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RESUMO 

 

A Dança Criativa preconizada por Rudolf Laban, enfatiza sentimentos e expressões 

corporais e gestos relacionados da natureza, uma forma de ampliar os movimentos 

relacionados à dança e com isso o presente trabalho enfatiza sua importância como 

também com os que a praticam, e na escola a Dança Criativa chega para apresentar 

uma nova didática e metodologia no ensino da dança, constata-se que a criatividade 

na arte da dança tem sido normalmente abordada apenas no processo de criação do 

produto artístico. O presente trabalho pretende compreender o método Laban 

através de diversos autores e sua importância no âmbito escolar. Realizou-se uma 

revisão de literatura nas bases de dados LILACS e a biblioteca eletrônica SciELO a 

fim de identificar artigos científicos em língua portuguesa, publicados no período de 

2000 a 2017. Para localizar os artigos, utilizou-se as seguintes palavras condutoras 

e o cruzamento entre elas:  dança criativa, Dança educação, Rudolf Laban, Dança 

Improviso, Método Laban. A dança criativa apresenta muitos benefícios aos alunos 

como mostra os resultados deste presente trabalho. Dessa forma, concluímos que a 

partir dos autores que referem-se ao método Laban, entendemos que as propostas 

de dança criativa no ambiente escolar, fomenta o desenvolvimento  da 

personalidade integral do aluno, sua capacidade de pensar e racionar, assim como 

seus valores e hábitos de responsabilidade e cooperação. Espera-se que este 

trabalho amplie os olhares dos profissionais de educação física sobre a importância 

do trato com a dança criativa nas escolas. 

 

Palavras Chaves: Rudolf Laban. Dança Criativa. Escola.



 
 

ABSTRACT 

 

The Creative Dance advocated by Rudolf Laban, emphasizes feelings and corporal 

expressions and related gestures of the nature, a way of amplifying the movements 

related to the dance and with this the present work emphasizes its importance as 

well as with those who practice it, and in the school the Dance Creative arrives to 

present a new didactic and methodology in the teaching of dance, it is verified that 

creativity in the art of dance has usually been approached only in the process of 

creation of the artistic product. The present work intends to understand the Laban 

method through several authors and its importance in the school context. A literature 

review was carried out in the LILACS databases and the SciELO electronic library in 

order to identify scientific papers published in the Portuguese language from 2000 to 

2017. In order to locate the articles, the following conductive words were used and 

the crossover Among them: creative dance, Dance education, Rudolf Laban, 

Improvisational Dance, Laban Method. Creative dance presents many benefits to 

students as the results of this work show. In this way, we conclude that from the 

authors who refer to the Laban method, we understand that creative dance proposals 

in the school environment foster the development of the student's integral 

personality, his capacity to think and ration, as well as his values and habits 

Responsibility and cooperation. It is hoped that this work will broaden the eyes of 

physical education professionals on the importance of dealing with creative dance in 

schools. 

 

 

Keywords: Rudolf Laban. Creative Dance.School.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela dança criativa e pelo presente trabalho ocorreu a partir de 

minhas vivencias com a disciplina de dança e com minha experiência como monitora 

na disciplina de Dança 2, pelo curso de Educação Física da Universidade Federal de 

Pernambuco – Centro acadêmico de Vitoria. O interesse pela Dança Criativa foi 

ampliado, a partir de leituras de artigos, livros e observações de vídeos sobre Rudolf 

Laban. Analisando a história de Laban, pude averiguar sua importância na 

educação, precisamente como futura professora de educação física.  

A Dança pode ser considerada uma expressão representativa de diversos 

aspectos na vida do homem. Como linguagem social permite a transmissão de 

sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do 

trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde e da guerra (SOARES et al, 1992, p.82)  

 Ou seja, a Dança abrange vários caminhos que um ser humano poderá 

percorrer, e principalmente o papel do educador tem como objetivo socializar os 

ensinamentos da Dança aos alunos, como forma de cidadania, cultura e 

socialização.  

A Dança criativa mostra imensos benefícios aos alunos, como nos mostra os 

resultados deste presente trabalho. Dessa forma, a partir da Dança criativa se obtêm 

uma forma no desenvolvimento motor, cognitivo e social. No desenvolvimento motor 

se tem uma facilidade com os gestos fazendo com que o aluno ou praticante se 

desenvolva, pois como já foi dito a dança em si faz com que se criem gestos e 

movimentos e daí se podem beneficiar na coordenação motora, na reflexão do 

praticante, ou seja, habilidades motoras que podem ser aprimoradas na escola, 

objetivando um melhor desempenho de seus alunos. O cognitivo a começar dos 

gestos e expressões que são ditadas nesse tipo de dança como sentimentos, que 

também auxiliam beneficamente. E o social, pois em toda dança como tem o 

convívio com outras pessoas, isso se torna sadio.  

A Dança criativa ou contemporânea surge como a categoria de dança teatral, 

onde os praticantes caracterizam movimentos, dramatização, coisas do dia-a-dia 

junto com a musicalidade ou não (SIQUEIRA, 2006. p. 07). E o seu desenvolvimento 

se iniciou nos meados do século XX, e desde então se tornou uma categoria muito 
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conhecida no mundo, alguns teóricos mencionam que a origem da dança 

contemporânea surge aos experimentos que uma companhia de teatro chamado 

Judson Dance Theater que seria um movimento pós-moderno criado nos Estados 

Unidos nos anos 60. 

 Segundo Denise Siqueira (2006. p. 07) 

 A Dança Contemporânea sintetiza elementos de várias construções 
estéticas anteriores, como balé clássico e dança moderna, buscando, assim 
construir uma nova estética, uma nova linguagem e mostrar um novo corpo, 
portador de valores sociais e conteúdos simbólicos, explicitados por 
coreografias que os articulam ao movimento.  

  

 Entretanto, contemporâneo é tudo o que faz parte do momento histórico que 

vivemos hoje. Isso nos faz pensar  como é nossa época atual, a maneira como 

vivemos e o que marca o presente, ou seja, movimentos e acontecimentos do dia-a-

dia.  

 Segundo Rudolf Laban (1978. p.19) 

O homem se movimenta a fim de satisfazer uma necessidade. Com sua 
movimentação, tem por objeto atingir algo que é valioso. É fácil perceber 
objetivo do movimento tangível. Entretanto, há também valores intangíveis 
que inspiram movimentos. 

 

Dessa forma, o que é citado no livro de LABAN (domínio que se diz que 

aquele movimento que se torna algo normal ou natural pode se tornar algo 

inestimável e sendo assim integralizado com a Dança, explorando o corpo e os seus 

movimentos junto com a Dança contemporânea. LABAN desenvolveu uma forma de 

Dança expressionista, onde obtêm movimentos e emoções. Esse tipo de Dança já é 

muito requisitado em academias, pois esse tipo de categoria faz com que alem da 

expressão corporal que se é estabelecida, os praticantes conseguem estabelecer 

uma interação social. Com base nisso surge muitos teóricos e praticantes, seja em 

academias ou até professores de Educação Física que aplicam a dança 

contemporânea na Escola. 

Alguns autores como Isabel Marques em seu livro Dançando na Escola 2012, 

enfatiza a importância da Dança na Escola e da difícil comparação do corpo como 

algo artístico, problematizando suas experiências com o mesmo, esse árduo 
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percurso até sua formação sobre suas escolhas em relação a Dança, “ O processo 

educacional atrelado a essa concepção de corpo visa, conseqüentemente, a 

aprimorar, controlar, vencer o corpo e seus limites físicos [...] “ O produto é o objetivo 

último da educação, como podemos verificar pela presença de inúmeros festivais e 

concursos de dança em todo o mundo em que o valor da dança está na alta 

performance, nas medalhas e nos troféus[...]” (MARQUES, 2012, p. 117). Sendo 

assim a dança integralizada na Escola só tem objetivos de festividades ou troféus, e 

não como forma de aprendizagem ou de pensamentos críticos como um ser sujeito, 

sendo recíproco a condição e visão do aluno e sua cultura nas aulas. 

Defini-se dessa forma uma visão sobre a dança como sujeito cultura, ou seja, 

a dança está atrelado a uma cultura vivenciada por cada individuo, possuindo nesse 

caso suas particularidades.  

A Dança em si possui varias outras possibilidades não só cultural, ou seja, 

não só por se ter uma vivencia sobre danças folclóricas, ela também pode está 

incluída na formação do sujeito, da forma que alem de trazer consigo varias 

questões culturais pode se obter conhecimentos de diversas aéreas e lugares, como 

danças de varias outras regiões do mundo abrindo um leque de informações.  

Segundo Isabel Marques (1997, p. 24) 

Quebrando-se o tabu de que "conversar não é dançar", poderíamos 
introduzir em nossas salas de aula momentos de reflexão, pesquisa, 
comparação, desconstrução das danças que apreciamos (ou não) e, assim, 
podermos agir critica e corporalmente em função da compreensão, 
desconstrução e transformação de nossa sociedade. 

   

Entretanto a Dança é cultura, arte, movimento, sentimento, é onde pode ser 

definido na realidade de cada individuo, na sua casa, nas ruas, em brincadeiras, e é 

nesse contexto que a Escola tem um grande papel importante no requisito 

conhecimento, isto é, com tudo isso sobre a Dança pode ser entendido como 

formação do aluno, ajudando em sua formação cognitiva, motora, interação social, e 

as Danças nas aulas de Educação Física surge como importante ajudando nesses 

requisitos.  Em nossa compreensão a vários debates em questão sobre a Dança nas 

Aulas de Educação física, devido á tabus que giram em torno disso enfatizando a 
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Dança como não importante priorizando outros esportes como o futebol, entre 

outros. Sendo Como base a Dança criativa que é o marco do trabalho. 

Destarte, a partir das idéias supra citadas pretende-se investigar nos artigos a 

seguinte questão: como a Dança criativa está sendo vivenciada pelas Escolas e 

quais os contextos que está sendo inserida.   

Além das perguntas centrais, outras também pretendemos investigar como, 

por exemplo: de que forma essas aulas de Dança criativa estão sendo aplicadas nas 

aulas de Educação física? Será que de alguma forma essas aulas de dança criativa 

contribui para o desenvolvimento social, cognitivo e motor? A dança criativa educa?  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Histórico da Dança 

2.1.1 A dança na pré historia, antiguidade e idade média    

 

           A Dança em seu contexto histórico primitivo era associada às práticas de 

rituais do homem, com o desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança 

(BOURCIER, 1981).  

          O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de 

mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. A Dança era quase um 

instinto e esses acontecimentos registrados nas paredes de cavernas em forma de 

desenhos, ficaram conhecidos como arte rupestre. 

 Segundo (DINIZ apud TAVARES, 2005, p. 93): 

Existem indícios de que o homem dança desde os tempos mais remotos. 
Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram. Dançaram para 
expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou 
arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver! 

 

A partir desse contexto em varias regiões do mundo como no Egito antigo 

onde se era ritualístico e tinha características sagradas dançavam-se para os 

deuses, casamentos e funerais (BOURCIER, 1981). Na Grécia a Dança se inicia 

como algo religioso, os gregos acreditavam que a Dança era algo mágico, Isso 

servia como preparação para os guerreiros como a dança de guerreiros de gregos e 

espartanos chamada pírrica (BOURCIER, 1981). Na idade Média, Este período é 

caracterizado pela influência da Igreja sobre toda a sociedade a Igreja obtinha um 

domínio em tudo nesse período, proibiu a dança nos templos, por sua sensualidade, 

sua relação com os antigos ritos pagãos e apologia a morte, pois a Dança era 

considerada profana, pois tinha movimentos e expressões corporais onde se 

entendia como algo vulgar algo muito ruim principalmente para as mulheres, pelo 

fato de utilizar o corpo como exibição e dessa forma os camponeses continuavam 

praticando a dança, com o passar dos tempos o seu caráter religioso muda e a partir 

disso se torna popular fazendo parte da nobreza e dessa forma  à dança ressurge e 
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é apreciada pela nobreza adquirindo um aspecto social e tornando-se mais 

complexa, passa a ter estudos específicos feitos por pessoas e grupos organizados 

sendo conhecida como balé (SANTOS, 2012). Até essa época a dança era algo 

improvisado, só a partir do Renascimento passa de atividade lúdica, de divertimento, 

para uma forma mais disciplinada, surgindo repertórios de movimentos estilizados. 

Com o inicio do romantismo onde se procurou interagir a harmonia entre o homem e 

o mundo, em que os bailarinos começam a usar sapatilhas, completando a 

revolução do balé (SANTOS, 2012). Isadora Duncan, trás uma renovação com uma 

dança mais livre, mais solta, mais ligada à vida real. Após isso surge a dança 

moderna, onde os bailarinos trabalham de forma mais livres, porém ainda com 

aspectos do balé clássico, os movimentos corporais são muito mais explorados, 

existe um grande estudo das possibilidades motoras do corpo humano. (SANTOS, 

2012). Solos de improvisação são bastante freqüentes, portanto começa uma nova 

etapa da dança onde se baseia principalmente nos sentimentos que qualquer som 

pode provocar abrindo espaço para todas as possibilidades da dança.  

 

2 .1.2 Dança contemporânea e/ou dança criativa  

 

A Dança criativa ou contemporânea surge na década de 50, como um método 

de protesto ou como uma ruptura com a cultura clássica (ARRUDA, 1988). A Dança 

moderna, contemporânea ou criativa, pode ser caracterizada como uma Dança onde 

os bailarinos trabalham livres, porém não desfaz com a essência do balé clássico. 

Os movimentos corporais são muito mais explorados, existe um grande estudo das 

possibilidades motoras do corpo humano, solos de improvisação são bastante 

freqüentes. Dessa forma, Isadora Duncan e Rodolf Laban foram dançarinos e 

influenciadores da dança criativa (BOURCIER, 1981). 

 Após esse período se obteve inovações e experimentações que beiravam 

uma total descontração da arte, dessa forma no ano de 1980, a Dança 

contemporânea começa a se definir, onde que a partir disso se defini como uma 

linguagem própria (ARRUDA, 1988).     

 Apesar de que essa Dança faça referências ao Ballet, Jazz e ao Hip-Hop. 

Todavia, a Dança Contemporânea é um conjunto de sistemas e métodos 
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desenvolvidos a partir da dança moderna e pós-moderna, onde não se estabelece 

em técnicas ou movimentos específicos, dessa forma o aluno/interprete tem 

autonomia de criar seus próprios movimentos sem a necessidade de musica. As 

músicas escolhidas para interpretar esse tipo de dança não devem ter nenhum tipo 

de ritmos, ou seja, musicas que não induzam o interprete a reproduzir qualquer tipo 

de outro ritmo, pois a essência da Dança Contemporânea ou criativa está na criação 

dos movimentos (ARRUDA, 1988).  
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3   RUDOLF LABAN  E SEUS REPRESENTANTES 

 

Rudolf Laban nasceu em 1879 em Bratislava Hungria, e morreu em 1958. 

Desenvolveu uma forma de Dança Expressionista em que o objetivo principal residia 

na expressão das emoções (OLIVEIRA, 2009). Sua vida foi baseada na Dança, 

tanto como dançarino como coreógrafo e também como teórico da Dança. No 

começo dos anos 20 ele era considerado um grande mestre da Dança e um grande 

fomentador em tudo o que dizia respeito à dança e nos movimentos que 

impulsionaram a Dança criativa. Foi capaz de quebrar paradigmas atribuídos à 

Dança, ele propôs um modo de ver muito mais amplo no que diz respeito aos 

movimentos do corpo e iniciou de forma natural para que as pessoas se 

movimentassem. Foi um iminente incentivador do chamado movimento criativo. 

Onde fundou escolas em toda a Europa, destacando-se Suiça, Alemanha e 

Inglaterra e dirigiu os estudos iniciais na Escola de Belas Artes de Paris, onde 

estudou música, anatomia e fisiologia (OLIVEIRA, 2009). Ele desenvolveu uma 

forma de Dança expressiva, tendo por principal objetivo a expressão das emoções,  

criando uma metodologia própria: o seu “sistema de análise”, categorização e 

notação de movimento” (OLIVEIRA, 2009). Este sistema permitiu o acesso a uma 

linguagem descritiva dos movimentos dos pacientes, referindo que partes do corpo o 

indivíduo move, quando, onde e como (LABAN, 1960; PAYNE, 1990; LEVY, 1992, 

apud OLIVEIRA, 2010). Segundo Oliveira (2010), o movimento perspectivava-se 

holisticamente como um processo onde os segmentos do corpo, das formas, do 

espaço e das relações se combinam mas não formam o todo, sendo o todo mais do 

que as partes.  

É essencial àqueles que estudam o movimento no palco cultivarem a 
faculdade de observação, o que é de muito mais fácil consecução do que 
geralmente se acredita. Os atores, bailarinos e professores de dança 
usualmente possuem tal capacidade como dom natural, a qual, no entanto, 
pode ser refinada a tal ponto que se torne inestimável para os objetivos da 
representação artística. É obvio que o procedimento do artista ao observar e 
analisar o movimento e depois ao aplicar seu conhecimento difere em vários 
aspectos do procedimento do cientista. Mas é muitíssimo desejável que se 
dê uma síntese das observações artística e científica do movimento já que, 
de outro modo, a pesquisa sobre o movimento do artista tende a 
especializar-se tanto numa só direção quanto a do cientista em outra. 
Somente quando o cientista aprender com o artista o modo de adquirir a 
necessária sensibilidade para o significado do movimento, e quando o 
artista aprender com o cientista como organizar sua própria percepção 
visionária do significado interno no movimento, é que haverá condições de 
ser criado um todo equilibrado. (Laban, 1978, p. 154) 
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 A partir de seus métodos Laban observou quatro fatores básicos no 

movimento, O corpo se move no espaço, com um peso/força que lhe é especifico em 

certo momento, com certa velocidade, regulado por uma fluência própria. Os quatro 

fatores básicos do movimento são, portanto: espaço, peso/força, tempo e fluência. 

Conforme se observa nesta tabela modificada a partir de Laban:  

Quadro 1 – O seguinte Quadro relata os quatro fatores de movimento criados 

por LABAN: 

Fatores de 

Movimento 

Elementos de impulso interno  Aspectos mensuráveis 

(funções objetivas) 

Sensação do 

movimento 

Resistentes Complacentes 

 

Peso/Força 

 

Firme  

 

Suave 

Resistência 

Forte------------Fraco 

Leveza 

Pesado------leve 

 

Tempo 

 

Súbito 

 

Sustentado 

Velocidade 

Rápido----------Lento 

Duração 

Curto-------Longo 

 

Espaço 

 

Direto 

 

Flexível  

Direção 

Direta-----Ondulante 

Expansão 

Filiforme---flexível 

 

Fluência  

 

Controlada 

 

Livre  

Controle 

Parado--------Liberto  

Fluência 

Parável-----Fluida 

FONTE: BRANCO, 2010, P.4  

 

Nessa tabela se obtêm os elementos básicos dos movimentos criados por 

Laban que dessa forma esse sistema favorece a fonte primeira que gera o impulso, 

o desejo, e a pulsão do querer do homem que o leva ao movimento. Ele também 

criou um método de anotação da dança que era chamado de Labanotation  em 1926 

que era um técnica da dança que seria utilizada na Escola a chamada Dança 

Educativa (ARRUDA, 1988). Laban conseguiu compreender a diferença entre o 

movimento mecânico e o movimento teatral que  portanto pode se  tornar possível 

qualquer atividade  da dança desde de que expressa-se algo (ARRUDA, 1988). 
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A Dança Educativa criada por Laban traz muitos movimentos diferentes da 

Dança clássica, a começar pelos movimentos do cotidiano, Pois a Dança Educativa 

possui certa limitação quanto a sua capacidade de criar significados e permitir 

modificações, pois ela ainda segue um padrão, com alguns conceitos como o de: 

espaço, fluência, energia, tempo.que a partir desses conceitos vai servir como 

orientação para uma dança que esta preocupada em contribuir com 

desenvolvimento corporal das habilidades para aqueles que a praticam. 

Segundo Isabel Marques (1999, p. 04 ) 

O estudo aprofundado e minucioso sobre o movimento humano 
empreendido por Laban tem até hoje oferecido contribuições brilhantes para 
as áreas de Dança, Teatro, Psicologia, Antropologia, Sociologia, Saúde – 
para citar algumas. Foram, talvez, suas contribuições para a área de 
Educação as mais reconhecidas e amplamente difundidas em várias partes 
do mundo. 

 

Dentre muitos autores que também contribuíram com a iniciação da Dança 

contemporânea citamos Isadora Duncan que era contra o balé clássico e que queria 

criar uma dança segundo seu temperamento, sendo que segundo ela dizia que a 

dança é uma expressão da sua vida pessoal. Duncan não criou um método fechado 

de dança ou uma técnica específica que possa ser encontrada nas atuais escolas de 

dança, mas desenvolveu uma linguagem com caracteres específicos, onde se 

caracterizavam como os movimentos da natureza, movimentos esses que são 

naturais, ou seja, saltar, andar e correr onde eram utilizados durante todo o tempo 

sem um rigor técnico específico. Nas suas Danças ela sempre ficava descalça e ela 

seguia o movimento junto com a sua respiração e seus modelos estéticos eram 

inspirados nos gregos (BOURCIER, 1981; ACHCAR, 1998). Sua Dança resultava de 

uma forma diferente, pois ela trazia consigo movimentos e ao mesmo tempo 

expressões e sentimentos, e dessa forma que caracterizava a dança contemporânea 

ou dança criativa.  

3.1 MÉTODOS LABAN NO BRASIL  

 No Brasil umas das pioneiras da dança criativa foi Marika Gidali. Nascida em 

1937, Marika iniciou seus estudos em dança na cidade de São Paulo como bailarina 

clássica (REIS, 2005). Nos anos 70, durante o período ditatorial ela começou a 

experimentar uma nova leitura do movimento, procurando trazer características da 
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cultura brasileira para falar da problemática social do país e de alguma forma burlar 

a censura, comum na época (REIS, 2005). Diante dessa realidade, em que a 

proibição e o medo de uma revolução socialista tomou conta do país, a dança 

contemporânea foi encontrando seu espaço através do Ballet Stagium, companhia 

de dança de São Paulo sob direção de Décio Otero e Marika Gidali ( REIS, 2005). 

 Foi a partir da Ditadura que outras companhias de Dança foram se 

organizando, principalmente, no Rio de Janeiro e em São Paulo, abrindo espaço 

para uma outra linguagem da dança (REIS, 2005). Quando os coreógrafos 

perceberam que a interpretação do gesto era muito mais complexa do que a palavra, 

a criação em Dança se tornou uma forma de expressar o sentimento de revolta que 

assolava parcela da sociedade (REIS, 2005). Ruth Rachou, é uma brasileira, natural 

de São Paulo que desde cedo também teve muita importância para a história da 

dança moderna no Brasil. A sua profissão é marcada por varias experiências dentre 

elas resultou na abertura de sua escola em 1972, que funciona ate hoje, que desde 

1989 é professora de Dança moderna na Escola de Bailados da Prefeitura de São 

Paulo (REIS, 2005). 

Entretanto, todos esses estudiosos citados contribuíram de para a Dança 

moderna, ajudando e influenciando no processo de ensino e aprendizagens da 

Dança, para bailarinos, professores e coreógrafos que ate hoje trazem consigo em 

suas aulas, técnicas e formas de movimentos contemporâneos (REIS, 2005). Sendo 

assim, a Dança Contemporânea ou criativa não se apresenta como uma 

metodologia única, e isso amplia a sua diversidade e o seu diálogo com outros 

artefatos culturais. 

 

Segundo Daniela Reis (2005, p. 07) 

Uma das grandes considerações da dança moderna do período girava não 
apenas no produto estético, ou seja, no resultado final do espetáculo, mas 
também no que dizia respeito ao processo do trabalho. Diferentemente do 
que acontecia no balé, os bailarinos da dança moderna, muitas vezes, eram 
estimulados a criar, participar de laboratórios que trouxessem sentimentos, 
idéias e seqüências pessoais para o que estavam representando no palco. 
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Atualmente existem novas possibilidades para os estudos na dança na área 

de improvisação, contato-improvisação, criador-intérprete, desempenho, dança-

teatro. E são inúmeros campos de pesquisa em relação a dança onde tem  se 

apresentado de forma muito diversificada, onde nesse caso é difícil de identificar se 

o trabalho é como dança, performance ou teatro (REIS, 2005). 
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4  OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos Gerais 

Compreender, a partir de uma pesquisa de revisão, como a dança criativa 

através do método Laban está sendo inserida nas Escolas Brasileiras. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Compreender em quais os contextos a dança criativa de Laban está sendo inserida 

nas escolas; 

 Investigar artigos nacionais relacionados às ideias de Laban e dança criativa na 

escola; 

 Elucidar a importância da dança criativa nas escolas nacionais 
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5   METODOLOGIA   

  

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica, 

exploratória qualitativa onde o objetivo principal é o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições (GIL, 2002, p.41). A pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos (GIL, 2002, p. 44).  

Dessa forma realizou-se uma revisão de literatura que utiliza as bases de 

dados LILACS e a biblioteca eletrônica SciELO a fim de identificar artigos científicos 

nacionais, publicados no período de 2000 a 2017. Para localizar os artigos, utilizou-

se as seguintes palavras condutoras e o cruzamento entre elas:  dança criativa, 

Dança educação, Rudolf Laban, Dança Improviso, Método Laban. 

Os artigos encontrados serão apresentados em foram de tabela 

contemplando os objetivos, metodologia e principais resultados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

Foram encontrados 20 artigos onde, 4 deles estavam de acordo com os 

objetivos da pesquisa bibliográfica. 

O Quadro 2 caracteriza os estudos quanto aos objetivos apresentados, 

metodologia empregada e os principais resultados alcançados. No que se refere aos 

objetivos, verificou-se que a maioria dos estudos objetivava avaliar a importância das 

danças folclóricas. Os principais resultados encontrados pelos autores focaram nas 

diversas maneiras de se trabalha a dança criativa como forma de conhecimento na 

Escola.  

Quadro 2 - Distribuição dos artigos que apresentam estudos de intervenção sobre a 

dança Criativa na Escola quanto aos objetivos, metodologia e principais resultados, 

publicados no Brasil no período de 2000 a 2017. 

 

Artigo Objetivos Metodologia 

 

Principais resultados 

FRAKEN, 2013 Utiliza brevemente a 
história de Rudolf 

Laban, a 
continuidade de seus 
estudos e sugere que 

são possíveis 
ilimitadas 

apropriações e 
atualizações do seu 

trabalho para o 
Ensino da Dança. 

 

Abordagem 
qualitativa e com 

relatos de 
experiências de 
professores que 

utilizavam os 
métodos de Rudolf 

Laban, abordando os 
diferentes modos de 
analises para com a 

Dança. 

 

A partir desse estudo 
gera uma reflexão 
sobre o modo de 

ensino do professor 
de Dança, concluindo 
assim uma reflexão 

sobre  a 
disseminação da 

teoria de Laban no 
Brasil, contribuindo 

assim nos estudos da 
dança. 

 

ALMEIDA, 2011 A proposta em dança 
objetivou organizar o 

Sistema Laban de 
modo a suprir as 
necessidades da 

faixa etária envolvida. 

Este artigo se 
apresentou como um 
relato de experiência 
envolvendo crianças 
pequenas dançando, 

se expressando e 
fazendo arte; com 

toda alegria, 
vivacidade e colorido 
da infância. Crianças 
com 05 (cinco) anos 
de idade na fase de 

escolarização da 
educação infantil 

envolvidas em uma 

 Por meio da 
experiência relatada 
que dançar com o 
outro, olhando-o, 
sentindo-o e 
conectando-se a ele 
proporciona, não só 
uma ampliação do 
repertório motor e 
criativo da criança, 
mas possibilita 
também, conhecê-lo, 
respeitá-lo, 
compreendendo as 
diferenças e as 
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proposta de dança 
alicerçada nas 

teorias de Laban. 

multiplicidades da 
sociedade em que 
vivemos. 

 

GOUVEIA, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUES, 2001        

 

Mostrar a importância 
da dança criativa e 

que no presente texto  
discute de maneira 
objetiva o ensino da 
dança para crianças 
dentro do ambiente 

escolar baseando-se 
nos fundamentos 

desenvolvimentistas 
de David Gallahue e 
nos estudos práticos 
e teóricos propostos 
por Rudolf Laban. 

 

 

Utilizar os métodos 
de Laban como 
princípios não 

somente como uma 
proposta de dança na 

educação/escola, 
mas, principalmente, 

de educação na 
dança. 

 

Trata-se de uma 
pesquisa 

bibliográfica, em que 
a partir  dos 
movimentos 

propostos por 
Laban,se pode 
aplicar esses 

movimentos no 
ambiente  escolar 

com crianças. 

 

 

 

 

Trata se de uma 
pesquisa bibliográfica 
onde se programa e 
seleciona atividades 

que estimulem a 
iniciativa para o 

estudo da Dança 
Criativa, que 
favoreça uma 

pesquisa corporal, 
rítmica, poética e 

histórica. 

 

 

A dança Educativa 
na escola pode 

apontar resultados de 
progressos no 

desenvolvimento do 
educando como: 

autonomia corporal e 
intelectual, 

socialização, 
cooperação, 

responsabilidade e 
avanço na 

aprendizagem. Além 
de estimular e 

desenvolver entre os 
educando as 

capacidades críticas 
e afetivas. 

Suas contribuições 
para a decodificação 

da linguagem da 
dança, na arte do 

desempenho ou na 
escola, permitem 

olhar e viver a dança 
sob diversos ângulos, 
de forma relacional, 

consciente e 
profunda. A proposta 
de Laban nos permite 
vivenciar, via dança, 

uma cidadania 
aberta, crítica, 

múltipla e 
transformadora. 

Fonte: Martins, Jeisekele 2017 
Nota: Quadro elaborado pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

De inicio o artigo de Fraken (2013) relata de forma brevemente a historia de 

Rudolf Laban enfatiza uma certa limitação sobre seu método, entretanto foram 

analisados como um método qualitativo de relatos de experiências de professores 

que realizam seus procedimentos de diferentes modos de que se concluiu que a 

partir de sua metodologia onde se  obtêm idéias da teoria de Laban contribuindo 

assim no ensino da Dança fazendo uma inteira comparação o seguinte autor 

também, Almeida (2011) enfatiza a suma importância da teoria de Laban como o 
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objetivo de complementar as necessidades de alunos com a respectiva faixa etária 

que estava envolvida, os métodos utilizados foram os de Laban em crianças de 5 

anos onde essas crianças eram submetidas a vivenciar os métodos de Laban, como 

resultado dessa experiência verificou que alem da experimentação da dança livre se 

obteve uma ampliação nas habilidades motoras e criativo da criança, relanto- o 

sentir um ao outro, podendo conhecer, respeitar e compreender suas peculiaridades. 

Já Gouveia ( 2008) prioriza e percebe-se uma comparação com idéia de Galluhue e 

Laban como objetivo de aprimoramento na motricidade das crianças referentes à 

Dança, trata-se de uma pesquisa bibliográfica que a partir dos movimentos de Laban 

podem ser aplicados no ambiente escolar, o autor conclui que os movimentos de 

Laban apontam resultados de progressos no desenvolvimento do educando como: 

autonomia corporal e intelectual, socialização, cooperação, responsabilidade e 

avanço na aprendizagem enquanto para Marques (2001), percebeu-se a utilização 

dos métodos de Laban nas escolas, relatando o histórico sobre sua trajetória e seus 

métodos através de pesquisa bibliográfica, onde em sua conclusão sua  proposta  

permite vivenciar, via Dança, uma cidadania aberta, crítica, múltipla e 

transformadora de forma educativa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Dessa forma, concluímos que a partir dos autores que se referem ao método 

Laban, entendemos as propostas de dança criativa no ambiente escolar, fomenta o 

desenvolvimento da personalidade integral do aluno, sua capacidade de pensar e 

racionar, assim como seus valores e hábitos de responsabilidade e cooperação. 

Espera-se que este trabalho amplie os olhares dos profissionais de educação física 

sobre a importância do trato com a dança criativa nas escolas. 

Dessa maneira, fica visível a importância que a dança criativa têm a partir de 

sua contribuição no processo de ensino aprendizagem, no desenvolvimento 

gradativo, no rendimento escolar, mudança positiva no comportamento, o que 

proporcionará uma dinâmica de inovação e de enriquecimentos recíprocos devido à 

dança ser uma atividade completa que exercita corpo, mente e alma. 

Portanto, os métodos de Laban podem ser atrelados a realidade dos alunos 

através de uma prática pedagógica coerente no desenvolvimento da capacidade 

criativa, assim é de suma importância no conteúdo de dança de criativa fazendo 

parte  do processo de aprendizagem. 
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