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RESUMO 
 
 
 
 

O presente estudo se propôs a analisar os discursos pela interculturalidade produzidos por 
diferentes forças sociais, literatura acadêmica, situações de sala de aula e entrevistas, 
buscando apreender como emergem os enunciados sobre as danças populares, as danças cultas 
e danças da cultura de massa na dança no ensino na Cidade do Recife, tendo como foco 
central os corpos que dançam. Estes permitiram indicar as condições de emergência dos 
discursos: sobre como se aprende e se ensina dança; e discursos sobre e para o corpo que 
dança. Frente aos objetivos traçados, recorremos aos estudos sobre cultura e identidade 
cultural; às reflexões sobre hibridação cultural e ao diálogo com o conceito de “Corpos 
Híbridos”; dialogamos com a temática da interculturalidade em diferentes autores, o que nos 
possibilitou tecer pontes para imaginarmos como seria a dança no ensino atravessada por uma 
perspectiva intercultural de educação. No processo de construção de uma proposta de estudo, 
partimos da perspectiva pós-moderna, considerando as pesquisas emancipatórias e 
desconstrutivista, como mais adequadas a esse estudo. Quanto aos procedimentos de análise, 
nos inspiramos em alguns elementos que compõem a Análise de Discurso Textualmente 
Orientado (ADTO) proposta por Norman Fairclough (2001). As análises que emergiram do 
conjunto discursivo analisado demonstram múltiplos discursos com relação a como se 
aprende e como se ensina dança. Tais discursos nos revelaram também enunciados sobre os 
corpos que dançam que foram categorizados como corpos abertos e heterogêneos, múltiplos. 
Evidenciamos também que as situações de ensino e aprendizagem de dança não parecem ser 
mais unicamente eruditas, ou unicamente massivas, muito menos genuinamente populares: os 
corpos na dança no ensino convivem na tensão entre hibridação e mestiçagem, o que acarreta 
a emergência de discursos pelo corpo tomado como instrumento e discursos pelo corpo 
tomado como sujeitos. 
 

Palavras-chave: Dança no Ensino – Hibridação Cultural – Educação Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study examine the intercultural discourse produced by different social forces, 
academic literature, situations of the classroom and interviews, and attempting to emerge as 
statements about the popular dances, dances and dances learned of mass culture in dance 
education in the city of Recife, focusing on central bodies dancing. This allowed to identify 
the emergency conditions of speeches: how to learn and to teach dance, and speeches on and 
the dancing body. Front of these goals, we turn to studies on culture and cultural identity, to 
reflections on cultural hybridization and dialogue with the concept of "hybrid body"; engage 
in dialogue with the theme of interculturalism in different authors, which enabled us to make 
bridges to imagine how it would be dance education crossed by a perspective of intercultural 
education. In the process of construction of a proposed study, we start with the postmodern 
perspective, considering the emancipatory research and deconstructive, as more appropriate to 
this study. The procedures of analysis, we were inspired in some components of the Discourse 
Analysis Textually Oriented (ADTO) proposed by Norman Fairclough (2001). The analysis 
that emerged from all discursive analysis demonstrated multiple discourses in relation to how 
we learn and how to teach dance. Such speeches, also revealed in statements about the 
gyrating bodies that were categorized as bodies open and heterogeneous, multiple. We also 
evidenced that the situations of teaching and learning to dance, it appears to be only classical 
or only massive, much less genuinely popular: the bodies in dance education live in the 
tension between hybridization and miscegenation, which led to the emergence of speeches by 
the body taken as a tool and speeches by the body taken as subjects. 

 
 
Keywords: Dance in school - Cultural Hybridization - Intercultural Education  
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INTRODUÇÃO 

Uma parte de mim é todo mundo 
Outra parte é ninguém, fundo sem fundo 

Uma parte de mim é multidão 
Outra parte estranheza e solidão 
Uma parte de mim pesa, pondera 

Outra parte delira 
Uma parte de mim almoça e janta 

Outra parte se espanta 
Uma parte de mim é permanente 

Outra parte se sabe de repente 
Uma parte de mim é só vertigem 

Outra parte linguagem 
Traduzir uma parte na outra parte 

Que é uma questão de vida e morte 
Será arte? 

 
Ferreira Gullar 

  

  

A investigação que apresentamos aqui se inscreve no campo discursivo da 

interculturalidade, constituindo este um amplo e plural universo que afeta a esfera educacional 

em todas as suas dimensões. Neste trabalho estivemos voltadas para os discursos pela 

interculturalidade na Dança no ensino1, procurando apreender o conjunto discursivo 

produzido por diferentes forças sociais, literatura acadêmica, situações de sala de aula e 

entrevistas, buscando a emergência dos enunciados sobre as danças populares, danças 

eruditas, bem como as danças da cultura de massa no ensino público da Cidade do Recife. 

Aqui, buscamos refletir sobre as possibilidades de processos educativos fundados nos 

contextos em que são produzidos, dando ênfase à diferença cultural e às múltiplas 

perspectivas para a dança no ensino que tenham como objetivo desconstruir as práticas 

voltadas para as verdades universais, absolutas e definitivas. 

                                                 
1 Neste trabalho estamos nomeando a Dança no Ensino como uma categoria, para diferenciá-la dos termos 

Ensino da Dança e Dança-Educação. Segundo Gehres, o termo “Ensino da Dança” relaciona-se “ao processo 
de ensino-aprendizagem da dança vivido em qualquer instituição de carácter mais ou menos formal, como por 
exemplo as academias de balé, dança de salão, etc., - escolas privadas de dança - e não exclusivamente ao 
processo desenvolvido na rede de ensino básico e secundário. Já a “Dança educação” refere-se a uma longa 
tradição de luta pela inserção da dança como componente curricular obrigatória na escolarização básica e 
secundária” (2008, p. 13). Assim, por estamos interessadas no ensino que se dá nas escolas da rede de ensino 
básico, vamos nos referir, nesta investigação, à categoria Dança no Ensino, para nos dirigir às diversas 
manifestações em que a dança é aprendida/ensinada nesses espaços escolares, não restringindo-a apenas como 
componente curricular da Educação Básica. 
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Durante o percurso de estudos desenvolvidos até aqui, percebemos que, 

diferentemente do crescente número de pesquisas que envolvem a interculturalidade no 

contexto da educação nas duas últimas décadas (CARVALHO, 2004; FLEURI, 2003, 2000, 

1998; GIROUX, 1998; MCLAREN, 1997; SACRISTÁN, 1995), a produção acadêmica que 

envolve a dança no ensino com vistas a esta temática ainda é muito pequena2 dado que este 

campo de atuação também é relativamente novo no Brasil. 

Pôde-se identificar que estudos que deflagrem ou problematizem as questões próprias 

do universo da dança/educação e sua relação com a interculturalidade, ou mesmo que 

proponham novas propostas para seu ensino são pouco freqüentes nas discussões acadêmicas. 

Tais reflexões devem constituir-se uma temática emergencial para pesquisas, pois 

colaborariam no sentido de tensionar o debate nesta área de conhecimento. Constituiu-se 

também um desafio no nosso trabalho, dada a necessidade e a intenção de contribuirmos com 

algo inovador para essa área.  

Mas, por que estudar sobre a dança no ensino tendo como foco a questão da 

interculturalidade? Qual o interesse científico e educativo desse objeto de pesquisa? Quais são 

os seus desafios teóricos e práticos? 

Entendendo como Costa (2005), que as pesquisas “nascem de uma certa insatisfação, 

de uma certa instabilidade, de uma certa desconfiança, de uma certa insegurança” (2005, p. 

200), o interesse em debruçar-nos sobre este tema surge pela nossa experiência como artista-

docente3 tanto em escolas formais quanto nos espaços não formais das academias e 

Organizações do Terceiro Setor desde a década de 1990. 

Nossa “estréia” como professora não mereceu “aplausos” como nas estréias dos 

espetáculos de dança: tornamo-nos professoras do dia para noite, e sem muitos “ensaios” 

assumimos uma sala de aula passando a ensinar a partir de nossa experiência prática como 

bailarina, na forma como a entendia na época. Pudemos perceber quanto as lembranças dos 

professores, dos grandes “mestres” de dança, nos fizeram repetir e perpetuar atitudes 

equivocadas em nome da tradição - foi assim que aprendemos, é assim que vamos ensinar.  

Entendemos a dificuldade dos que, como nós, foram educados nos princípios do alto 

modernismo, nos quais era aprendida - e ensinada - somente uma técnica de dança, em 

detrimento a outras formas e linguagens corporais. Acreditamos que, como o nosso, esse tem 

                                                 
2 Essa questão é confirmada por estudo recente realizado por nós sobre o estado da arte das pesquisas sobre o 

ensino da dança no Brasil. SOUZA, Ana Paula Abrahamian. Pesquisas Acadêmicas sobre Ensino da Dança 
no Brasil: um olhar sobre o banco de teses CAPES. Congresso Latinoamericano e Caribenho de 
Arte/Educação: UFMG, 2009. 

3 Termo usado por Marques (1996). 
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sido o percurso formativo de muitos professores de dança no Brasil, que na maioria dos casos 

se dá à margem das universidades e das discussões acadêmicas (MARQUES, 2001).  

Buscando refletir sobre a nossa prática como professoras de dança, ingressamos no 

curso de Pedagogia, onde tivemos acesso à complexa “coreografia” relativa às questões 

educacionais da contemporaneidade, aos estudos pós-estruturalistas, aos estudos culturais e às 

pedagogias críticas. As principais questões que nos inquietavam nos levaram a um campo 

difuso de investigação que trata da diferença cultural e das “possibilidades de uma sociedade 

multicultural pela constituição de relações interculturais” (SOUZA, 2004). Nesses mesmos 

“passos”, fomos tentando tensionar tais questões e trazendo-as para o mundo da dança, 

permitindo-nos refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem dessa área do 

conhecimento. 

Muito nos inquietavam os preconceitos e, sobretudo, as “arenas de lutas” (GIROUX, 

1994), quando se faz referência às danças populares e às danças eruditas, bem como as danças 

trazidas pela mídia e tão presentes nos corpos infantis e jovens, dentro e fora da escola: a 

exposição da dança popular como outro: deficitária, menor, emergente e tantas outras 

discriminações produzidas em uma matriz cultural cujo padrão de referência é o universo da 

cultural ocidental. Tal fato coloca como problema central “tanto as dificuldades de 

convivência entre os diferentes, quanto a necessidade do respeito às diferenças” (SOUZA, 

2004, p. 65).  

Pode até parecer fora de contexto – e nos perdoem os que consideram a neutralidade 

do pesquisador como premissa para a legitimidade de uma pesquisa – mas essa parte de nossa 

vida, que trouxe consigo o nosso processo de individuação (MATOS, 1998), e que nos 

influenciou para que dirigíssemos nosso olhar para a dança no ensino e para a questão da 

interculturalidade. Em nossas ações artísticas e educativas, acreditamos na possibilidade da 

colaboração crítica na revisão dos paradigmas hegemônicos e totalitários que vivenciamos no 

cotidiano que “demarcam fronteiras e excluem as minorias” (MATOS, 1998, p. 19).  

Assim o encontro com esse tema de pesquisa deixa de ser um objeto alheio à nossa 

subjetividade e circunscreve-se na própria atuação como pessoa e profissional. Esse 

posicionamento oferece subsídios para que, nesse momento, como pesquisadoras, possamos 

relatar, em linhas gerais, a trajetória realizada para chegar ao tema e às questões pertinentes a 

essa pesquisa. 



 17

Tratar da interculturalidade na dança no ensino na Cidade do Recife implicou 

primeiramente nos reconhecermos imersas numa “Cidade Multicultural”4, onde as diversas 

possibilidades de dança explodem nas práticas sociais. “Estudiosos, pesquisadores, curiosos e 

até mesmo os mais distraídos habitantes permanentes ou provisórios podem constatar que o 

Recife é uma cidade que dança” (GALDINO, 2008, p.10). O frevo convive e se articula com 

as danças da mídia, juntamente com o forró e o maracatu, que é traduzido diariamente nos 

espaços das ruas, escolas e da mídia. O cavalo-marinho é objeto de estudo nas universidades 

em diferentes áreas do conhecimento. A dança afro saiu dos terreiros e ganhou espaço na 

dança cênica do Recife.  

Um ponto destacado nessa dinâmica instaurada é a “fusão” da dança contemporânea 

com a dança popular, que, segundo Siqueira (2007),  

 
Recebeu forte influência do paraibano Ariano Suassuna, atualmente 
secretário de Cultura do estado. Não é de hoje que sobretudo no Recife, se 
ouve falar de uma arte com foros de brasileira, originada a partir dessa 
interseção. Na música, nas artes plásticas, no teatro e na dança, algumas 
experiências forma realizadas com resultados às vezes controversos e 
polêmicos. Assim o movimento Armorial, nos anos de 1970, e o 
manguebeat, nos 1990, influenciaram grupos e espetáculos que hoje fazem 
parte das artes cênicas da região (2007, p. 207).  
 

Assim, “os antigos conceitos não conseguem mais definir como antes a produção 

cultural, pois esta parece não ser mais unicamente erudita, ou unicamente massiva, muito 

menos genuinamente popular” (GALDINO, 2008, p. 12).  

Para a autora, particularmente tratando-se da Cidade do Recife, 

 
O hibridismo comum às sociedades pós-modernas parece evidenciar-se, 
trazendo para o mesmo “guarda-chuva” da cultura categorias antes definidas 
como opostas, puras e estanques. Conceitos rotulados de antagônicos e 
excludentes como “culto e popular”, “rural e urbano”, “moderno e 
tradicional” não servem mais para descrever o estado das sociedades atuais, 
sem incorrer no risco de praticar equivocadas e violentas generalizações 
(GALDINO, 2008, p. 14). 
 

E, ao falamos em hibridismo cultural, nos aproximamos da conceituação do estudioso 

argentino Nestor García Canclini (2008) que, ao propor um debate sobre as teorias da 

modernidade e pós-modernidade para a América Latina, se ocupa tanto dos usos populares 

                                                 
4 Slogan do Recife Multicultural: “Recife. Capital Multicultural do Brasil. Recife poeta. Recife música. Recife 

passo de frevo, maracatu, caboclinho. Recife múltiplo. Recife múlti. Recife Multicultural. Lugar de gente que 
ama a vida, inspira alegria, transpira arte. Arte nos tambores, arte nos clarins, carnaval arte. Arte do povo, da 
democracia, da igualdade multicultural. Do carnaval mais popular do Brasil,  que está ecoando seus primeiros 
acordes. Evoé!”. Retirado de carnavaldorecife.com.br. Acesso em 30/09/2009. 
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quanto do culto, tanto dos meios massivos de comunicação, em seus entrelaçamentos, que 

vieram engendrar o que ele designou como “culturas híbridas”. Desessencializa, assim, tanto a 

idéia de uma tradição autogerada, construída por camadas populares, quanto a noção de arte 

pura ou arte erudita, entendendo hibridação como “Processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existam de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2008, p. 19). 

A noção de hibridação pretende dar conta, neste trabalho, das relações entre o popular, 

o culto e o massivo, numa perspectiva que, baseada no princípio da interculturalidade, nega a 

simplificação binária entre partes de oposição conceitual, em favor de uma noção que 

reconhece na fusão entre elementos aparentemente díspares, a própria essência da dinâmica 

social. 

Aqui estamos partindo do pressuposto que a hibridação passa também pelo corpo que 

dança em suas formas artísticas e pedagógicas. Para Laurence Louppe, historiadora de dança, 

cujas reflexões trazem à tona o conceito de “corpos híbridos”, 

 
A hibridação é o destino hoje do corpo que dança, um resultado tanto das 
exigências da criação coreográfica como da elaboração de sua própria 
formação. A elaboração de zonas reconhecíveis da experiência corporal, a 
construção do sujeito através de determinada prática corporal torna-se então, 
quase impossível (LOUPPE, 2000, p. 34). 
 

Nos limiares dos anos de 1980, começa a aparecer a hibridação de corpos que segundo 

Louppe (2000) foi “resultado de formações diversas acolhendo em si elementos díspares, por 

vezes contraditórios, sem que lhes fossem dadas as ferramentas necessárias às leituras de sua 

própria diversidade (2000, p. 32). Aqui nasce um bailarino que não é formado por meio do 

aprendizado de uma técnica de dança específica, mas da “pulverização de saberes e da 

assimilação de uma “cultura coreográfica” que varia segundo a moda do aprendizado” 

(LIMA, 2008, p. 170). 

No que se refere à dança no ensino, entendemos como Marques (1996) que ela esteve 

à margem das discussões trazidas pelo mundo das artes na contemporaneidade. Segundo a 

professora Ida Mara Freire (2001), até os anos de 1980 se deu principalmente em academias e 

escolas de dança, em sua maioria de caráter privado. Também ocorria em espaços públicos 

como centros culturais e associações de bairro bem como em situações informais na própria 

comunidade. 
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Na cidade do Recife, em particular, o cenário não esteve diferente do citado 

anteriormente. Eduardo Sucena, mesmo que resumidamente, mostra a situação do ensino da 

dança no Recife: 

 
Em Recife, Bila D’Ávila ministrou por algum tempo aulas no Teatro Santa 
Isabel. O Curso de Dança do Clube Internacional, que se apresentou no I 
Encontro das Escolas de Dança do Brasil, teve como dirigente Ana Regina. 
Flávia Barros também ali esteve e dirigiu o Ballet Armorial surgido em 
1976. Ruth Rosembaum, Mônica Japiassú, Cristina Lafond e Nelma Guerra 
são nomes da atualidade. Em 1977 foi criado o Ballet Popular do Recife para 
a divulgação das danças brasileiras, exibindo-se com êxito na Europa. Deve 
ser citado também o Ballet Primitivo de Arte Negra (SUCENA, 1988, p. 
489). 
 
 

Galdino (2008) também relata a situação da dança em Recife: 

 
Neste cenário em que as poucas expressões em dança eram provenientes de 
cursos de ballet clássico e modernos, instalados em sua maioria, nas sedes 
dos clubes sociais, não havia espaço para as manifestações das culturas 
populares. A dança do ‘povo’ não era sequer considerada arte. E mesmo os 
já referidos grupos de bailarinos dos cursos de ballet do Recife só subiam ao 
palco esporadicamente, quando se apresentavam, geralmente no Teatro 
Santa Isabel, em uma curta temporada de final de ano (2008, p. 22). 
 
 

Conforme Molina (2007), não havia, até então, um espaço de discussão sobre o ensino 

da dança que ampliasse as possibilidades para outros entendimentos que não fosse o técnico-

instrumental, próprio das academias e escolas de dança. 

Contudo, desde a década de 1970 o ensino da Arte tem se constituído “numa questão 

socialmente problematizada” (AZEVEDO, 1997). As décadas de 1980 e 1990 foram 

marcadas por um conjunto de discussões políticas e conceituais sobre o ensino da arte - 

marcadamente das artes visuais (AZEVEDO, 2002; BARBOSA, 2005, 2002, 1998; 

RICHTER, 2002) e do ensino da dança (MARQUES, 2003, 2001, 1996; STRAZZACAPPA, 

2006), que foram considerados eixos desencadeadores de mudanças. A partir desse contexto 

foram estruturadas a discussão e a proposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96 – LDBN no qual o ensino da arte foi apresentado como “componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996). Derivou dessas premissas a 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, nos quais a “Arte se apresenta 

como área de conhecimento que requer espaço e constância, como todas as áreas do currículo 

escolar” (BRASIL, 1998) abrangendo no Ensino Fundamental, as linguagens artísticas: Artes 
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Visuais, Dança, Música e Teatro, tendo como objetivo, segundo o professor Everson 

Melquíades da Silva (2005) “reforçar e valorizar a herança cultural, artística e estética dos 

alunos com base nas inter-realidades em que ele conhece ou possa a vir conhecer” (SILVA, 

2005, p. 65).  

Sobre o princípio da diversidade cultural, Carvalho (2004) aponta que  

 

A inclusão da temática “diversidade cultural” nos PCN’s pode ser 
interpretada como um indicativo de assimilação do debate instaurado em 
diversas agendas educacionais internacionais, das reivindicações dos 
movimentos sociais de educação no Brasil em torno do direito à diferença e 
das pesquisas nesse campo. O que se constata é que, pela primeira vez, 
explicitamente, a diversidade cultural está colocada no cerne do currículo 
nacional numa perspectiva de cidadania multicultural normalizada (2004, p. 
37). 
 

No entanto, podemos atentar para vários conceitos que rondam o termo 

multiculturalismo. McLaren (1997) chama a atenção para a multiplicidade de posturas 

políticas que se abrigam sob essa denominação, podendo oscilar desde “o humanismo liberal 

conservador até o humanismo crítico e de resistência” (1997, p. 110-127). De acordo com 

esse autor, o simples reconhecimento da igualdade de direitos entre diferentes grupos sociais 

não garante, na prática, a igualdade de oportunidades. Da mesma forma, admitir a diferença 

como constitutiva dos diversos grupos, como característica essencial deles, acaba por 

justificar hierarquizações e exclusões (MCLAREN, 1997). 

Esta linha de raciocínio nos remete a Freire (1992), quando ele reflete que 

 
A multiculturalidade não se constitui na justaposição de culturas, muito 
menos no poder exacerbado de umas sobre as outras, mas na liberdade 
conquistada, no direito assegurado de mover-se cada cultura no respeito uma 
da outra, correndo o risco livremente de ser diferente, sem medo de ser 
diferente, de ser ‘para si’, somente como se faz possível crescerem juntos e 
não na experiência da tensão permanente, provocada pelo todo-poderosismo 
de uma sobre as demais, proibidas de ser (1992, p. 41). 
 
 

Trazendo essa problemática para a dança no ensino, surge o nosso problema da 

pesquisa: de que maneira implementar uma educação em dança culturalmente diversificada 

sem cair na especificidade que proporciona medidas não prescritas para seu ensino, ou o seu 

contrário: uma supergenarização que conduza a um beco sem saída na prática artística, a 

queda numa paralisante posição “politicamente correta” que, uma vez mais, reproduza a 

hegemonia sob disfarces pluralistas?  
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No seio desse questionamento, emergem as questões deste estudo: Que discursos 

pela interculturalidade estão permeando as situações concretas de sala de aula de dança nas 

escolas da Rede Pública da Cidade do Recife? Qual o grau de penetração dos discursos 

interculturais na dança no ensino e sua relação com os modelos de ensino e aprendizagem? O 

que significa a dança no ensino atravessada pela perspectiva intercultural?  

Nessa direção, desenvolvemos essa pesquisa objetivando analisar os discursos pela 

interculturalidade produzidos por diferentes forças sociais, literatura acadêmica e situações da 

sala de aula, buscando apreender como emergem os enunciados sobre as danças populares, 

danças eruditas, bem como das danças da cultura de massa na dança no ensino em escolas 

públicas na Cidade do Recife. 

 Para atingir esse objetivo tornou-se necessário também: (A) Identificar e analisar os 

discursos sobre os modelos de ensino e aprendizagem na dança no ensino que emergem nas 

aulas de danças e situações de entrevista. (B) Identificar nas aulas de dança a 

presença/ausência/diálogo intercultural.  

Assim, esta análise dos discursos se constituiu numa descrição dos enunciados tendo 

como foco central os corpos que dançam em situação de sala de aula. Estes permitiram indicar 

as condições de emergência dos discursos: sobre como se ensina e se aprende dança; 

discursos sobre e para o corpo que dança. 

Ver nesses corpos discursos muitas vezes invisíveis que se indiciam na dança no 

ensino foi o desafio dessa pesquisa, que neste momento abre as cortinas para descrever os 

“passos” percorridos por nós, que, como num processo coreográfico, foi refeito, desfeito, 

dado a sua provisorialidade. 

 

O percurso da pesquisa 

 

Frente aos objetivos traçados, analisar os discursos pela interculturalidade 

produzidos por diferentes forças sociais, literatura acadêmica , situações da sala de aula e 

entrevistas, buscando apreender como emergem os enunciados sobre as danças populares, 

danças eruditas, bem como das danças da cultura de massa na dança no ensino em escolas 

públicas na Cidade do Recife, nos debruçamos num referencial teórico que pudesse dar conta 

do nosso problema de pesquisa.  

Nesse caminho, recorremos aos estudos sobre cultura e identidade cultural 

desenvolvidos por Clifford Geertz (1989) e Stuart Hall (2007), respectivamente; às reflexões 

sobre o hibridismo cultural em Nestor Garcia Canclini (2008) e o diálogo com o conceito de 
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“corpos híbridos”, objeto de análise do texto homônimo da pesquisadora de dança Laurence 

Louppe (2000).  

Dialogamos com a temática da interculturalidade em diferentes autores: Carvalho 

(2004); Fleuri (2003, 2000, 1998); Giroux (1992); Cortesão (1997); Mclaren (1997); Stoer 

(1997). Esta aproximação com o campo da educação intercultural nos possibilitou tecer 

pontes para imaginarmos como seria a dança no ensino atravessada pela perspectiva 

intercultural. Dialogamos aqui com a proposta da Prof. Dra. Isabel Marques que desde a 

década de 1990 vem traduzindo a sua “Dança no Contexto”. 

Também tornou-se premissa refletir sobre os modos particulares de ensino-

aprendizagem que fizeram aparecer os diferentes modos de construir dança ao longo do 

tempo. Foi necessário também um adendo sobre o processo de institucionalização da escola 

como lócus privilegiado de transmissão/reprodução da cultura. Aqui dialogamos com as 

pesquisadoras brasileiras Adriana de Faria Gehres (2008), Lúcia Matos (1998) e Isabel 

Marques (2003, 2001, 1996), bem como autores da comunidade anglo-saxã, tais como Kelly 

(1986), Preston-Dunlop (1998) e Susan Stinson (1998, 1995). 

Definidos o problema de pesquisa e os caminhos teóricos possíveis para 

percorrermos, fomos buscar um campo de trabalho no qual fosse possível analisar os 

discursos pela interculturalidade que permeiam a dança no ensino na Cidade do Recife, 

tentando responder as nossas perguntas. 

Na pesquisa exploratória para delimitação do nosso campo de pesquisa, em 

entrevistas e conversas informais com a equipe pedagógica de Arte da Prefeitura da Cidade do 

Recife - PCR, constatamos que a dança não está contemplada como componente obrigatório 

na proposta curricular de ensino, fato este já relatado por Silva (2005) em sua pesquisa de 

mestrado. 

Entendemos também que, apesar da ausência da linguagem dança, o que já é um 

impasse dentro da própria Proposta Pedagógica da PCR5 pois sonega aos estudantes tais 

vivências, pudemos ter acesso a um manancial de danças que transitam nas práticas sociais 

nas próprias escolas: danças ensaiadas por professores e professoras para as festividades da 

escola, grupos dos mais variados tipos de dança que utilizavam o espaço da escola para seus 

ensaios e apresentações, e aulas de dança na própria escola, realizadas em caráter 

extracurricular por Programas e Projetos. 
                                                 
5 “A Proposta Curricular em Arte da Rede Municipal do Recife está comprometida com a população escolar no 

acesso à Arte e ao patrimônio cultural, fundamentada em três eixos da política educacional: Educação  sob a 
ótica do direito; cultura, identidade e vinculo social, ciência, tecnologia e qualidade de vida, por isso, não pode 
sonegar a Arte, seu ensino e sua história para todos os níveis de escolarização” (SE/PCR, 2002, p. 19). 
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Considerando os dados da realidade, ficou delimitado o nosso campo empírico: 

escolhemos como campo de pesquisa as aulas de dança oferecidas na rede de ensino pública 

da Cidade do Recife, na forma em que a encontramos: como atividades extracurriculares nas 

escolas, realizadas por Programas de cunho institucional ou com outros vínculos. 

No jogo de nossas inquietações, elencamos, então, os programas que trabalhavam 

com linguagem artística dança de maneira freqüente nas escolas. O Programa Mais Educação, 

o Programa Escola Aberta e o Programa de Animação Cultural da Prefeitura da Cidade do 

Recife foram os programas escolhidos como possíveis campo de pesquisa, por se tratarem de 

trabalhos estruturados e respaldados institucionalmente na esfera pública federal, estadual e 

municipal. 

O Programa Mais Educação foi instituído em abril de 2007 e tem por objetivo 

ampliar o tempo e o espaço educacionais dos alunos da rede pública. Conforme seu projeto, 

trata-se de “uma contribuição para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, pela 

articulação de ações, projetos e programas do governo federal”. Tal iniciativa promove ações 

sociais e educacionais em escolas e em outros espaços socioculturais. Os alunos participam 

das atividades no turno oposto ao das aulas regulares. 

Fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação e a 

UNESCO, o Programa Escola Aberta tem por objetivo contribuir para a melhoria da 

qualidade da educação, a inclusão social e a construção de uma cultura de paz, por meio da 

ampliação da integração entre escola e comunidade; ampliação das oportunidades de acesso à 

formação para a cidadania e redução de violência na comunidade escolar. Promove, em 

parceria com as sessenta e oito Secretarias de Educação Municipais e cinco estaduais e com a 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, a abertura das escolas públicas de Ensino 

Fundamental e Médio localizadas em regiões urbanas de risco e vulnerabilidade social, aos 

finais de semana, para toda a comunidade. 

O Programa de Animação Cultural da Cidade do Recife – PAC - está na Proposta 

Pedagógica da SEEL como uma Ação Educativa Complementar e vem se ampliando nos 

últimos anos, agregando novas ações e conceitos. O PAC está atualmente em oitenta escolas 

do primeiro ao quarto ciclos, contando com trezentos e quarenta Animadores Culturais - ACs, 

atendendo a mais de dez mil estudantes6. Cada animador Cultural - jovem estagiário de nível 

médio e superior - desenvolve na escola um processo de formação de Grupos Culturais nas 

áreas de Teatro, Capoeira, Percussão, Canto Coral, Artes Plásticas e Dança, entre outras 

                                                 
6 Fonte da Prefeitura da Cidade do Recife, 2010. 
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ações. 

Optamos por realizar a nossa investigação no Programa de Animação Cultural da 

Cidade do Recife, escolhido em função de alguns critérios: diferentemente dos dois 

programas citados, o Programa de Animação Cultural está inserido numa política pública de 

âmbito municipal, gestado pela Secretaria de Educação da Cidade do Recife; por estar 

funcionando nas escolas municipais diariamente, e não somente nos finais de semana; por 

atender exclusivamente os/as alunos/as matriculados nas escolas do município.  

Do ponto de vista operacional a pesquisa teve dois momentos explicitados a seguir: 

1. Investigação e análises dos discursos pela interculturalidade na dança no ensino da 

literatura acadêmica: 

Foi uma análise que envolveu descrição dos enunciados pela interculturalidade que 

circulam na literatura acadêmica sobre a dança no ensino, na perspectiva de aprofundarmos o 

olhar sobre os sentidos atribuídos sobre e para o corpo na dança no ensino.  

2. Investigação e análise dos discursos de sala de aula e entrevistas: 

Foi uma análise que envolveu a observação da prática de sala de aula de dança. Tais 

observações permitiram identificar o discurso que os professores e alunos desenvolvem em 

sala de aula e como esses atores transformam os discursos pela interculturalidade na dança no 

ensino que circulam na literatura acadêmica. Aqui nos propusemos a descrever as identidades 

e regularidades discursivas, procurando verificar e relacionar práticas discursivas a práticas 

não-discursivas – contexto de emergência dos discursos, econômico, político, social e 

cultural. 

Assim, esta análise dos discursos se constituiu numa descrição dos enunciados tendo 

como foco central os corpos que dançam em situação de sala de aula. Estes permitiram indicar 

as condições de emergência dos discursos: sobre como se ensina e se aprende dança; 

discursos sobre e para o corpo que dança. 

Neste quadro traçado, nosso delineamento foi dado através de um estudo de caso por 

se “constituir numa unidade dentro de um sistema mais amplo” (GOODE; HATT apud 

LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17), possibilitando uma visão ampla e articulada de uma realidade 

complexa. Assim, foi escolhida uma escola no rol das trinta e cinco que trabalham com a 

linguagem dança pela necessidade de realizar um estudo onde pudéssemos estar atentas aos 

detalhes que constituem o cotidiano da sala de aula, e, além disso, para que nos 

aprofundássemos com maior rigor, considerando a natureza e a abrangência dos dados e o 

suporte teórico orientador da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). 
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No processo de construção de nossa proposta de estudo, partimos da perspectiva pós-

moderna, consideramos as abordagens teórico-metodológicas da pesquisa apresentadas por 

Green e Stinson (1994), como as mais adequadas a esse estudo. Em suas pesquisas, voltadas 

para a área de dança, as autoras apontam uma variedade de propostas que “surgiram em 

resposta ao reconhecimento das limitações da tradição positivista na pesquisa” (GREEN; 

STINSON, 1994, p. 92), apresentando algumas tipologias qualitativas, nas quais estamos 

elegendo duas para trazer para o campo teórico-metodológico desse trabalho: a pesquisa 

emancipatória e a pesquisa desconstrutivista. 

Compreendemos por pesquisa emancipatória a pesquisa em que propositadamente 

torna-se ciente o caráter sócio-político que emerge da própria pesquisa, trazendo para o seu 

interior uma perspectiva crítica, como em relação à raça, ao gênero, à classe, e “rejeita a 

desigualdade, a opressão de direitos a grupos, o silenciamento de vozes marginalizadas e a 

estrutura social autoritária” (GREEN; STINSON, 1994, p. 25), trazendo à tona as formas de 

poder e dominação do mundo social. 

A segunda abordagem, a da pesquisa desconstrutivista, segundo Green e Stinson, não 

traz em si um método, sendo considerada muito mais uma multiplicidade de construção de 

pensamento, mas um caminho que articula formas literárias pós-estruturalistas e teorias pós-

modernas. Nessa linha de pensamento, se questionam os conceitos que trazem embutidas as 

“verdades universais”, procurando desconstruir as metanarrativas presentes no pensamento 

Iluminista, e abrindo-se caminhos para outras leituras de mundo e para a emersão de múltiplas 

vozes. Acreditamos que tais caminhos tendem a romper com os mecanismos de dominação 

simbólica e de imposição de sentidos, que têm nos mantido atrelados a discursividades cujas 

agendas não comportam compromisso com a diferença.  

Quanto aos procedimentos de análise, recorremos a alguns elementos que compõem a 

Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO) proposta pelo teórico Norman 

Fairclough (2001) que também reúne o pensamento social e político relevante para o discurso 

e a linguagem. Tal aporte metodológico foi uma tentativa de elaborar uma combinação efetiva 

e útil de análise textual e outros modos de análise social. 

Segundo a perspectiva de análise proposta por Fairclough, o discurso necessita ser 

analisado a partir de uma abordagem tridimensional: o discurso como texto, o discurso como 

prática discursiva e o discurso como prática social, pois 

 
(...) permite avaliar as relações entre mudança discursiva e social e 
relacionar sistematicamente propriedades detalhadas de textos às 
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propriedades sociais de eventos discursivos como instâncias de prática social 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 27). 
 
 

Quanto aos instrumentos de análise, adotamos diferentes procedimentos de 

investigação, tais como a entrevista semi-estruturada e a observação de campo. Foram 

também utilizadas observações das aulas de dança. Para tal, utilizamos a videografia, ou 

registro em vídeo de atividades humanas, pois com esse instrumento metodológico pôde-se 

recuperar mais detalhadamente a densidade das ações comunicativas e gestuais.  

Outro instrumento utilizado em nossas análises, o que chamamos de “microanálise dos 

movimentos através do congelamento das imagens videografadas”, foi de extrema 

importância no momento da escrita da pesquisa e na análise dos dados.  

Após uma categorização preliminar dos dados coletados, situações de sala de aula e 

entrevistas, retornamos à nossa pesquisa bibliográfica, e pudemos triangular os dados, que 

foram categorizados e analisados, à luz do aporte metodológico já citado anteriormente. 

Dentro do quadro traçado no nosso arquivo, identificamos as idéias-força contidas nos nossos 

protocolos de análise, no qual iniciamos um novo processo de categorização, a partir dos 

enunciados que se aproximavam, bem como dos que se distanciavam entre si. 

Trazer para pesquisa duas áreas do conhecimento – a dança e a educação – foi 

mergulhar nos nossos mundos vividos como artista, pesquisadora e pedagoga. Assim, cada 

parte dessa pesquisa se revelou como imagens de uma composição de um espetáculo de 

dança, transcendendo os limites da investigação fundada na lógica, indo ao encontro da 

estética e da criatividade. Isso porque acreditamos como Barreto (2004) que “as experiências 

de pesquisar e de dançar se devam entrelaçar enquanto se busca o sentido da dança na 

formação humana”.  

Então, esta pesquisa foi caracterizada por movimentos de uma dança que imaginamos. 

A idéia de movimento nos trouxe também um caráter não-estático, dinâmico, em constantes 

resignificações.  

O “Movimento Um”, de cunho referencial, levanta discussões sobre a dança e a 

educação contemporânea. Aqui são apresentados alguns eixos de discussão que assumimos 

como elementos importantes para a compreensão do nosso problema de pesquisa: a dança, a 

educação e o sujeito contemporâneo, tomando como premissa os discursos sobre ensino e 

aprendizagem que emergiram na dança no ensino ao longo do tempo e do espaço, tendo como 

objetivo situar a pesquisa dentro dos diferentes discursos que norteiam a dança no ensino, 



 27

buscando uma proposta que pudesse dialogar com a interculturalidade e os processos de 

hibridação cultural. 

O “Movimento Dois”, também de cunho referencial, situa o conceito de cultura no 

qual estamos nos filiando, bem como as discussões sobre a identidade cultural na pós-

modernidade e do conceito de hibridação, trazidos para o campo teórico de nosso estudo pelas 

próprias questões da própria pesquisa, que se propõem a refletir sobre as danças que não 

cabem mais no culto ou no popular, e que surgem de seus cruzamentos ou em suas margens. 

Nos “passos” desse movimento, estaremos trazendo também o diálogo com os teóricos que 

discutem o campo difuso do multiculturalismo e da educação intercultural. Procuramos aqui 

mapear a gama de perspectivas e sentidos que vêm sendo atribuídos a esses termos. Por fim, 

traremos uma “cena” propositiva para a dança no ensino calcada numa perspectiva 

intercultural, podendo colaborar com a percepção da ampliação do conceito de dança que 

ainda circula no campo educacional ainda representadas como produções e reproduções de 

repertórios estereotipados em festas comemorativas de final de ano (MARQUES, 2003). 

O “Movimento Três” refere-se ao processo de constituição da pesquisa propriamente 

dito. No primeiro momento discutimos os princípios teórico-metodológicos que sustentam 

nossa visão de pesquisa e, portanto, ampararam a tomada e a análise dos dados. Teorizamos, 

então, sobre os diferentes instrumentos de análise que propiciaram apreender os discursos 

sobre a interculturalidade na dança no ensino. 

No “Movimento Quatro”, desenvolvemos a análise dos discursos pela 

interculturalidade na dança no ensino identificados na literatura analisada e nas situações de 

sala de aula e de entrevistas, nos quais os enunciados sobre e para o corpo na dança no ensino 

são apreendidos e categorizados à luz dos conceitos de hibridação cultural, educação 

intercultural, corpos híbridos, entre outras categorias.  

Por fim, no último “movimento” traremos as nossas considerações finais e os “passos” 

para novas danças/pesquisas. Desta forma, este estudo pretendeu contribuir com as discussões 

pela educação intercultural na dança no ensino, temática pouco estudada no campo da dança e 

da educação. Ao tentar atender aos objetivos traçados, muitas questões ficaram em aberto, 

estimulando futuras pesquisas. Assim, não se pretende de forma alguma entendermos o tema 

como definitivamente analisado. Antes disso, pretendemos abrir as cortinas para outras 

investigações que estão por vir para contribuir para essa área de conhecimento tão pouco 

explorada.



 



 29

MOVIMENTO UM - A DANÇA NO ENSINO NA CONTEMPORANEIDADE 

“(...) a teoria funciona como a 
estrela polar para o navegante: 

fornece coordenadas para o percurso, 
permite alguma idéia do rumo a tomar, 

mas não é o alvo que se quer atingir; 
Colombo não queria chegar à Ursa 

Menor, mas às Índias – e, como muitas 
vezes acontece na análise, chegou à 

America”. 

 

A intenção deste “Movimento” é apresentar os eixos de discussão que são tomados 

como elementos importantes para a compreensão do nosso problema de pesquisa, bem como 

aporte para as nossas análises. Assim, ele é dividido em duas “Cenas” que dialogam entre si, 

mas que possuem suas particularidades. 

A “Cena Um” procura discutir sobre a dança, a educação e o sujeito contemporâneo. 

Aqui tornou-se premissa refletir sobre os modos particulares de ensino-aprendizagem que 

fizeram aparecer os diferentes modos de construir dança ao longo do tempo e do espaço. Foi 

necessário também um adendo sobre o processo de institucionalização da escola como lócus 

privilegiado de transmissão/reprodução da cultura.  

Na “Cena Dois” iremos refletir sobre a dança no ensino, identificada principalmente 

na literatura anglo-saxã, considerando sua tradução e influência sobre a dança no ensino no 

Brasil. Pretendemos aqui refletir sobre os possíveis rebatimentos das bases teóricas do ensino 

que reverberaram para o ensino da Dança. 

 

1.1 CENA UM - A DANÇA, A EDUCAÇÃO E O SUJEITO CONTEMPORÂNEO 

 

A observação do mundo das Artes evidencia um movimento questionador sobre o 

próprio estatuto de existência das mesmas, como observa Marques (1996): 

A arte mudou. Na verdade mudou o conceito de arte. Depois que Duchamp 
levou o mictório para o museu (os ready-made); que Andy Warhol pintou 
latas de sopa Campbell’s; que Jonh Cage escreveu 4’33; que Steve Paxton 
criou seus Walking Pieces, não se pode mais dizer que existe a Obra de Arte, 
feita para ser contemplada à distância por uma platéia selecionada (1996, p. 
17). 
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A dança foi atingida por esses rumos estatutários, se constituindo por peças que 

desafiam a existência de códigos pré-estabelecidos, como o da dança clássica ou acadêmica, 

como também o da dança moderna, procurando-se, cada vez mais, outras maneiras de ser e 

fazer dança, ora privilegiando o corpo, o contexto, ou o conteúdo, ora incorporando e 

interagindo com novas formas de expressão artística, surgidas na manipulação ilimitada das 

tecnologias como o vídeo, a holografia, a comunicação computadorizada, etc. (BANES, 

1980).  

Assim, a dança no início do século XX deve ser assumida, conforme observa Gehres 

(2008), 

 
Como um texto cujos significados são negociados a cada 
vivência/experimentação, a dança é, bem como outras formas de significação 
sociocultural, processo, e não produto, de criação/recriação do homem com 
seu mundo [...]. Assim entendida, uma dança é, em outras palavras, uma 
maneira de existência humana a qual não pode ser aprisionada nos limites de 
uma descrição, demonstração ou apresentação (2008, p. 14). 
 
 

Aqui é premissa refletir sobre os modos particulares de ensino-aprendizagem que 

fizeram aparecer os diferentes modos de construir dança ao longo do tempo e do espaço. É 

necessário também um adendo sobre o processo de institucionalização da escola como lócus 

privilegiado de transmissão/reprodução da cultura. Essa instituição tem seu papel reforçado 

através da criação das sociedades burguesas no século XIX, e que teve como objetivo a 

adaptação do cidadão ao mundo nacional da modernidade, como observa Touraine (2008); 

 
O que vale para a sociedade, vale para o indivíduo. Sua educação deve ser 
uma disciplina que o liberte da visão estreita, irracional. Que lhe impõem sua 
família e suas próprias paixões, e o abra ao conhecimento racional e à 
participação em uma sociedade que a ação da razão organiza. A escola deve 
ser um lugar de ruptura com o meio de origem e de abertura ao progresso, ao 
mesmo tempo pelo conhecimento e pela participação em uma sociedade 
fundada sobre princípios racionais (2008, p. 20). 
 
 

Assim, foi fundada uma escola assentada no racionalismo cartesiano e no naturalismo 

empirista o qual une o homem à natureza através do abandono da noção de Deus como 

criador e mediador. A modernidade vivida foi e é o processo de “separação crescente da 

racionalidade e da subjetivação” (TOURAINE, 2008, p. 110), sendo o sujeito submetido à 

lógica da racionalização social, cultural e política, expressa na patologia dos estados 

ditatoriais modernos de direita e de esquerda que o século XX conheceu (TOURAINE, 2008). 
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Tais sistemas nacionais de ensino mostraram-se associados à racionalidade cartesiana 

através da valorização da técnica e dos instrumentos lógico-matemáticos em detrimento às 

artes e humanidades, criando-se no interior da escola uma dicotomia ciências/artes, 

razão/emoção, corpo/mente. 

Para Gehres (2008), 

 
O processo de construção da modernidade, contudo, foi também o da sua 
desconstrução ou decadência. Actualmente muito se fala em fim da 
modernidade, fim da História, pós-modernidade. As interpretações são 
inúmeras, assim como as soluções apontadas para os problemas vividos. 
Todas, no entanto, apresentam um ponto em comum, nomeadamente: o 
potencial dominador da razão sobre a vida individual (2008, p. 15).  
 

 

A perspectiva racionalista de ensino, a qual se opõe a um movimento no sentido de 

privilegiar o indivíduo, sua cultura, sua experiência, seus desejos, domina o interior das 

escolas, sem contar com outro elemento de grande significação: o processo de construção do 

conhecimento e da comunicação nas sociedades contemporâneas (GEHRES, 2008). A 

aparição da cultura de massa e da comunicação computadorizada trouxe novas possibilidades 

de criação/transmissão do saber. 

Diante disso, afirmamos que a realidade exige uma escola que enxergue novas 

perspectivas sobre o ensino-aprendizagem, considerando que as próprias formas de saber se 

modificaram. Para Gehres (2008, p. 17), “actualmente não existe mais um conhecimento 

verdadeiro e universal a ser transmitido/aprendido, mas sim a criação/recriação constante do 

conhecimento, através de sua manipulação nas redes comunicacionais, apontando para a 

possibilidade de democratização do seu processo de construção”. 

O fato é que estamos inseridos num momento de profundas transformações no nosso 

mundus vivendi, o qual atinge não somente as esferas da vida social como também o próprio 

significado de ser humano - e aqui estamos priorizando a dança e o ensino escolarizado.  

 

 

1.2 CENA DOIS - A DANÇA NO ENSINO 

 

Diante da problemática identificada sobre as tensões existentes entre racionalização e 

subjetivação na construção de novos estatutos para a dança, para a educação e para o sujeito 

na contemporaneidade, esta “Cena” procurou definir referenciais que pudessem refletir sobre 

as propostas para a dança no ensino. 
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Para Kelly (1986), o racionalismo e o empiricismo são as duas tradições filosóficas em 

que estão assentadas as propostas de ensino, sendo que o racionalismo 

 
Places the emphasis on rationality, on reason, on mind and sees the rational 
mind in itself a source of valid knowledge [...] The empiricist perspective is 
best seen as such a challenge to rationalism under all main heads. It cannot 
accept the Idea that some knowledge comes a priori from rational mind, 
independently of the experience of the senses (KELLY, 1986, p. 06-07). 
 
 

Assim, as situações de ensino e aprendizagem privilegiam a razão e a experiência 

como fonte de conhecimento verdadeiro, em detrimento a outras formas de conhecimento. Ao 

final de sua reflexão, Kelly demonstra a ineficácia de ambas as tradições filosóficas, e aponta 

para a proposição de propostas que superem o racionalismo e o empiricismo, indo de encontro 

das discussões da sociologia do currículo e da psicologia, as quais apontam para a interação 

entre a razão e a experiência na construção do conhecimento. 

Para Gehres (2008), a estrutura analítica proposta por Kelly é assentada nos códigos 

do pensamento moderno, permitindo-nos analisar as propostas modernas para a dança no 

ensino. No entanto, partimos do pressuposto que a dança no ensino também incorpora 

elementos de propostas pós-modernas. Assim, estamos incluindo uma análise, conforme 

Gehres, acerca dos componentes pós-modernos, tais como: o fim das metanarrativas, a 

oposição ao universalismo e valorização da diferença cultural, a denúncia das microfísicas do 

poder. 

Diante de um quadro conceitual, agrupamos as propostas para a dança no ensino em 

dois segmentos: (1) propostas que privilegiam um dos dois pólos da modernidade, os quais 

são refletidos em pressupostos de ensino racionalistas-objetivistas e empiricistas-subjetivistas, 

centrados na razão e no objeto e na experiência do sujeito, respectivamente (GEHRES, 2008); 

(2) propostas que privilegiam o discurso pós-moderno. 

As dicotomias razão/experiência, objeto/sujeito persistem no contexto da dança no 

ensino através “da alternância de posturas racionalistas-objectivistas e empiricistas-

subjectivistas, apesar da sua existência concomitante” (GEHRES, 2008, p. 20). Aqui iremos 

discorrer sobre esses pressupostos, à luz dos estudos de Gehres (2008) e Matos (2005), que se 

dedicaram à reflexão e à descrição dos modelos acima citados com relação à dança no ensino. 

Aqui não iremos analisá-los numa perspectiva histórica, pois acreditamos que tais modelos 

não se deram de forma linear, mas de forma descontinuada. 
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1.2.1 O discurso racionalista-objetivista para a dança no ensino 

 

Os pressupostos racionalistas-objetivistas para a dança no ensino dividem-se em dois 

grupos: o primeiro, que é representado por um modelo tradicional que nasce no interior da 

vida e das práticas sociais ocidentais; e o segundo, que traz consigo duas propostas de ensino, 

as quais justificam-se nas contribuições das Ciências Naturais, Sociais e Humanas, da 

Filosofia e da Estética (GEHRES, 2008). 

O primeiro modelo  

 
enfatiza a dança como fim nela mesma, em que o corpo é visto como um 
instrumento de trabalho a ser treinado e aprimorado... Nesse tipo de 
concepção, as aulas enfatizam a aquisição de uma habilidade motora e 
podem variar de simples exercícios até ‘tortuosas’ aulas para aprimoramento 
da performance, em que o corpo é moldado na visão de uma determinada 
técnica (MATOS, 2005, p. 11). 
 
 

O objetivo do modelo tradicional é a transmissão de conhecimentos acumulados pelas 

gerações anteriores, sistematizados de forma lógica, difundidos pelo professor, agente 

principal do processo. Os conteúdos, dissociados da experiência do aluno e da realidade 

social, são repassados num ambiente onde a autoridade do professor garante disciplina e 

atenção. Aos alunos cabe assimilar o acervo cultural que lhes é transmitido. 

É possível notar que o modelo tradicional está fundado em uma concepção de 

“educação tradicional e bancária” tomando os termos de Paulo Freire (1977), assumindo a 

função de transmitir ao educando os conhecimentos acumulados há séculos, sem a 

preocupação de reconstruí-los, desrespeitando a dinâmica cultural do mundo, das nossas 

necessidades e desejos pessoais. De acordo com este autor, ela tem desempenhado uma 

função reprodutivista, contribuindo para que a sociedade permaneça como está. 

Para Gehres (2008), no modelo tradicional, a dança 

 
Constituiu-se como um actividade complementar na formação, quase que 
exclusivamente, das mulheres nobres e burguesas. Isto pode ser observado 
no ensino tradicional predominante até o início do século - mas ainda hoje 
existente - no ensino das danças de salão pelos mestres de dança aos filhos 
da nobreza e, posteriormente, da burguesia e, no ensino da dança clássica nas 
academias das grandes bailarinas, o qual se perpetua até os dia actuais para 
as filhas das elites. Antes, como agora, o corpo feminino é um instrumento a 
ser domesticado e modelado de sorte a executar a dança-objeto e a elevar a 
mente (2008, p. 21). 
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Acrescentamos à afirmação da autora o fato da crescente oferta de atividades do balé 

clássico para as classes menos favorecidas economicamente, com a enxurrada de projetos de 

Organizações não-governamentais que trabalham especificamente com esta técnica nas 

comunidades. É importante aqui destacar não o fato de se trabalhar  o balé classico com este 

segmento, pois acreditamos que todos devem ter acesso aos bens culturais tidos como 

universais. Destacamos aqui a forma com que são ensinadas esses tipos de dança: 

acriticamente, reproduzindo modelos, perpetuando preconceitos e discriminações. 

O segundo modelo citado por Gehres (2008), o modelo “científico”, foi forjado dentro 

do pensamento pedagógico da dança, e divide-se em dois pressupostos: a “dança como 

movimento” e a “dança como arte”.  

A “dança como movimento”, como observa a autora, “enfatiza os aspectos anatomo-

fisio-psico-socio-cinesiológicos do movimento, expressos nos comportamentos observáveis 

do homem/mulher que dançam” (GEHRES, 2008, p. 21). 

Podemos ver este modelo freqüentemente nas aulas de educação física das escolas: 

como uma atividade racionalizada e estruturada em movimentos observáveis, com 

característica de treinamento motor do aprendizado em dança. 

Para Matos (1998),  

 
O problema desse modelo não está na utilização da técnica no preparo 
corporal, mas, sim, que esses modelos acabam se tornando a estrutura central 
da proposta de ensino, apontando para uma perspectiva corporal, um 
processo de ensino-aprendizagem (demonstração/assimilação/reprodução), 
deixando-se de lado outras possibilidades de conhecimento da dança, 
incluindo os processos criativos (1998, p. 40). 
 
 

A “dança como Arte”, contestação da “dança como movimento”, apresentando-se 

como um objeto passível de apreciação estética e artística, e não somente como manifestação 

empírica, como a “dança como movimento”. Assim, é sistematizado a partir de três elementos 

presentes: a execução, a criação e a apreciação em dança. 

Segundo Gehres (2008), 

A materialização deste modelo para a dança no ensino se estabelece sob a 
forma de um currículo, no qual são definidos os comportamentos a serem 
alcançados pelos alunos nos níveis de execução, da criação e da apreciação 
das idades escolares (2008, p. 25). 
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Ainda para a autora, esta proposta foi de grande eficácia nos programas 

governamentais para a dança e seu ensino, se apresentado nas propostas curriculares de países 

como a Inglaterra e os Estados Unidos. 

Embora não tenhamos nenhuma proposta no ensino curricular para a linguagem 

Dança, baseada nesse modelo, a Professora Ana Mae Barbosa divulgou amplamente a 

Proposta Triangular aqui no Brasil, sendo fruto de uma interpretação dos trabalhos 

desenvolvidos pela Getty Foudation, em sua proposta DBAE - Discipline Based Arts 

Education, determinando como componente curricular de Artes Plásticas a história da Arte, a 

crítica, a estética e a produção. Tal proposta traz como eixos o LER - FAZER - 

CONTEXTUALIZAR, com o objetivo de estabelecer conteúdos claros e objetivos para a arte 

na escola, sendo caracterizado pela autora como uma proposta pós-moderna de ensino de arte. 

Apesar de concordarmos com Barbosa sobre algumas características apresentadas pela 

autora tais como a elaboração, a cognição e a construção como sendo pós-moderna, e 

salientando os méritos dessa pesquisadora pernambucana, pois foi ela que iniciou o 

movimento de questionamento sobre o ensino das artes no Brasil, ampliando-o e 

aprofundando-o, temos que concordar com Gehres (2008). 

 
Entendemos que estas (as características colocadas por Barbosa) não se 
aplicam de forma directa e imediata ao ensino, pois entendemos que a escola 
pós-moderna ultrapassa em muito a noção de construção cognitiva do objeto 
seja ele de caráter artístico ou não. [...] a perspectiva pedagógica triangular 
aponta para uma leitura da obra de arte que, entendemos, possui mais 
afinidade com a escola moderna [...] (2008, p. 26). 
 
 

A afirmação da autora, que contraria muitas das reflexões acadêmicas sobre o ensino 

da Arte, particularmente das artes visuais, se justificada pelo peso dado tanto pela proposta do 

DBAE, quanto pela Proposta Triangular, traz à tona a problemática de que a proposta tenha 

nascido de um necessidade de incluir, forçosamente, a arte no currículo da educação, sem ter 

sugerido uma reestruturação da própria escola. 

Marques (1996) também argumenta sobre essa problemática: 

 
As justificativas da DBAE a favor de um ensino de Artes Visuais que 
englobe o entendimento sobre a arte, ou seja, as capacidades mentais do 
indivíduo, assim como a formação de consumidores de arte mais 
conscientes, parecem existir somente para que a arte seja aceita e incluída no 
currículo escolar. É como se a DBAE cedesse às demandas de uma educação 
linear, cientifizada, universalizante, clássica que, paradoxalmente, há séculos 
vem alijando a própria arte das escolas [...]. ele parece ignorar as propostas 
de contextualização do ensino a partir da realidade social do aluno, há tantas 
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décadas elaboradas por pensadores criadores e adeptos da pedagogia crítica 
como Paulo Freire (1996, p. 39-40). 
 
 

Parece-nos que tais propostas ficam muito arraigadas ao conhecimento da arte em si, 

deixando de lado os contextos sócio-culturais e sociais dos alunos e alunas: essas propostas 

falham em não perceber que a educação através da arte pode ir além do universo pessoal, 

subjetivo e emocional do aluno, podendo abranger a realidade sócio-político-cultural dos 

mesmos em suas complexidades (MARQUES, 1996). 

Não podemos negar a importância destas propostas, e de seus proponentes, na luta 

para implementação do ensino de arte nos currículos das escolas formais. As reflexões 

gestadas por esses intelectuais foram decisivas tanto na promulgação de LDB 9394/96, quanto 

dos PCN’s na década de 1990. No entanto, depois de um pouco mais de uma década da 

proposição dos PCN’s, precisamos de um olhar crítico e reflexivo sobre as concepções de arte 

contidas nesses documentos. 

 

1.2.2 O discurso empirista-subjetivista para a dança no ensino 

 

A origem do pressuposto empirista-subjetivista tem suas origens no seio do próprio 

movimento da educação em geral e do estudo da dança, se caracterizando por um movimento 

que se centrou no aluno, na experimentação, na descoberta através da manipulação consciente 

para a criação de um novo conhecimento, cujo expoente se deu a partir dos trabalhos de John 

Dewey. 

Gehres cita um trecho da obra de Anísio Teixeira para exemplificar tais pressupostos: 

 
[...] o resultado de um processo de indagação. E a marcha deste processo de 
pesquisa é o que Dewey chama de lógica. Vale dizer: lógica é o processo de 
pensamento reflexivo; “conhecimento” é o resultado desse processo; o “já 
conhecido” é o material, que usamos no operar a investigação ou a pesquisa 
[...] (TEIXEIRA apud GEHRES, 2008, p. 27). 
 
 

Tais premissas proclamadas por Dewey, centradas principalmente no trabalho do 

aluno, foi o estímulo para a consolidação de um modelo de ensino e aprendizagem de dança 

que teve suas origens com o desenvolvimento da dança moderna, iniciada com Isadora 

Duncan e nos trabalhos do artista e professor e pesquisador austro-húngaro Rudolf Laban, o 

qual acreditava na capacidade de dançar de qualquer pessoa, através da manipulação das 

diferentes possibilidades de movimento. Destacamos também as reflexões da americana 
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Margareth H’Doubler que, juntamente com Laban, foram “as influências mais significativas 

na criação e difusão dos discursos e práticas da “dança criativa” em âmbito internacional que 

até os dias de hoje - resguardadas as interpretações regionais - tratam e unificar o ensino da 

dança para crianças” (MARQUES, 2003, p. 145). 

Laban sistematizou um modelo para a dança no ensino denominada no Brasil de 

“Dança Educativa Moderna”, lançado em livro, em língua inglesa em 1948, e no Brasil em 

1988. Neste livro o autor se propôs a elencar objetivos a partir dos elementos da própria 

dança: peso, espaço, tempo e fluência, organizados através de dezesseis temas de movimentos 

básicos, onde tinha como objetivo conscientizar a criança da fluência dos seus movimentos, 

exercitando-as em suas capacidades criativas e cultivando a expressão artística na arte do 

movimento (LABAN, 1998). 

Para Gehres (2008), Laban  

 
Abriu caminho para que o movimento se tornasse um meio para a liberação 
das possibilidades expressivas/ comunicativas do individuo. A dança 
transformou-se, assim, não em um objeto a ser ensinado, mas sim um 
projecto expressivo a ser construído mediante a experiência de manipulação 
do movimento (2008, p. 28). 
 
 

H’Doubler (1977), da mesma forma que o discurso labaniano, também acreditava na 

liberdade e espontaneidade do indivíduo: “a expressão através da atividade corporal 

espontânea é tão natural na criança quanto respirar” (H’DOUBLER, 1977 apud MARQUES, 

2003, p. 145). 

Segundo Marques (2003), o processo de ensino e aprendizagem construído por essa 

vertente passa mais para a aprendizagem, para o sentimento, para os processos, para o não-

diretivismo. Surgiu no Brasil a partir do ano de 1930 e foi disseminado nos anos de 1950 com 

as escolas experimentais.  

Para Fusari e Ferraz (1992), a Escola Nova trouxe para o ensino de arte a ênfase na 

percepção, expressão no estado psicológico das pessoas e suas experiências individuais, na 

“revelação das emoções, de insights, de desejos - de motivações experimentadas interiormente 

pelos indivíduos” (FUSARI; FERRAZ, 1992, p. 28).  

É inegável que as reflexões labanianas foram um caminho sem volta para os rumos do 

ensino da dança, exercendo influências no meio acadêmico de várias áreas do conhecimento, 

no entanto, como nos alerta Marques (1996), 
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Não podemos dar continuidade ao trabalho de Laban de forma ingênua - no 
sentido freireano [...] não podemos deixar de levar em consideração que 
Laban, homem branco, europeu, heterossexual, não portador de deficiência, 
nascido no século XIX, imprimiu em suas análises uma visão de corpo, de 
movimento e de dança indissociáveis de sua condição pessoal, cultural e 
histórica e portanto, particularizada (1996, p. 86). 
 
 

Desta forma, as demandas levantadas tanto por Laban quanto por H’Doubler no século 

XX, são incompatíveis com a concepção de corpo e movimento na contemporaneidade. 

Compromete assim, uma educação voltada para a diversidade de interpretações, a 

“multiplicidade de leituras, a polifonia de vozes” (MARQUES, 1996, p. 86).  

Sobre os discursos tradicionais e espontaneístas, Porcher atesta: 

 
Ao contrário do que se pensa, estas duas igrejinhas concorrentes, e que 
excomungam mutuamente, acreditam no mesmo Deus da Arte, e estão pelo 
menos de acordo quanto à natureza das relações que é preciso cultivar com 
ele. As diferenças residem apenas nos exercícios do culto, mas a finalidade 
perseguida é idêntica nos dois casos. Essas lutas - essenciais, sem dúvida, 
sob outros pontos de vista - não passam na verdade, de uma briga entre 
irmão rivais (1982, p. 20-21). 
 
 

Não estamos negando, neste estudo, a importância dos valores imbuídos no discurso 

empirista-subjetivista, principalmente nas idéias potencializadoras da ação criativa para a 

formação do sujeito. Estamos, aqui, levantando uma reflexão já iniciada por Marques (2003, 

1996), quanto à necessidade de criticá-las a ponto de desconstruir certas “verdades 

universais”, que estão presentes tantos nos discursos tradicionais para a dança no ensino 

quanto os discursos espontaneístas. Para Marques (2003), 

 
Analisados sob uma ótica filosófica e pedagógica atual, podemos notar que o 
discurso da “dança criativa” não leva em consideração paradigmas de 
educação que correspondam a propostas sociais de participação crítica do 
indivíduo na sociedade [...] ao contrário, centra-se em si mesma, no corpo e 
no movimento de cada um, nas sensações e nos sentimentos de cada 
indivíduo (2003, p. 152-153). 
 

Podemos afirmar aqui que, igualmente aos modelos tradicionais para a dança no 

ensino, o modelo espontaneísta está arraigado a processos em que o contexto sócio-

econômico-cultural é silenciado e negligenciado.  
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1.2.3 O discurso interacionista para a dança no ensino 

 

Entendendo que os pressupostos citados anteriormente não dão conta da dança no 

ensino na contemporaneidade, fomos buscar nos discursos de autoras que se propuseram a 

discutir a dança no ensino apoiadas em pressupostos pós-modernos. A partir da pesquisa de 

Gehres (2008), elencamos as propostas das pesquisadoras Valery Preston-Dunlop (1998), 

Taylor-Shapiro (1998a, 1998b, 1996), Susan Stinson (1998, 1995) e Isabel Marques (2003, 

2001, 1996), como sendo ligadas diretamente a eles. Aos pressupostos lançados por essas 

autoras, todas mulheres, e que desenvolveram seus trabalhos apoiadas nas reflexões de Paulo 

Freire e nas teorias de resistência de Giroux, estamos denominando-os de interacionistas. 

Valery Preston Dunlop (1988), aluna do próprio Laban, sistematizou uma proposta 

para a dança no ensino que enfatiza os componentes presentes no trabalho de Laban, com o 

objetivo de preparar o aluno como performer, apreciador, compositor, notador e crítico de 

dança (GEHRES, 2008). Para Gehres (2008), “A autora propõe formar o aluno quanto à 

execução, à criação, e à apreciação em dança. Entretanto, distancia-se da ênfase na obra de 

arte e nas técnicas de dança teatral como objecto a ser aprendido, privilegiando as 

possibilidades de movimentar-se através do corpo próprio” (GEHRES, 2008, p. 30). 

Desta forma a reflexão de Preston-Dunlop extrapola a visão de “dança como arte”, 

pressuposto anteriormente mencionado, para implementar um diálogo com o sujeito que 

dança, privilegiando as formas de expressão do próprio corpo. 

Outras duas abordagens, a da professora Susan Stinson e a da brasileira Isabel 

Marques, trazem a dança como uma construção sociocultural, desencadeadora de processos de 

apropriação de si e do mundo social que cerca o sujeito, através da “conscientização do eu 

próprio, dos outros e da herança cultural” (GEHRES, 2008, p. 31). Tais reflexões convergem 

para a perspectiva pós-moderna, assumindo a fragmentação, as descontinuidades e as 

incertezas como condições de estar no mundo e de viver a própria dança. 

Stinson traz em seus trabalhos mais antigos (STINSON, 1998a, 1998b) elementos que 

conjugam a dança educativa moderna de Laban, e o pressuposto da conscientização, 

compreensão e transformação da realidade, como as proposições da pedagogia crítica. Mas 

em seus trabalhos mais recentes (1995) ela já faz uma autocrítica dos trabalhos anteriores, 

criticando o individualismo da dança educativa moderna, bem como o caráter autoritário e 

racional das pedagogias críticas, construindo a sua pedagogia amparada em dois pilares: o 

feminino e a relação (GEHRES, 2008). 
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Marques procura estabelecer um referencial pós-moderno em sua tese de doutorado 

(1996) intitulada “a dança no contexto: uma proposta para a educação contemporânea”. Este 

referencial é tecido através de algumas críticas, a saber: (1) a noção de movimento universal 

contidas nas reflexões de Laban; (2) a separação entre o ser artista e ser docente, fruto “da 

institucionalização das funções do mundo moderno, bem como a separação entre arte e 

ciência [...]” (GEHRES, 2008, p. 32); (3) a linearidade do tempo e redução do espaço que 

tendem a docilizar os corpos.  

Marques (1996) parte de uma perspectiva freireana, ampliando-a no decorrer de suas 

reflexões tendo 

 
A realidade como ponto de partida e como interlocutora principal da relação 
de ensino-aprendizado sistematizado pela escola, talvez tenha que ser 
compreendida como uma realidade ampliada, que não abrange somente os 
níveis do concreto, dos conflitos sociais e dos movimentos de massa pela 
libertação e emancipação. Vivemos atualmente em uma cultura de redes 
comunicacionais que vêm alterando não somente as relações sujeito/sujeito, 
mas também as relações sujeito/conhecimento que nos obrigam a rever e 
ampliar este constructo de “realidade social” trabalhada pela pedagogia do 
oprimido (1996, p. 152). 
 
 

Amplia, assim, trabalho com o tema gerador freireano em um contexto mais 

abrangente: o “vivido, o percebido e o imaginado”. Para além disso, como coloca Gehres 

(2008), “a autora estabelece um sistema de ensino plural e multifacetado, baseado na rede de 

inter-relações comunicacionais que permitem ‘compreender, participar, desvelar, e 

transformar o contexto” (MARQUES, 1996, p. 163) através da educação em dança e através 

da dança (GEHRES, 2008, p. 33). 

Como veremos no “Movimento Três” deste estudo, os discursos interacionistas 

tratados aqui convergem para o que iremos nos propor a discutir: uma proposta intercultural 

para a dança no ensino. Portanto esta “cena” teve como objetivo situar a pesquisa dentro dos 

diferentes discursos que norteiam a dança no ensino, buscando uma proposta que possa 

dialogar com a interculturalidade e os processos de hibridação cultural, conceitos que 

trataremos no próximo “Movimento”. 
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MOVIMENTO DOIS - APORTE TEÓRICO SOBRE A INTERCULTURALIDADE 

 

Dentro das duas “Cenas” tratadas no “Movimento Um” desse estudo, foram 

apresentados alguns eixos de discussão que assumimos como elementos importantes para a 

compreensão do nosso problema de pesquisa: discutimos a dança, a educação e o sujeito 

contemporâneo, tomando como premissa os discursos sobre ensino e aprendizagem que 

emergiram na dança no ensino ao longo do tempo e do espaço. Portanto, o “Movimento Um” 

teve como objetivo situar a pesquisa dentro dos diferentes discursos que norteiam a dança no 

ensino, buscando uma proposta que pudesse dialogar com a interculturalidade e os processos 

de hibridação cultural, conceitos que trataremos neste capítulo, o qual estamos chamando de 

“Movimento Dois”. 

Estaremos neste “Movimento” situando o conceito de cultura no qual estamos nos 

filiando, bem como as discussões sobre a identidade cultural na pós-modernidade e do 

conceito de hibridação, trazidos para o campo teórico de nosso estudo pelas próprias questões 

desta pesquisa, que se propõem a refletir sobre as danças que não cabem mais no culto ou no 

popular, e que surgem de seus cruzamentos ou em suas margens. A noção de hibridação neste 

trabalho pretende dar conta das relações entre o popular, o culto e o massivo na dança no 

ensino, numa perspectiva que, baseada no princípio da interculturalidade, nega a 

simplificação binária entre partes de oposição conceitual, em favor de uma noção que 

reconhece na fusão entre elementos aparentemente díspares a própria essência da dinâmica 

social. 

Nos “passos” desse movimento, estaremos trazendo também o diálogo com os teóricos 

que discutem o campo difuso do multiculturalismo e da educação intercultural. Procuramos 

aqui mapear a gama de perspectivas e sentidos que vêm sendo atribuídos a esses termos. 

Dentro dessa complexidade, o eixo conceitual assumido por nós é o da possibilidade de 

respeito às diferenças, ao mesmo tempo em que sustenta a inter-relação crítica e solidária 

entre diferentes grupos, numa unidade que não as anule. Isso vale não somente para o discurso 

das diferenças étnicas e de gênero, mas também para a discussão sobre o popular, o erudito e 

a cultura de massa, no contexto da dança e seu ensino. 

Por fim, traremos uma “Cena” propositiva para a dança no ensino calcada numa 

perspectiva intercultural, podendo colaborar com a percepção da ampliação do conceito de 

dança que ainda circula no campo educacional representada como produções e reproduções de 

repertórios estereotipados em festas comemorativas de final de ano (MARQUES, 2003). 
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Tentaremos nesta “Cena” refletir sobre o que significaria a dança no ensino atravessada pela 

perspectiva da educação intercultural. 

 

2.1 CENA TRÊS - A CRISE DE IDENTIDADE DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO E 

A COMPLEXIDADE DO CONCEITO DE CULTURA 

 

Cultura é um termo que tem se prestado a uma infinidade de usos e interpretações. 

Dentre as acepções atualmente presentes na área da educação, destacamos o conceito de 

capital cultural, de Pierre Bourdieu (2000), e o de padrões de significados ou teias de 

significação, de Clifford Geertz (1989).  

A análise proposta por Bourdieu evidencia as questões da subordinação das culturas 

dominadas, a que ele denomina subculturas, pela cultura dominante. Aqui a palavra cultura 

aparece como indissociável dos efeitos da dominação simbólica e tem um importante lugar 

como elemento de luta entre os sujeitos nos diferentes campos pela demarcação de posições 

sociais distintas.  

Assumir a acepção de Bourdieu poderia significar embarcar na lógica da carência 

cultural das periferias e da educação compensatória. No entanto, não é essa a trilha pela qual 

este trabalho pretende enveredar.  

A posição de Geertz nos remete à possibilidade de admitir outras lógicas, outros 

repertórios, em que as diferenças não são cristalizadas como carências, mas entendidas como 

alternativas de produção de sentidos. Tal interpretação abre espaço para pensarmos as 

diferenças culturais sem qualquer hierarquização que lhes seja inerente ou essencial, 

instigando a procurar seus modos de produção e as relações de poder - sempre ambivalentes - 

de que emergem. 

Ao assumir a noção de cultura como o “conjunto de teias de significados, que cada 

grupo humano continuamente tece” (GEERTZ, 1989, p. 15), Geertz nos chama a atenção para 

a dinamicidade e a fluidez do que ele denomina padrões culturais: não se trata de modelos 

rígidos e definitivamente constituídos, mas de um conjunto ou um horizonte de significados, 

que se molda na interação. Assim, a cultura está intimamente ligada à construção da 

identidade do homem e às suas formas de significar o mundo. 

Desta maneira, 

 
Quando vista com um conjunto de mecanismos simbólicos [...] a cultura 
fornece o vinculo entre o que os homens são intrinsecamente capazes de se 
tornar e o que realmente se tornam, um por um. Tornar-se humano é tornar-
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se individual e nós nos tornamos individuais sob a direção de padrões 
culturais, sistemas de significados criados historicamente em termos dos 
quais damos formas, ordem, objetivo e direção às nossas vidas (GEERTZ, 
1989, p. 64). 
 
 

Afirma, ainda, que esses padrões “têm um aspecto duplo intrínseco: eles dão 

significado, isto é, uma forma conceptual objetiva, à realidade social e psicológica, 

modelando-se em conformidade a ela e ao mesmo tempo modelando-a a eles mesmos” 

(GEERTZ, 1989, p. 108). Esse entendimento enfatiza as possibilidades de mudanças e 

intercâmbios culturais, indo além do simples reconhecimento da existência de uma 

pluralidade de culturas.  

 
Em outras palavras, a “essência” do ser humano não se revela mediante o 
estudo comparativo entre diferentes culturas, tomadas como objetos de 
investigação, na busca de identificar aspectos comuns entre elas. O 
conhecimento do ser humano pode ser desenvolvido, sim, na medida em que 
pessoas e grupos de culturas diferentes entram em ralação, na busca de 
compreender os sentidos que suas ações assumem no contexto de seus 
respectivos padrões culturais. Pois compreender a cultura de um povo expõe 
a sua normalidade sem reduzir sua particularidade (GEERTZ, 1989, p. 24). 
 

 

Essa multiplicidade, em destaque a partir das pesquisas da Antropologia, ampliou-se, 

desde meados do século XX, com a emergência dos Estudos Culturais: “saberes nômades, que 

migram de uma disciplina para outra, de uma cultura para outra” (COSTA, 2000, p. 13)7. 

Com a complexificação das sociedades urbano-industriais, a intensificação das migrações e a 

difusão dos meios de comunicação de massa, a questão da pluralidade cultural passa a assumir 

uma centralidade política.  

 Tais contribuições não consideram mais a existência de uma única cultura, de uma 

forma de simbolização, não tendo nações que sejam compostas de um “único povo, uma única 

cultura ou etnia. As nações modernas são todas, híbridos culturais” (HALL, 1997, p. 67).  

 Segundo Hall (1997), 

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isto está fragmentando as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no 
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais 

                                                 
7 Escotesguy (2000, p.142) explica que a proposta original dos Estudos Culturais é considerada por alguns mais 

política do que analítica. Sustentada num marco teórico amparado principalmente no marxismo, segue a 
trajetória da Nova Esquerda, rejeitando o comprometimento das esquerdas tradicionais com o nazismo e o 
estalinismo. Na década de 1990, as questões das subjetividades e identidades passam a ser o foco de muitas 
pesquisas, alargando-se o campo teórico e prático denominado Estudos Culturais. 
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[...]. Esta perda de um “sentido de si estável é chamada, algumas vezes de 
deslocamento ou descentração do sujeito (HALL, 1997, p. 9). 
 
 

Tais mudanças somente puderam ser pensadas a partir da idéia de uma identidade 

estável, posta a partir do conceito de “sujeito moderno”, edificado juntamente com um 

conjunto discursivo que formou a modernidade: o humanismo renascentista, o Iluminismo, a 

Reforma e as revoluções científicas. Assim o “sujeito do Iluminismo” pode ser definido como 

 
Baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente 
centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de 
ação, cujo “centro” constitui num núcleo interior, que emergia pela primeira 
vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia [...] (HALL, 1997, p. 
10-11). 
 
 

Hall diferencia o sujeito do “Sujeito do Iluminismo”, no que chama “Sujeito 

Sociológico”, resultante das mudanças ocorridas a partir do desenvolvimento da modernidade, 

na primeira metade do século XX.  

 
A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 
moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 
autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação “como outras 
pessoas importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores, 
sentidos e símbolos - a cultura - dos mundos que ele/ela habitava (HALL, 
1997, p. 11). 
 
 

Mas, já na primeira metade do século XX, já apareciam os sinais do que o autor chama 

de “descentramento do sujeito moderno”, podendo ser analisado a partir de cinco mudanças 

profundas no pensamento ocidental moderno, a saber: (1) a releitura estruturalista de 

Althusser, que propôs que o pensamento marxista abalou os conceitos que sustentavam a 

filosofia moderna e sua idéia de sujeito; (2) ao inconsciente freudiano e à releitura Lacaniana 

de Freud; (3) a lingüística estrutural de Saussure e ao pensamento de Derrida. Segundo Hall, 

Derrida vai longe argumentando que não é possível fechar o significado de uma fala qualquer, 

uma vez que as palavras são “multimodulares”, ou seja, “[...] os significados é inerentemente 

instável: ele procura o fechamento [a identidade], mas é constantemente perturbado [pela 

diferença] (HALL, 1997, p. 41); (4) o quarto descentramento está atrelado ao trabalho de 

Michel Foucault sobre o poder disciplinar; (5) e o quinto e último descentramento trata do 

impacto do feminismo no pensamento ocidental moderno. 

Com esses pressupostos, Hall defende que 
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O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 
está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 
identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas (1997, p. 12-
13). 
 
 

Assim, a identidade, sendo definida historicamente, é formada e resignificada em 

relação às formas pelas quais somos representados nos sistemas culturais que fazemos parte. 

Hall chama de “sujeito pós-moderno” esse indivíduo cuja identidade é móvel “formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 1997, p. 13). 

Um ponto de extrema importância para as novas formulações de “identidade pós-

modernas é o fenômeno da globalização: 

 
Um complexo de processos e forças de mudança que por conveniência pode 
ser sintetizado sob o termo “globalização”. Como argumenta Anhony 
McGrew (1992), a “globalização” se refere, àqueles processos, atuante numa 
escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de tempo-espaço, 
tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais conectado (HALL, 
1997, p. 67). 
 
 

Podemos entender, assim, que a globalização deslocou as identidades culturais 

nacionais, sendo o sujeito construído a partir de identificações múltiplas e muitas vezes 

discordantes, não se podendo falar mais na identidade cultural de uma nação como um 

princípio coeso e unificado de experiências, mas como um “híbrido cultural complexo”. 

 

2.2 CENA QUATRO - O MASSIVO, O CULTO E O POPULAR E O CONCEITO DE 

HIBRIDAÇÃO 

 

Dando prosseguimento às idéias da “Cena” anterior que se propôs a refletir sobre os 

conceitos de cultura e identidade na pós-modernidade, traremos agora a reflexão sobre o 

conceito de hibridação cultural. Tal aporte teórico surge também das questões da própria 

pesquisa, que se propõem a refletir sobre as danças que não cabem mais no culto ou no 

popular, e que surgem de seus cruzamentos ou em suas margens. 

Para isso assumimos o conceito de hibridação colocado por Canclini (2008) como 

sendo “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 
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forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 

2008, p. 19). 

Assim, a hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições, mas sim, “pode ajudar 

a dar conta de formas particulares de conflitos geradas pela interculturalidade” (CANCLINI, 

2008, p. 18); não é espaço da síntese, mas da ambivalência, “de tradução e transvaloração de 

diferenças culturais” (BHABHA, 1998, p. 347). 

Em oposição aos conceitos de “sincretismo” e “mestiçagem”, Canclini propõe a 

análise dos processos de intercruzamento e intercâmbio cultural, marcantes na constituição do 

modernismo e nos processos de modernização latino-americanos, pelo mecanismo da 

hibridação por considerá-lo analiticamente eficaz principalmente quando se está em evidência 

e a conexão entre uma esfera social e outra que lhe seria externa. 

 
O conceito de hibridação é útil em algumas pesquisas para abranger 
conjuntamente contatos interculturais que costumam receber nomes 
diferentes: as fusões raciais ou étnicas denominadas mestiçagem, o 
sincretismo de crença e também outras misturas modernas entre o artesanal e 
o industrial, o culto e o popular, o escrito e o visual nas mensagens 
midiáticas (CANCLINI, 2008, p. 29). 
 
 

A noção de hibridação pretende dar conta, assim, das relações entre o popular, o culto 

e o massivo, o lúdico e o racional, o mítico e o tecnológico, entre o tradicional e o moderno, 

numa perspectiva que, baseada no princípio da interculturalidade, nega a simplificação binária 

entre partes de oposição conceitual, em favor de uma noção que reconhece na fusão entre 

elementos aparentemente díspares a própria essência da dinâmica social. 

Torna-se premissa ressaltar que, para o teórico, mais do que propriamente a análise de 

fenômenos sócio-culturais híbridos, é sobre os processos de hibridação que produzem tais 

fenômenos é que a análise da ciência deve se reportar, pois são nesses processos que se revela 

a própria dinâmica social como um movimento, ele mesmo, constituído pelo princípio da 

hibridação. 

Cabe, neste momento, articularmos as reflexões sobre o culto, o popular e o massivo 

no contexto dessa pesquisa. Para isso tomamos as palavras de Canclini: 

 

Assim como não funciona a oposição abrupta entre o tradicional e o 
moderno, o culto, o popular e o massivo não estão onde estamos habituados 
a encontrá-los. É necessário demolir essa divisão de três pavimentos, essa 
concepção em camadas do mundo da cultura e averiguar se sua hibridação 
pode ser lida com as ferramentas das disciplinas que os estudam 
separadamente: a história da arte e a literatura se ocupam do “culto”; o 
folclore e a antropologia, consagrados ao popular; os trabalhos sobre 
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comunicação, especializados na cultura massiva. Precisamos de ciências 
nômades, capazes de circular pelas escadas que ligam esses pavimentos 
(CANCLINI, 2008, p. 19). 
 
 

O autor afirma que o mundo pós-moderno não concebe mais essa divisão rígida entre 

culturas na época da globalização, em que as identidades fixadas em elementos únicos de uma 

comunidade étnica ou nacional se tornam instáveis. “As identidades modernas eram quase 

territoriais e quase sempre monolinguísticas. Por outro lado, as identidades pós-modernas são 

transterritoriais e multilinguísticas” (CANCLINI, 1997, p. 35). 

A fragmentação da sociedade e da identidade contribuiu para a formação das culturas 

híbridas, formas novas de cultura que misturam elementos das culturas popular, culta e 

massiva. Canclini seleciona alguns aspectos político-culturais que refletem a sociedade 

fragmentada e contribuem na formação dessas culturas: (A) Teleparticipação: A expansão 

urbana e o êxodo rural incharam as cidades latino-americanas, como a cidade do México e 

São Paulo. Mas, ao contrário do que se imaginava, viver numa cidade grande não significa se 

tornar anônimo, parte da massa. “O que se observa é a tendência de buscar na intimidade 

doméstica, formas seletivas de sociabilidade” (CANCLINI, 2008, p. 286). Assim, o espaço 

público da modernidade não é mais onde se exerce a cidadania. Para saber o que ocorre na 

cidade, a população precisa se informar pela mídia, o que enfraquece a mobilização social e 

aumenta a fragmentação da sociedade. Segundo o autor, as ditaduras teriam tornado essa 

transformação ainda mais radical; (B) Descolecionar: A desarticulação do espaço público e 

do urbano pôs “[...] em dúvida que os sistemas culturais encontrem sua chave nas relações da 

população com certo tipo de território e de história que prefigurariam em um sentido peculiar 

os comportamentos de cada grupo” (CANCLINI, 2008, p. 302). Assim, coleções e museus 

nos moldes tradicionais perderam o sentido. Museus foram instituídos como uma forma de 

consolidar a compreensão da cultura culta e folclórica, a identidade nacional (CANCLINI, 

2008, p. 303). Mesmo no espaço urbano se pode observar o descolecionamento: se antes as 

ruas seguiam estilos arquitetônicos bem definidos, hoje em dia nota-se uma mistura de estilos 

de várias épocas. Canclini também nota que, atualmente, cada usuário pode montar sua 

coleção, por exemplo, gravando discos com músicas de jazz e axé. Os dispositivos de 

reprodução, tais como fotocopiadoras, o videocassete, os videoclipes e os videogames, são 

mecanismos em que as coleções se perdem e se reestruturam imagens e contextos. O ponto 

principal dos descolecionamentos é não permitir a vinculação rígida das classes sociais com 

os estratos culturais (CANCLINI, 2008, p. 309), contribuindo com o processo de hibridação 
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cultural; e (C) Desterritorialização: se remete à perda da relação natural da cultura com os 

territórios geográficos e sociais, e reterritorialização é a relocalização territorial relativa, 

parcial, das velhas e novas produções simbólicas. Os dois processos são contemporâneos à 

globalização e à intensa onda de migração. 

 

2.3 CENA CINCO - CORPOS HÍBRIDOS  

 

Nesta “Cena”, trataremos sobre o processo de hibridação dos corpos que dançam, 

partindo do próprio objetivo traçado pela pesquisa, que pretende refletir sobre as relações 

entre o massivo, o popular e o culto no campo discursivo da dança no ensino em escolas 

públicas da Cidade do Recife, que, baseada no princípio da interculturalidade nega a 

simplificação binária entre partes de oposição conceitual, em favor de uma noção que 

reconhece na fusão entre elementos aparentemente díspares a própria essência da dinâmica 

social. Aqui estamos partindo do pressuposto que a hibridação passa também pelo corpo que 

dança em suas formas artísticas e pedagógicas. 

Conforme a professora Denise Siqueira (2006), o corpo é uma construção social, 

sendo considerado espaço e reflexo de cultura. Ele adquire significado a partir de experiências 

sociais e culturais do indivíduo em seu grupo. 

 
Sua postura, forma, sua disposição, suas manifestações e sensações geram 
signos que são compreendidos por uma imagem construída e significada 
pelo interlocutor. Os gestos e movimentos desse corpo também são 
construídos, aprendidos no convívio em sociedade - seja diretamente, no 
contato interpessoal, ou por imagens e representações veiculadas por meios 
de comunicação (SIQUEIRA, 2006, p. 42). 
 
 

Diante de uma era globalizada, e em meio à fragmentação e à multiplicidade de estilos 

e culturas, as sociedades modernas e contemporâneas são marcadas pela dúvida e pela 

instabilidade, dando origem a novos sujeitos que reúnem em suas características corpóreas a 

incrível habilidade de transitarem livremente entre territórios até então ditos incompatíveis. E 

a hibridação parece algo cada vez mais comum entre aqueles que convivem em meio a 

sociedades contemporâneas e, neste caso, mais especificamente na área da dança. 

Laurence Louppe (2000) cita David (1993) que denomina o corpo híbrido como sendo 

“aquele oriundo de formações diversas, acolhendo em si elementos díspares, por vezes 

contraditórios, sem que sejam dadas as ferramentas necessárias à leitura de sua própria 

diversidade” (LOUPPE, 2000, p. 32). A hibridação é descrita pela autora como sendo 
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O destino do corpo que dança, um resultado tanto das exigências da criação 
coreográfica, como da sua própria formação. A elaboração de zonas 
reconhecíveis da experiência corporal, a construção do sujeito através de 
determinada prática corporal, torna-se então, quase impossível (LOUPPE, 
2000, p. 31). 
 
 

Entendemos, assim, que os corpos híbridos, mesmo mantendo resquícios de sua 

identidade, encontram estratégias de deslizar entre técnicas de dança até então incompatíveis, 

tendo o domínio não somente de uma técnica em particular, com a competência de transitar 

entre várias linguagens, tendo várias técnicas de dança em sua “colagem” corporal. 

 
No corpo [...] a relação com o mundo se efetua através de uma gama 
bastante complexa de mediações, e a aquisição consciente de suas 
ferramentas simbólicas se faz através de uma lenta impregnação 
‘epidérmica’ em uma longa aprendizagem (LOUPPE, 2000, p. 34). 
 
 

As informações do meio se instalam no corpo modificando-o e fazendo com que o 

mesmo, embora continue se comunicando com o ambiente externo, agora modifique sua 

maneira de se relacionar, ele agora cria novas formas de troca. E para cada novo tipo de 

aprendizado que o corpo recebe, novas redes particulares de conexão se criam e jamais se 

perdem.  

Este mecanismo de transformação permite ao corpo híbrido não se limitar a um único 

tipo de código. Através da plasticidade ele consegue transitar por entre os territórios da dança 

e assumir diferentes representações cênicas mantendo a excelência em cada uma das práticas 

que executa. 

Uma reflexão levantada por Louppe (2000) é a diferença entre a hibridação e a 

mestiçagem, e que para nós é de importante aspecto nessa pesquisa, visto que tais conceitos 

podem emergir nos enunciados do conjunto discursivo das nossas análises. 

O conceito de mestiçagem não é novo na área de dança, onde a estética de técnicas 

antigas - antigas no sentido de possuírem maior tempo de existência, a influência do teatro e 

outras áreas não passam de simples referências, onde o corpo em essência jamais é 

modificado - apenas cria a “ilusão” de mistura. Para Louppe, na mestiçagem pode-se fazer 

associações entre técnicas ou estilos de dança, artes marciais e técnicas teatrais, por exemplo, 

em um único espetáculo, não importando se a estética deste projeto será “impura”, o que 

importa é que estas são “[...] misturas que funcionam apenas na superfície. Elas afetam 



 51

unicamente o mosaico (ou seria o marketing?) que servirá para montar o espetáculo – o seu 

sistema de produção, por assim dizer” (LOUPPE, 2000, p. 28). 

Ou seja, esta mistura será sempre ilusória enquanto o corpo não for afetado. 

Entendemos aqui que a mestiçagem, ao contrário da hibridação, não transforma a estrutura 

essencial do sujeito, apenas enriquece-o pela acumulação de outras heranças genéticas ou 

culturais (LOUPPE, 2000) 

A idéia de hibridação, na visão de Louppe, torna-se muito mais perturbadora do que a 

própria mestiçagem, pois, segundo ela, a hibridação funciona muito mais pelo lado da perda, 

pois na realidade ela cria uma relação entre “espécies” – e dentro da dança pode-se dizer entre 

estilos ou técnicas – “incompatíveis” dando origem a novas corporeidades.  

Discordamos da idéia de Louppe sobre o caráter de hibridação pelo lado da perda: será 

que o surgimento destas inéditas corporeidades funcionaria unicamente por esse lado? Não 

seria talvez apenas uma questão de ponto de vista? Quando se pensa, por exemplo, em 

diversidades e interconexão de linguagens dentro de um contexto social em que esta 

multiplicidade de fatores é muito requisitada, será que a questão da autoria e da originalidade 

do profissional em dança, não poderia estar sendo vista como um ponto positivo ao buscar o 

recurso da hibridação? 

Acreditamos que a hibridação de corpos baseada no princípio da interculturalidade, 

reconhecendo na fusão de elementos aparentemente díspares a própria essência da dinâmica 

social, influi positivamente para uma educação culturalmente diversificada, seja na educação 

como um todo, seja no ensino da dança em particular. 

 

2.4 CENA SEIS - A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL  

 

Novos movimentos sociais8 emergem, ampliando o foco das contradições sociais, 

rompendo as fronteiras do meramente econômico. As questões étnicas, de gênero, de valores, 

assim como as religiosas, aparecem transversalmente à clássica contradição capital-trabalho, 

forçando a constituição de um campo temático que rompe fronteiras disciplinares e exige 

respostas políticas, como afirma Fleuri (2003): 

 
A globalização da economia, da tecnologia e da comunicação intensifica 
interferências e conflitos entre grupos sociais de diferentes culturas, 
particularmente na conjuntura recentemente agravada por ações políticas de 

                                                 
8 São denominados Novos Movimentos Sociais aqueles que se manifestaram com mais força no final dos anos 

sessenta do século XX, caracterizados por práticas em que a dimensão cultural e a constituição de identidades 
coletivas adquiriram relevância fundamental (MELUCCI, 2001, p.16). 
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caráter belicista por parte de nações hegemônicas, assim como pelas diversas 
formas de “terrorismo” desenvolvidas por organizações fundamentalistas 
(FLEURI, 2003, p.16). 
 

 

Surgem várias propostas de movimentos sociais que tratam das relações entre as várias 

culturas, negando tanto assimilacionismos quanto hierarquizações. Dentre elas se encontram 

os vários multiculturalismos.  

McLaren (1997) chama a atenção para a multiplicidade de posturas políticas que se 

abrigam sob essa denominação, podendo oscilar desde “o humanismo liberal conservador até 

o humanismo crítico e de resistência” (MCLAREN, 1997, p. 110-127). De acordo com esse 

autor, o simples reconhecimento da igualdade de direitos entre diferentes grupos sociais não 

garante, na prática, a igualdade de oportunidades. Da mesma forma, admitir a diferença como 

constitutiva dos diversos grupos, como característica essencial deles, acaba por justificar 

hierarquizações e exclusões. 

A esses vários multiculturalismos, McLaren acrescenta ainda o multiculturalismo 

revolucionário que se coloca no ponto de intersecção com a pedagogia crítica e dá suporte à 

luta pelo hibridismo pós-colonial (MCLAREN, 2000, p. 21), que abre a possibilidade de que 

grupos antes submetidos comecem a conquistar espaços de reconhecimento e exercício da 

cidadania. 

 
Reconhecendo-nos como agentes revolucionários é mais do que um ato de 
compreender quem somos: é um ato de reinvenção de nós mesmos a partir 
de nossas identificações culturais sobrepostas e de nossas práticas sociais, de 
forma que possamos vinculá-las à materialidade da vida social e às relações 
de poder que se estruturam e se sustentam (MCLAREN, 2000, p. 22). 
 
 

Como pudemos perceber anteriormente, o termo “multicultural” tem sido utilizado 

como categoria descritiva, analítica, sociológica ou histórica, indicando uma realidade de 

convivência entre diversos grupos culturais num mesmo contexto social (MOREIRA, 2001; 

SILVA, 2003, 2001). Também tem se referido a diferentes perspectivas de respostas à 

realidade social multicultural (FLEURI, 2003). 

 
Pode, inclusive representar concepções pedagógico-políticas divergentes: 
algumas defendem um modo de aproximar as diferenças étnico-culturais, 
isolando-as reciprocamente; outras propugnam a perspectiva de convivência 
democrática entre todos os grupos diferentes (FLEURI, 2003, p. 17). 
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Nessa mesma direção emergem as propostas pela interculturalidade. Baseadas não 

apenas no reconhecimento da pluralidade cultural, ou no respeito à diversidade de culturas, 

propõem-se à produção dialógica de uma cidadania plural. Segundo Infantino (1996), a 

perspectiva intercultural “aparece como um vasto campo ao qual não corresponde uma área 

disciplinar ou teórica específica” (1996, p. 198). Não se apresenta como proposta fechada, 

mas com uma pedagogia do experimento (NANNI, 1998, p. 9) que se constitui na medida em 

que se implementam espaços educativos que intencionalmente provocam a emergência da 

pluralidade de identidades e significados. 

Para Fleuri (2003), o termo “intercultural” tem sido utilizado para indicar perspectivas 

incongruentes entre si: 

 
Há quem o reduz ao significado de relação entre grupos “folclóricos”; há 
quem amplia o conceito de interculturalidade de modo a compreender o 
“diferente” que caracteriza a singularidade de cada sujeito humano; há ainda 
quem considera interculturalidade como sinônimo de “mestiçagem” [...] 
também o adjetivo transcultural é utilizado segundo diferentes sentidos [...] 
(FLEURI, 2003, p. 17). 
 
 

Diante da polissemia de conceitos e da “dificuldade de se controlar o entrelaçamento 

da terminologia e de interpretar corretamente o conjunto das diferentes propostas” (FLEURI, 

2003, p. 17), constituindo esse um campo ainda aberto e complexo, não fizemos senão um 

mapeamento preliminar da gama de perspectivas e sentidos que vêm sendo atribuídos ao 

termo interculturalidade. Iremos aqui operacionalizar tal conceito relacionando/diferenciando-

o dos conceitos multi e pluricultural e do termo transcultural, para por fim configurarmos a 

educação intercultural a qual estamos nos filiando. Para Stoer (2001), 

 
A explosão recente de reflexões e textos sobre o inter e multiculturalismo, a 
forte presença nas sociedades ocidentais da questão (e manifestações) da 
diferença – da problemática de gênero, das questões étnicas -, a procura 
tremenda de informação e acesso à formação na área do multiculturalismo e 
educação intercultural, o aparecimento subitâneo de organizações oficiais e 
não governamentais promovendo e preocupando-se com a 
multiculturalidade, testemunham, neste fim do século XX, a emergência de 
uma dinâmica social cujas ilações precisam de ser elucidadas, investigadas e 
compreendidas (2001, p. 246). 
 
 

É premissa ressaltar que, neste trabalho, o eixo conceitual é o da possibilidade de 

respeito às diferenças, ao mesmo tempo em que sustenta a inter-relação crítica e solidária 

entre diferentes grupos, numa unidade que não as anule. Isso vale não somente para o discurso 
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das diferenças étnicas e de gênero, mas também para a discussão sobre o popular, o erudito e 

a cultura de massa, no contexto da dança e seu ensino. 

O termo multicultural veio como forma de elaborar uma nova perspectiva 

epistemológica para o campo da pesquisa e da educação, indo ao encontro com o debate sobre 

o monoculturalismo. Para Fleuri (2001), o monoculturalismo trouxe a idéia de que 

 
Todos os povos e grupos compartilham, em condições equivalentes, de uma 
cultura universal. A visão essencialista, universalista e igualitária do 
monoculturalismo corre porém, o risco de legitimar a dominação de um 
projeto civilizatório, que exclua ou subjugue as minorias culturais (2001, p. 
48). 
 
 

Do outro lado, o multiculturalismo traz um discurso em que cada povo e grupos 

sociais desenvolvem historicamente uma identidade e culturas próprias, considerando que 

cada cultura é validada em si mesma. Para Fleuri (2003, 2001), ao enfatizar a historicidade e o 

caráter relativo inerentes à construção das identidades culturais, o multiculturalismo permite 

pensar em alternativas para as minorias. Porém, “pode justificar a fragmentação ou a criação 

de guetos culturais, que reproduzem desigualdades e discriminações sociais (FLEURI, 2003, 

p. 48) 

Para além dessas duas perspectivas, surge a perspectiva intercultural, que emerge no 

contextos das lutas contra as exclusões sociais mundiais. Um dos primeiros documentos que 

teve como pressuposto a educação intercultural, datada da década de 1970 - A Declaração 

sobre a raça e os preconceitos raciais, proclamada pela UNESCO - Organização das Nações 

Unidas pela Educação, Ciência e Cultura- em sua 20a reunião, que enfatiza: 

 
Todos os povos e todos os grupos humanos, qualquer que seja a sua 
composição ou sua origem étnica, contribuem conforme sua própria índole 
para o progresso das civilizações e das culturas, que, na sua pluralidade e em 
virtude de sua interpretação, constituem o patrimônio comum da 
humanidade [...]o processo de descolonização e outras transformações 
históricas conduziram a maioria dos povos precedentemente dominados a 
recuperar sua soberania, de modo a fazer com que a comunidade 
internacional seja um conjunto universal e ao mesmo tempo diversificada 
[...] direito de todos os grupos à identidade cultural e ao desenvolvimento da 
sua própria vida cultural no contexto nacional e internacional (UNESCO, 
1978). 
 
 

A interculturalidade, desta forma, reconhece o sentido de identidade cultural de cada 

grupo social, valorizando o potencial educativo dos conflitos e buscando desenvolver a 
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interação e a reciprocidade entre grupos diferentes, como fator de crescimento cultural e 

enriquecimento mútuo (FLEURI, 2001). 

Um dos pontos mais fecundos trazido pela perspectiva intercultural é o enorme poder 

do confronto e da interação crítica entre diferentes grupos culturais. Para Fleuri (2000),  

 
A dimensão intercultural pode oferecer aos agentes - institucionais e 
populares - instrumentos indispensáveis à sua prática educativa. De modo 
particular, proporcionar meios para promover a formação da autoconsciência 
- e portanto de “presença”e ação - em sujeitos que vivem em ambientes 
marginalizados [...] podem ainda, estimular os movimentos sociais a 
focalizar, na própria reflexão e na própria prática, a dialética 
identidade/alteridade (FLEURI, 2000, p. 50). 
 

Desta forma, concordamos com Candau (2000) que a relação intercultural extrapola a 

perspectiva multicultural, pois nela encontramos uma intencionalidade relacional 

 
Na realidade tudo o que faz referência à multietnicidade e à 
multiculturalidade não requer um projeto educativo, porque ela é intrínseca 
nas fenomenologias históricas, nos processos de imigração irreversíveis que 
vivemos hoje e que temos sempre vivido. Todavia em que pensamos na 
inerculturalidade na escola, nas praças, nos bairros e nas cidades, emerge a 
dimensão projetual (CANDAU, 2000, p. 81-82). 
 
 

Queremos dizer como isso que, se a atitude é meramente multicultural, de tolerância e 

adaptação em reação a outras culturas, é ficar na superficialidade. Trata-se de ir além da 

tolerância como valor, de tratarmos a interculturalidade como um projeto intencional para a 

promoção da relação de pessoas diferentes, de culturas diferentes. Um projeto de mudança. 

Outra distinção que marca as propostas multiculturais das interculturais se refere aos 

diferentes modos de se entender a relação entre culturas. Para Fleuri (2003), 

 
Na perspectiva multicultural, entende-se, de modo geral, as culturas 
diferentes como objetos de estudo, como matéria a ser aprendida. Ao 
contrario, na perspectiva intercultural os educadores e educandos não 
reduzem a outra cultura a um objeto de estudo a mais, mas consideram como 
um modo próprio de um grupo social ver e interagir com a realidade (2003, 
p. 53). 
 

 

Assim, na perspectiva intercultural, a relação com diferentes culturas pode produzir 

confrontos entre visões de mundo diferenciadas. A interação com culturas diferentes alarga o 

horizonte de compreensão da realidade na medida em que possibilita compreender ou assumir 

pontos de vista ou lógicas diferentes de interpretação da realidade.  
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Outra característica da interculturalidade é apresentada por Nanni (1998) como um 

caminho aberto, complexo e multidimensional, pois envolve múltiplos fatores: a pessoa e o 

grupo social, a cultura e a religião, a língua e a alimentação, os preconceitos e as expectativas. 

Para este autor, a educação intercultural não se reduz a uma relação de conhecimento 

puramente: trata-se de interação entre sujeitos, numa relação de troca e de reciprocidade entre 

pessoas, e que vai além da dimensão individual dos sujeitos, envolvendo suas respectivas 

identidades culturais (NANNI, 1998). Para Fleuri (2003), a educação intercultural se 

configura 

 
Como uma pedagogia do encontro até as últimas conseqüências, visando 
promover uma experiência profunda e complexa, em que o 
encontro/confronto de narrações diferentes configura uma ocasião de 
crescimento para o sujeito, uma experiência não superficial e incomum de 
conflito/acolhimento (2003, p. 53). 
 

 

Assim, a proposta que este trabalho assume considera que a relação entre culturas 

diferentes, entendidas como contextos complexos, produz encontros/confrontos entre visões 

de mundo que muitas vezes se contrapõem (FLEURI, 2000). E, ainda, que a interação entre 

elas pode possibilitar a instituição de modos híbridos (CANCLINI, 2008) e polifônicos 

(BAKHTIN, 1992), de produzir subjetividades, como também de entender a realidade e a 

ação sobre ela. Operacionalizada como “uma pedagogia do encontro levada às últimas 

conseqüências” (FLEURI, 2000, p. 77), “uma vivência sócio-afetiva” (COLECTIVO 

AMANI, 1994, p. 19), “uma pesquisa sociopoética” (GAUTHIER, 2001, p. 15) ou “uma 

experiência de apoio social” (VALLA, 1998, p. 157), este entendimento de educação 

intercultural enfatiza a relação entre sujeitos - individuais e coletivos - de diferentes culturas, 

buscando possibilitar uma produção efetivamente plural de sentidos e lugares sociais 

 

2.5 CENA SETE - A PERSPECTIVA INTERCULTURAL PARA A DANÇA NO 

ENSINO 

 

Refletir sobre uma perspectiva para a dança no ensino atravessada pela 

interculturalidade foi para nós um desafio, tanto pela complexidade da temática quanto pela 

escassez de estudos acadêmicos na área, como já informado na introdução do nosso estudo. 

Essa questão é confirmada em artigo recente publicado sobre o estado da arte das pesquisas 

sobre ensino da dança no Brasil, onde revelamos a complexidade desse campo teórico que 
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abrange diferentes áreas temáticas, podendo-se constatar que a “construção do conhecimento 

não está restrita a programas com um perfil específico, se construindo de maneira 

diversificada no trânsito com outros saberes - caracterizando esta produção como 

interdisciplinar (SOUZA, 2009, p. 5).  

O estudo indicou como são pouco significativas as pesquisas que abordam a relação 

entre a dança, o ensino e a interculturalidade. São realçados estudos pontuais sobre o ensino 

da dança e deficiência, a exemplo da pesquisa de Matos (2005), que tem como objeto a 

corporeidade do adolescente surdo e seu processo criativo em dança. Em suas análises foi 

revelado que, em torno do corpo surdo, constroem-se/articulam-se/contrapõem-se diferentes 

concepções de corpos, que foram ressignificadas a partir de um processo de uma oficina de 

dança proposta pela própria pesquisadora. 

A pesquisa de Gehres (1994), que analisa as representações do conhecimento popular 

que emergem de um projeto de educação popular na Cidade do Recife, também é uma 

iniciativa pontual que trata da relação entre a dança e a interculturalidade. Podemos citar 

também as pesquisas de Conrado (2006) sobre a capoeira angola como uma política de 

educação multicultural. 

Outros trabalhos sobre o ensino de dança e a questão de gênero aparecem de forma 

ainda tímida, podendo citar a pesquisa de Pacheco (1998), que investiga a história da dança 

dentro do contexto do curso de graduação em Educação Física, na década de 1940, 

concluindo que a dança era profundamente identificada como uma prática social 

feminilizante. 

Outra temática emergente, que trata do ensino da dança nas populações indígenas, é 

apresentada nos estudos de Grando (2004), que tem seu foco de interesse na educação do 

Corpo em contextos interculturais, que no caso de seu estudo parte das relações entre os 

índios Bororo e os missionários salesianos, com os quais convivem há mais de um século no 

território indígena. Tal estudo apontou para uma perspectiva de educação intercultural entre a 

cultura bororo e a cultura não índia. Podemos citar outros estudos que tratam da mesma 

temática, diferenciando-os dos espaços e tempos de pesquisa, como a pesquisa de Melo 

(2008) com os índios Guarani, e de Aires (2005) com os Tapebas. 

As pesquisas que tratam sobre o ensino da dança e a sua relação com a indústria 

cultural também foram evidenciadas como temáticas emergentes nos últimos dez anos, a 

exemplo do estudo de Wiggers (2003), que analisa a cultura corporal infantil em relação aos 

meios de comunicação de massa, e do estudo de Orofino (2004), que levanta em sua 

dissertação que a mídia tem um papel importante na manutenção de uma imagem de dança 
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ainda associada ao balé e à bailarina diáfana, e utiliza o filme “Fantasia” de Walt Disney 

como exemplo e estudo.  

Em pesquisa recente de Tomazzoni (2009) - Lições de dança no baile da pós-

modernidade: corpos (des)governados na mídia - defende a tese de que os videoclipes e 

programas de auditório de televisão são as novas salas de aula de dança: 

 
os professores são o Tigrão, a Tati Quebra Barraco (de “Cachorra chapa 
quente”), a funkeira MC Beth (de “um tapainha não dói”), as tchutchucas e 
as cachorras, entre tantas outras figuras que passam a ocupar lugar 
privilegiado na mídia [...] o ato de ensinar a dançar agora também se articula 
num novo ambiente, a mídia” (TOMAZZONI, 2009, p. 140). 
 
 

Diante do breve panorama traçado das produções acadêmicas sobre o Ensino da Dança 

pôde-se destacar um tímido crescimento das produções, mas que sinaliza um acúmulo 

progressivo de capital simbólico específico concomitante a um processo de especialização dos 

agentes, visto que, historicamente, a pesquisa em Ensino da Dança é uma prática recente com 

poucos exemplares, de modo que não é possível se referir a uma tradição de conhecimento 

acadêmico desta temática no Brasil (SOUZA, 2009). 

Como ponto de partida para a produção de uma “Cena” que traga a perspectiva 

intercultural para a dança no ensino, trazemos a pesquisa de Marques (1996), “A Dança no 

Contexto: uma proposta para educação contemporânea” como referencial no qual estamos nos 

filiando. Tal pesquisa é um estudo pontual que construiu uma abordagem para a dança no 

ensino pautada numa perspectiva intercultural e interdisciplinar, e que, passados quatorze 

anos de sua publicação, é inovadora em suas idéias. Pode ser entendida como um conjunto de 

diretrizes políticas e pedagógicas que busca garantir a dança no ensino para todos os alunos e 

alunas - independente de qualquer forma de diferenciação étnica, social, sexual, política e 

cultural - e o preparo de todos para a vida numa sociedade que trabalhe com as diferenças, 

contemplando a compreensão de raça, classe e gênero como resultado de lutas sociais mais 

amplas sobre signos e significações. 

O alicerce da sua proposta está fincado nas redes de relações mutáveis, múltiplas e 

indeterminadas traçadas em sala de aula entre a arte da dança, o ensino e a sociedade e que 

podem articular passado, presente e futuro por meio de corpos pensantes, críticos e 

historiciados. Este tripé arte – ensino – sociedade serve de base, fundamentação e justificativa 

para a proposta metodológica que ela vem desenvolvendo desde 1992, como assessora de 

Educação Artística/Dança na rede municipal de ensino de São Paulo, nomeada em 1996, a 

“Dança no contexto”. A autora propõe que o trabalho com o contexto dos alunos seja o ponto 
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de partida e aquilo a ser construído, trabalhado, desvelado, problematizado, transformado e 

desconstruído em uma ação educativa transformadora na área de dança (MARQUES, 1996). 

O contexto dos alunos é entendido num sentido mais abrangente: um contexto 

palpável que mantém relações múltiplas com a “gigantesca realidade imaginária” do que é 

percebido e sentido (MARQUES, 1996, p. 93). Ele é tomado como um interlocutor da prática 

educativa, ressaltando que a escolha do tema a ser trabalhado pelos alunos não deve estar 

baseada, apenas, no interesse motivacional e, sim, na possibilidade dos mesmos exporem 

significados que elucidam a nossa sociedade, o que aproxima da idéia de problematização. 

Esse contexto é a base para as formulações dos “textos, sub-textos e contextos da própria 

dança”.  

Os sub-textos são os aspectos coreológicos, ou seja, elementos estruturais da dança, e 

seus elementos sócio-afetivo-culturais. A relação inicial entre o contexto/sub-textos elucida 

quais são os textos mais apropriados a serem trabalhados com os alunos. Os textos da dança 

são tratados como todas aquelas proposições que trabalham o mundo da dança ou seus 

processos, indo do universo dos repertórios ao reconhecimento da importância das 

composições e das improvisações. No contexto da própria dança temos elementos históricos, 

culturais e sociais da dança, tais como, o trato com a história, música, antropologia, estética, 

apreciação e crítica, etc. 

Tais elementos podem ser sintetizados dessa forma (MARQUES, 2001): 

 

 

 

 

 

 

Tal proposta pode ser trabalhada plenamente dentro de uma perspectiva intercultural, 

porque manifesta um profundo mergulho no contexto social. Três exemplos podem elucidar 

esta proximidade no sentido da preocupação inclusiva, são eles: explorar como as danças 

podem representar temas e idéias vinculadas a situações de diferença e poder (racismo, 

etnicidade, desigualdades sociais, de gênero, sexuais, etc.); compor e improvisar diferentes 

Textos da dança 
Improvisação 
Composição 
repertórios 

Sub-textos da dança                                                       Contextos da dança 

Elementos estruturais da dança                                              história, música, cinesiologia 

Elementos socio-afetivo-culturais                                    antropologia,estética, crítica,,, 

 

Contexto 
dos alunos 
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tipos de dança relacionados com a própria identidade e com problemáticas sociais e culturais 

que ajudem a construir posicionamentos críticos nos estudantes. 

Estes aspectos que são fundamentais para uma leitura aprofundada da dança e de seu 

contexto possibilitam uma reflexão mais apurada não só na perspectiva dos professores, mas 

também dos alunos. Estes, por sua vez, desenvolverão suas preocupações com a dança e seu 

conhecimento para além das informações contidas nas obras de arte. Desta forma poderão 

empreender pesquisas que possibilitem não só ampliar o seu acesso aos bens culturais da 

humanidade, como também, e principalmente, conhecer melhor o cenário de produção destes 

contextos diversos, os seus e os dos outros grupos culturais. 

Desta forma podemos inferir que, pensar num ensino da dança atravessado por uma 

perspectiva intercultural é propor a organização de projetos que possam refletir, por exemplo, 

sobre o papel da mulher na história da dança, sobre que história da arte em geral está sendo 

veiculada nas escolas, a produção artística africana, a contribuição indígena e também a 

européia, sem contar com a desmistificação das divisões entre arte menor e arte maior, arte e 

artesanato. 

Dentro desta abordagem intercultural, que ora surge, pretende-se valorizar também os 

aspectos tecnológicos que dizem respeito às várias sociedades. A intervenção no meio 

ambiente e a qualidade de vida de homens e mulheres. A estética do cotidiano, ou seja, o 

conjunto de manifestações artísticas que estão acessíveis todos os dias em nossa sociedade, 

nas ruas, na mídia, nas galerias, museus e demais agentes veiculadores de informações, são 

fontes importantes dos estudos multiculturais. 

Através da televisão, por exemplo, e também de outras mídias, a sociedade alimenta-se 

de danças capazes de produzir consumidores de cultura. Também, diversos conceitos são 

assimilados a partir dessas danças, sendo que na maioria das vezes esses conceitos não são 

refletidos criticamente nos espaços das salas de aula.  

Precisamos assumir esses espaços tão presentes na vida dos alunos e alunas, ao invés 

de silenciá-los em sala de aula. Por que não trabalharmos dentro da estética da dança “brega” 

alguns elementos que emergem sobre gênero e sexualidade? Por que não, ao invés de 

proibirmos a veiculação das danças da indústria cultural em sala de aula, trazer a reflexão 

sobre a banalização de elementos de grupos culturais diferenciados entre si? 

 Neste sentido, o pressuposto de uma educação intercultural para a dança no ensino, os 

alunos e alunas precisam trabalhar dentro de uma proposta que reconheça a cultura na qual 

estão inseridos (as), mas que extrapolem esse universo, para conhecer o outro, o novo, 

ampliando seus horizontes sócio-político-culturais e pessoais. 
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Nesse horizonte pensado por nós para a dança no ensino numa perspectiva 

intercultural, alguns elementos são considerados como prioridade para que o trabalho docente 

possa ser condizente com uma proposta inclusiva: (A) Conhecer os artistas, identificar o seu 

tempo histórico, perceber as relações deste tempo com a nossa realidade; (B) Novas ações no 

sentido de trazer para a sala de aula uma gama variada de trabalhos de tempos diferentes e de 

culturas diferenciadas e com olhares a partir de sua própria realidade, que nem sempre vão 

condizer com as leituras da arte do ponto de vista de quem produz ou lê a arte 

institucionalizada; (C) Exercitar a atividade artística sem que ela se sobreponha às demais 

atividades; (D) Desenvolver um trabalho articulado com outros âmbitos da escola e do 

contexto da cidade também é uma possibilidade dentro do contexto da dança. A cidade e suas 

leituras dão margem a um importante processo de leitura de diversos tempos históricos e 

muitas situações. Seria necessário construir uma orientação que conferisse um rumo ao 

trabalho do aluno diante da dança, real, mesmo que esta não seja uma obra de arte, no sentido 

de qualificar o seu olhar, indo além das experiências do contato inicial, aprofundando a 

reflexão acerca das danças que nos cercam, sem estereotipias. 

Dentro deste panorama, estamos pensando numa pedagogia da dança de intervenção e 

que rejeita o tipo de ensino de arte/dança que se denomina multicultural e que é, com 

freqüência, utilizado na própria literatura acadêmica a saber: o legado do “humanismo 

liberal”, ou seja, a visão do “entendimento cultural” (JAGODZINSKI, 2008), como uma 

forma de pluralismo liberal esclarecido. Para Jagodzinski (2008), 

 
O que se apresenta como um gesto, antes inocente e de “superfície”, 
democrático, que aparentemente tem todos os valores “corretos” por trás de 
si - por exemplo, apreciação, respeito e aceitação do direito do Outro de ser 
diferente-, é mais balanceado ainda por um desejo de acomodação e 
consenso entre culturas através de formas de compromisso, no cenário 
educacional (2008, p. 663). 
 
 

As práticas para a dança no ensino da maneira que entendemos são emancipatórias e 

transformadoras. Necessitam, assim, estarem atravessadas por um programa ambicioso que 

tende a introduzir e misturar três níveis de danças dentro das salas de aula: (1) discursos de 

cânone artístico estabelecido que deve ser lido como um discurso desfiliatório - integrando e 

desconstruindo os binarismos; (2) inclusão de danças relevantes de tantas culturas quanto 

forem pedagogicamente necessárias; e (3) a introdução nas salas de aula de danças da cultura 

popular e de “textos” da mídia. 
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Acreditamos que a dança no ensino atravessada por uma perspectiva intercultural deva 

adotar um posicionamento de abordagem de estudos culturais nos quais seja dada mais ênfase 

ao componente da cultura popular, pois tendem a ser “textos” pedagógicos, que registram 

classe, raça e preferências sexuais do Outro. 
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MOVIMENTO TRÊS - OS PASSOS NA COMPOSIÇÃO DA DANÇA 

 

 “é preciso criticar o jogo de reprodução de 
modelos tão bem instaurado pela arquitetura 
epistemológica da iluminação, que instituiu a 

vigilância em todos os campos, fazendo-nos 
súditos de seus ditames tanto temáticos quanto 

metodológicos. A fragilidade intelectual e 
emocional que nos acomete quando temos que 

enfrentar as metodologias, em nossas 
investigações, é fruto do endeusamento desse tipo 
de pensamento a que denominamos ciência e que 

está impregnado de “parâmetros”que enquadram 
todos, homogenizam tudo, definindo o certo e o 

errado, o bom e o mau, o falso e o verdadeiro...” 

(COSTA, 2007) 

 

Dentro dos objetivos propostos por esse estudo, a abordagem do tema que adotamos e 

o objeto traçado para essa pesquisa estão diretamente ligados ao pensamento pós-moderno, e 

para isso nos apoiamos na definição de Veiga-Neto (1995): 

 
Ele (o pensamento pós-moderno) não busca a(s) verdade (s) sobre o mundo, 
mas busca insights, quais ferramentas que possam ser úteis para o 
entendimento do mundo. [...] assim, ao olhar a Educação, o pensamento pós-
moderno não está obrigatoriamente comprometido com soluções para aquilo 
que denominamos problemas educacionais. Antes disso, o que parece se 
mais importante é saber como se estabelecem os enunciados que declaram 
ser problemáticos tais ou quais configurações ou características do mundo 
educacional (1995, p. 35). 
 
 

No processo de construção de uma proposta de estudo começamos a nos indagar sobre 

qual seria o tipo mais adequado de abordagem teórico-metodológica que, por um lado, 

procurasse apreender os discursos produzidos na literatura acadêmica sobre a dança no 

ensino, e de outro chegasse à sala de aula de dança e às situações de entrevista, procurando 

apreender como emergem os enunciados9 sobre as danças populares, danças eruditas, bem 

como das danças da cultura de massa. Tendo como foco central os corpos que dançam, 

acreditamos que estes permitiriam indicar as condições de emergência dos discursos sobre 

como se ensina e como se aprende dança e discursos sobre o corpo que dança. 

                                                 
9 Os enunciados são concebidos nesse trabalho como o “conjunto de signos formando uma unidade lógica ou 

gramatical que se relaciona com um domínio de objectos, que acolhe um sujeito possível, se coordena com 
outros enunciados e aparece em uma materialidade repetível” (CARVALHO, 2004, p. 201). 
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Partindo deste horizonte, estamos considerando as abordagens teórico-metodológicas 

da pesquisa apresentadas por Green e Stinson (1994) como as mais adequadas a esse estudo. 

Em suas pesquisas, voltadas para a área de dança, as autoras apontam uma variedade de 

propostas que “surgiram em resposta ao reconhecimento das limitações da tradição positivista 

na pesquisa” (GREEN; STINSON, 1994, p. 92), apresentando algumas tipologias qualitativas, 

nas quais estamos elegendo duas para trazer para o campo teórico-metodológico desse 

trabalho: a pesquisa emancipatória e a pesquisa desconstrutivista. 

Compreendemos por pesquisa emancipatória a pesquisa em que propositadamente 

torna-se ciente o caráter sócio-político que emerge da própria pesquisa, trazendo para o seu 

interior uma perspectiva crítica, como em relação à raça, ao gênero, à classe, e “rejeita a 

desigualdade, a opressão de direitos a grupos, o silenciamento de vozes marginalizadas e a 

estrutura social autoritária” (GREEN; STINSON, 1994, p. 25), trazendo à tona as formas de 

poder e dominação do mundo social. Tem como papel “descobrir os sistemas de significados 

dominantes e ensinar os grupos marginalizados a serem conscientes e suas próprias faltas e 

poder”10 (GREEN; STINSON apud MARQUES, 1996). 

A segunda abordagem, a da pesquisa desconstrutivista, segundo Green e Stinson, é  

um caminho que articula formas literárias pós-estruturalistas e teorias pós-modernas. Assim, 

se questionam os conceitos que trazem embutidas as “verdades universais”, procurando 

desconstruir as metanarrativas presentes no pensamento Iluminista, e abrindo-se caminhos 

para outras leituras de mundo e para a emersão de múltiplas vozes. Esses caminhos tendem a 

romper com os mecanismos de dominação simbólica e de imposição de sentidos, que têm nos 

mantido atrelado a discursividades cujas agendas não comportam compromisso com a 

diferença.  

Para Costa (2007), 

 
estamos começando a trilhar novos e diferentes caminhos, e que estes podem 
levar a descobrir espaços cotidianos e luta na produção de significados 
distinto daqueles que vêm nos aprisionando, há séculos, em uma 
neutralizada concepção unitária do mundo e da vida (2007, p. 14). 
 

 

Green e Stinson salientam que essas classificações de pesquisa não são categorias 

estanques e contraditórias. Elas dão a possibilidade de um transitar entre uma e outra 

tipologia, a depender da necessidade na construção do processo de pesquisa por cada 

pesquisador, sendo assim utilizadas como um aporte transitável e flexível no trabalho.  

                                                 
10 Tradução realizada pela Prof. Dra. Isabel Marques (1996). 
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Tais pressupostos convergem com as reflexões de Costa (2007) sobre a crise de 

paradigmas na pesquisa em educação em que estão inclinadas a reconhecer que não existe 

uma verdade única e universal: 

 
Parece que, para muito de nós, pesquisadores e pesquisadoras sociais 
envolvidos com processos investigativos que tentam superar as limitações 
impostas pelo formalismo metodológico instaurado pela ciência moderna, já 
são familiares procedimentos de pesquisa em que a produção de 
conhecimentos é concebida como prática social, com ação coletiva, como 
processo histórico, em oposição a uma ciência em que o rigor é assegurado 
por supostos e interessados atributos de neutralidade, objetividade e assepsia 
conceitual (2007, p. 14). 
 
 

Posto que a problematização e o método sejam elementos indissociáveis, pois quando 

se formula um problema de pesquisa inventa-se também um caminho para procurar, produzir 

e propor alternativas de respostas (COSTA, 2007), e tomando como objetivo dessa pesquisa 

analisar os discursos pela interculturalidade produzidos por diferentes forças sociais, literatura 

acadêmica, situações da sala de aula e entrevistas, buscando apreender como emergem os 

enunciados sobre as danças populares, danças eruditas, bem como das danças da cultura de 

massa na dança no ensino em escolas públicas na Cidade do Recife, nos inspiramos em alguns 

elementos que compõem a Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO) proposta 

pelo teórico Norman Fairclough (2001) que também reúne o pensamento social e político 

relevante para o discurso e a linguagem. Tal aporte metodológico é uma tentativa de elaborar 

uma combinação efetiva e útil de análise textual e outros modos de análise social. 

O conceito de discurso assumido pelo autor considera  

 
O uso da linguagem como forma de prática social e não como atividade 
puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais. Isso tem várias 
implicações. Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, um forma 
em que as pessoas podem agir sobre o mundo especialmente nos outros 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 90).  

Segundo a perspectiva de análise proposta por Fairclough, o discurso necessita ser 

analisado a partir de uma abordagem tridimensional: o discurso como texto, o discurso como 

prática discursiva e o discurso como prática social, pois 

 
(...) permite avaliar as relações entre mudança discursiva e social e 
relacionar sistematicamente propriedades detalhadas de textos às 
propriedades sociais de eventos discursivos como instâncias de prática social 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 27). 
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O discurso como texto é considerado e analisado o contexto de produção do mesmo, a 

partir dos textos expressos, que no caso desse trabalho se remete à análise dos protocolos 

gerados na emergência dos enunciados da literatura acadêmica, bem como nas situações de 

sala de aula de dança e entrevistas.  

Torna-se premissa ressaltar que entendemos como textos também os elementos não 

verbais, que, no caso do nosso trabalho, estamos situando o corpo que dança como um texto 

de referência. Assim o discurso foi analisado a partir da emergência de enunciados das 

relações/ações estabelecidos com e sobre o corpo que dança. É para o corpo que vai se dirigir 

a ação discursiva. 

O discurso como prática discursiva é entendido por nós como a análise das questões 

inerentes à produção do discurso, bem como sua distribuição e consumo. Para Fairclough 

(2001), na análise do discurso enquanto prática discursiva, um dos pressupostos é a 

explicação do modo como formuladores do discurso produzem e interpretam a conjuntura 

social. 

O discurso como prática social procura desvelar questões ideológicas que se remetem 

não somente ao discurso, mas também às práticas sociais vivenciadas a partir de uma 

determinada prática discursiva. O objetivo dessa dimensão é detalhar  

 
A natureza da prática social da qual a prática discursiva é uma parte, 
constituindo a base para explicar por que a prática discursiva é como é; e os 
efeitos da prática discursiva sobre a prática social (FAIRCLOUGH, 2001, p. 
289). 
 
 

Assim, a análise dos discursos pela interculturalidade na dança no ensino no âmbito da 

prática discursiva foi realizada levando em consideração três categorias propostas por 

Fairclough: a interdiscursividade, a intertextualidade e o discurso como prática social.  

O autor conceitua interdiscursividade como sendo a relação de um discurso com 

outros, “já que põe no centro da agenda a investigação sobre a estruturação ou articulação das 

formações discursivas na relação uma com as outras [...]” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 67).  

A questão da intertextualidade foi outra categoria visitada, uma vez que, pela 

abordagem de análise escolhida, os textos podem transformar textos anteriores e reestruturar 

os já existentes, gerando novos textos. A intertextualidade segundo Fairclough (2001) “é a 

propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos de outros textos, que podem ser 

delimitados ou mesclados e que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e 

assim por diante” (2001, p. 114). 
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Desse modo, um dos focos de análise foi a identificação dos textos na tentativa de 

apreender o discurso presente nos mesmos. Tornou-se necessário o entendimento que as 

práticas discursivas são revestidas ideologicamente à medida que incorporam significações, 

contribuindo para manter ou modificar as relações de poder (FAIRCLOUGH, 2001, p. 121). 

Como a terceira categoria de análise, observou-se o discurso enquanto prática social, 

ou seja, buscou-se aqui apreender os possíveis rebatimentos das práticas discursivas no 

âmbito social, tentando identificar as relações hegemônicas e ideológicas que permeiam os 

discursos, pois 

 
O discurso implica um modo de ação das pessoas sobe o mundo e sobre os 
outros; implica uma relação dialética com a estrutura social; é moldado e 
restringido pela estrutura social; é socialmente constitutivo, contribuindo 
para a constituição da estrutura social, dá significado ao mundo, constituindo 
e construindo significado (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 
 
 

Assim, entendemos o discurso como uma prática social que vai “[...] constituindo e 

construindo o mundo em significado” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91), estando “[...] 

firmemente enraizada em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para elas” 

(idem, 2001, p. 93). 

Do ponto de vista operacional, a pesquisa teve dois momentos explicitados a seguir: 

1. Investigação e análise dos discursos pela interculturalidade na dança no ensino da 

literatura acadêmica; 

Foi uma análise que envolveu descrição dos enunciados pela interculturalidade que 

circulam na literatura acadêmica sobre a dança no ensino, na perspectiva de aprofundarmos o 

olhar sobre os sentidos atribuídos sobre e para o corpo na dança no ensino.  

2. Investigação e análise dos discursos de sala de aula e entrevistas 

Foi uma análise que envolveu a observação da prática de sala de aula de dança. Tais 

observações permitiram identificar o discurso que os professores e alunos desenvolvem em 

sala de aula e como esses atores transformam os discursos pela interculturalidade na dança no 

ensino que circulam na literatura acadêmica. Aqui nos propusemos a descrever as identidades 

e regularidades discursivas, procurando verificar e relacionar práticas discursivas a práticas 

não-discursivas – contexto de emergência dos discursos econômico, político, social e cultural. 

Neste quadro traçado, nosso delineamento foi dado através de um estudo de caso, por 

se “constituir numa unidade dentro de um sistema mais amplo” (GOODE; HATT apud 
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LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17), possibilitando uma visão ampla e articulada de uma realidade 

complexa. 

Conforme as razões que André (1995) coloca para a utilização desse tipo de pesquisa, 

trata-se de um estudo de caso quando se está interessado numa instância em particular;  

 
(...) se deseja conhecer profundamente essa instância em sua complexidade 
e totalidade; (...) se estiver mais interessado naquilo que está ocorrendo e 
como está ocorrendo mais que nos seus resultados; (...) se busca descobrir 
novas hipóteses teóricas, novas relações, novos conceitos; (...) se quer 
retratar o dinamismo de uma situação numa forma muito próxima ao seu 
acontecer natural (ANDRÉ, 1995, p. 52). 
 
 

Sua pertinência se justifica, portanto, pela necessidade de realizar um estudo no qual 

pudéssemos estar atentas aos detalhes que constituem o cotidiano da sala de aula, e, além 

disso, para que aprofundássemos tal estudo com maior rigor, considerando a natureza e 

abrangência dos dados e o suporte teórico orientador da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). 

Com o objetivo de delimitar o caso a ser estudado, fomos buscar o campo empírico no 

qual fosse possível analisar os discursos pela interculturalidade que permeiam a dança no 

ensino na Cidade do Recife. Isto foi feito através de uma pesquisa exploratória junto à 

Secretaria de Educação da Cidade do Recife, na qual procurou identificar os locais/escolas 

que apresentassem práticas concretas com a dança no ensino.  

Partimos do fato já relatado na pesquisa de mestrado do professor Everson Melquíades 

da Silva (2005) de que a linguagem dança não está contemplada como componente curricular 

obrigatório na proposta curricular da PCR,  

 
Constatamos, também na Proposta, a ausência da área de Dança como 
elemento curricular de ensino, o que significa uma contradição, pois 
mesmo que essa área de ensino não tenha sido contemplada no guia 
curricular da Rede, ela está presente nas práticas educativas desenvolvidas 
nas escolas (SILVA, 2005, p. 123). 

Entendemos que, apesar da ausência da linguagem dança, o que já é um impasse 

dentro da própria Proposta Pedagógica da PCR11, pois sonega aos estudantes tais vivências, 

pudemos ter acesso a um manancial de danças que transitam nas práticas sociais nas próprias 

escolas: danças ensaiadas por professores e professoras para as festividades da escola, grupos 

dos mais variados tipos de dança que utilizavam o espaço da escola para seus ensaios e 

                                                 
11 “A Proposta Curricular em Arte da Rede Municipal do Recife está comprometida com a população escolar no 

acesso à Arte e ao patrimônio cultural, fundamentada em três eixos da política educacional: Educação sob a 
ótica do direito, cultura, identidade e vínculo social, ciência, tecnologia e qualidade de vida, por isso, não pode 
sonegar a Arte, seu ensino e sua história para todos os níveis de escolarização” (SE/PCR, 2002, p. 19). 
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apresentações, e aulas de dança na própria escola, realizadas em caráter extracurricular por 

Programas e Projetos. 

No jogo de nossas inquietações, elencamos, então, os Programas que trabalhassem 

com linguagem artística dança de maneira freqüente nas escolas. O Programa Mais Educação, 

o Programa Escola Aberta e o Programa de Animação Cultural da Prefeitura da Cidade do 

Recife foram os programas escolhidos como possíveis campo de pesquisa, por se tratarem de 

trabalhos estruturados e respaldados institucionalmente na esfera pública federal e municipal. 

O Programa Mais Educação foi instituído em abril de 2007 e tem por objetivo ampliar 

o tempo e o espaço educacional dos alunos da rede pública. Conforme seu projeto, trata-se de 

“uma contribuição para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, pela 

articulação de ações, projetos e programas do governo federal”. Tal iniciativa promove ações 

sociais e educacionais em escolas e em outros espaços socioculturais. Os alunos participam 

das atividades no turno oposto ao das aulas regulares. 

Fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação e a 

UNESCO, o Programa Escola Aberta tem por objetivo contribuir para a melhoria da 

qualidade da educação, a inclusão social e a construção de uma cultura de paz, por meio da 

ampliação da integração entre escola e comunidade; ampliação das oportunidades de acesso à 

formação para a cidadania e redução de violência na comunidade escolar. Promove, em 

parceria com as sessenta e oito Secretarias de Educação Municipais e cinco estaduais e com a 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, a abertura das escolas públicas de Ensino 

Fundamental e Médio localizadas em regiões urbanas de risco e vulnerabilidade social, aos 

finais de semana, para toda a comunidade. 

O Programa de Animação Cultural da Cidade do Recife – PAC - está na Proposta 

Pedagógica da SEEL como uma Ação Educativa Complementar, ampliando nos últimos anos, 

agregando novas ações e conceitos. O PAC está atualmente em oitenta escolas do primeiro ao 

quarto ciclos, contando com trezentos e quarenta Animadores Culturais - ACs, atendendo a 

mais de dez mil estudantes12. Cada animador cultural-jovem estagiário de nível médio e 

superior desenvolve na escola um processo de formação de Grupos Culturais nas áreas de 

teatro, capoeira, percussão, canto coral, Artes Plásticas e Dança, entre outras ações. 

Optamos por realizar a nossa investigação no Programa de Animação Cultural da 

Cidade do Recife - PAC, escolhido em função de alguns critérios: diferentemente dos dois 

programas citados, o Programa de Animação Cultural está inserido numa política pública de 

                                                 
12 Fonte da Prefeitura da Cidade do Recife (2010). 
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âmbito municipal, gestado pela Secretaria de Educação da Cidade do Recife; por estar 

funcionando nas escolas municipais diariamente, e não somente nos finais de semana; e, por 

atender exclusivamente os/as alunos/as matriculados nas escolas do município. 

Dentro da esfera de trinta e cinco escolas elencadas pela Gerência de Animação 

Cultural- GAC, o processo de escolha de uma escola para a pesquisa de campo se deu em 

duas etapas distintas: (1) o reconhecimento informal dos professores e das escolas e (2) visitas 

in loco aos estabelecimentos de ensino e seus respectivos professores de dança. 

O reconhecimento informal dos professores e da escola se constituiu na realização de 

conversas informais com pessoas ligadas à área de dança na cidade do Recife. Aqui pudemos 

identificar que tais pessoas, em sua totalidade, indicaram duas escolas como referências no 

trabalho com dança nas escolas públicas do Recife. As visitas in loco aos estabelecimentos de 

ensino foram realizadas com a anuência da Secretaria de Educação e serviram para 

observarmos as condições físicas das escolas, bem como termos um primeiro contato com o 

profissional. 

Por fim, delimitamos o nosso campo de pesquisa também pelo desejo das escolas e 

dos profissionais em participar da pesquisa: procuramos um professor que estivesse 

interessado no estudo e desejoso de partilhar suas experiências, saberes e, sobretudo, 

concepções acerca do que sabem, ensinam e são como profissionais. Este, sem dúvida, foi um 

critério fundamental para um bom andamento das observações e entrevistas. 

A Escola escolhida foi a Escola Arraial Novo do Bom Jesus, escola municipal 

localizada na Avenida do Forte nº 1340, Bairro dos Torrões. Está inserida na Quarta Região 

político-administrativa (RPA4). Atende alunos e alunas do primeiro ano do primeiro ciclo até 

o segundo ano do quarto ciclo dos bairros e comunidades próximas, como o Engenho do 

Meio, Roda de Fogo, Coréia e Torre. 
Quanto aos sujeitos envolvidos na pesquisa, foram escolhidos o professor, os alunos e 

alunas da sala de aula de dança da Escola Municipal Arraial Novo Bom Jesus, numa lista de 

trinta e cinco escolas13 públicas da rede municipal do Recife para a coleta e análise dos dados, 

visto que o empreendimento videográfico demandou dez registros da prática em sala de aula. 

Para obter uma compreensão do objeto em sua totalidade, adotamos diferentes 

instrumentos e procedimentos de investigação, tais como a entrevista semi-estruturada e a 

observação de campo. 

                                                 
13 Pesquisa exploratória realizada para a delimitação do campo de pesquisa. Foram listadas trinta e cinco escolas 

que oferecem dança no município do Recife. 
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Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com o gestor da linguagem de dança do 

Programa de Animação Cultural e com o professor de dança da escola escolhida, que foram 

gravadas num MP4 player e posteriormente transcritas, formando, ao final, protocolos de 

entrevistas. Esse tipo de entrevista foi adotado por constituir-se um procedimento que 

possibilitou a flexibilidade do trabalho em perguntas temáticas e não em questões fechadas, 

favorecendo a ênfase nos aspectos que se mostraram mais relevantes para a análise e 

compreensão do objeto.  

Foram também utilizadas observações das aulas de dança. Para tal, utilizamos a 

videografia, ou registro em vídeo de atividades humanas, pois com esse instrumento 

metodológico pode-se recuperar mais detalhadamente a densidade das ações comunicativas e 

gestuais. Uma câmera foi posicionada objetivando capturar imagens do professor e dos alunos 

em situação de sala aula. “Videografamos” a aula com a utilização de uma câmera de vídeo 

portátil e um diário de campo para registro, de modo a complementar o processo. 

De acordo com Roschelle, Jordan, Greno, Katzenberg e Del Carlo (1991), “[...] a 

filmagem em vídeo pode capturar múltiplas pistas visuais e auditivas que vão de expressões 

faciais a diagrama no quadro negro, e do aspecto geral de uma atividade a diálogos entre 

professor e aluno” (apud MEIRA, 1994, p. 60). 

Particularmente, esse instrumento se mostra adequado para o objeto de estudo, pois 

segundo Claudine de France (1998), 

 
Uma das primeiras coisas que o uso da imagem animada nos ensina é a 
multiplicidade de pontos de vista possíveis sobre a atividade corporal. O 
corpo se esquiva e toda apreensão unilateral, porque ele é ao mesmo tempo o 
local de uma instrumentalização e de uma ritualização permanentes; uma 
unidade orgânica indecomponível e um objeto cenográfico fragmentável; a 
origem de uma atividade contínua sob um certo aspecto, intermitente, sob 
outro etc. Isto mostra a dificuldade de sua observação (FRANCE, 1998, p. 
135). 
 

As observações de sala de aula, num total de quatorze horas, permitiram o acesso às 

diferentes formas de emergência dos discursos pela interculturalidade presentes na sala de 

aula e nas situações de entrevista. A análise das observações de sala de aula foram objeto da 

microanálise interpretativa, tendo como unidade básica de análise a atividade (PORTO, 

2008). A microanálise envolveu uma descrição detalhada das ações (passos, movimentos, 

danças, gestos) dos alunos e alunas, bem como do professor na atividade de sala de aula. 

A descrição e a interpretação dos conteúdos, objetos e conceitos discursivos foram 

apresentados na forma de episódios, ou seja, pequenos fragmentos do discurso constituídos 
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por um ou mais enunciados que contêm uma seqüência temática, capaz de permitir a 

identificação dos objetos e conceitos inscritos no discurso sobre e para o corpo na dança no 

ensino, tratados como categorias de análise. 

Vale ressaltar a importância de ter assistido repetidamente os vídeos e estes episódios 

ou partes do vídeo que mereceram destaque ou ainda que serviram como objeto de 

esclarecimento e interpretação do tema estudado, ou que mereceu destaque (PORTO, 2008). 

Um outro instrumento que utilizamos, que chamamos de “microanálise dos 

movimentos através do congelamento de imagens videografadas”, foi de importância extrema, 

visto que as imagens videografadas não poderiam ser vistas pelo leitor no decorrer desse 

estudo. Desta forma, utilizamos o programa livre DVD VideoSoft Free Studio 4.3.5.72, que é 

um programa de conversão de imagens, para capturar os episódios mais importantes e trazê-

los para o estudo. 
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MOVIMENTO QUATRO - CORPOS QUE DANÇAM: DISCURSOS PARA E SOBRE 

OS CORPOS NA DANÇA NO ENSINO 

 

Nos “Movimentos” anteriores deste trabalho, apresentamos uma discussão sobre a 

dança, a educação e o sujeito contemporâneo, tomando como premissa os modos particulares 

de ensino-aprendizagem que fizeram aparecer os diferentes discursos construídos na dança ao 

longo do tempo e do espaço. Propomo-nos a refletir também sobre os discursos sobre a 

educação Intercultural, tendo como centralidade os conceitos de Cultura, de Identidade 

Cultural, de Hibridação Cultural, e de Corpos Híbridos. Por fim, nos propomos a refletir sobre 

uma perspectiva para a dança no ensino atravessada pelo pressuposto da Educação 

Intercultural. 

Tendo em vista os objetivos traçados pela pesquisa - analisar os discursos pela 

interculturalidade produzidos por diferentes forças sociais, literatura acadêmica e situações da 

sala de aula, buscando apreender como emergem os enunciados sobre as danças populares, 

danças eruditas, bem como das danças da cultura de massa na dança no ensino - e os 

procedimentos metodológicos delineados em função dos próprios objetivos traçados, o nosso 

processo de análise centrou-se nos corpos dos alunos e do professor, através de seus gestos e 

movimentos, e nas falas, tanto em situação de sala de aula quanto de entrevista. 

Aqui, esta análise dos discursos constituiu-se numa descrição dos enunciados tendo 

como foco central os corpos que dançam. Estes permitiram indicar as condições de 

emergência dos discursos: sobre como se ensina e como se aprende dança; e discursos sobre o 

corpo que dança. 

 

4.1 OS MODELOS DE DANÇA NO ENSINO: DISCURSOS SOBRE COMO SE 

ENSINA E COMO SE APRENDE  

 

No processo de “ir e vir” das nossas análises, em confrontação com a literatura 

estudada, ficou revelado que a dança no ensino, no caso da sala de aula selecionada para o 

nosso estudo, foi caracterizada pela construção de discursos sobre o corpo e para o corpo 

(GEHRES, 2008, p. 75), pois foram dos corpos tanto dos alunos quanto do professor que 

emergiram os enunciados. Assim, a dança no ensino foi configurada discursivamente como a 

nossa realidade tomando o corpo como símbolo de onde emerge uma polissemia de 

enunciados. 
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Após a análise dos protocolos e na sua categorização, foi identificado que as aulas de 

dança analisadas eram construídas/constituídas por inúmeros discursos que se organizavam 

para o corpo na dança no ensino: nas situações em sala de aula em diferentes episódios, 

emergiram enunciados nos quais pudemos identificar dentro do nosso aporte teórico, 

diferentes discursos: 

• O discurso racionalista-objetivista para a dança no ensino 

• O discurso empirista-subjetivista para a dança no ensino 

• O discurso interacionista para a dança no ensino 

Torna-se premissa ressaltar que tais discursos sobre a dança no ensino não emergiram 

de maneira fechada e homogênea, pois eles se misturavam numa mesma situação de sala de 

aula. Queremos dizer com isso que, numa mesma aula de dança, emergiram, por vezes, os três 

discursos acima citados. 

É importante destacar que para garantir a pertinência de nossas análises, apresentamos 

a estrutura de nossos protocolos a partir da identificação dos episódios, ou seja, das partes 

mais significativas dos momentos videografados na sala de aula, a partir da microanálise dos 

movimentos através do congelamento das imagens videografadas. Após a identificação dos 

núcleos centrais em que emergiam os enunciados, empreendemos uma segunda análise, no 

qual iniciamos um processo de categorização dos enunciados, apreendendo suas idéias-força. 

Numa terceira leitura, selecionamos as convergências e divergências pertinentes aos conjuntos 

discursivos sobre a dança no ensino. 

 

O DISCURSO RACIONALISTA-OBJETIVISTA PARA A DANÇA NO ENSINO 

 

Como já falado no “Movimento Um” deste estudo, os discursos racionalistas-

objetivistas para a dança no ensino foram divididos em dois grupos: o primeiro, que é 

representado por um modelo tradicional que nasce no interior da vida e das práticas sociais 

ocidentais; e o segundo, que traz consigo duas propostas de ensino, as quais justificam-se nas 

contribuições das Ciências Naturais, Sociais e Humanas, da Filosofia e da Estética. 

(GEHRES, 2008). 

Em nossos protocolos pudemos apreender os dois grupos mencionados, com episódios 

que se remetem ao discurso tradicional para a dança no ensino, emergindo tanto nos corpos 

quanto na disposição espacial da própria sala de aula e falas do professor e dos alunos e 

alunas. Dentre muitos episódios categorizados dos protocolos de análise, elegemos alguns que 

nos chamaram mais a atenção pela riqueza de detalhes contidos nos mesmos. 
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Os primeiros enunciados sobre o modelo tradicional na dança no ensino emergiram 

logo na primeira videografia realizada, no início da pesquisa. Durante a primeira aula de 

formação dos Animadores Culturais, a professora convidada para ministrar uma aula de 

Dança de matriz africana colocou uma música e começou a realizar alguns passos como pode 

ser visto nas imagens do Episódio 1: 

PROTOCOLO - Episódio 1 - aula de afro 
com os Animadores Culturais 

COMENTÁRIOS 

(3’45) Início da aula com os Animadores 

Culturais. A professora realiza um passo de 

matriz africana na frente dos alunos e eles 

imitam o movimento da professora 

Não houve nenhum tipo de reflexão inicial 

sobre a contextualização da dança e a 

professora se deteve neste momento a mostrar 

o passo para os animadores. 

   

 

Imagem 6 - conjunto de imagens da aula de dança afro para os Animadores Culturais 

PROTOCOLO - Episódio 2 - Aula de afro 
com os Animadores Culturais 

COMENTÁRIOS 

(5’07) DP [passo que envolve o quadril, e 

batidas fortes de pés no chão. A professora 

demonstra o passo sem preocupação com seu 

contexto. 

Importante observar a posição da professora 

com relação aos alunos: sempre na frente de 

costas para eles 
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Imagem 7 - conjunto de imagens da aula de dança afro para os Animadores Culturais 

Alguns pontos podemos destacar na microanálise das imagens dos protocolos 1 e 2: 

1. O posicionamento da professora em relação aos alunos: a professora passou a maior 

parte do tempo da aula na frente dos alunos e alunas, e de costas para eles e elas; 

2. A professora realizava um movimento e os alunos e alunas repetiam imediatamente, 

sem questionamento; 

3. Os passos eram ensinados e repetidos pela professora até que se conseguisse o 

movimento cenicamente correto; 

4. Não houve questionamentos por parte dos alunos e alunas. 

Tais enunciados nos remetem ao discurso tradicional da dança no ensino, como 

relatado no “Movimento Um”. Esse modelo técnico acaba direcionando o processo de ensino 

da dança a apenas aspectos da habilidade corporal e virtuosidade técnica. O professor torna-se 

o detentor do saber, ficando os alunos no papel de reprodutores de práticas corporais, que 

muitas vezes não corresponde às características corporais de sua cultura, ressaltando uma 

preocupação excessiva com a precisão do movimento, pois nesse modelo o mais importante é 

a própria apresentação do produto, muitas vezes não importando como acontece o processo 

para se chegar a ele. 

É possível notar que o modelo acima citado está fundado em uma concepção de 

“educação tradicional e bancária” tomando os termos de Paulo Freire (1977), assumindo a 

função de transmitir aos alunos e alunas os conhecimentos acumulados há séculos, sem a 

preocupação de reconstruí-los, desrespeitando a dinâmica cultural do mundo, das suas 

necessidades e desejos pessoais. De acordo com este autor, ela tem desempenhado uma 

função reprodutivista, contribuindo para que a sociedade permaneça como está.  

Para Gehres (2008), no modelo tradicional, a dança 
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Constituiu-se como um actividade complementar na formação, quase que 
exclusivamente, das mulheres nobres e burguesas. Isto pode ser observado 
no ensino tradicional predominante até o início do século - mas ainda hoje 
existente - no ensino das danças de salão pelos mestres de dança aos filhos 
da nobreza e, posteriormente, da burguesia e, no ensino da dança clássica nas 
academias das grandes bailarinas, o qual se perpetua até os dia actuais para 
as filhas das elites. Antes, como agora, o corpo feminino é um instrumento a 
ser domesticado e modelado de sorte a executar a dança-objeto e a elevar a 
mente (2008, p. 21). 
 
 

Diante de nossas análises, podemos acrescentar à afirmação de Gehres que o modelo 

tradicional na dança no ensino extrapola sua relação com a classe social, o gênero e a técnica 

de dança. Tal discurso sai das salas de aula de balé clássico e se amplifica para as danças 

populares e danças da mídia, criando nessas aulas de dança, também corpos disciplinados, 

domesticados, “corpos dóceis” (FOUCAULT, 2007). 

Tais enunciados emergiram também no episódio três de um dos protocolos de uma 

aula na escola: 

PROTOCOLO - Episódio 3 - aula na 
escola  

COMENTÁRIOS 

(4’30/ 20’00) 
Aquecimento corporal 
D [rotação de cabeças para o lado 
esquerdo/direito] 
D [alongamento do trapézio esquerdo/direito] 
D [alongamento da musculatura das costas] 
D [rotação dos ombros e braços] 
D [alongamento da lateral do tronco] 
D [alongamento da parte posterior e anterior 
da coxa] 
(D [seqüência de dobras de joelhos]  
 
D [alongamento da virilha - borboleta] 
D [alongamento da parte anterior da coxa e 
adutores e abdutores] 

O aquecimento foi realizado com uma música 
de matriz africana 
 
 
Parece ser uma seqüência pré-estabelecida 
para todas as aulas, pois os alunos já sabiam. 
 
 
O professor ficou na frente e se limitou a 
mostrar a seqüência dos passos 
Representação instrumental - preocupação 
com o movimento pelo movimento. 
Aspectos cinesiológicos e anatômicos 
ressaltados 
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Imagem 8 - conjunto de imagens da aula de dança afro na Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus 

Aqui o professor iniciou a aula com uma seqüência pré-estabelecida para aquecimento 

corporal, pois todos os alunos e alunas já sabiam realizar os movimentos sem olhar para ele. 

Nota-se aqui a preocupação nos aspectos cinesiológicos e anatômicos do corpo e da própria 

dança.  

Tais enunciados vão ao encontro do discurso racionalista-objetivista em que o corpo é 

visto como instrumento, denominado por Matos (1998) de “corpo objetivo”, trazendo em si 

uma concepção mecanicista que, segundo Johnson (1990), é uma visão do corpo cartesiano, 

formador de idéias, descrito pelas leis da ciência.  

 Essa é uma das marcas herdadas pelo pensamento iluminista e pode ser claramente 

percebida nesse contexto da sala de aula. Fraleigh (1987) salienta que o dualismo na dança é 

perpetuado por práticas que concebem o “movimento como um meio” ou “o corpo como 

instrumento” e, assim, direciona-se para uma ótica de que a dança é um mero treino técnico 

do corpo, objeto ou meio unicamente subordinado a comandos mentais.  

Esse modelo técnico acaba direcionando o processo de ensino da dança a apenas 

aspectos da habilidade corporal e virtuosidade técnica. O professor é o detentor do saber, 

ficando os alunos no papel de reprodutores de práticas corporais, ressaltando uma 

preocupação excessiva com a precisão do movimento, pois nesse modelo o mais importante é 

a própria apresentação do produto, muitas vezes não importando como acontece o processo 
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para se chegar a ele. Tais discursos convergem com o que Gehres chama de “dança como 

arte” e “dança como movimento”. 

Concordamos com Matos (1998) que 

 
O problema desses modelos não está na utilização da técnica no preparo 
corporal, mas, sim, que esses modelos acabam se tornando a estrutura central 
da proposta de ensino, apontando para uma perspectiva corporal, um 
processo de ensino-aprendizagem (demonstração/assimilação/reprodução), 
deixando-se de lado outras possibilidades de conhecimento da dança, 
incluindo os processos criativos (1998, p. 40). 
 
 

O discurso racionalista-objetivista, seja em seu modelo tradicional, seja no modelo 

científico, pautado na “dança como movimento” e “dança como arte”, emergiu também na 

aula pública de Dança Angolana, promovida pela Prefeitura da Cidade do Recife, como 

componente do XIV Festival de Dança do Recife, onde os alunos e alunas da escola escolhida 

por nós, como lócus da pesquisa, participaram. Essa aula foi realizada na Escola Jordão 

Emerenciano, localizada no bairro do Ibura, e foi ministrada pelo Mestre Pechu e Vanessa 

Carvalho, integrantes do Balé Tradicional Kilandukilu14, de Angola, que foram convidados 

pelo próprio festival. 

 

PROTOCOLO Episódio 4 - aula pública 
de afro angola no Festival de Dança do 
Recife 

COMENTÁRIOS 

(0’/8’53)D:[trabalho de concentração e 
aquecimento] De braços, cabeça, tronco, 
quadril, pernas e pés 
 

Trabalho centrado no professor - o professor 
fazia os passos e os alunos repetiam. 

(9’00/ 24’18)D:[passo do Kuduro] 
envolvendo pernas e braços e quadril. 

Instruções centradas no movimento e na 
dança em si. 

 

Pudemos observar que a aula do Mestre Pechu, executada pelos alunos e alunas de 

diferentes lugares da cidade, caracterizou-se por uma explanação dos diferentes passos do 

Kuduro15. Os corpos dos alunos repetiram controladamente os comandos do professor e de 

sua auxiliar, revelando alunos e alunas silenciosos, que não questionam o professor em 

nenhum momento da aula, e que ocupam pequenos e determinados espaços da sala de aula. 

                                                 
14 O Ballet Tradicional Kilandukilu é um grupo de dança e música tradicional, que foi criado em Março de 1984 

no Bairro Maculusso em Luanda, na República da Angola, por jovens entusiastas pela arte de dança tradicional 
africana. O grupo pauta-se pela divulgação da arte africana, em especial a angolana, através de movimentos 
que, aliados ao som dos instrumentos tradicionais, não deixa perder os valores tradicionais. 

15 Estilo de dança angolana, realizada individualmente ou em grupo. Funde a música batida com estilos 
tipicamente africanos. 
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Imagem 9 - conjunto de imagens da aula pública de dança Afro na Escola Jordão Emerenciano 

 

Nos episódios analisados, emergem as idéias-força de um discurso racionalista-

objetivista, calcado nos modelos tradicional e científico, na “dança como movimento” e 

“dança como arte”: 

1. As aulas são centradas no professor que demonstra os movimentos se oferecendo 

como referencial; 

2. Os alunos reproduzem os movimentos do professor, silenciosos; 

3. Preocupação com os aspectos cinesiológicos e anatômicos em detrimento dos aspectos 

contextuais e criativos da própria dança; 

4. Preocupação com a precisão do movimento, para que algo cênico aconteça, em 

detrimento do processo de ensino e aprendizagem da dança. 
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5. O corpo é moldado, por meio de várias técnicas de dança, por um sistema que atribui o 

saber e o poder aos professores/professoras. 

Assim pudemos inferir que dessa construção discursiva emergem, nas situações de 

ensino e aprendizagem, formas de formação e disciplinamento do corpo através das técnicas e 

das práticas de dominação: como a escola, a igreja, as prisões, como aponta Foucault (2007), 

e as salas de aula de dança com o lócus central dessas práticas discursivas, tomando “o 

movimento observável como objecto, tornando o corpo um instrumento a ser refinado e 

afinado para fins de eficiência e eficácia rítmico-cinestésica, entendida como essencial para a 

construção do corpo que dança” (GEHRES, 2008, p. 89). 

A análise atenta dos protocolos nos permite entender que a dança no ensino está 

povoada por inúmeras descrições sobre passos, movimentos, coreografias, incansavelmente 

criadas pelo professor e executadas pelos alunos e alunas. Nestes pudemos apreender corpos 

ávidos por reproduzir as imagens, passos, movimentos do professor, sem qualquer tipo de 

reflexão. 

 

DISCURSO EMPIRISTA-SUBJETIVISTA PARA A DANÇA NO ENSINO 

 

Revisitando o “Movimento Um” desse estudo, o discurso empirista-subjetivista teve 

sua origem no seio do próprio movimento da educação em geral e do estudo da dança, se 

caracterizando por um movimento que se centrou no aluno, na experimentação, na descoberta 

através da manipulação consciente para a criação de um novo conhecimento, cujo expoente se 

deu a partir dos trabalhos de John Dewey.  

Tais premissas proclamadas por Dewey, centradas principalmente no trabalho do 

aluno, foi o estímulo para a consolidação de um modelo de ensino e aprendizagem de dança 

que teve suas origens com o desenvolvimento da dança moderna, iniciada com Isadora 

Duncan e nos trabalhos do artista e professor e pesquisador austro-húngaro Rudolf Laban e da 

americana H’Doubler, os quais acreditavam na capacidade de dançar de qualquer pessoa, 

através da manipulação das diferentes possibilidades de movimento.  

Para Fusari e Ferraz (1992), a Escola Nova trouxe para o ensino de arte a ênfase na 

percepção, expressão no estado psicológico das pessoas e suas experiências individuais, na 

“revelação das emoções, de insights, de desejos - de motivações experimentadas interiormente 

pelos indivíduos” (FUSARI; FERRAZ, 1992, p. 28). 

Segundo Marques (2003), o processo de ensino e aprendizagem construído por essa 

vertente passa mais para a aprendizagem, para o sentimento, para os processos, para o não-
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diretivismo. Surgiu no Brasil a partir do ano de 1930 e foi disseminado nos anos de 1950 com 

as escolas experimentais. A eleição das diferentes possibilidades de movimentação do corpo, 

como elemento central e universal, remonta ao discurso forjado a partir dos estudos do 

movimento de Laban e H’Doubler, bem como na própria formação da dança moderna e dos 

seus corpos naturais (GEHRES, 2008). 

Dentro de nossas análises, o discurso empirista-subjetivista foi apreendido em 

diferentes falas e ações, emergindo de duas formas: a improvisação e a composição 

coreográfica. Aqui os alunos e alunas descobrem e vivem o próprio vocabulário de 

movimentos, tanto no sentido individual, quanto na captação de material para criar suas 

próprias coreografias. Para Gehres, os jogos de improvisação podem também  

 
Estar relacionados ao treinamento e à exercitação da percepção corporal 
individual e coletiva. Nesse sentido, como técnica/instrumento, a 
improvisação é responsável pela criação/ constituição de um corpo, ao qual 
denominamos provisoriamente executor de si mesmo (GEHRES, 2008, p. 
95). 
 
 

É importante ressaltar que o discurso empirista-subjetivista emergiu em situações 

pontuais nas aulas de dança, bem como nas falas e nas situações de entrevista. Observamos 

algumas divergências quanto às falas e às ações corporais: enquanto que nas falas e nas 

situações de entrevista emerge um discurso em prol da percepção e do reconhecimento de si 

mesmo, do outro, e do mundo, a ações corporais manifestas em forma de dança fizeram 

emergir um discurso de cunho espontaneísta, como nos mostra o episódio seis, numa aula de 

dança afro na escola. 

Também, diferentemente do discurso de construção das aulas calcadas na “descoberta 

da própria dança do aluno, dos seus corpos, como eles estão no mundo e como ocupam o 

espaço, não somente da aula, mas na vida...” (Fala do professor, situação de entrevista), as 

ações corporais remetem à improvisação para uma composição futura, para que algum 

produto artístico aconteça. 

 

PROTOCOLO 
 Episódio 6 - aula de dança afro na escola 

COMENTÁRIOS 

(20’00)  
FA: ah, Junior eu não to animada, não, visse? 
FA: é Maculelê 
FA: samba de roda 
FA: só pra esquentar... 
 

O professor deixa os alunos à vontade para 
escolherem o ritmo que quiserem. 
Os alunos seguem o aluno que está na frente, 
que improvisa uma seqüência de dança afro 
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(4’30/8’40) FA: gente... vamos dividir a sala 
e aí a gente vai fazer uma coreografia com os 
três passos que eu ensinei 
 
 

 

Atividade proposta pelo professor de 
composição coreográfica em cima dos três 
passos ensinados no dia. Os alunos repetiram 
todos os passos dados pelo professor, mas 
não houve nenhum tipo de inovação ou 
mudança corporal - repetição do professor. 

 

Imagem 10 - conjunto de imagens da aula de dança afro na Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus. 

Nos episódios analisados, emergem idéias-força do discurso empirista-subjetivista, 

calcado na improvisação e na composição coreográfica: 
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1.  Como um momento de espontaneidade na aula, em que os alunos fazem o que 

querem, com pouca ou nenhuma intervenção do professor; trata-se de um momento livre e 

desinteressado. 

2.  Como um instrumento para se chegar a um produto artístico. 

Assim pudemos inferir que, dessa construção discursiva, emergem nas situações de 

sala de aula e de entrevista enunciados sobre a dança no ensino atravessada por uma 

concepção de dança como criação, compreendidos pelos momentos de improvisação em que 

as ações individuais de movimento são tomadas como focos centrais da aula. Em outros 

momentos são relacionados ao treinamento para uma composição de alguma coreografia. 

No entanto, a composição a partir dos movimentos dos próprios alunos não foi 

observada nas aulas, apesar de ter emergido em situação de entrevista: “aqui os meninos e 

meninas têm um tempo para imaginar algum tipo de movimento e aí a gente conversa... são 

eles que fazem as coreografias... elas saem desses momentos de improvisação...” (Fala do 

professor em situação de entrevista). 

O que pudemos apreender é que os alunos, nos momentos de composição e 

improvisação, imitam os passos e movimentos já ensinados pelo professor, sem qualquer tipo 

de modificação. Tais enunciados convergem com o discurso empreendido por Marques no 

“Movimento Um” do marco teórico. Para ele, esse tipo de modelo 

 
Não leva em consideração paradigmas de educação que correspondam a 
propostas sociais de participação crítica do indivíduo na sociedade [...] ao 
contrario, centra-se em si mesma, no corpo e no movimento de cada um, nas 
sensações e nos sentimentos de cada indivíduo (MARQUES, 2003, p. 152-
153). 
 
 

Ainda que possamos compreender que o discurso empirista-subjetivista é empreendido 

em parte pela criação dos alunos e alunas, na nossa análise, essa criação não é autêntica, pois 

reproduz os passos e movimentos do professor. Fato mais importante é que tal discurso não 

corrobora para a transformação desses sujeitos, estando arraigado a processos em que o 

contexto sócio-econômico-cultural é silenciado e negligenciado. 

 

DISCURSO INTERACIONISTA PARA A DANÇA NO ENSINO 

 

O discurso que identificamos na literatura como interacionista para a dança no ensino 

emerge dos pressupostos da pós-modernidade assumindo a fragmentação, as descontinuidades 
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e as incertezas como condições de estar no mundo, e de viver a própria dança como 

características primeiras (GEHRES, 2008). 

Retomando a reflexão do “Movimento Um”, trata-se de discursos que se propõem 

formar o aluno quanto à execução, à criação e à apreciação em dança. Entretanto, distancia-se 

da ênfase na obra de arte e nas técnicas de dança como objeto a ser aprendido, pois, privilegia 

as possibilidades de movimentar-se através do corpo próprio (PRESTON DUNLOP, 1988); e, 

desencadeia processos de apropriação de si e do mundo social que cerca o sujeito, através da 

conscientização do eu próprio, dos outros e de sua herança cultural (MARQUES, 2003, 2001, 

1996; STINSON, 1998, 1995). 

A referência de Marques (2003, 2001, 1996) trazida para o âmbito desse estudo como 

uma proposta intercultural para a dança no ensino, trabalhado por nós na última “Cena” do 

marco teórico, tem como pressuposto a ampliação do trabalho com o tema gerador freireano 

em um contexto mais abrangente: o “vivido, o percebido e o imaginado”. Para além disso, 

como coloca Gehres (2008), “a autora estabelece um sistema de ensino plural e multifacetado, 

baseado na rede de inter-relações comunicacionais que permitem ‘compreender, participar, 

desvelar, e transformar o contexto’ (MARQUES, 1996, p. 163) através da educação em dança 

e através da dança” (GEHRES, 2008, p. 33). 

Em linhas gerais, os enunciados que emergem dessa proposta apontam para um 

conjunto discursivo calcado: 

1. No contexto dos alunos: entendido num sentido mais abrangente: um contexto 

palpável que mantém relações múltiplas com a “gigantesca realidade imaginária” do que é 

percebido e sentido (MARQUES, 1996, p. 93).  

Para análise das situações de sala de aula assumimos as perguntas norteadoras 

formuladas por Marques (2003, 1996) com relação ao contexto dos alunos: o contexto “é 

significativo para os alunos? Partiu do mundo vivido, percebido e imaginado por eles?; ele 

possibilita desvelar, revelar, perceber, desconstruir e problematizar a realidade social?; ele 

possibilita desvelar, perceber e trabalhar os imaginários que circulam socialmente?; e ele gera 

conhecimento específico na área de dança?” (MARQUES, 2003, p. 97). 

2. Nos sub-textos da dança: são os aspectos coreológicos, ou seja, elementos estruturais 

da dança, e seus elementos sócio-afetivo-culturais.  

Para apreensão dos enunciados dos sub-textos da dança partimos das premissas: 

“permitem uma diversificação de interpretações e de significados?; estabelecem relações 

diretas entre os alunos e o contexto escolhido?; propiciam desvelar, revelar, questionar e 
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transformar o contexto escolhido?; são adequados às possibilidades físicas, intelectuais e 

emocionais dos alunos?” (MARQUES, 1996, p. 98). 

3. Nos textos mais apropriados a serem trabalhados com os alunos. Os textos da dança 

são tratados como todas aquelas proposições que trabalham o mundo da dança ou seus 

processos, indo do universo dos repertórios ao reconhecimento da importância das 

composições e das improvisações. 

Para análise das situações de sala de aula assumimos as perguntas norteadoras 

formuladas por Marques (2003, 1996) com relação aos textos da dança: “permitem que os 

alunos experimentem a dança enquanto arte?; propiciam um outro tipo de leitura/vivência do 

contexto escolhido?; permitem relações entre o contexto principal e subtextos escolhidos?; 

possibilitam que os sub-textos coreológicos e sócio-afetivos-culturais sejam evidenciados e 

trabalhados?; e são adequados às possibilidades físicas, intelectuais e emocionais dos 

alunos?” (MARQUES, 2003, p. 99). 

4. No contexto da própria dança onde temos elementos históricos, culturais e sociais da 

dança, tais como, o trato com a história, música, antropologia, estética, apreciação e crítica, 

etc. 

Para a apreensão desses enunciados recorremos às perguntas norteadoras: “como os 

contextos da dança se relacionam ao contexto escolhido?; os contextos da dança estão 

diretamente relacionados aos subtextos e textos escolhidos ou servem simplesmente de 

ilustração à parte?; os contextos da dança permitem revelar, desvelar, desconstruir e 

transformar a rede de relações entre o contexto, sub-textos e textos da dança?; e esses 

contextos são adequados às possibilidades físicas, emocionais e intelectuais dos alunos?” 

(MARQUES, 2003, p. 100). 

Trazendo o discurso da literatura para o campo empírico da pesquisa, ou seja, as 

situações de sala de aula e de entrevistas, pudemos apreender nos episódios os enunciados do 

discurso interacionista para a dança no ensino onde: 

1. Os contextos dos alunos e alunas são levados em consideração e são tomados como 

temas geradores dos textos, sub-textos e contextos da própria dança. 

 

PROTOCOLO - episódio 8 - aula de afro com os 
animadores culturais. 

COMENTÁRIOS 

FP: essa semana a gente começa o trabalho de 
pesquisa, né, o trabalho de pesquisa e de estudo, de 
laboratório, de construção de passos, banco de 
passos,... a gente vai precisar conversar e refletir 
sobre as danças que estão na vida de cada um de 

A situação da aula parte do contexto 
vivido pelos alunos e alunas. 
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vocês, que pode ter haver com as danças de matriz 
africana... e agente vai poder refletir sobre as 
nossas próprias vidas, sobre a nossa identidade, 
sobre os nossos conflitos, as discriminações... aí 
não tem pressa de montar a coreografia, o resultado 
agora... 
FA: mesmo porque não é dançar por dançar... 
FP: é. não e dançar por dançar. A gente ta 
dançando porque a gente ta discutindo a questão 
racial, a gente ta discutindo esse movimento de 
grupos de dança de matriz africana, discutindo os 
quilombos, o que a gente fez o ano passado, discutir 
o papel do homem negro dentro da história do povo 
africano, os mestres, os grandes historiadores, 
poetas, artistas negros, e que deixaram sua marca 
na história de matriz africana, na dança, e os que os 
que estão por aqui hoje, tão construindo isso. Esse 
ano são os grupos, a nossa fonte de pesquisa são os 
grupos, o momento agora é esse, é da gente 
animador procurar os grupos, de pesquisar na 
internet, pesquisar na biblioteca, chamar algum do 
grupo pra dar a oficina juntar os meninos, 
mobilizar os meninos, dizer os meninos que vai ter, 
porque tem muita gente perguntando se vai ter a 
mostra (...)  

 
 
 
 
 
 
 
Fala do aluno e do professor. 
Consciência da necessidade da 
contextualização e reflexão sobre suas 
identidades, sobre seus corpos, com 
relação aos outros e ao mundo que os 
cerca. 

 

2. Ou o seu contrário: os textos, sub-textos e contextos da própria dança são levados a 

problematizar o próprio contexto dos alunos e alunas. 

Escolhemos um episódio da aula de frevo na escola que pudesse exemplificar tal 

discurso detalhadamente.  

O início da aula se deu com uma roda de conversas na qual o professor explicou aos 

alunos e alunas o que eles iriam trabalhar naquele dia, no caso dessa situação didática, a 

diferença do frevo dançado nos dias atuais, como uma dança cênica, e do frevo dançado no 

passado, como uma dança de rua, onde não se tinha a preocupação estética com os passos e os 

movimentos, chamado de “Cinquentão”. 

 

PROTOCOLO - episódio 9 - aula de frevo na 
escola 

COMENTÁRIOS 

FP: então vamos começar galera? então a gente 
está habituado em fazer os movimentos, tesoura, 
rojão, ponta de pé e calcanhar. O que é que vai 
acontecer? Vamos agora pensar um pouco sobre 
essa história que envolve o frevo e seus 
movimentos...No Período, na época, que 

Contexto da dança 
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antecedeu a catalogação dos movimentos... O 
jeito mais aprimorado de se trabalhar para não 
prejudicar a musculatura... mas agente agora, 
vai eliminar um pouco dessa consciência, beleza. 
A gente vai eliminar um pouco dessa 
consciência, só pra mostrar um pouquinho como 
se dançava o cinqüentão. Outra coisa também é 
o peso, certo? Como a maioria dos homens que 
dançavam o cinqüentão em mulheres que 
dançavam também o cinqüentão iam as ruas 
dançar, tomavam uma também...era complicado 
pensar na perfeição do movimento, né? ... 
  

O professor iniciou a aula contextualizando a história do frevo: como ele saiu das ruas 

e recebeu um tratamento cênico, onde os passos foram catalogados para melhor 

aprimoramento da técnica, e preocupação com a estética do movimento. Desta forma ele 

procurou contextualizar a própria dança - sua história, tipos de movimentos e passos, 

reflexões sobre anatomia - para depois iniciar o momento em que os passos e os movimentos 

foram mostrados, ou seja, iniciou a sua aula elencando o contexto da dança Frevo, para se 

chegar aos sub-textos da dança, ou seja, os elementos estruturais que fazem do frevo o que é 

como dança. 

PROTOCOLO - episódio 10 - aula de frevo na 
escola 

COMENTÁRIOS 

FP: Como é que seria, no pensamento de vocês 
como é que seria, no estilo mais... do rojão como 
é que seria o rojão? No pensamento de vocês. 
DA: [ um aluno mostra o rojão] 
FP: isso Junior. 
FP: o que é que a gente tem que pensar. É 
quando eles iam as ruas dançar. É.. eles 
dançavam, mas não rolava, essa preocupação 
que rola hoje, de ter um espaço pro passista 
dançar na rua. As pessoas fazerem uma 
rodinha... até faziam, mas era aquela coisa, né?  

Preocupação com os conhecimentos 
prévios dos alunos e alunas. 
 

 

Nessa passagem é importante destacar a preocupação do professor em reconhecer os 

conhecimentos prévios dos alunos e alunas, antes de ensinar o movimento em sua forma 

estruturada. Emergem desse protocolo, como em outros em que não evidenciamos, os sub-

textos da dança frevo, os seus movimentos estruturantes: os passos tesoura, o rojão, a onda do 

passo, entre outros que emergiram da microanálise de movimentos. 

 

PROTOCOLO - episódio 11 - aula de frevo na COMENTÁRIOS 
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escola 
FP: outro movimento é, tesoura.  
DP [faz o movimento da tesoura] 
FP: cruzou, abriu, cruzou, abriu, cruzou, abriu, 
cruzou, abriu... então, antes era, pro lado, sabe? 
Gaveta. Era um movimento na intenção, a gente faz 
assim, certo? Por que a gente precisa padronizar 
então a coreografia fica mais bonita. Mas quando a 
gente pro chão, vai as ruas, você precisa do seu 
espaço. então vai ser assim: cruzou atrás e abre pro 
lado, agente circula o braço pro lado, sacou? Então, 
façam 8 tesouras normais. 
DA [grupo faz oito passos de tesoura normais] 
FP: agora 8 tesouras cinqüentão  
DA [grupo faz oito tesoura cinqüentão ] 

Sub-textos da dança - elementos 
estruturais da dança 

FP: a gente aprendeu a fazer rojão, tesoura, 
trocadilho... agora gente vai fazer no plano baixo  
DP [ mostra os passos no nível alto e depois no nível 
baixo] 
DA [ o grupo fica tentando fazer o passo] 

Elemento estrutural da dança 
Confusão por parte do professor  
entre plano e nível 

 

 

Imagem 11 - Conjunto de imagens da aula de Frevo na Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus. 
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O discurso sobre os textos da dança, ou seja, os momentos de improvisação, de 

composição e de repertórios, emergiram entre outros protocolos, no episódio a seguir: 

 

PROTOCOLO - episódio 12 - aula de frevo na 
escola 

COMENTÁRIOS 

Então... agora nós vamos separar em trio, vocês vão 
ter cinco minutos pra pensar numa seqüência de oito 
tempos, qualquer passo que você quiser agora. Pode 
utilizar os passos que eu passei também 
FA: mas pode utilizar outros? 
FP: pode utilizar outros que vocês conheçam. Só oito 
tempos. Beleza? Um de oito. Então não é porque é um 
de oito que eu quero oito tesouras, não! Eu quero no 
máximo dois movimentos... eu vou estipular os grupos, 
é? Valendo os cinco minutos.  

 

 

No enunciado que emergiu dessa situação de sala de aula, diferentemente do discurso 

espontaneísta utilizado pelo mesmo professor, como nos revelou o episódio seis e sete de 

nossas análises, o discurso aqui foi analisado como um texto da dança, mesmo sendo um 

momento de improvisação e composição coreográfica, pois, fez com que os alunos e alunas 

experimentassem a dança enquanto arte, e não somente o movimento por si só; permitiu 

relações coerentes com os sub-textos da dança, possibilitando serem evidenciados e 

trabalhados (MARQUES, 1996). 

Por último, a situação didática analisada como sendo um discurso interacionista para a 

dança no ensino nos permitiu apreender o trabalho com o contexto dos próprios alunos e 

alunas, como veremos no próximo protocolo de análise: 

 

PROTOCOLO - episódio 13 - aula de frevo na 
escola 

COMENTÁRIOS 

FP: gente... agora que a gente pôde ver um 
pouco sobre o frevo de hoje e o cinqüentão... a 
gente falou no começo da aula que o cinqüentão 
se dançava nas ruas, na multidão que ficava 
aglomerada, no tumulto... e o frevo hoje, 
dançado cenicamente, o espaço é mais 
ampliado... ninguém precisa ficar grudado com 
ninguém pra dançar, né?....agora vamos juntar, 
num espaço bem restrito, e fazer tesoura 
cinqüentão... 
DA [ os alunos se juntaram fizeram o passo 
tesoura no cinqüentão.] 
FP: agora vamos fazer a mesma tesoura como se 
a gente tivesse dançando no palco. 

Contexto dos próprios alunos trazidos 
para a aula de dança. 
Emerge aqui um sub texto já que o 
professor trabalhou com um elemento 
estruturante do movimento: o espaço. 



 93

DA [ os alunos e alunas fazem o passo tesoura 
separados um dos outros] 
FP: se a gente fosse pensar na vida da gente... o 
que podemos trazer? 
FA: é bem mais fácil dançar separado... ficou 
muito difícil dançar todo mundo grudado...  
FA: porque a gente tem que se entender com o 
outro que esta junto da gente... e às vezes sai 
briga...mas a gente precisa respeitar o outro que 
ta com a gente... 
FA: vixe... nem tinha me tocado disso... 

 

Atentando para o conjunto discursivo sobre o discurso interacionista para a dança no 

ensino, elencamos: 

1. A sala de aula é um momento de reflexão sobre a dança, seus elementos estruturais, 

sócio-afetivos- culturais; 

2. A aula de dança é transversalizada pelos contextos da própria dança, ou seja, os 

elementos da história da dança, sobre anatomia, cinesiologia, crítica, entre outros. 

3. A improvisação e a composição coreográfica são contextualizadas pela própria 

situação didática; 

4. O contexto dos alunos é assumido como desencadeador de reflexões, criações, crítica 

sobre a própria dança, sobre o mundo que os/as cercam e sobre suas próprias identidades. 

Desta forma, no discurso interacionista para a dança no ensino, os alunos e alunas são 

chamados a “traçar relações múltiplas e críticas entre a arte, a educação e a sociedade” 

(MARQUES, 2001, p. 118). 

Finalmente, as análises que emergiram do conjunto discursivo categorizado por nós, 

realizadas em situações de sala de aula e entrevistas, num estudo de caso de uma escola 

pública da Cidade do Recife, onde têm-se aulas de dança em caráter extracurricular, 

promovidas pelo Programa de Animação Cultural da Cidade do Recife, demonstraram 

múltiplos discursos com relação a como se aprende e se ensina dança, numa mesma sala de 

aula tomada como lócus empírico da pesquisa. Discursos múltiplos, porque estão povoados de 

categorias divergentes entre si, pois remontam a pressupostos sobre o que ensinar, como 

ensinar e por que ensinar, incongruentes. No entanto, se conectam, se misturam, e até se 

relacionam numa mesma prática discursiva. 

São assim, também, discursos concomitantes, haja vista terem sido apreendidos em 

muitos episódios na mesma aula, ou situação didática. Queremos dizer, com isso, que 

pudemos apreender, numa mesma aula, tanto um discurso racionalista-objetivista, quanto um 
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discurso interacionista, por exemplo. O discurso racionalista-objetivista esteve muito mais 

visível, nas situações de sala de aula, nas proposições do professor, nos corpos dos alunos, das 

alunas e do próprio professor, nos movimentos e nas ações empreendidas. No entanto, 

entendemos a presença dos outros discursos, o empirista-subjetivista e o interacionista, como 

significativos nas observações e nas entrevistas empreendidas.  

Entendemos que essa tensão geradora entre discursos tão divergentes entre si, mas 

habitantes de uma mesma sala de aula, é a tônica da pós-modernidade, a multiplicidade de 

caminhos produzidos e a serem produzidos por essa constante tensão. 

Os diferentes discursos sobre como se ensina e como se aprende dança numa escola 

pública da Cidade do Recife, onde se têm aulas de dança em caráter extracurricular, 

promovidas pelo Programa de Animação Cultural da Cidade do Recife, nos revelaram 

também enunciados sobre os corpos que dançam. Sobre esses corpos dançantes, múltiplos e 

únicos, objetos e sujeitos, polissêmicos, que são instituídos/instituintes pelos diferentes 

discursos pedagógicos sobre a dança no ensino, é o que trataremos a seguir. 

 

4.2 SOBRE O POPULAR, O CULTO E O MASSIVO: OS DISCURSOS SOBRE O 

CORPO NA DANÇA NO ENSINO 

 

A análise dos enunciados sobre os processos de ensinar e aprender dança em uma 

escola pública da Cidade do Recife, de caráter extracurricular, sob a responsabilidade do 

Programa de Animação Cultural - PAC, ligado diretamente à Secretaria de Educação do 

município, revelou, preliminarmente, que a tensão entre os discursos analisados anteriormente 

constrói/constitui inúmeros corpos na dança no ensino. 

Retomando, mesmo que resumidamente, a “Cena Seis” do nosso marco teórico, vimos 

que o corpo é uma construção social, sendo considerado espaço e reflexo de cultura. Ele 

adquire significado a partir de experiências sociais e culturais do indivíduo em seu grupo.  

 
Sua postura, forma, sua disposição, suas manifestações e sensações geram 
signos que são compreendidos por uma imagem construída e significada 
pelo interlocutor. Os gestos e movimentos desse corpo também são 
construídos, aprendidos no convívio em sociedade - seja diretamente, no 
contato interpessoal, ou por imagens e representações veiculadas por meios 
de comunicação (SIQUEIRA, 2006, p. 42). 
 
 

Diante de uma era globalizada, e em meio à fragmentação e à multiplicidade de estilos 

e culturas, as sociedades contemporâneas são marcadas pela dúvida e pela instabilidade, 
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dando origem a novos sujeitos que reúnem em suas características corpóreas a incrível 

habilidade de transitarem livremente entre territórios até então ditos incompatíveis. E a 

hibridação parece algo cada vez mais comum entre aqueles que convivem em meio a 

sociedades contemporâneas e, neste caso, mais especificamente na área da dança. 

Como já mencionado no “Movimento Dois”, Laurence Louppe (2000) traz a  

hibridação como sendo 

 
o destino do corpo que dança, um resultado tanto das exigências da criação 
coreográfica, como da sua própria formação. A elaboração de zonas 
reconhecíveis da experiência corporal, a construção do sujeito através de 
determinada prática corporal, torna-se então, quase impossível (LOUPPE, 
2000, p. 31). 
 
 

Entendemos assim, que os corpos híbridos, mesmo mantendo resquícios de sua 

identidade, encontram estratégias de deslizar entre técnicas de dança até então incompatíveis. 

As informações do meio se instalam no corpo modificando-o e fazendo com que o mesmo, 

embora continue se comunicando com o ambiente externo, agora modifique sua maneira de se 

relacionar, ele agora cria novas formas de troca. E para cada novo tipo de aprendizado que o 

corpo recebe, novas redes particulares de conexão se criam e jamais se perdem.  

Desta forma, o corpo híbrido não limita a um único tipo de código, transitando por 

entre os territórios da dança, assumindo diferentes representações cênicas e mantendo a 

excelência em cada uma das práticas que executa. 

Acreditamos que a hibridação de corpos baseada no princípio da interculturalidade, 

reconhecendo na fusão de elementos aparentemente díspares a própria essência da dinâmica 

social, influi positivamente para uma educação culturalmente diversificada, seja na educação 

totalizante, seja no ensino da dança em particular. 

Trazendo à tona os objetivos da pesquisa, analisar os discursos pela interculturalidade 

produzidos por diferentes forças sociais, literatura acadêmica, situações da sala de aula e 

entrevistas buscando apreender como emergem os enunciados sobre as formas de dança - as 

danças populares, danças eruditas, bem como das danças da cultura de massa - na dança no 

ensino em escolas públicas na Cidade do Recife, fomos procurar analisar nos dados empíricos 

condições de emergência dos discursos sobre o corpo que dança. 

A observação das ações, gestos, movimentos, passos de dança dos alunos e alunas que 

freqüentaram as aulas de dança no período da pesquisa de campo nos revelou uma infinidade 

de corpos contentores de uma polissemia de significados, pois: 
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• Os corpos não se apresentavam como corpos fechados e homogêneos, sendo 

categorizados por nós como corpos abertos e heterogêneos, essencialmente múltiplos. 

• Diferentes formas de dança: danças populares, danças cultas e danças da cultura 

massiva, construíam/reconstruíam esses corpos dinamicamente, seja nas situações de sala de 

aula, seja em situações da vida social e cultural dos alunos e alunas. 

• Os corpos convivem na tensão entre a hibridação e a mestiçagem na dança. 

• Existem particularidades na constituição desses corpos dançantes, determinados pela 

intencionalidade dos discursos sobre como se ensina e se aprende dança: dos corpos 

múltiplos, que estão na tensão entre a hibridação e a mestiçagem, emergiram discursos pelo 

corpo tomados como objeto/instrumento e discursos pelo corpo tomados como sujeitos. 

 

OS DISCURSOS SOBRE O CORPO NA DANÇA NO ENSINO: CORPOS 

MÚLTIPLOS 

 

Das observações das ações, movimentos, falas, gestos e passos dos alunos e alunas, 

emergiram enunciados sobre o corpo constituídos/constituídos por diferentes formas de dança. 

Aqui iremos recorrer a descrições e análises dos enunciados que foram categorizados para 

melhor visualização dos próprios achados pelo leitor, como as danças populares, as danças 

cultas e as danças de cultura de massa. Reiteramos aqui que não apreendemos tais enunciados 

de forma homogênea e linear como veremos a seguir: as danças se misturaram, hora se 

sobressaindo uma sobre outra, dando formas a outras danças. É importante salientar que os 

corpos, como múltiplos e heterogêneos, não carregam essas divisões e binarismos, podendo 

ser observados na mesma situação de sala de aula, o mesmo corpo carregando as marcas das 

várias técnicas e estilos de dança, como veremos a seguir: 

• Danças populares: emergiram dos protocolos de análise passos do frevo, maracatu, 

maculelê, danças de matriz africana, côco, caboclinho; 

• Danças cultas: emergiram dos protocolos de análise passos e movimentos que se 

remetiam ao balé clássico; 

• Danças da cultura de massa: foram apreendidos dos protocolos passos e movimentos 

contidos em danças da mídia televisiva, de grupos como “Calipso”, “Calcinha Preta”, “Garota 

Arrumada” dentre  outros. 

No protocolo a seguir, observamos, como em outros protocolos, os alunos e alunas 

criando movimentos a partir da dança contemporânea,  
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PROTOCOLO - Episódio 14 - aula de 
dança de matriz africana para os 
Animadores Culturais 

COMENTÁRIOS 

(13’00/ 13’14) 
Alunos esperando o professor 
DA [Dois alunos fazendo movimentos de 
braço e tronco, provenientes da Dança 
Contemporânea] 

Enquanto os demais alunos aguardavam a 
mudança de música, dois alunos improvisaram 
uma seqüência de dança contemporânea. 

 

 

Imagem 12 - conjunto de imagens da aula de Afro para os Animadores Culturais 

 
PROTOCOLO - Episódio 15 - aula de 
dança de matriz africana para os 
Animadores Culturais 

COMENTÁRIOS 

(26’30/26’38) 
D [movimentos com tronco e braços no plano 
médio, com pernas se afastando e juntando] 

DA [movimentação proveniente da dança de 
rua 

Todos os alunos estavam fazendo uma 
movimentação de matriz africana. Um aluno, 
que também estava realizando a atividade, 
quando terminou improvisou um seqüência 
com passos da dança de rua. 
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Com o decorrer das observações e o próprio convívio com o grupo, pudemos perceber 

que os corpos dos alunos e das alunas são impregnados de “colagens” corporais, construídas 

ao longo de suas vidas. Assim, ao longo de suas histórias de vida pessoal, percebemos que 

eles e elas vão interiorizando certo manancial de códigos corporais - movimentos, passos de 

dança, técnica de dança, que vão construindo/constituindo sua identidade e sua maneira de ver 

a dança. No caso do protocolo descrito acima, temos um aluno, numa aula de dança afro, que 

em certo momento, traz sua história de vida, inscrita em seu corpo, trazendo para a aula uma 

dança de rua. 

 

Imagem 13 - conjunto de imagens da aula de Afro para os Animadores Culturais 

 

Da mesma forma, emergem enunciados cujas danças populares e a dança clássica 

estiveram em evidência nos corpos e nas falas dos alunos e alunas. 
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Imagem 14 - conjunto de imagens da aula de Afro para os Animadores Culturais 

 
 

Acima temos os dois alunos no lado direito, realizando uma dança de Cavalo-

Marinho, enquanto a professora explicava um passo de matriz africana. Foi interessante 

observar que os passos de dança de matriz africana, com movimentos dos pés e pernas, se 

remetiam à dança popular pernambucana. 

Em outros momentos, tanto na aula com os Animadores Culturais, quanto nas 

situações de sala de aula, observamos movimentos e passos da dança clássica. 

Trouxemos um dos episódios para as nossas análises: 

 

Imagem 15 - conjunto de imagens da aula de Frevo na Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus. 
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Imagem 16 - conjunto de imagens da aula de Afro na Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus. 

 

Destacamos nos episódios anteriores a presença da técnica de dança clássica nos 

corpos dos alunos e alunas, nas aulas de dança, apesar de não termos observado nenhuma aula 

durante a pesquisa de campo dessa técnica de dança em específico. 

O mesmo aconteceu com relação às danças da cultura de massa: apesar de, em 

nenhum momento, termos observado aulas que remetessem às danças da mídia, os corpos dos 

alunos e das alunas estavam impregnados com tais “colagens” corporais, o que não nos 

causou impacto haja vista a demanda de danças que estão em circulação. 
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Imagem 17 - conjunto de imagens da aula de Afro na Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus. 

 

Neste momento, ressaltamos, mesmo que de maneira resumida, os discursos sobre 

sexualidade e gênero na dança, denotando um discurso hipersexualizado dos corpos 

(GEHRES, 2008). As observações revelaram a presença de muitos episódios contentores 

dessas referências. Desde as roupas apertadas, com o abdômen à mostra das meninas, saias 

curtas, passando por falas e expressões que se remetiam à mulher de forma muito pejorativa, 

nos remetem, mesmo que de maneira subliminar, às dúvidas e às insinuações acerca do 

gênero e da sexualidade na dança no ensino. 

Não iremos discorrer sobre a questão de gênero e de sexualidade no ensino da dança, 

podendo essas reflexões ficarem para estudos futuros. Sabemos que a dança, ensinada de uma 

maneira crítica e contextualizada, é uma forma de reflexão sobre os papéis sociais masculino 

e feminino como também da materialização de comportamentos sexuais (HANNA, 1999, 

GEHRES, 2008, MARQUES, 1996). Da forma que encontramos, as questões sobre gênero e 

sexualidade passaram despercebidas ou foram silenciadas na sala de aula. 

Retomando a questão da pesquisa, apreender os discursos sobre as danças populares, a 

danças cultas e as da cultura de massa, em situações de sala de aula e entrevistas, as análises 

dos episódios trazem à tona a diversidade de formas de dançar do grupo de jovens que faz 

aulas de dança, em caráter extracurricular, numa escola da Rede Municipal da Cidade do 

Recife. 
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Aqui evidenciamos que os conceitos sobre o que é dança popular, o que é dança culta 

e o que é dança da cultura de massa não conseguem mais definir como antes as situações de 

ensino e aprendizagem, pois esta parece não ser mais unicamente erudita, ou unicamente 

massiva, muito menos genuinamente popular. 

No entanto, percebemos a tensão em relação à mestiçagem e à hibridação no corpo 

que dança. Nos indagamos muitas vezes, nessa etapa das análises: será que podemos afirmar 

que os corpos dos alunos e alunas, nas situações de sala de aula de dança, são híbridos? Ou 

será que a multiplicidade de formas e estilos que emergiram dos enunciados leva-nos a 

afirmar que estão apenas na superficialidade, não transformando a estrutura essencial do 

sujeito, apenas enriquecendo-o pela acumulação de outras heranças culturais? 

O que podemos entender, neste momento, é que os enunciados que emergem das falas 

em situação de entrevista tenderam a explicitar o convívio dialógico com as diferenças, 

calcado num pressuposto intercultural, pois neles encontramos: 

• Conhecimento sobre várias formas/técnicas de dança; 

• O sentimento e a necessidade de conhecer coisas novas por parte dos alunos e alunas, 

advindas de outras culturas, de conhecer o outro, o novo, extrapolando seus próprios 

horizontes; 

• Mas, ao mesmo tempo, reivindicavam a sua cultura como parte integrante e 

importante na construção de suas identidades 

Tais discursos podem ser evidenciados nas falas de uma aluna e de dois alunos: 

 “eu gostei da aula, por incrível que pareça, eu gostei mais dessa aula do que a do afro, por 

incrível que pareça, apesar que todo mundo sabe que eu adoro afro, por incrível que pareça 

porque eu detesto frevo, eu detesto frevo, mas hoje eu pude conhecer melhor sobre o frevo... 

gostei.” (aluna na aula de frevo na escola). 

 “Pra a gente dizer que não gosta de uma coisa é preciso que a gente conheça...entre em 

contato... não aceito quem fala que não gosta de afro, mas nunca dançou um afro na vida” 

(aluno na aula de dança afro). 

“... eu vim do brega, eu sou bailarino do brega, eu aprendi a dançar popular a um ano, a 

maioria das pessoas aqui, que me conhecem, pensam que eu vim do afro, mas eu nunca 

dancei afro em minha vida. Eu aprendi a dançar popular olhando, eu não sabia quase nada 

do frevo. Eu acho que cada um tem sua base e a gente entre em contato com outras coisas 

que completam” (fala de uma aluno) 

No entanto, não podemos perder de vista que a hibridação não é simplesmente uma 

questão de misturar identidades, de misturar danças ou formas de dançar. Não podemos 
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também esquecer que o discurso pela interculturalidade, muitas vezes, é identificado como 

um sinônimo de assimilação e de consenso, e que, desta forma, “servem de apoio aos modelos 

democráticos neoliberais de identidade” (MCLAREN, 1997, p. 18).  

Remetemo-nos à proposta que este trabalho assumiu por interculturalidade, 

consideramos que a relação entre culturas diferentes, entendidas como contextos complexos, 

produz encontros/confrontos entre visões de mundo que muitas vezes se contrapõem 

(FLEURI, 2001). E, ainda, que a interação entre elas pode possibilitar a instituição de modos 

híbridos (CANCLINI, 2008) e polifônicos (BAKHTIN, 1992), de produzir subjetividades, 

como também de entender a realidade e a ação sobre ela. Operacionalizada como “uma 

pedagogia do encontro levada às últimas conseqüências” (FLEURI, 2000, p. 77), “uma 

vivência sócio-afetiva” (COLECTIVO AMANI, 1994, p. 19), “uma pesquisa sociopoética” 

(GAUTHIER, 2001, p. 15) ou “uma experiência de apoio social” (VALLA, 1998, p. 157), 

este entendimento de educação intercultural enfatiza a relação entre sujeitos - individuais e 

coletivos - de diferentes culturas, buscando possibilitar uma produção efetivamente plural de 

sentidos e lugares sociais. 

Desta forma, apesar da análise dos discursos em situação de entrevista nos levar para o 

campo discursivo pela interculturalidade, podemos afirmar que o conjunto discursivo que 

emergiu das práticas/ações/movimentos/danças em situação de sala de aula não nos trouxe 

tais assertivas, pois os corpos, apesar de serem constituídos/construídos por diferentes 

técnicas/formas de dança, apenas “hospedam tais técnicas”, sem confronto, nem contradições. 

Podemos apreender, assim, que o corpo dos alunos e alunas está tensionado como 

produtor/produto de um discurso por um corpo idealizado, que emergiu nas falas e em 

situações de entrevistas, e de um discurso por corpo múltiplo, mas que não é híbrido, 

percebido nas ações, movimentos e gestos praticados em sala de aula. 

Para Gehres (2008), essa tensão entre o idealizado e o percebido “formaliza corpos-

identidade efectivamente possuídos pelo e possuidores do turbilhão 

comunicacional/informacional a que nos submetemos, e que também criamos e recriamos 

diariamente” (GEHRES, 2008, p. 118). 

Nos discursos sobre os corpos na dança no ensino, anunciado por um estudo de caso, 

numa sala de aula de dança, de caráter extracurricular, podemos afirmar que existem 

particularidades e divergências na constituição desses corpos dançantes, determinados, 

principalmente, pela intencionalidade dos discursos sobre como se ensina e se aprende dança: 

dos corpos múltiplos, que estão na tensão entre a hibridação e a mestiçagem, emergiram 
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concomitantemente discursos pelo corpo tomados como objeto/instrumento e discursos 

pelo corpo tomados como sujeitos. 

Os corpos tomados como objeto/instrumento nos remeteram a um corpo forjado para 

ser instrumentalizado, treinado e formatado por uma ou várias técnicas/formas de dança; que 

recebe ordens, sem criticá-las; é um corpo disciplinado para realizar um passo de dança ou 

uma coreografia. 

Contraditoriamente, observamos os corpos como sujeitos, na medida em que, apesar 

de construído/constituído dentro de um discurso dicotômico, esse corpo permite a circulação 

dos outros significados para o corpo na dança e a dança no ensino, porque se revelou um 

corpo aberto e sociocultural. As “vozes” desses corpos também nos fizeram entendê-los como 

sujeitos, capazes de transformações, como ficou registrado na fala do professor e do aluno em 

situação de entrevistas: 

“Mesmo porque não é dançar por dançar... (Fala do aluno)... é não e dançar por dançar. A 

gente ta dançando porque a gente ta discutindo a questão racial, a gente ta discutindo esse 

movimento de grupos de dança de matriz africana, discutindo os quilombos, o que a gente fez 

o ano passado, discutir o papel do homem negro dentro da história do povo africano, os 

mestres, os grandes historiadores, poetas, artistas negros, e que deixaram sua marca na 

história de matriz africana, na dança, e os que os que estão por aqui hoje, tão construindo 

isso” (Fala do professor). 

“(...) por que a gente calou a boca quando Gerdau fez o que fez com Rodrigo, discriminou ele 

e a gente calou a boca, a gente calou a boca com o a história do Xangôzinho, da escola Dom 

Helder, não deixaram entrar e foi aquela rebelião todinha dentro da escola, a gente se calou 

com a escola municipal Tejipió, que não deixou, se calou com a Balbina, que colocou 

Jerônimo pra fora que disse a coisa afro, coisa de negro não se faz. A gente já começou 

mudar alguma coisa, foi botar um espetáculo de dança afro no Bolsa escola, o público 

gostou, bateu palma e a gente foi super elogiado, e eles querem outro espetáculo.[...], e que 

isso gire dentro das escolas, que passe pelos processos das escolas, até porque é direito, 

existe uma lei a lei dez mil do governo Lula, e pra isso, é pra trabalhar a questão racial, das 

matrizes africanas na escola, então a gente não ta fazendo nada fora da lei, que é fora do 

direito (...)” (fala do professor) 

“a gente ta pedindo que se cumpra uma lei que ta ai. E agora a questão indígena está aí. 

Então a função da gente quanto educador fazer isso acontecer. E não fazer como muitos 

professores da rede que pega isso e não fala, esconde, e passe, né. O mês da consciência 

negra faz parte do ano letivo da escola, só se vocês tirarem isso do ano letivo da rede, e não 
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tem como então tem que ser feito, o trabalho tem que ser feito nas escolas com a GAC. (...)” 

(fala do professor) 

“Vocês estão em processo de formação, é uma das lutas da gente da gerencia ter esse 

processo de formação, não ser um estágio por ser um estágio, pegar todo muito colocar na 

escola, porque todo mundo entende que faz dança... e vai pra lá... tem um exemplo na semana 

passada: uma diretora contratou um menino pelo mais educação, o menino dança o 

caboclinho muito bom, foi levar os alunos pra casa do carnaval e quando chegou lá, foi dizer 

que os índios eram animais, que os índios mataram muita gente, que eles estão em extinção, 

graças a deus, e as crianças repetindo isso. E a diretora disse: mas ele dança muito bem. 

Sim, ele dança muito bem, mas ele está trabalhando enquanto educador, o que adianta ser 

um bom bailarino e quando abrir a boca eu não saber o que está falando. Não ter 

propriedade do que está falando” (Fala da Gerência de Animação Cultural). 

Nesse sentido, entendemos que a dança no ensino, nesse estudo de caso, tende a 

construir/constituir um discurso intercultural, visto que torna o corpo mensagens, mensageiros 

de discursos artísticos-político-pedagógicos, possuidores de significados, capazes de 

transformar as perspectivas funcionalistas-intrumentalizantes, para corpos significantes, 

instrumentalizados e críticos. 

Dentro das reflexões de Marques (2003, 2001, 1996), Stinson (1995) e Gehres (2008), 

que propõem sistematizações político-pedagógicas que “apontam para a superação da 

dicotomia objeto/sujeito, moderno/pós-moderno”, também sugerida por nossa pesquisa, 

apontamos para um reconhecimento do corpo não mais como objeto e sujeito, mas sim como 

um “corpo caótico, imaterial, significação, limite, relacional, transitório, em outras palavras, 

fractal” (GEHRES, 2008, p. 178). No entanto, em nossas análises, apreendemos que o corpo 

objeto e o corpo sujeito não desaparecem: eles existem, co-existem, posicionando-se em todos 

os lugares ao mesmo tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trazer para esta pesquisa duas áreas do conhecimento – a dança e a educação – foi 

mergulhar nos nossos mundos vividos como artista, pesquisadora e pedagoga. Foi também um 

desafio para nós, dada a amplitude da temática, e pela escassez de estudos na área. Em muitos 

momentos caminhamos sozinhas, fazendo e refazendo caminhos, descobrindo novos 

instrumentos de análise, redirecionando os nossos olhares sobre o problema da pesquisa, 

nossos passos, nossos “movimentos”.  

Mas foi também um mergulhar em relações humanas intensas, em transformações sem 

volta em nossas danças/pesquisas. Assim, como na composição de um espetáculo de dança, 

cada parte dessa pesquisa transcendeu os limites da investigação fundada na lógica, indo ao 

encontro da estética e da criatividade. Isso porque acreditamos como Barreto (2004) que as 

experiências de pesquisar e de dançar se devam entrelaçar enquanto se busca o sentido da 

dança na formação humana. 

 Ao longo dessa dissertação, descrevemos e analisamos os discursos sobre e para o 

corpo na dança no ensino, tendo a educação intercultural como uma categoria teórica 

norteadora de nossas reflexões e análises. Queríamos apreender como se estabeleciam os 

enunciados sobre as danças populares, danças eruditas, bem como das danças da cultura de 

massa na dança no ensino em escolas públicas na Cidade do Recife. Para se chegar aos 

objetivos traçados, tornou-se necessária a análise dos discursos sobre como se ensina e como 

se aprende dança, bem como a análise e descrição dos discursos construídos/instituídos sobre 

o corpo na dança no ensino. 

Foi premissa definir que, diferentemente de outros trabalhos acadêmicos que 

estabelecem como categoria Dança-Educação - remetendo-se a uma longa tradição de luta 

pela inserção da dança como componente curricular obrigatória na escolarização básica e 

secundária - e Ensino de Dança - referente ao processo de ensino-aprendizagem da dança 

vivido em qualquer instituição de caráter mais ou menos formal, como por exemplo as 

academias de balé, dança de salão etc., - escolas privadas de dança - e não exclusivamente ao 

processo desenvolvido na rede de ensino básico e secundário, falamos neste trabalho de 

Dança no Ensino, para designar o ensino da dança que se estabelece em instituições públicas 

de ensino, em caráter extracurricular. A predominância da dança ser ensinada com este 

caráter, já atestada por Gehres (2008) em sua pesquisa de doutoramento, foi confirmada por 

nós, na nossa pesquisa exploratória para delimitação de nosso campo empírico: na proposta 
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curricular da cidade do Recife, a dança não é reconhecida como linguagem específica na área 

de Artes. 

Considerando os dados da realidade, ficou delimitado o nosso campo empírico: 

escolhemos como campo de pesquisa as aulas de dança oferecidas na rede de ensino pública 

da cidade do Recife, na forma em que a encontramos: como atividades extracurriculares nas 

escolas, realizadas por Programas de cunho institucional ou com outros vínculos. O Programa 

de Animação Cultural da Prefeitura do Recife foi escolhido para realizarmos a nossa 

investigação, em função de alguns critérios: o PAC está inserido numa política pública de 

âmbito municipal, gestado pela Secretaria de Educação da Cidade do Recife; por estar 

funcionando nas escolas municipais diariamente, e não somente nos finais de semana; por 

atender exclusivamente os/as alunos/as matriculados nas escolas do município.  

Dentre as várias “frentes de trabalho” que foram sendo construídas ao longo da 

pesquisa, a pesquisa bibliográfica foi de extrema importância. Dada a complexidade da 

temática, elencamos as categorias sobre a Dança, a educação e o sujeito contemporâneo, 

tomando como premissa os discursos sobre ensino e aprendizagem que emergiram na dança 

no ensino ao longo do tempo e do espaço, tendo como objetivo situar a pesquisa dentro dos 

diferentes discursos que norteiam a dança no ensino, buscando uma proposta que pudesse 

dialogar com a interculturalidade e os processos de hibridação cultural. 

Em outro “Movimento”, situamos o conceito de cultura no qual nos filiamos, bem 

como as discussões sobre a identidade cultural na pós-modernidade e do conceito de 

hibridação, trazidos para o campo teórico de nosso estudo pelas próprias questões desta 

pesquisa, que se propuseram a refletir sobre as danças que não cabiam mais no culto ou no 

popular, e que surgem de seus cruzamentos ou em suas margens. Nos “passos” desse 

movimento, trouxemos também o diálogo com os teóricos que discutem o campo difuso do 

multiculturalismo e da educação intercultural. Por fim, trouxemos uma “cena” propositiva 

para a dança no ensino calcada numa perspectiva intercultural, podendo colaborar com a 

percepção da ampliação do conceito de dança que ainda circula no campo educacional ainda 

representada como produções e reproduções de repertórios estereotipados em festas 

comemorativas de final de ano (MARQUES, 2003). 

A definição de nosso campo teórico-metodológico se deu a partir de uma perspectiva 

pós-moderna, considerando as abordagens da pesquisa apresentadas por Green e Stinson 

(1994), como as mais adequadas para o nosso estudo. Em suas pesquisas, voltadas para a área 

de dança, as autoras apontam uma variedade de propostas que “surgiram em resposta ao 

reconhecimento das limitações da tradição positivista na pesquisa” (GREEN; STINSON, 
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1994, p. 92), apresentando algumas tipologias qualitativas, nas quais elegemos duas para 

trazer para o campo teórico - metodológico desse trabalho: a pesquisa emancipatória e a 

pesquisa desconstrutivista. 

Quanto aos procedimentos de análise, nos inspiramos em alguns elementos que 

compõem a Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO) proposta pelo teórico 

Norman Fairclough (2001) que também reúne o pensamento social e político relevante para o 

discurso e a linguagem. Tal aporte metodológico foi uma tentativa de elaborar uma 

combinação efetiva e útil de análise textual e outros modos de análise social. 

Quanto aos instrumentos de análise, adotamos diferentes procedimentos de 

investigação, tais como a entrevista semi-estruturada e a observação de campo. Foram 

também utilizadas observações das aulas de dança. Para tal, utilizamos a videografia, ou 

registro em vídeo de atividades humanas, pois com esse instrumento metodológico pôde-se 

recuperar mais detalhadamente a densidade das ações comunicativas e gestuais. Outro 

instrumento utilizado em nossas análises, que chamamos de “microanálise dos movimentos 

através do congelamento das imagens videografadas”, foi de extrema importância no 

momento da escrita da pesquisa e na análise dos dados. 

Desta forma, após uma categorização preliminar dos dados coletados das situações de 

sala de aula e entrevistas, retornamos à nossa pesquisa bibliográfica, e pudemos triangular os 

dados, que foram categorizados e analisados, à luz do aporte metodológico, já citado 

anteriormente. Dentro do quadro traçado no nosso arquivo, identificamos as idéias-força 

contidas nos nossos protocolos de análise, no qual iniciamos um novo processo de 

categorização, a partir dos enunciados que se aproximavam, bem como dos que se 

distanciavam entre si. 

Trazendo o objetivo geral de nosso estudo, analisar os discursos pela 

interculturalidade produzidos por diferentes forças sociais, literatura acadêmica e situações da 

sala de aula, buscando apreender como emergem os enunciados sobre as danças populares, 

danças eruditas, bem como das danças da cultura de massa na dança no ensino em escolas 

públicas na Cidade do Recife, e os objetivos específicos, identificar e analisar os discursos 

sobre os modelos de ensino e aprendizagem na dança no ensino que emergem nas aulas de 

danças e situações de entrevista, e identificar nas aulas de dança a presença/ausência/diálogo 

intercultural, podemos afirmar que conseguimos apreender as condições de emergência dos 

discursos delimitados em nosso objetivo. 

As análises que emergiram do conjunto discursivo categorizado, realizados em 

situações de sala de aula e entrevistas, num estudo de caso de uma escola pública da cidade do 
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Recife, onde têm-se aulas de dança em caráter extracurricular, promovidas pelo Programa de 

Animação Cultural da Cidade do Recife, demonstraram múltiplos discursos com relação a 

como se aprende e se ensina dança, numa mesma sala de aula, tomada como lócus empírico 

da pesquisa. Discursos múltiplos, porque estão povoados de categorias divergentes entre si, 

pois remontam a pressupostos sobre o que ensinar, como ensinar e por que ensinar, 

incongruentes. No entanto, se conectam, se misturam, e até se relacionam numa mesma 

prática discursiva. 

São assim, também discursos concomitantes, haja vista terem sido apreendidos em 

muitos episódios na mesma aula, ou situação didática. Queremos dizer, com isso, que 

pudemos apreender, numa mesma aula, tanto um discurso racionalista-objetivista, quanto um 

discurso interacionista, por exemplo. O discurso racionalista-objetivista esteve muito mais 

visível, nas situações de sala de aula, nas proposições do professor, nos corpos dos alunos, das 

alunas e do próprio professor, nos movimentos e nas ações empreendidas. No entanto, 

entendemos a presença dos outros discursos, o empirista-subjetivista e o interacionista, como 

significativos nas observações e nas entrevistas empreendidas.  

Entendemos que essa tensão geradora entre discursos tão divergentes entre si, mas 

habitantes de uma mesma sala de aula, é a tônica da pós-modernidade, a multiplicidade de 

caminhos produzidos e a serem produzidos por essa constante tensão. 

Os diferentes discursos sobre como se ensina e como se aprende dança nos revelaram 

também enunciados sobre os corpos que dançam.  

Sobre esses corpos dançantes, múltiplos e únicos, objetos e sujeitos, polissêmicos, que 

são instituídos/instituintes pelos diferentes discursos pedagógicos sobre a dança no ensino, 

podemos afirmar, diante das observações das ações, gestos, movimentos, passos de dança dos 

alunos e alunas que freqüentaram as aulas de dança no período da pesquisa de campo, nos 

revelou uma infinidade de corpos contentores de uma polissemia de significados, pois: 

• Os corpos não se apresentavam como corpos fechados e homogêneos, sendo 

categorizados por nós como corpos abertos e heterogêneos, essencialmente múltiplos. 

• Diferentes formas de dança: danças populares, danças cultas e danças da cultura 

massiva construíam/reconstruíam esses corpos dinamicamente, seja nas situações de sala de 

aula, seja em situações da vida social e cultural dos alunos e alunas. Aqui evidenciamos que 

os conceitos sobre o que é dança popular, o que é dança culta e o que é dança da cultura de 

massa não conseguem mais definir como antes as situações de ensino e aprendizagem, pois 

esta parece não ser mais unicamente erudita, ou unicamente massiva, muito menos 

genuinamente popular. 
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• Os corpos convivem na tensão entre a hibridação e a mestiçagem na dança.  

• Existem particularidades na constituição desses corpos dançantes, determinados pela 

intencionalidade dos discursos sobre como se ensina e se aprende dança: dos corpos 

múltiplos, que estão na tensão entre a hibridação e a mestiçagem, emergiram discursos pelo 

corpo tomados como objeto/instrumento e discursos pelo corpo tomados como sujeitos. 

Os corpos tomados como objeto/instrumento nos remeteram a um corpo forjado para 

ser instrumentalizado, treinado e formatado por uma ou várias técnicas/formas de dança; que 

recebe ordens, sem criticá-las; é um corpo disciplinado para realizar um passo de dança ou 

uma coreografia. 

Contraditoriamente, observamos os corpos como sujeitos, na medida em que, apesar 

de construído/constituído dentro de um discurso dicotômico, esse corpo permite a circulação 

dos outros significados para o corpo na dança e a dança no ensino, porque se revelou um 

corpo aberto e sociocultural. 

Nesse sentido, entendemos que a dança no ensino, nesse estudo de caso, tende a 

construir/constituir um discurso intercultural, visto que torna o corpo mensagens, mensageiros 

de discursos artísticos-político-pedagógicos, possuidores de significados, capazes de 

transformar as perspectivas funcionalistas-intrumentalizantes, para corpos significantes, 

instrumentalizados e críticos.  

Dentro das reflexões de Marques (2003, 2001, 1996), Stinson  (1995) e Gehres (2008), 

que propõem sistematizações político-pedagógicas que “apontam para a superação da 

dicotomia objeto/sujeito, moderno/pós-moderno”, também sugerida por nossa pesquisa, 

apontamos para um reconhecimento do corpo não mais como objeto e sujeito, mas sim como 

um “corpo caótico, imaterial, significação, limite, relacional, transitório, em outras palavras, 

fractal” (GEHRES, 2008, p. 178). No entanto, em nossas análises, apreendemos que o corpo 

objeto e o corpo sujeito não desaparecem: eles existem, co-existem, posicionando-se em todos 

os lugares ao mesmo tempo. 

Muitas questões que não puderam ser refletidas emergiram desse estudo, e que 

precisam ser objeto de estudo de outras pesquisas, a exemplo: (A) dos discursos sobre o 

gênero, dos corpos hiperssexuados e assexuados e a sua relação com o ensino da dança; (B) os 

discursos da mídia e sua influência para o ensino da dança: como a indústria cultural tem 

forjado um discurso em que os programas de televisão, a exemplo da “Dança dos Famosos” 

(quadro de muita audiência no Domingão do Faustão) ou as músicas, a exemplo “Vem 

dançar, vem dançar, o Tigrão vai te ensinar” (trecho de musica do Bonde do Tigrão) são os 

próprios professores de dança, e onde a televisão torna-se uma sala de dança.  
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Esperamos que outros “Movimentos” se iniciem e que as “cortinas” se abram para que 

as nossas danças/pesquisas tornem-se cada vez mais instigantes, e que aumentem as 

contribuições e as possibilidades de construção de conhecimentos sobre a dança e o seu 

ensino.  

Assim, o “espetáculo” termina, as luzes se apagam, pois tanto o ato de dançar quanto o 

de pesquisar é efêmero e único... Até que outras danças/pesquisas aconteçam. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
 

 
PERGUNTAS NORTEADORAS DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA A SER 

REALIZADA COM O PROFESSOR DE DANÇA 
 
 

Roteiro de Apresentação 

• Breve apresentação da Pesquisa 

Situar a entrevista como uma das atividades da pesquisa que visa compreender as 

Concepções de dança e do seu ensino presentes nas práticas docentes dos professores que 

ensinam dança em escolas públicas da Cidade do Recife. 

• Esclarecer algumas questões/duvidas por parte do entrevistado para um diálogo 

claro  

• Considerações finais por parte do entrevistado 

• Agradecimentos pelo apoio e colaboração 

 

 

Nome: _______________________________________ 
Sexo: (    ) Masculino  (   ) Feminino 
Idade: ____________ 
Formação: ____________________________________ 
Função: ______________________________________ 
Tempo de atuação em educação: __________________ 
Ciclo/módulo/série que leciona: ___________________ 

 
 

 
Reconhecimento do professor 
 
Como inicialmente expliquei, nossa entrevista será um conversa sobre Dança e a sua prática 
em sala de aula. Gostaria de conversar com você sobre as significações desse saber, para 
você, professor/a. Inicialmente gostaria que você falasse um pouco sobre os primeiros 
contatos e experiências com a dança.   
 

• Qual a primeira imagem que lhe vem a mente quando falo a palavra DANÇA? 
• Você poderia me contar sobre a sua formação e o que levou você a ser professor de 

dança? Você é/foi bailarino? De quê? 
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Discussão sobre a prática docente do professor (Concepções/ ensino) 
 

• E sobre as suas aulas... 
• Como você as planeja? 
• Baseia-se em que?  
• Você poderia me descrever como é sua aula desde a hora que você entra em sala até o 

momento de saída dos alunos. 
• Você deve ter em sala de aula alunos muito diferentes: quanto a etnia, gênero, 

vontades... como isso é tratado em sala de aula?  
 

Discussão sobre os documentos que norteiam a prática 
 

• Quanto aos documentos que norteiam a prática docente... 
 
• Que documentos você conhece que trata da dança na escola básica? (se ele não 

conhecer nenhum documento falar sobre os PCN´S) 
 

• Você já consultou os parâmetros Curriculares Nacionais? O que você lembra da parte 
de dança?  
 

• Você traz para a suas aulas elementos trazidos nos PCN’s: quais? 
 

• E o PCR? Me fale sobre o que a proposta traz sobre a dança. 

 
Sobre a diversidade cultural 
 

• O que você entende por interculturalidade? 
 

• Você traz para as suas aulas esses elementos? De que forma? 
 

• Vamos pensar muna situação hipotética em que você precisa ensaiar uma quadrilha 
para os festejos de São João aqui na escola. Como você trabalharia essa dança? 

• Você gostaria de acrescentar mais algum comentário, algo que você desejasse ressaltar 
dessa nossa conversa? 

 
 

Agradecimentos 
 
Gostaria de agradecer o apoio e o empenho que você dedicou a minha pesquisa. Suas 
contribuições foram muito valorosas. 
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