói um desenho de uma determinada experiência.” Já a emoção BITTENCOURT (2012, p.23).

“A emoção, por exemplo, é um conjunto de imagens que se apresenta como
alteração dos estados do corpo ativando um sistema cerebral próprio, e
desempenha um papel de orientação cognitiva.”

A prática de qualquer estilo de dança desenvolve e enriquece as qualidades do homem no seu físico, em
sua mente e na sua psique, como também exerce influência no que se refere à compreensão e a relação
do homem com a natureza e a sociedade. Segundo Mundim (2002):

Quando uma pessoa passa a se conhecer melhor, o que inclui a percepção de
qualidades e defeitos e a possibilidade de assumi-los ou modificá-los, ela também
se torna mais apta a reconhecer o outro como ser humano passível a erros e
acertos. Isso pode contribuir para a construção de relações mais profundas ou
menos "descartáveis". (MUNDIM, 2002, p. 112)

Os estímulos oferecidos pela dança auxiliarão na sua formação psíquica e social e na busca da tonicidade
muscular, como também trabalha o equilibro, postura, musicalidade e sentido de espaço, dando- lhes
oportunidade de aprender de forma prazerosa desde a mais tenra idade.

3- Dança na educação rastreando possibilidades na escola

3.1 Possibilidades da Dança na escola

A dança, em qualquer civilização, é uma forma de expressar uma cultura, como também, a manifestação
do interior do indivíduo, propagado através dos movimentos corporais. Ela tem conotação histórica, pois
se configura de experiências humanas, de passagem do tempo, onde em qualquer espaço poderá ser
revista em uma leitura corporal, poderá ser futurística, afinal de contas a dança traz o imaginável para o
concreto, lidando com a ilusão e simulação.

A dança é também uma comunicação não verbal, que se utiliza do corpo para expressar sentimentos,
ritmos e emoções, oferecendo uma troca entre o executante do movimento e a plateia. Essa comunicação
possibilita relações e transformações sociais.

A educação em Arte favorece um pensamento artístico, uma percepção estética, o desenvolvimento da
sensibilidade e imaginação, auxiliando a construção do espaço psíquico e comportamental, cumprindo um
papel social de atuar como agente da mudança social e um multiplicador de novas atitudes. Para DULTTON
(2009, P.13) devemos entender arte “como um grupo de características- demonstrações de habilidade,
prazer, imaginação, emoção”.

A dança aparece como uma linguagem que permite a criação, a transformação e a visão crítica da
sociedade. Marques (2007) alega que hoje não podemos mais ignorar o papel social, cultural e político do
corpo em nossa sociedade e, consequentemente, da dança. Ela pode ser oferecida pela escola como um
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instrumento de pensamento crítico, transformador e consciente, no contexto da arte, caracterizando-se
por mobilizar e contagiar seu público. Apesar de sua linguagem, algumas vezes, não ser objetiva, a dança
trabalha com canais subjetivos para alcançar seu público.

No sentido de pensar a dança como expressão artística, sendo forma de conhecimento para construção do
indivíduo, também responsável por compartilhar saberes a partir das experiências que a arte reserva para
aqueles que praticam, e desejam conhecê-la como ciência, podemos dimensionar a dança no campo do
conhecimento estético e, igualmente, no campo lógico-formais que são as ciências humanas biológicas e
exatas.

Na escola, a dança é como agente transformador. É, para o aluno, um modo de vivenciar muitas
experiências do movimento humano. Assim, a arte do movimento trabalhada na escola deve desenvolver a
individualidade e o espírito coletivo. Moura (2007, p.72) afirma que:

Uma aula de ballet, por exemplo, pode ensinar muito mais ao indivíduo do que
propriamente a técnica em si. Já na aula de dança contemporânea, é inconcebível
não situar o aluno, adulto ou criança, nos paradigmas da modernidade:
simultaneidade, caos, ordem, repetição, contaminação, fragmentação, totalidade,
etc. por meio da pedagogia do movimento.

De acordo com Marques (2007), nossas escolas formais estão fundadas em valores que há séculos têm
priorizado o conhecimento analítico, descritivo e linear em detrimento do conhecimento sintético,
sistêmico, corporal, intuitivo. Analisando essa afirmação, concluímos que a escola atual não privilegia o
aluno por completo, dá importância apenas a aspectos racionais, fazendo com que o aluno limite-se a
fazer uso apenas de sua cabeça. E o restante do corpo Essa escola deve pensar por meio de diferentes
aspectos a respeito da valorização do desenvolvimento corporal. Um corpo fala, cria, contesta, questiona,
reafirma-se, apresentando um relevante papel na sociedade. Sendo responsabilidade do professor de
dança estimular a vivência da corporeidade na escola, possibilitando a comunicação não apenas verbal,
mas, os diálogos corporais a fim de formar a identidade.

Durante as aulas de dança o professor deverá ampliar os conceitos sobre a arte, levando o aluno a
conhecer e experimentar o fruir de formas artísticas, refletindo sobre arte como objeto do conhecimento,
propostas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Como também conhecer o seu universo
cultural, visto que o país apresenta uma cultura rica.

Segundo Coelho (1997, p103) “cultura remete à ideia de uma forma que caracteriza o modo de vida”.
Assim, através das aulas de dança, o aluno poderá entender o modo de vida de sua comunidade e das
demais comunidades. Para Maturana (2004, p34) “Qualquer ser humano pode pertencer deferentes
culturas em diversos momentos de seu viver, segundo as conversações das quais ele participa nesse
momento”.

Essas novas experiências culturais propiciarão o desenvolvimento no aspecto lúdico, habilidades motoras
fundamentais através de padrões básicos de dança, fornecendo um vocabulário do movimento, como
também um conceito de arte. Bhabha (1998, p.27) afirma que “O trabalho fronteiriço da cultura exige um
encontro com o “novo” que não seja parte continuum de passado e presente”.

Para conseguir executar todas essas atividades na escola, são necessários profissionais com uma postura
crítica, com prática educacional para intervir na sociedade, de acordo com as manifestações culturais.
Nesta perspectiva, é necessário que o profissional seja formado, com criticidade e compromisso social e
educacional, respeitando o espaço diversificado étnico- cultural, tendo um aprendizado com vivências
democráticas.

4 - Educação, Imagem e Dança uma fusão para criação coreográfica
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A escola atual deve repensar certos comportamentos relacionados à dança e favorecer o acontecimento
dessa arte, não somente como forma de entretenimento, e sim, expandi-la a forma de conhecimento,
formação e pensamento crítico. Dessa forma, será permitido ao aluno fazer arte de maneira que esta
possa intervir em sua vida, na sua comunidade, provocando mudanças e abrindo espaços para novas
visões, novos pensamentos, novas formas de interagir socialmente, reconhecendo-se um sujeito.

Para os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) de 1997, a dança é também uma fonte de comunicação
e de criação. Ou seja, através dela é possível exercitar a atenção, a percepção, a colaboração e a
solidariedade. Através dela também é aceitável experimentar a plasticidade do corpo, exercitar as
potencialidades motoras e expressivas, e, desenvolver a capacidade de relacionar-se com os outros.

Ainda conforme os PCN’s, por meio da dança se experimenta um tipo de expressão diferente da escrita,
pois, ao falar com o corpo se tem a possibilidade de falar consigo mesmo e dessa forma, melhorar a
autoestima. Pelo simples prazer de movimentar o corpo, é possível aliviar o estresse diário. No entanto,
faz-se necessário que este corpo seja tratado como forma de comunicação e não apenas como
instrumento, porquanto, de nada adianta exaurir o corpo se atividade é simplesmente mecânica e
alienante.

Isto implica dizer que, a escola, enquanto parte integrante de uma estrutura maior deve manter relações
com o contexto no qual está inserida, formando seres pensantes e participantes do processo,
transcendendo uma visão de mercadorização e competição. Na sala de aula, a dança precisa ser
trabalhada de forma a possibilitar ao aluno o conhecimento corporal, a criatividade, além da técnica, onde
o aluno possa fazer uma reflexão acerca de conceitos como: cidadania, sociedade e concepção de homem.

Para preencher algumas lacunas que a escola vem deixando na formação do indivíduo enquanto ser social,
cidadão crítico e capaz, seria interessante a problematização do contexto sociocultural, podendo-se utilizar
dos elementos da própria cultura, como recurso educacional.

Edgar Morin em “Sete saberes necessários para educação do futuro” apresenta tópicos que nos faz
repensar sobre a educação e quais as modificações necessárias para atingirmos a educação que queremos.

Esses saberes são, respectivamente, as Cegueiras Paradigmáticas, o Conhecimento Pertinente, o Ensino
da Condição Humana, o Ensino das Incertezas, a Identidade Terrena, o Ensino da Compreensão Humana e
a Ética do Gênero Humano.
Para Morin, a educação que visa transmitir conhecimento não pode ser cega em relação ao conhecimento
humano, ao invés de promover a compreensão, promova a fragmentação do conhecimento. Assim, a
educação deve trabalhar com a unidade integrada e a ideia de diversidade, e para tanto, é necessário
educar para estes obstáculos à compreensão humana, evidenciando aspectos importantes para a vida das
pessoas e da sociedade.

“o conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da realidade. O conhecimento é
sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução. Mesmo no fenômeno da
percepção, através do qual os olhos recebem estímulos luminosos que são
transformados, decodificados,transportados a um outro código, que transita pelo
nervo ótico, atravessa várias partes do cérebro para, enfim, transformar aquela
informação primeira em percepção.” (Morin, 2000)

Com este conhecimento, a escola teria assim, o papel, não de reproduzir, e sim, de construir saberes por
meio da dança, pois ela é também forma de conhecimento, um dos elementos essenciais para a educação
do ser social. Na escola, este diálogo pode ser colocado em prática através da utilização de imagens, tais
como: fotografias, vídeos, telas e esculturas que os inspirem a criar movimentos de dança, trabalhando
assim, de forma conjunta, o cérebro e o corpo, porém essas imagens devem possibilitar a liberdade de
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criação e não um adestramento de movimentação. Segundo BITTENCOURT (2012, p.86)

“Enquanto algumas imagens são desenvolvidas em torno do critério de que
treinar corpos significa adestrá-los, recomenda-se trabalhar com as hipóteses de
que o corpo está sempre experienciando e que cada um de seus resultados é
provisório e circunstanciado.”

No ambiente da aula de dança, onde tanto a música como as artes em geral (teatro, cinema, vídeo, artes
plásticas) poderão ser utilizadas, respondendo a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e
o planejamento individual do professor. Oferecendo assim, a possibilidade de interdisciplinaridade,
tornando o ensino de forma integrado, permitindo ao educando um conceito múltiplo sobre o assunto,
levando o questionamento e estabelecendo correlações, facilitando assim a consciência do mundo através
do corpo. (BRASIL, 1998). Com estes conteúdos, os alunos poderão ter experiências que oportunizará o
desenvolvimento no aspecto lúdico e motor, e assim facilitar um vocabulário de movimento, como também
um conceito de arte.

BITTENCOURT (2012, p.83) afirma que: “Nas trocas entre corpos, à ação é sempre criativa, pois se
encontra comprometida com o modo que o corpo soluciona suas relações: experiências é conhecimento no
corpo, é aprendizado.” Essas experiências são únicas e individuais, mesmo quando o trabalho é feito no
coletivo, pois são corpos que estabelecem trocas na construção de imagens, empreendendo novas leituras.

Partindo do pressuposto de trabalhar com a interdisciplinaridade, comecei a implantar nas aulas a
utilização de imagens estáticas ou não, como por exemplo, fotografias, quadros, vídeos, esculturas, entre
outros, para facilitar no processo de criação coreográfica para os alunos. A escolha das imagens é baseada
no tema escolhido e na faixa etária dos alunos.

A partir da implantação do planejamento em classe, ficou evidenciado que, as imagens facilitavam não só
o entendimento da composição do corpo, mais também, a dinâmica do movimento, mesmo com a
utilização das fotos e quadros, o trabalho era feito a partir da criação da movimentação que viria antes e
depois daquela imagem estática.

O que inicialmente foi uma tentativa de facilitar o processo de criação tornou-se prática pedagógica no
desenvolvimento da aula. Ganho enquanto professora, enquanto bailarina e pessoa, pois a sala de aula
tornou-se um local de pesquisa teórica e corporal, absorvendo o conceito de corpo e mente, onde os
alunos também perceberam que não basta apenas dançar, eles precisam pesquisar, dando um significado
ao movimento.

As aulas tornaram-se dinâmicas, pois o aluno e o professor constroem juntos, sendo um trabalho do
coletivo. Não é uma tarefa fácil para o aluno, porque estes terão contato com uma dança que não é
codificada, mais sim uma dança construída a partir dos seus movimentos corporais e de uma releitura das
imagens, uma vez que aprender arte é aprender fazendo. “... como a dança pode sempre reinventar
corporalidade, subjetividade, sensorialidade, ao recobrar atitudes corporais que seriam de outro modo,
descartadas como insignificante.”(Jérome Bel- 2005)

5 - Conclusões relevantes a este estudo

A partir dos estudos bibliográficos, observacionais e reflexivos, desenvolvidos nesse trabalho, concluímos
que a “Imagem como possibilidade do processo de criação em dança na educação”, facilita a compreensão
dos alunos no que se refere a um entendimento de arte, corpo e criação coreográfica.

Devemos incentivar a reflexão e o debate sobre dança, no que diz respeito ao ambiente da dança
educacional, para que docentes e discentes se questionem e discutam o trabalho que vem sendo
desenvolvido em relação à criação coreográfica e os elementos que a compõe.
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Entende-se, portanto, que a imagem pode servir como fonte de criação para dança e que esta
possibilidade deve ser utilizada no ambiente educacional, pois a imagem aparece como modelo
estruturante e dinâmico de construção do conhecimento e da cultura, e, com ela emerge o lúdico, o sonho,
o simbólico, como componentes também centrais e conectados com a realidade.

A educação pela dança deve não somente servir como um simples instrumento ilustrativo e/ou animadores
de uma educação tradicional, mas como potenciais para uma nova educação, mais aberta, criativa e
relacionada a subjetividade humana e a suas pluralidades.

A dança hoje, apesar de estar respaldada pela lei, através da LDB 9394/96, e pelos PCNs, ainda se
encontra em segundo plano na escola, ou seja, considerada uma disciplina optativa e dispensável, porem
caberá ao professor desenvolver atividades que difundirão o trabalho artístico na escola.

Concluímos que, a Dança assim como qualquer outra manifestação artística e cultural, assume
determinada configuração ao conectar-se ao contexto. Na educaço os objetivos são adaptados, como, por
exemplo, a não priorização da técnica, a modificação do conceito de belo, e o processo de criação.

Consideramos que este estudo é pertinente aos dias atuais, e concluo a presente monografia com a
passagem da obra de Freire (2001, p.11) “Por meio da experiência direta e da percepção da dança
podemos conhecer novos caminhos que nos coloquem em contato com nós mesmos e com o nosso
ambiente. Isto é o que poderia ser chamado de aspecto contemplativo”.
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