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A criança transforma em símbolos aquilo que pode experimentar corporalmente e o pensamento se constrói, primeiramente, sob a forma
de ação. Ela precisa agir para compreender e expressar significados
presentes no contexto histórico-cultural em que se encontra.
(Garanhani, 2004, p. 40).
A criança é um ser em constante mobilidade e se utiliza disto para buscar conhecimento
de si e de tudo o que está a sua volta. Esta é uma das formas de construção do pensamento
que se expressa por meio da linguagem. Mas o conhecimento de mundo para a criança é um
processo longo que se inicia no contato com a mãe, por meio do choro quando tem fome, frio
etc., e se estende ao longo da vida em situações comunicativas presentes nas relações interpessoais. Esses meios primários e sociais estão imersos na cultura em que vivemos. Esses meios
se inter-relacionam e se transformam mutuamente. Para Wallon (GODOY, 2003), as pessoas
participam de vários meios que se entrelaçam, algumas vezes se sobrepõem e outras podem se
conflitar, possibilitando, com esse movimento, o desenvolvimento das linguagens expressivas.
Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) sugerem, no âmbito de experiência de conhecimento de mundo, eixos de trabalho orientados
para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e
escrita, natureza, sociedade e matemática.
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A Criança e a Dança na
Educação Infantil

A Arte de cada cultura revela o modo de perceber, sentir e articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na sociedade. A Arte
solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão
mais significativa das questões sociais. Essa forma de comunicação é rápida e eficaz, pois
atinge o interlocutor, por meio de uma síntese ausente na explicação dos fatos (BRASIL,
2000). A seguir, pode-se se ver um exemplo desse tipo de manifestação artística:

Roda mundo, roda gigante,
Roda moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração.
(Chico Buarque de Holanda, Roda viva, 1967).
As formas artísticas apresentam uma síntese subjetiva de significados construídos, por
meio de imagens poéticas (visuais, sonoras, corporais, ou de conjunto de palavras, como em
um texto literário ou teatral). Mas como trabalhar com as linguagens artísticas, particularmente a dança na escola? Qual seria o apoio teórico e prático para esse trabalho?
A Lei nº 9694/96 afirma que a Arte é considerada obrigatória na educação básica: “o
ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (art. 26).
Vemos que a Dança é, entre as outras três linguagens artísticas abordadas no currículo
escolar, a quarta a ser reconhecida como área de conhecimento. Nesse sentido, sua introdução
na escola ainda é recente e, por isso, o entendimento de que ela possui signos próprios – conteúdos que envolvem aspectos e estruturas do aprendizado do movimento – suscita experimentação e compreensão ao longo do processo educativo. Esses signos próprios podem ser vistos no
estudo da coreologia de Rudolf Laban; na contextualização da dança quanto à sua história; na
estética, na antropologia, na cinesiologia e na vivência da própria dança, ou seja, dos elementos
que a constituem, tais como repertórios, improvisação e composição coreográfica.
A construção do conhecimento em dança envolve mais do que a simples reprodução
de movimentos predeterminados, em que se valorizam a exatidão e a perfeição dos gestos,
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Neste texto, apresentamos a linguagem artística da dança, como uma possibilidade de
experienciação de conhecimento de mundo na Educação Infantil.

Com isso, ““[...] nosso corpo passa a ser a expressão de nosso gênero, etnia, faixa
etária, crença espiritual, classe social” que ao dançar traz a ideia de que “eu sou um corpo”
e não de que “eu tenho um corpo”” (MARQUES, 2010). A dança pode construir com as
crianças muitas corporalidades, diversas possibilidades de relacionar-se consigo, com o outro e com o meio sociocultural.
O método Laban pode ser uma boa estratégia de experimentação pelas crianças do movimento corporal relacionado à expressividade. Acreditamos que o contato com essa teoria
pode contribuir para a formação do professor, na medida em que instrumentaliza esse profissional a atuar no processo educativo com o universo simbólico e cultural, além de favorecer
o reconhecimento do corpo e de suas possibilidades de movimento, garantindo a autonomia
motora das ações corporais das crianças.
A criança se movimenta nas ações do seu cotidiano. Correr, pular, girar e subir nos objetos são algumas das atividades dinâmicas que estão ligadas à sua necessidade de experimentar
o corpo não só para seu domínio, mas para a construção de sua autonomia (BRASIL, 2000).
A ação corporal é a primeira forma de aprendizagem da criança, estando a motricidade
ligada à atividade mental. Ela se movimenta não só em função de respostas funcionais (como
ocorre na maioria dos adultos), mas pelo prazer do movimento, para explorar o meio ambiente, adquirir mobilidade e se expressar com liberdade. Constrói a partir destas vivências
corporais um vocabulário gestual fluente e expressivo que pode ser estimulado pela apresentação da linguagem da dança a ela.
As linguagens são construídas por signos que, uma vez nos corpos, podem ser articulados, segundo um conjunto de regras e possibilidades chamado de código. Para que sejamos
capazes de ler a dança, precisamos conhecer e relacionar os códigos da sua linguagem, seus
signos e os componentes desses signos (WOSNIAK, 2006). Então, a dança é um sistema de
signos que permite a produção de significados. A dança, como sistema, prevê um conjunto
organizado de elementos com variadas possibilidades de combinações. Essas combinações
são os códigos. Dessa forma, a linguagem da dança tem códigos próprios que permitem
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ela permite uma apropriação reflexiva, consciente e transformadora do movimento (STRAZZACAPPA; MORANDI, 2006). Então, o ensino da dança na escola não deve fixar-se na
formação de futuros bailarinos, mas se relacionar imediatamente com a vida das crianças,
como parte integrante da educação delas (STRAZZACAPPA; MORANDI, 2006). O que nos
leva a defender que a linguagem da dança na escola pode propiciar um contato estreito com
a cultura local, no sentido de ampliar a observação das formas de dançar e perceber o corpo
em movimento, desenhando novas possibilidades estéticas, resgatando histórias corporais e
construindo tantas outras.

Mas quais são os códigos dessa linguagem? Quais são os elementos básicos que a
constituem?
Quando criamos e nos expressamos por meio da dança, executando e interpretando
seus ritmos e formas, usamos dois elementos essenciais – o corpo e o movimento.
O corpo é uma figura tridimensional com muitas articulações que servem como alavancas para o movimento. É plástico, e o movimento o transporta desenhando formas no espaço em variadas direções. Nesse sentido, o corpo não pode ser reduzido a uma figura plana,
bidimensional. A visualidade produzida pelo corpo em movimento no espaço favorece uma
leitura estética dessa linguagem.
O espaço é o elemento no qual se corporifica a dança. A qualidade do espaço é a
extensão. Desse modo, sempre que o corpo se move ou se detém, o espaço o rodeia e todo
movimento tem lugar deslocando o corpo ou alguma de suas partes, de uma posição a outra
no espaço. Mesmo quando o corpo está imóvel, ocupa um espaço. Laban (1990) nomeou de
cinesfera este posicionamento do corpo, cuja “circunferência” pode-se alcançar com as extremidades do corpo estendidas normalmente, sem mudar a postura, isto é, o lugar de apoio.
A parede interna imaginária desta esfera pode ser tocada com as mãos e os pés, podendo-se alcançar todos os seus pontos. Para fora desta esfera imaginária imediata, está o espaço
mais amplo, o geral. Assim, nunca saímos de nossa esfera pessoal, pois ela é levada conosco,
acompanha-nos pelo espaço.
Ao acionarmos diferentes partes do corpo, no momento que quisermos, seguindo um
fluxo de energia, deparamo-nos com a fluência, que é outro elemento presente na linguagem
da dança. Ela pode encadear movimentos a partir do centro do corpo para as extremidades
ou o inverso. Isto permite a execução de movimentos fluídos ou contidos em um tempo. O
que nos leva à compreensão do acompanhamento rítmico no movimento.
O corpo se move segundo um ritmo pessoal, mas em geral com crianças, escolhemos
uma música ou acompanhamento rítmico externo para desenvolver o trabalho. Dessa maneira, podemos acentuar os componentes rítmicos do movimento corporal, possibilitando a
descoberta da fusão entre o ritmo interno e externo, por meio da experimentação corpórea
(GODOY, 2003).
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leituras diversas para quem assiste a ela e para quem a executa. Torna possível a construção
de uma rede de comunicação entre a criança e o mundo, por meio do corpo em movimento
no espaço, em um tempo pessoal e/ou coletivo, no qual ela expressa emoções, sentimentos,
sensações do momento presente, passado ou futuro.

[...] três campos de significação da dança: intérprete, movimento e espaço
cênico que não fazem sentido até que sejam relacionados, até que encontremos e estabeleçamos relações entre eles, até que compreendamos o nexo
entre os signos da dança dançada. Este nexo aponta para as necessárias
relações de coerência entre esses campos de significação da dança se quisermos compreendê-la e vivenciá-la como arte (MARQUES, 2010, p. 36)
Por isso, cabe ao professor estimular a criança não só para as danças individuais, mas sobretudo para as criações coletivas. Elas proporcionam a integração entre as crianças em torno
da observação da cultura para a composição cênica. Esta pode ser uma estratégia potencializadora da expressividade na criança, pois esta “[...] se expressa e se comunica por meio dos gestos
e das mímicas faciais e interage utilizando fortemente o corpo” (BRASIL/RCNEI, 1998).
O corpo é um “veículo de comunicação” da criança com o meio. Para Dias (apud RICHTER, 2006, p. 37), “[...] ele não é neutro, mas se nutre das relações pessoais e culturais,
constituindo-se no principal instrumento da criança no seu diálogo com o mundo social,
possibilitando-lhe aproximar-se da cultura e construir o pensamento”. Trata-se, portanto,
do caminho proposto por Wallon (1975), “Do ato ao pensamento” para a construção da
pessoa completa.
Henri Wallon discute, em sua teoria do desenvolvimento humano, a importância de
ter consciência do corpo, para que possamos entrar em contato com as dificuldades e com
as habilidades que possuímos e que podemos acrescentar no decorrer da vida. Para ele, a
consciência do corpo é adquirida por meio de alguns elementos que a compõem, como o
esquema corporal, que é noção do próprio corpo, o reconhecimento do estado e a localização
dos segmentos corporais em um quadro de referência espaço-temporal; o ajustamento do
corpo ou de suas partes às solicitações das situações, possibilitando à pessoa a realização de
ações motoras adequadas e imediatas; e a representação simbólica dessas ações corporais,
que constituem a imagem que possuímos de nosso corpo (GODOY, 2007). A junção destes
aspectos constrói a consciência de si, suscita o processo de diferenciação do outro e proporciona a interação com o meio.
Wallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva em que se
sucedem fases com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Cada fase tem um
colorido próprio, uma unidade solidária, que é dada pelo predomínio de uma atividade. As

24

CONTEÚDOS E DIDÁTICA DE ARTES

Então, resta possibilitar à criança dançar sua dança e ao professor favorecer que a
criança a dance. Para tanto, potencializar a construção de uma dança a partir da combinação
destes elementos na produção de significados pode ser um fio condutor de comunicação com
os outros. Ou seja, trata-se de edificar, segundo Marques:

No estágio impulsivo-emocional, que abrange o primeiro ano de vida, a emoção direciona a interação da criança com o meio. O estado de imperícia e inaptidão em que a criança
se encontra faz com que se relacione primeiramente com as pessoas que intermediam seu
contato com o mundo. Isto ocorre por meio da predominância da afetividade.
No estágio sensório-motor e projetivo, que vai até o terceiro ano de vida, o interesse
da criança se volta para exploração sensório/motora do meio físico. A aquisição do andar e
da possibilidade de preensão das coisas fornece maior autonomia na manipulação dos objetos e investigação do espaço. Nesta fase, a criança começa a adquirir a função simbólica
e a linguagem. Para Galvão (1995), o termo “projetivo”, empregado para nomear o estágio,
deve-se à característica do funcionamento mental neste período: ainda nascente, em que o
pensamento precisa do auxílio dos gestos para se exteriorizar, e o ato mental “projeta-se” em
atos motores. Ao contrário do estágio anterior, neste predominam as relações cognitivas com
o meio (inteligência prática e simbólica).
O estágio do personalismo, dos três aos seis anos, particularmente nos interessa, pois
ocorre a formação da personalidade. A construção da consciência de si, que se dá por meio
das interações sociais, permite um retorno da predominância das relações afetivas, possibilitando grande interesse das crianças pelas pessoas, mas como dito anteriormente, já com os
recursos da linguagem e da função simbólica incorporada ao processo de desenvolvimento.
Nesse sentido, a criança também começa a diferenciar-se do outro a partir da afirmação da
consciência de si. Mas para que esta afirmação se consolide, a criança chama a atenção para
si, procura “seduzir” as pessoas, é a idade da graça em que, conforme Wallon, ela “Gosta de
rir e se ver rir. Ela sente a necessidade de olhar e ser admirada, precisa sentir que agrada os
outros, pois só assim conseguirá admirar-se também” (apud RICHTER, 2006, p. 54). Neste
momento, estimular a criança para investigação de ações corporais presentes no cotidiano,
favorece a construção de um sistema sígneo, podendo levá-la a “criar sua dança” e compartilhar suas descobertas com outras crianças e com as pessoas ao seu redor. A exploração dos
fatores e qualidades do movimento precisa ser orientada a fim de se garantir o conhecimento
e experimentação dos elementos básicos constitutivos da linguagem da dança para que esta
possa ser reconhecida como tal.
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atividades predominantes correspondem aos recursos que a criança dispõe, no momento,
para interagir com o ambiente. Isto ocorre em cada um dos cinco estágios propostos por ele,
a saber: impulsivo-emocional; sensório-motor e projetivo; personalismo; categorial; e puberdade e adolescência.

No estágio da adolescência, a crise pubertária rompe a suposta “tranquilidade” afetiva
que caracterizou o estágio categorial e impõe a necessidade de uma nova definição dos contornos da personalidade, desestruturados devidos às modificações corporais resultantes da
ação hormonal. Esse processo traz à tona questões pessoais, morais e existenciais, em uma
retomada da predominância da afetividade.
Então, há momentos predominantemente afetivos, ou seja, subjetivos e de acúmulo de
energia, que sucedem outros predominantemente cognitivos, isto é, objetivos e de dispêndio
de energia. Trata-se do que Wallon nomeou de predominância funcional (GALVÃO, 1995).
Estas alterações nas predominâncias ajudam-nos a compreender como as crianças se
constroem na teia de relações com a sociedade. Trata-se de um longo processo que acompanha a vida educativa infantil.
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Aos seis anos aproximadamente, inicia-se o estágio categorial que, por conta da consolidação da função simbólica e da diferenciação da personalidade, traz avanços para os processos
intelectuais. Isto faz com que a criança volte seus interesses para as coisas ao seu redor, para o
conhecimento do mundo exterior, por meio da preponderância dos aspectos cognitivos.
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COREOLOGIA - O estudo das regras contidas no movimento que o fazem
expressivo e funcional.
RUDOLF LABAN (1879-1958) - professor e coreógrafo húngaro, estudioso do movimento humano, é considerado o criador da dança expressionista alemã. Estudou arte e arquitetura. Interessava-se pelas danças grupais,
classificando-as como “experiências compartilhadas de movimento e senso
de comunidade”. Desenvolveu a labanotation – sistema de registro de movimentos, também conhecido como a escrita da dança.
HENRI WALLON (1879-1962) - médico, filósofo e educador. Conhecido
pela teoria do desenvolvimento humano centrada na psicogênese da pessoa.
Wallon fundou um laboratório destinado à pesquisa e ao atendimento de
crianças deficientes. Em 1945, publicou o livro Origens do Pensamento na
Criança e, em 1948, criou a revista Enfance, instrumento de pesquisa para
especialistas em psicologia e fonte de informação para educadores.
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