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RESUMO 

 

Esse artigo consiste em uma pesquisa bibliográfica que tem por base a discussão 

sobre o conteúdo Dança nas aulas de Educação Física escolar e as possíveis articulações 

entre a técnica e a expressão corporal. O texto discute as conceituações e 

problematizações a respeito das imbricações dos dois termos e sugere a veemente 

necessidade de que ambos sejam considerados de forma articulada no tratamento 

pedagógico do conteúdo dança nas aulas de Educação Física.  
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INTRODUÇÃO 
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A minha incursão pelo mundo da dança se iniciou no ano de 1996, ainda com 6 

anos de idade. Inicialmente, como boa parte das meninas, fiz aulas de ballet. A partir 

dos 15 anos, passei a fazer aulas de Dança contemporânea, na qual permaneci por mais 

dois anos. Essa experiência pessoal possibilitou notar uma diferença entre o ballet 

clássico e o ballet contemporâneo. O primeiro valorizava demasiadamente a técnica e a 

perfeição dos movimentos, enquanto o segundo priorizava mais a expressividade e o ato 

livre de dançar. Nesse momento, uma dúvida me acompanhava: por que há essa 

diferença entre as duas formas de dança e por que a técnica no ballet muitas vezes 

sobrepunha à expressividade e, na Dança contemporânea a expressividade sobrepunha à 

técnica; e questionava também porque essa dicotomia? 

Em 2005, também entrei para a dança de salão. Durante o tempo que permaneci 

na dança de salão, pude perceber que a maior preocupação por parte do professor era 

nos ensinar a técnica do passo primeiramente. Dominada a técnica, provocava-nos a 

criar nossos próprios movimentos e a nos expressarmos mais livremente
.
 

Esta metodologia praticada pelo meu professor quanto ao ensino da dança, 

apesar de seguir um modelo etapista, aproxima-se à preocupação, do pensamento de 

Maria Inês Galvão (2004) quando ela defende na sua obra “Arte, cultura e sociedade” 

sobre a importância da articulação entre o educar para e pela dança. A educação para a 

dança, que vem a ser uma preocupação por parte do professor em ampliar o 

conhecimento do aluno sobre a dança, sua contextualização histórica, sua metodologia e 

os referenciais adequados, não deixando de haver também uma busca por parte 

professor pela renovação das suas aulas, por meio de novas possibilidades de introdução 

dos conteúdos da dança. É importante que, articulado com essa metodologia seja 

adotada também uma educação pela dança, o que vem a ser, segundo Maria Inês Galvão 

(2004), o trabalho da dança com uma preocupação mais voltada para alguns elementos 

que estão interligados com a prática, como o gesto, o contato, o olhar, etc. O professor 

não deve só articular essas duas metodologias como também abrir espaço para os seus 

alunos produzirem seus próprios movimentos de maneira a mudar a realidade realizada 

anteriormente.  

Dessa forma, Galvão (2004) defende que nenhum movimento potencial criativo 

de um movimento pode ser totalmente livre e espontâneo. Ou seja, nosso potencial é 

formado e inovado por meio da junção de vivências, experiências, relações no processo 

ensino-aprendizagem que vamos construindo nas nossas vidas.  



Quando comecei a ministrar aulas de dança de salão, antes mesmo de iniciar o 

curso de Educação Física no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), procurei seguir o mesmo método do meu 

antigo professor. Sempre buscava ensinar os passos de forma divertida, mostrando as 

variações que poderiam surgir daqueles passos para que as pessoas que já tivessem 

adquirido tal conhecimento do ritmo, pudessem criar sua própria sequência. No entanto, 

comecei a observar uma dificuldade enorme por parte dos alunos em se expressar mais 

livremente e de forma menos mecânica. Talvez essa dificuldade estivesse relacionada à 

forma como ensinava. Em certa medida, ao ensinar primeiramente o passo, já se diz 

como o mesmo deve ser feito, talvez passando a ideia de que de outra forma estivesse 

“errada”. Então, essa dificuldade era permeada pela timidez ou insegurança de fazer o 

movimento e este ser considerado errado. Por outro lado, podemos inferir que essa 

dificuldade estivesse ligada ao fato de que os alunos exercitam pouco a liberdade de 

criação, porque são muito pouco estimulados a esse exercício durante a vida em geral, 

não potencializando sua capacidade expressiva. Aqui percebemos uma relação muito 

próxima entre a expressividade e criatividade. Isso pode ser observado, pois quando 

eram convocados a realizar um movimento a partir da reprodução de passos 

apresentados por mim, o faziam sem grandes dificuldades. O desafio para os alunos era 

quando eu os incitava a criar. 

Percebo que a dança na escola passa por esse dilema. Pelas observações 

realizadas sobre a prática escolar de alguns professores, em momentos de aproximação 

a escola, ainda durante a minha graduação, tenho percebido que nas aulas de dança 

escolar a dificuldade que o professor apresenta em relacionar a técnica com a expressão 

corporal. Muitos compreendem o ensino da técnica unicamente a partir da reprodução 

mecanizada de movimentos, esquecendo-se da expressividade e da criatividade, 

potencializando em excesso a reprodução em detrimento da criação, ou, potencializando 

em demasia a técnica em detrimento da expressividade. Outros, por sua vez, priorizam o 

desenvolvimento do ser criativo e expressivo, eximindo-se do ensino da técnica.  

Dessa forma, surge o interesse em aprofundar estudos sobre, o que ao meu ver, 

tem sido um desafio para professores de dança e também para professores de educação 

física: compreender as possíveis articulações pedagógicas entre a técnica e a expressão 

corporal. Nesse sentido, busco estudar a seguinte questão: que articulações se 

apresentam na relação entre técnica e expressão corporal com o conteúdo Dança nas 

aulas de Educação Física? Será que por eu estar atuando no âmbito escolar, devo dar 



mais prioridade ao ensino da técnica reprodutiva de movimentos? Ou há possibilidades 

de articulação entre a técnica e a expressividade/criatividade, podendo gerar nos meus 

alunos o poder da expressividade e do ato mais livre de dançar? 

Nesse sentido, a presente monografia é uma pesquisa bibliográfica que busca 

investigar os desafios que se apresentam para o trato do conteúdo Dança em processos 

educacionais, mais especificamente nas aulas de Educação Física, tendo em conta o 

debate sobre a relação entre a técnica e a expressão corporal. 

Dessa forma, considero essa pesquisa de extrema importância para o campo da 

Educação Física, de forma que ela possibilitará aos professores um maior estudo em 

torno dessas duas vertentes e uma maior reflexão a partir da relação técnica-expressão 

corporal, ressignificando essas duas dimensões do saber-fazer como dimensões 

articuladas. É importante que haja essa reflexão para que os futuros professores de 

Educação Física possam se sentir mais seguros para trabalhar com a dança escolar.  

            Realizei uma pesquisa nas revistas
1
 como: Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte (RBCE), Pensar a Prática, Motrivivência e Movimento, que estão entre as 

mais importantes e conceituadas revistas acadêmicas, e com publicações mais 

voltadas para a nossa área. Busquei também no site Scielo
2
, utilizando os seguintes 

descritores: Técnica, expressividade e criatividade. A partir dessas pesquisas, tive 

como resultado, poucos artigos
3
 relacionando estes termos com a dança. Ao pesquisar 

                                                
1 Utilizamos apenas as edições digitais das revistas, conforme segue: a Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte (RBCE) teve sua primeira versão digital a partir de setembro de 2008; a 

Pensar a prática, a partir do ano de 2009; a motrivivência, a partir de dezembro de 2006 e a 

Movimento, a partir de março de 2012.  

2
 Scielo: A Scientific Electronic Library Online é uma biblioteca eletrônica que abrange uma 

coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. É um modelo para a publicação 

eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet, criado para responder às 

necessidades da comunicação científica nos países em desenvolvimento e particularmente no 

Brasil, América Latina e Caribe. 

3
 ALENCAR, E. M. L; MARTINEZ, A. M. B. Barreiras à expressão da criatividade entre 

profissionais brasileiros, cubanos e portugueses. 2. CASTRO, D. L. O aperfeiçoamento das 

técnicas de movimento em Dança. 3. KUNZ, E; GRUNENNVALDT, J. T; SURDI, A. C;  

MARQUES, D. A. M. Dança e expressividade: uma aproximação com a fenomenologia. 4. 

NOBREGA, T. P; LANCINCE, N. Corpo, dança e criação: conceitos e movimento.  

 

 



o descritor “técnica”, encontrei um artigo que se aproxima da discussão que 

realizamos neste artigo quando, tendo por base o conceito de corpo de Merleau-

Ponty, pretende refletir sobre a relação entre técnica e expressividade nos 

movimentos de dança. Este artigo foi encontrado na revista Movimento, com o título: 

“O aperfeiçoamento das técnicas de movimento em Dança”, de Daniela Castro 

(2007).  Já a partir do termo expressividade, o único artigo que retrata para a 

expressividade na dança é o artigo: “Dança e expressividade: uma aproximação com 

a fenomenologia” de Marques (2013), encontrado também na revista Movimento. 

Este retrata um pouco sobre a dança como possibilidade infinita de criação e 

ressignificação humana. Ou seja, tem por objetivo compreender como a dança, 

enquanto expressão humana, expressão criadora, se aproxima de uma concepção 

fenomenológica. Não se observa até então, uma preocupação com a técnica vinculada 

a essa expressividade. Em relação ao termo “criatividade”, o único artigo que pouco 

se relaciona é o de Martinez e Alencar (1998): “Barreiras à expressão da criatividade 

entre profissionais brasileiros, cubanos e portugueses”. Este tem por objetivo 

investigar quais as principais barreiras que comprometem o uso da criatividade em 

brasileiros, cubanos e portugueses e sugerir algumas estratégias ao professor que 

possa auxiliar na superação destas barreiras.  

          Tendo em vista estes artigos que encontrei, ficou visível como essa discussão 

entre técnica, expressividade e criatividade está escassa quando se volta para a dança 

escolar. Apenas um artigo foi encontrado em meio a tantos meios de pesquisa. Os 

outros artigos, até chegam a discutir os termos, mas isolados uns dos outros, com 

conteúdos apresentados de forma tímida, apresentando reflexões ainda 

“embrionárias”.  

         Dessa forma, considero academicamente interessante um maior 

aprofundamento em torno desse estudo no sentido de possibilitar uma formação nesse 

campo a todos os profissionais de dança e de Educação Física, interessados em 

potencializar seu saber-fazer no que diz respeito à articulação técnica-expressão 

corporal. 

 

 

A TÉCNICA CORPORAL: VISITANDO MARCEL MAUSS 

 



Na busca por elucidar essas articulações, nosso primeiro desafio foi conhecer 

como o termo “técnica” tem sido compreendido no campo teórico-cientifico. Discutir 

sobre técnica corporal pressupõe enfatizarmos um autor que tem se destacado como 

principal investigador nesse campo de discussão - Marcel Mauss. Mauss (1872-1950) é 

um dos mais originais antropólogos modernos. Com sua teoria da magia, ele realiza 

importantes discussões voltadas para a antropologia da performance, trazendo grandes 

contribuições, tanto ao campo da ciência, quanto ao campo da religião. 

Importante antropólogo de pensamento social na França, assim como seu tio 

Durkheim, Mauss muito se aproximou dos seus passos, embora tenha ressignificado 

alguns de seus conceitos, assim como criou um estatuto para a antropologia como uma 

ciência autônoma e inaugurou uma atitude epistemológica interdisciplinar dialogando 

com várias ciências. Não só isso, também produziu obra da maior relevância no campo 

da etnologia religiosa. 

Em 1926, ele inicia uma famosa discussão sobre as técnicas corporais, na qual 

ele procura relacionar o fisiológico e o social, o indivíduo e o grupo. Mauss (1926) 

defende que as ciências humanas deveriam olhar o modo pelo qual toda a sociedade 

impõe ao individuo o uso rigoroso do seu corpo. A estrutura social vai impor a marca 

sobre cada indivíduo a partir da educação das necessidades e das atividades corporais. 

Segundo ele, o homem sempre soube utilizar-se do seu corpo como um meio de 

representar suas técnicas e representações.  

Dessa forma, Mauss (1974) define a técnica como “as maneiras como os 

homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-se de seus 

corpos” (MAUSS, 1974, p.211), ou seja, a técnica do corpo é o uso que fazemos dele 

para realizar qualquer tipo de atividade, seja ela dançar, nadar, correr, andar, etc. Tendo 

o corpo como o primeiro e principal objeto técnico, podemos denotar que cada técnica 

corporal será única, sendo diferentemente representada. A tendência é essas técnicas 

juntas irem formando diferentes sistemas simbólicos de ação e interpretação. Estes vão 

se modificando conforme o passar de gerações, acompanhando as mudanças na 

sociedade. 

Mauss (1974, p. 217) no texto “As técnicas corporais” classifica as técnicas 

corporais como sendo: 

[...] Um ato tradicional eficaz (e vejam que, nisto, não difere do ato 
mágico, religioso, simbólico). É preciso que seja tradicional e eficaz. 

É nisso que o homem se distingue sobretudo dos animais: pela 



transmissão de suas técnicas e muito provavelmente por sua 

transmissão oral.  

Dizemos que elas são tradicionais porque elas são aprendidas e transmitidas pela 

educação, de geração a geração e eficazes porque respondem a um efeito prático, de 

desempenho e performance. Como lembra o próprio Mauss (1974, p. 217), “cometi 

durante muitos anos, o erro fundamental de só considerar que há técnica quando há 

instrumentos”. Tendo o corpo como o primeiro objeto do ser humano, não podemos 

deixar de afirmar que ele não seja uma representação técnica. Dessa forma essa eficácia 

técnica, ou seja, o desempenho e a performance anteriormente citados, vão se mantendo 

por questões tradicionais e se ressignificando de acordo com a mudanças de gerações. 

Segundo Mauss (1974), o desenvolvimento de uma técnica realizada pelo nosso corpo 

não é realizado apenas de forma reprodutora. Cada representação técnica que ele 

desenvolve tenderá a possibilitar uma nova significação a partir deste já realizado. Eis a 

razão principal de eficácia simbólica dos ritos (MAUSS, 1974, apud ROCHA, 2008). 

Pode-se dizer que os ritos estão atrelados aos comportamentos sociais 

cotidianos. Ou seja, seria um conjunto de atividades organizadas, que podem ser 

expressas por meio de gestos, símbolos, linguagem e comportamento, seguindo uma 

ordem cultural e ritual. Exemplo: de ritual é o ato de tomar banho. Tomamos banho 

simplesmente porque a nossa cultura nos diz que devemos fazê-lo. Ninguém fica se 

questionando o porquê desse ato. Podemos destacar ainda as expressões obrigatórias 

dos sentimentos, no qual, segundo Mauss (1974), inúmeras técnicas corporais 

elaboradas são acionadas exigindo a participação dos indivíduos nos dramas rituais. Por 

exemplo, na nossa cultura um tipo de drama ritual é o choro e a tristeza no momento de 

luto. Seria considerado anormal, uma pessoa aparentar sorridente perante a morte de um 

ente querido. 

Mauss (1974) faz importantes discussões em torno do aspecto “mágico” da 

religião. Seu principal argumento é de que o que garante uma eficácia simbólica nas 

questões religiosas é o fato de elas carregarem consigo a magia. Magia que representaria 

a ação simbólica e o símbolo que viria a ser o veículo de comunicação. Sendo assim, 

para Mauss (1974), magia seria linguagem. Ou seja, para ele uma forma de a pessoa 

falar seria pela magia. 

Os atos mágicos como assim podemos nomear, têm a possibilidade de mudar a 

natureza das coisas, também esses com a possibilidade de sofrerem um processo de 

transformação (MAUSS, 1974, apud ROCHA, 2008). 



Mauss & Hubert (2003) em “Esboço de uma teoria geral da magia”, definem a 

magia em três elementos: atos, agentes e representações. Segundo eles, os fatos só são 

mágicos se forem eles aprovados pela população e isso pertencer a uma tradição. Por 

estarem presentes em várias atividades relacionadas à ciência, à arte e à medicina, os 

atos mágicos deixam de ser exclusivamente um fenômeno religioso, passando a ser um 

fato sociológico também. Assim, podemos observar a magia interligada com as posições 

liminares na sociedade (profissões), não com o indivíduo em si. Na verdade, o mágico é 

alguém que se faz, pois “não há mágico honorário e inativo. Para ser mágico, é 

necessário fazer magia” [...] (ROCHA 2008, apud MAUSS; HUBERT 1974, p. 116). 

Tendo em vista que para Mauss a fala se baseia numa ação individualizada e 

reflexiva, o mágico também vai seguir essa mesma linha de pensamento, ou seja, suas 

performances, sejam elas verbais ou corporais são dramatizações do sistema cultural de 

crenças organizado simbolicamente. No entanto, além de ser um processo de 

“reprodução” do sistema de significados, a performance mágica pode possibilitar ao 

individuo a possibilidade de criação. 

No entanto, parece haver pouco espaço para a ação por parte das pessoas em 

relação a uma técnica socialmente imposta previamente, na perspectiva apontada por 

Mauss. Mesmo assim, o autor não nega a existência desse espaço, de forma que a 

possibilidade de novas significações são possibilitadas às pessoas a partir de suas 

realizações anteriores, mesmo que essas sejam fruto de reproduções. E a elas cabe essa 

nova realização. Então, cabe perguntar: quais os limites e possibilidades dessas ações 

por parte das pessoas? Estariam as pessoas fadadas a reproduzirem tamanha a imposição 

social? 

Mauss (1974) defende que a técnica corporal é imposta por meio da cultura em 

cada um de nós, sendo que cada corpo vai reproduzir seus padrões sociais de forma 

diferente. Tendo em vista que o nosso corpo é formado pela articulação da construção 

simbólica com a formação cultural. Sendo essa conexão determinada pela sociedade de 

cada grupo, Mauss (1974) defende a ideia de que a diversidade cultural e a forma de 

expressão diferenciada de cada corpo tende a ocorrer por causa dessa imposição cultural 

e simbólica diversificada em cada grupo. Dessa forma, segundo Mauss (1974), o 

sociológico acaba por subordinar o psicológico, já que se torna próprio de cada 

sociedade exprimir-se de forma simbólica em seus costumes. Para o autor, as condutas 

individuais jamais serão simbólicas por si só. Ou seja, a cultura, sendo ela um sistema 



simbólico, acaba por ser uma construção coletiva, já que o simbolismo não pode ser 

realizado individualmente.  

Tendo em vista que a sociedade é responsável pela fabricação de esteriótipos e 

modelos de comportamento que vão se inscrever no corpo de cada indivíduo, Mauss 

(1974) declara que o homem sempre, em toda a parte soube fazer do seu corpo um 

produto das suas técnicas e representações. Dessa forma, cada sociedade vai fabricando 

seu modelo de comportamento, de acordo com a sua época e o seu lugar, e estes 

modelos vão sendo incorporados no corpo de cada indivíduo. Ou seja, essa experiência 

corporal é específica de cada sociedade e de cada indivíduo.  

Partindo da premissa da ressignificação da técnica, podemos localizar uma 

possibilidade de ação do corpo. Um indivíduo que reproduz e compreende um 

movimento técnico, tende a desenvolver uma capacidade para modificá-lo, ou criar um 

novo movimento técnico a partir desse movimento anterior.  

É de suma importância para o estudo da técnica corporal que se faça uma 

abordagem do conceito de cultura e, antes disso busque uma compreensão em torno do 

corpo e o ato de movimentar-se como uma estrutura social, repleta de sentidos e 

significados. 

Para Geertz, depois sintetizado por Thompson (1995, p.176), “cultura é o padrão 

de significados incorporados nas formas simbólicas, que inclui ações, manifestações 

verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos quais os indivíduos 

comunicam-se e partilham suas experiências, concepções e crenças”. Segundo 

Thompson (1995), esse simbolismo vai estar também inserido em contextos e processos 

sócio-históricos específicos, tendendo ele a ser produzido, transmitido e recebido. 

Em Mauss (1974) vemos esses significados nos ritos simbólicos. O 

entendimento que Mauss apresenta de que a técnica corporal seria imposta por meio da 

cultura em cada um de nós, sendo que cada corpo vai reproduzir seus padrões sociais de 

forma diferente, nos mostra que seu pensamento não se diferencia muito ao de 

Thompson. Isso pode ser, na medida em que deixa uma abertura quando diz que apesar 

de a técnica sofrer essas imposições o corpo como primeiro objeto técnico incorpora 

significados diferentes, nas suas diversas formas simbólicas, não nos parecendo a 

primeira mão que os autores destoam nesse sentido. Eles tratam da importância que o 

domínio técnico adquirido pelo corpo dos indivíduos tem para a construção de uma 

expressão corporal consciente e do ato de criar, mesmo esta sendo incorporada de 

formas diferentes.  



É o que podemos observar também na perspectiva fenomenológica de Kunz 

(1999), quando ele retrata que para que ocorra criação e expressão, deve ocorrer uma 

imaginação pautada na liberdade. Ou seja, devemos nos mover pelo movimento. Não só 

isso como também se torna importante para essa produção, além desse conhecimento e 

compreensão técnica, saber correlacionar a mesma com a expressão corporal.  

Assim a forma simbólica e a expressão corporal, segundo Kunz e Marlini (2011) 

em “Composição coreográfica: movimento humano, expressividade e técnica sob um 

olhar fenomenológico” emergem da técnica do “deixar-acontecer”. Ou seja, um 

movimento técnico, quando dominado pelo nosso corpo passa a se tornar automático no 

seu ato, criando assim maior espaço para uma ampliação em torno das capacidades 

desse movimento, seja por introdução de gestos, expressões e até novas criações. É 

perceptível quando uma pessoa ainda não adquiriu domínio técnico. Esta tende a não se 

sentir segura para executá-lo e acaba por não conseguir se concentrar em mais nada a 

não ser naquele passo. A partir do momento que isso se automatiza no seu cérebro, não 

haverá mais aquela preocupação na execução e ela será mais livre para introduzir mais 

beleza no movimento.  

 

 

O CORPO, A TÉCNICA E DANÇA: ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS 

 

Marcel Mauss salientava na obra “As técnicas corporais” (1974) a questão da 

imposição das técnicas sobre o corpo do ser humano. Segundo ele, é por meio da 

educação das necessidades e atividades corporais que a estrutura social vai imprimir sua 

marca em cada indivíduo. O corpo, para Mauss é uma construção simbólica e cultural, 

para ele toda a sociedade vai construir uma técnica no corpo de cada indivíduo. 

Analisando então o nosso corpo como um objeto técnico, podemos constatar que 

cada movimento realizado por ele, por mais simples que seja, estará reproduzindo uma 

técnica. Dessa forma, a dança vai possibilitar que o corpo seja o meio e o fim da técnica 

corporal.  

Para pensarmos então o que seria a técnica em dança, é necessário que 

compreendamos “a natureza da dança” proposta em cada ser humano. “Não devemos 

pensar a técnica como algo técnico, mas sim como algo humano”, como definiu 

Heidegger (1997). Ou seja, para estabelecermos um fim, precisamos arranjar e empregar 

os meios. A técnica acaba por se constituir um fazer humano. 



Mauss (1972), na sua obra Manual de Etnografia nos oferece algumas indicações 

sobre como podemos compreender os estudos voltados para as técnicas corporais e os 

fenômenos estéticos. Ou seja, ele aconselha uma etnografia intensiva, que viria a ser 

uma observação aprofundada e completa de um grupo social, por exemplo, de uma 

tribo, procurando não omitir os detalhes observados. Esse etnógrafo profissional, 

quando bem trabalhado, ocupa cerca de três, quatro anos de estudo exaustivo daquela 

tribo. A dança, por exemplo, sendo “uma técnica do corpo que comporta um movimento 

estético” deve ter seu estudo iniciado primeiramente por uma investigação das técnicas 

corporais que comporta, sendo interessante uma entrevista com os dançarinos, buscando 

saber a história da sua dança e a forma de ensino de cada um. Ele aponta procedimentos 

metodológicos para o estudo da dança, que poderá ser apresentado por meio de um 

inventário etnográfico das técnicas corporais que ela utiliza e de seu processo de 

incorporação. 

As técnicas estão em constante mudança, sempre seguindo alterações criadas por 

novas gerações. Dessa compreensão emerge um questionamento: como ressignificar 

essa técnica corporal na dança?  

Uma grande dificuldade observada nas aulas de dança é a imitação prestigiosa. É 

o que Mauss (2003, p. 405) cita na sua obra “sociologia e antropologia”: “A noção de 

educação podia sobrepor-se à de imitação”. Ou seja, mesmo que algumas crianças 

apresentem mais facilidades de imitação do que outras, a tendência é que todas acabem 

se submetendo à mesma educação. Essa imitação técnica vai acontecendo e passando de 

geração a geração mantendo sempre a tradicional funcionalidade.  

Dessa forma, essa ressignificação pode ser realizada a partir do momento que 

analisamos as técnicas corporais cotidianas e partimos para a criação de novas técnicas. 

É necessário que os professores busquem em seus procedimentos pedagógicos, 

estratégias que possam equilibrar ações pautadas na reprodução (pela imitação) e na 

criação. Essas estratégias podem ser construídas a partir da compreensão profunda em 

torno do que será ensinado. É claro que, de inicio, o aluno precisa de um modelo 

referencial para a aprendizagem e compreensão técnica. Mas ao decorrer do processo 

ensino-aprendizagem o professor deve provocar essa ressignificação em cada um dos 

seus alunos. Ou seja, uma conscientização corporal, que potencialize a criatividade e o 

improviso.   

 

 



A TÉCNICA CORPORAL E A EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Mauss (1974) defende o princípio de que a técnica é um método tradicional e 

eficaz. Como já dito anteriormente, tradicional porque tende a passar de geração a 

geração, apenas sofrendo modificações conforme as mudanças sociais e culturais. E 

eficaz porque denota o perfeito, a performance, belo e o prático. Esse é o ponto fulcral 

de nossa discussão, pois essa noção de técnica como eficaz confronta aparentemente a 

perspectiva de Educação Física que tem como objeto de ensino a cultura corporal e não 

a aptidão física. 

Esse é um grande problema que encontramos ao nos voltarmos para o campo da 

Educação Física. Em se tratando de dança, luta ou qualquer esporte coletivo, em muitas 

vezes acontece uma busca pelo eficaz, pelo belo. O aluno que responde a um efeito mais 

prático em seus movimentos, geralmente tenderá a se destacar mais do que os outros. E 

não é esse tipo de resposta que procuramos desenvolver como professores. Não 

podemos deixar de destacar a extrema importância de uma perfeita reprodução 

sistemática de movimentos corporais, mas deve haver por parte de nós professores uma 

preocupação com o ato de produzir, de ir contra aos processos tradicionais educacionais. 

Valter Bracht (1997) destaca na sua obra “Educação Física e aprendizagem 

social” uma discussão para a questão do esporte na escola e o esporte da escola. A seu 

ver, temos hoje em dia apenas o esporte na escola, não se observando mais a presença 

do esporte da escola. Este primeiro se basearia nos códigos da instituição esportiva, 

sendo eles: princípio do rendimento atlético desportivo, competição, comparação de 

rendimentos e recordes, regulamentação rígida, sucesso esportivo é sinônimo de vitória, 

racionalização de meios e técnicas. O que ele observa é que esses códigos estão sendo 

inseridos na Educação Física escolar, demonstrando cada vez mais a sua falta de 

autonomia. Dessa forma, ela vem ganhando um caráter mais voltado para a performance 

e para a busca do belo, o que vem gerando uma grande preocupação para os estudiosos 

da área.  

Bracht (1997) explica que na lógica do esporte de alto rendimento, a escola é 

vista como a base da pirâmide esportiva. É lá que o talento esportivo e as aptidões do 

aluno vão ser descobertos. A partir disso, o indivíduo tende a se encaminhar para a 

instituição que desenvolve o esporte ao qual eles se identifica, para lá aprender a 

desenvolver sua performance. Portanto, ele se questiona: Os papéis do agora professor 

de Educação Física e do educando, como se apresentam? 



É aí que entra a questão da falta de autonomia citada anteriormente por Bracht. 

A Educação Física escolar não tem identidade pedagógica, não possui um referencial e 

um conjunto fundamentado de comportamento. Tendo em vista isso, pouco vai se 

diferenciar o papel do professor e do educando para o de atleta e treinador. Isto é, 

apenas passou-se do professor-instrutor e o de aluno-recruta para o de professor-

treinador e de aluno-atleta. Não se torna possível diferenciar o bom professor para o 

bom treinador. Acaba tudo virando uma mistura sem identidade, o que é vergonhoso de 

certa forma. Dessa forma, como relata o autor, a definição do papel do professor de 

Educação Física inexiste.  

Esse debate também pode ser realizado com o ensino da dança. Seria mais 

interessante uma escola contratar um professor graduado em dança, porém com pouca 

experiência na prática de ensino ou contratar aquele que dançou em academias durante 

muitos anos e já adquiriu tal experiência para ensinar, porém não se graduou em dança 

como o outro? 

Pressupõe-se que o primeiro estudou sobre as fases do desenvolvimento de um 

indivíduo, aprendizagem motora, formas de socialização, ou seja, ele trabalhará as suas 

aulas baseando-se no que aprendeu, tendo uma preocupação mais voltada para a 

conscientização corporal do aluno. Dessa forma, ele vai além do ato de apenas ensinar 

passos. Pelo conhecimento pedagógico adquirido no curso, deverá haver por parte dele 

uma preocupação maior com a transformação do indivíduo do que com a reprodução 

mecânica dos passos.  

Já o segundo possui um leque maior de conhecimento técnico em dança, já que 

sua experiência na área é vasta. A tendência é ele se voltar mais para o ensino técnico 

dos movimentos. A intenção por parte deste será mais voltada para a reprodução do que 

para a criação. 

Tendo em vista o espaço escolar, considero mais importante a presença do 

primeiro exemplo citado. Há uma enorme diferença entre o ensino voltado pra academia 

e o ensino escolar. Na academia ocorre muito a busca pela aprendizagem de passos e 

performance, como também pelo lazer, bem estar e saúde. Ela se pauta numa visão mais 

voltada para o mercado. Na escola, o aluno está passando por um processo de formação. 

Não que nas academias isso não esteja acontecendo, mas com menos ênfase. O 

professor na escola deve aplicar o seu conteúdo pensando sempre além dos simples 

passos ensinados. A preocupação por parte dele deve estar voltada para o que aqueles 



passos podem contribuir para a conscientização corporal de cada aluno e para seu 

desenvolvimento motor.  

Para o professor conseguir adquirir tal autonomia pedagógica, segundo seus 

estudos, é necessária uma profunda investigação pedagógica, não sendo totalmente uma 

tarefa técnica, como Bracht (1997, p. 31) cita: “Se esta investigação pode fornecer 

elementos para a realização dos objetivos da Educação Física, não descobrirei, com o 

seu auxílio, o compromisso político para com os oprimidos de nossa sociedade”.  

Temos como desafio, primeiramente compreender qual seria a definição do 

termo técnica no campo da Educação Física. As discussões sobre esse termo 

permanecem em constante debate por parte dos docentes. Trata-se de uma polêmica 

muito grande, principalmente quando se considera a criticidade. Ou seja, tratar o esporte 

de forma crítica significaria ser contra a técnica esportiva (BRACHT, 2000).  

Dessa forma, os professores que tratam o esporte de forma crítica, tendem a não 

se utilizar da técnica e considerar tecnicistas os que trabalham com esse método. A 

criticidade não anula a técnica, muito menos a aprendizagem motora esportiva. O que 

Bracht (2000) nos apresenta é o trabalho com a técnica, porém com diferentes 

finalidades, objetivos e sentidos. Soares (1992) diz que, seguindo a proposta de ensino 

crítico superadora, os gestos devem ser ensinados, mas a intenção central do professor 

deve estar voltada para a reflexão e crítica sobre todos os aspectos (econômicos, sociais, 

políticos e culturais) da prática proposta, não excluindo também o conhecimento da 

cultura a respeito da técnica.  

Kunz (2004) propõe uma pedagogia atrelada a uma didática comunicativa, para 

que assim possa possibilitar aos alunos uma emancipação. Ou seja, considerar um 

esporte de alto rendimento como modelo a ser seguido, porém ignorando as exigências 

físicas e técnicas desse modelo. Portanto, torna-se importante focar-se em um processo 

de ensino-aprendizagem concentrado sobre a pessoa que se movimenta e não sobre os 

seus movimentos, considerando os interesses, sentidos e significados que cada um 

atribui aos movimentos. 

Nosso segundo desafio agora é compreender como a expressão corporal vem 

sendo debatida no campo da Educação Física. Tendo em vista que a Educação Física 

trabalha com as expressões de cultura no corpo de cada indivíduo, por meio dessa 

educação corporal vai se fundir uma ordem cultural em cada um de nós. Para os autores 

Brasileiro; Marcassa (2008,  apud RODRIGUES, p. 93): 



[...] Um caminho possível para compreender o corpo e as 

práticas corporais é considerá-los como pertencendo ao 

universo dos símbolos e da comunicação. Partes do corpo, 
posturas, gestos, contatos, interação corporal, remetem a 

conteúdos implícitos, são significados de elaboração 

secundária, com propósitos não necessariamente corporais.  
 

Com a fala do autor podemos perceber que a cultura transmitida pela Educação 

Física é o que se responsabiliza por construir e mediar as nossas expressões corporais. 

Esses movimentos expressivos têm por função inspirar e enriquecer as possibilidades de 

movimento e de criação (GONÇALVEZ, 1994).  

 

 

EXPRESSÃO CORPORAL COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

A expressividade, segundo Brickman (1975), em sua obra “A linguagem do 

movimento corporal”, funcionaliza a linguagem do corpo em suas estruturações, 

componentes e desenvolvimentos. Dessa forma, a sua prática contribui para o 

conhecimento do indivíduo com o próprio corpo e da formação de uma expressão mais 

consciente. Ou seja, esses fatos justificam o porquê de uma dedicação por parte do 

professor a esse processo de aprendizado, no ato de tornar a expressão corporal como 

conteúdo do seu ensino. 

Um professor de Educação Física escolar deve utilizar a expressão corporal 

como uma de suas propostas de ensino, tendo como foco a relação reflexiva com o 

próprio corpo. Muitas vezes quando um aluno está executando um movimento, por 

vezes ele pode estar tendo a impressão de estar apenas se locomovendo e reproduzindo 

o que lhe foi ensinado. O objetivo da expressividade como uma prática pedagógica é 

instigar o aluno a produzir, criar, sensibilizar, modificar, e liberar o seu corpo. Segundo 

Schwengber (2005) a prática pedagógica da expressividade valoriza o perscrutar da 

inventividade, ou seja, isso não só permite ao aluno o ato de criar, como também de 

interpretar o movimento ensinado de diversas formas, despertando sentimentos 

diferentes, mostrando a esse individuo que ele está livre para criar e modificar, fugindo 

com as práticas da imitação, o que muito tem ocorrido na maioria das escolas. 

Tanto mais o indivíduo poderá se expressar corporalmente mais livre e 

criativamente tanto maior seja sua consciência corporal?  

Minha preocupação retorna a questão da metodologia de ensino: como 

professora, como devo encaminhar minhas aulas para que não fragmente a relação 



técnica/expressão corporal/criatividade, em especial nas aulas de Educação Física com o 

conteúdo Dança? 

Schwengber (2005) supõe que o professor deve desenvolver no aluno um 

trabalho sobre si, um jogo entre interiorização e exteriorização, produzindo significados.  

Brikman (1975) também defende que o professor deve se dedicar a cada aluno 

ajudando-o a cuidar da sua integridade, proporcionando a ele uma maior autoconfiança 

e segurança diante do que ele é e o que ele pode fazer. Diante dessa observação 

individualizada, esse professor poderá pensar o que acrescentar ao grupo, da mesma 

forma que esse grupo também poderá aportar a cada um dos alunos de forma individual.  

É imprescindível que o professor esteja atento também para a aprendizagem 

motora dos alunos, compreendendo a corporificação da pulsão do corpo, da afetividade, 

do prazer, das expressões individuais e sociais. Essa prática deve partir da descoberta, 

por parte do professor, da linguagem corporal dos seus alunos, o que vai provocar a 

abertura de portas para comunicação com o mundo.  

Dessa forma, a partir desse desenvolvimento, o indivíduo pode descobrir-se não 

mais como um corpo solitário e sim como um corpo que se relaciona com o mundo e 

com os outros. Uma pessoa que consiga desenvolver a expressividade conseguirá se 

manifestar de forma subjetiva, vivenciando o seu próprio corpo de diversas dimensões, 

aumentando também o seu conhecimento corporal. 

Lola Brikman (1975) reflete em sua obra “A linguagem do movimento corporal” 

sobre o que nós vivemos com os nossos corpos e a consciência que temos sobre ele. Ou 

seja, através do movimento, do ato de se mexer, o indivíduo consegue ir adquirindo 

consciência do seu próprio corpo. A autora considera de grande importância essa 

distinção para que eliminemos as barreiras da produção, do movimento repetitivo e 

partamos para o ato de criar. Esses novos movimentos vão possibilitar novas formas e 

conteúdos, aplicando o universo de gestos. 

Para Brikman (1975, p. 16), “A prática da expressão corporal leva à 

manifestação da personalidade, a um conhecimento e uma consciência mais completa, 

para fora e para dentro de si mesmos e a uma comunicação fluida, capaz de promover 

uma profunda transformação da atitude básica da personalidade”. Ou seja, ela declara 

que é imprescindível que o professor esteja atento para importância da expressividade 

como prática pedagógica e que este realize um acompanhamento adequado em torno 

dos seus alunos, observando suas manifestações.  



Nesse processo, considera-se a criatividade um elemento/exercício fundamental 

para a exploração e potencialização da expressividade. Um aluno que sempre está sendo 

incentivado pelo professor a criar, a tendência é que se desenvolva uma sensibilidade 

maior nos seus movimentos. Essa sensibilidade é muito importante de ser desenvolvida, 

pois estando presente, a tendência é o indivíduo exteriorizá-la, e por fim adquirir 

liberdade para se expressar. Acredito que, o professor partindo dessa premissa de 

ensino, conseguirá desenvolver indivíduos pensantes e produtivos, não apenas meros 

reprodutores.  

 

 

A CRIATIVIDADE: POTENCIALIZAÇÃO EDUCATIVA 

 

A criatividade, levando em consideração os estudos de Sakamoto (1999), é a 

expressão do potencial humano de construção, que gera produtos em seu processo. 

Segundo suas colocações, são as ações humanas as expressões diretas da vida humana. 

Esses atos que vão definir experiências contendo inúmeros feitos humanos, sendo eles 

responsáveis pela construção histórica de cada um. Dessa forma, o ato de criar é um 

importante constituinte para a evolução da humanidade, já que proporciona o 

enriquecimento e atualiza o potencial de desenvolvimento da vida de cada pessoa. 

Sakamoto (1999) afirma a importância em buscar um conhecimento aprofundado em 

torno da natureza da criatividade, para que possamos conhecer a nós mesmos, já que ela 

é responsável pela constituição do homem.  

 Sakamoto (1985), em sua obra “Criatividade e sociedade: a criatividade na 

produção científica” define a criatividade, enquanto ação integradora, estando 

constantemente presente na nossa vida e no nosso convívio social. 

A criatividade, para a autora está na base da produção do conhecimento e 

constitui a ação fundamental do fazer científico. A autora vem estudando o termo 

“criatividade” a partir de quatro aspectos de manifestação do fenômeno criativo: a 

pessoa criativa, o processo criativo, o produto criativo e a situação criativa. Neste 

método de estudo ela vai nos possibilitar uma observação mais complexa em torno do 

ato de criação e compreendê-lo em seu conjunto reunindo a pessoa, o processo, o 

produto e a situação envolvida. A autora pretende nos possibilitar, então, com sua 

experiência criativa um entendimento mais integrado do fenômeno, na medida em que 

na experiência possamos identificar os quatro termos em conjunto. 



A experiência de Sakamoto (1985) foi teoricamente adaptada para a situação de 

ensino-aprendizagem na relação entre o aluno e o professor e atualmente, está sendo 

adaptada para a realidade da produção científica, na relação do pesquisador e seu 

projeto de estudo. 

 

CRIATIVIDADE E OS DESAFIOS NA SUA INSERÇÃO ESCOLAR 

Muitos são os fatores que afetam a expressão da criatividade no contexto 

escolar. Alguns destes fatores dizem respeito ao indivíduo (insegurança, falta de 

motivação, medo, dificuldade para ver um problema sob diferentes ângulos, timidez 

etc.), além de outras relativas à falta de conhecimento ou de informação, ainda outros à 

sua dimensão histórica e cultural.  

Autores como Arieti (1976) e Schwartz (1992) destacam que a criatividade não 

ocorre ao acaso, sendo antes profundamente influenciada por fatores ambientais, 

considerando os momentos de criação como resultantes de complexas circunstâncias 

sociais. Posteriormente, esse cultivo da criatividade deve partir da atuação do professor, 

sendo relevante a implementação de estratégias que possibilitem a superação dessas 

barreiras. 

De início, é importante que o professor procure conhecer as características de 

cada aluno, buscando identificar seus traços de personalidade e motivação, respeitar a 

diversidade entre eles, buscar entender o motivo da dificuldade de cada aluno em se 

expressar, etc. 

A identificação dessas principais barreiras percebidas por estes profissionais 

permite organizar estratégias de intervenção, específicas e diferenciadas, que 

possibilitam ampliar de forma significativa suas possibilidades de expressão criativa e, 

conseqüentemente, suas possibilidades de exercer uma maior influência educativa em 

relação à criatividade nas escolas. Um estudo em maior escala destas barreiras permite 

ao profissional produzir um plano de aula devidamente fundamentado que se incorpore 

às políticas que regem a concepção, organização e funcionamento do sistema educativo 

e das categorias profissionais que nele atuam. O desenvolvimento da criatividade na 

educação passa necessariamente pelo nível da criatividade dos profissionais que nele se 

encontram. Conhecer as barreiras que enfrentam constitui uma condição necessária para 

poder superá-las. (MARTINEZ; ALENCAR, 1995) 

 

 



CRIATIVIDADE/ TÉCNICA: POSSÍVEIS ARTICULAÇÕES  

 

De acordo com os dois conceitos citados separadamente, temos como intuito 

melhor compreender como as aulas de Educação Física podem contribuir para a 

transformação do sujeito. Tendo em vista que o domínio da técnica pode ser entendido 

como simples repetição mecânica de exercícios físicos, como relata Galvão (2011), 

podemos observar também a espontaneidade e a criatividade serem trabalhadas sem o 

aprendizado necessário para uma conscientização corporal. Temos como proposta 

discutir essas duas facetas articuladas no processo de ensino escolar. 

A preocupação com o ensino da técnica é extremamente necessária para o aluno 

desenvolver a sua formação, adquirir conhecimento em torno dos fundamentos do 

conteúdo estudado e criar uma maior conscientização do corpo. Porém, não vale deixar 

de constar também a importância da busca pela criatividade, sendo esta grande 

contribuinte para a formação da subjetividade, expressão corporal e produção de 

movimentos.  

Para que o professor de Educação Física consiga trabalhar essas duas facetas de 

forma equilibrada, é imprescindível que ele se preocupe inicialmente em introduzir aos 

alunos um conhecimento técnico contextualizado, focado para a aprendizagem de 

movimentos, com a busca pela conscientização corporal. O aluno tendo adquirido essas 

habilidades se sentirá mais seguro e autônomo para produzir, ou seja, para expressar-se, 

comunicar, sentir prazer, sensibilizar e criar. É a partir desse ponto que entramos na 

discussão da resistência aos movimentos impostos. Só terá capacidade para resistir e 

ressignificar tal movimento aquele aluno que tem conhecimento técnico, que já adquiriu 

tamanha conscientização corporal para criar e se expressar livremente. 

Dessa forma, a técnica deve vir sim antes da criatividade deixando-nos um 

questionamento: “E se os meus alunos se acomodarem em apenas reproduzir os meus 

movimentos?”. A partir desse momento, você como professor deve intervir novamente. 

O aluno dificilmente, por vontade própria vai produzir um movimento e se expressar de 

forma diferente àquela ensinada. Esse incentivo deve vir por parte de nós professores. É 

necessário propor atividades que instiguem a criatividade deles, ver até que ponto eles 

podem chegar com o poder da imaginação. Por exemplo: em uma aula, seria 

interessante vendá-los e pedir que imitassem um animal a partir do ruído que o 

professor fizesse.  Muitas vezes as crianças, até nós adultos, deixamos de realizar certos 

movimentos, porque aquilo foge do nosso padrão. As vendas nos olhos são interessantes 



justamente porque impede que um veja o outro, deixando-os mais livres para se 

movimentar. 

É a partir dessas estratégias que o profissional vai conseguir trabalhar a técnica e 

a criatividade juntas. Ele deve estar sempre buscando meios de conhecer a 

personalidade dos seus alunos para que construa aulas motivadoras e produtivas. 

 

CONCLUSÕES 

 

             Por meio dessa pesquisa bibliográfica, pude identificar importantes 

considerações que muito me acrescentaram na minha vida acadêmica.  

Da forma como Mauss (1974) retrata, o nosso corpo é o produto de nossas 

técnicas. Estas vão sendo impostas e construídas por meio da cultura na sociedade em 

que vivemos, sendo que cada indivíduo irá incorporá-la e expressá-la de forma diferente 

e única. Tendo em vista que a técnica é uma imposição cultural, não podemos deixar de 

negar sua importância no ensino escolar. Mas não podemos só focar nisso, pois a 

técnica isoladamente trabalhada, tende a fortalecer a reprodução e a imitação. Temos 

que buscar sempre uma nova significação a partir daquilo que já existe, que já foi 

imposto, ou seja, precisamos pensar meios de ensinar a técnica, sem nos esquecer de 

que devemos sempre estar provocando nos nossos alunos uma reação a essa imposição 

cultural, afinal, não temos como objetivo desenvolver indivíduos “fantoches” e sim, 

indivíduos ativos e produtivos, conscientes de sua própria ação. É a partir disso que 

discutimos a expressão corporal.  

A expressão corporal (SCHWENGBER, 2005) funciona como uma prática 

pedagógica que trabalha o movimento como arte, estando ela inter-relacionada com a 

criatividade e a técnica. 

É uma faceta muito importante a se considerar no ensino principalmente de 

dança nas aulas de Educação Física, pois a partir dela se constrói uma conscientização 

corporal, permite que o aluno desenvolva o ato de criar, como também de interpretar o 

movimento ensinado de diversas formas, despertando sentimentos diferentes, mostrando 

a esse individuo que ele está livre para criar e modificar, fugindo das práticas da 

imitação, o que muito tem ocorrido na maioria das escolas.  

            Dessa forma, não dá pra pensar em um método de ensino que envolva uma das 

facetas, excluindo a outra. Elas devem trabalhar juntas, para que se possibilite a 

formação completa do aluno. Esse trabalho deve ser iniciado com a preocupação 



inicialmente com a técnica, mais especificamente a reprodução de passos. Não há uma 

forma de trabalhar a expressão corporal se a técnica não tiver sido desenvolvida antes. 

O aluno não consegue ter um meio para criar se não tiver aprendido e construído uma 

base metodológica do que foi imposto. Ele só consegue se sentir seguro para se 

expressar, quando ele já tem um aprendizado técnico, ou seja, quando aquele 

movimento ficou automático. 

            Dessa forma, aos poucos o professor deve começar o incentivo de criação e da 

livre expressão. Deve pensar em dinâmicas que provoque essa conscientização corporal, 

que os provoque a criar e produzir. 

 

DANCE IN PHYSICAL EDUCATION: IMBRICATIONS BETWEEN THE 

TECHNICAL AND CORPORAL EXPRESSION 

 

ABSTRACT: This article contains a literature that is based on the discussion of the 

contents Dance lessons in Physical Education and the possible links between technique 

and body expression. The paper discusses the concepts and concerns about the 

overlapping of the two terms and suggests the strong need for both to be considered in 

the treatment articulated pedagogical content dance in PE lessons. 

KEYWORDS: Dance, Physical Education, Technique, Creativity. 

 

DANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA: IMBRICACIONES ENTRE LA 

EXPRESIÓN TÉCNICA Y CORPORAL 

 

RESUMEN: Este artículo contiene una literatura que se basa en la discusión de la 

Danza como un contenido de clases de  Educación Física y los vínculos posibles entre 

la técnica y la expresión corporal. El documento analiza los conceptos y 

preocupaciones acerca de la superposición de los dos términos, y sugiere la necesidad 

imperiosa de que ambos sean considerados en el tratamiento articulado danza 

contenido pedagógico en las clases de educación física. 

PALABRAS CLAVE: Danza, Educación Física, Tecnología, Creatividad. 
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