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Danças Circulares para Crianças: relato de 

experiências 

Por Deborah Dubner * 

Danças Circulares para crianças funciona? É apenas uma atividade 

lúdica para se divertir? É possível gerar nas crianças as qualidades 

que o adulto sente nos círculos de Danças Circulares Sagradas? O 

repertório deve ser apenas de danças alegres e animadas? Como 

interessar as crianças por músicas e ritmos que estão completamente 

fora do radar da grande mídia? Os princípios e símbolos que norteiam 

a focalização das Danças Circulares Sagradas podem ser usados com 

crianças? A partir de qual idade as crianças devem ter? 

Essas são algumas das inúmeras questões que eu tinha antes de 

começar a focalizar Danças Circulares Sagradas para crianças, em 

2009. As indagações nunca terminam, porque ensinar para crianças é 

um desafio sem fim. Mas minha vivência tem me respondido algumas 

inquietações. Sei hoje que o maior problema não está nas crianças, e 

sim na nossa mente de adulto, que muitas vezes mascara o medo de 

encarar a nossa criança e o universo que desconhecemos. É 

necessário cultivar uma qualidade de abertura para construir com as 

crianças e jovens uma relação onde efetivamente ensinamos e 

aprendemos em igual dosagem, na relação professor-aprendiz que o 

círculo convida. E não é fácil desaprender! Este é o maior desafio. 

Com este artigo pretendo compartilhar algumas conquistas durante o 

percurso, passando por sabores e dissabores, dores e amores, 

momentos de profunda gratidão e outros de extremo cansaço. Mas 

posso tranquilamente afirmar que – em síntese - o resultado é pura 

realização. 

Danças Circulares para crianças funciona?  

E como! Funciona pra quase tudo! Para acalmar, para diminuir as 

“panelinhas” na sala de aula, para trabalhar a vergonha, para trazer o 

senso de respeito por si mesmo e pelos colegas, para ampliar 

consciência corporal, para gerar interesse sobre outras culturas e 

idiomas, para ampliar o repertório musical e gestual, para 

desenvolver a autoestima, para superar desafios, para conectar com 

o silêncio, para aprender com diversão, para motivar a curiosidade, 

para trazer esperança.  
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Exemplo prático: normalmente, ao final de cada roda, sento em 

círculo com as crianças e peço uma palavra, emoção ou pensamento 

gerado pela atividade daquele momento. Paz, amor, amizade, 

esperança e alegria são sempre apontadas nas conversas. 

 

É apenas uma atividade lúdica para se divertir?  

Definitivamente não! É lúdico sim, e traz muita alegria, mas o que se 

colhe vai muito além, pois as sementes que são plantadas nos 

corações dessas crianças geram frutos doces, diversos, saborosos e o 

mais importante: geram novas sementes. Muitas crianças ensinam as 

danças para suas famílias, irmãos, pais, primos, e com isso ampliam 

também o universo de sua convivência.  

Normalmente, quando a classe nunca experimentou as Danças 

Circulares Sagradas, é comum ver nas crianças uma atitude de pouco 

caso, chamando de “dancinha”. Principalmente em crianças mais 

velhas, a partir de 9/10 anos, que começam a ter vergonha de fazer 

uma atividade “infantil”. Para os meninos a dificuldade aumenta, pois 

muitos acham que dança é coisa de menina. São desafios! Mas 

quando conseguimos ultrapassar estas primeiras barreiras, o salto de 

percepção da classe é impressionante, e é possível aprofundar na 

mesma intensidade que com adultos. Às vezes até mais. 

Exemplo prático: sempre recebo cartas dos alunos, agradecendo e 

contando como se sentem em relação às Danças Circulares. Esta, que 

recebi em 2011, foi uma das que mais me emocionou:  
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Esta menina não estuda mais na escola onde eu focalizo (porque a 

instituição só aceita crianças com idade até 12 anos), mas mantém 

contato até hoje, dança em casa com a família com frequência, e já 

foi dançar comigo em uma roda de adultos no Parque. 

 

É possível gerar nas crianças as qualidades que o adulto sente 

nos círculos de Danças Circulares Sagradas?  

Sim! É surpreendente como as crianças captam a mensagem, e 

conseguem expressar com muita clareza. Recentemente, ensinando 

para crianças de 6 a 8 anos a dança “Meditação para a Flor”, de 

Nanni Kloke, que é apenas um gestual muito lento e silencioso, um 

garoto de 6 anos comentou com o amigo e eu por sorte ouvi: “É 

como uma oração” - ele disse. 

 

Nestas poucas palavras, é possível perceber a conexão com o 

sagrado, com a vida e com o que há de melhor nela. A palavra 
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“obediente” traz a conotação de pertencimento e adaptação de uma 

forma prazerosa, em vez de brigar. Importante salientar que as 

crianças desta instituição vivem em famílias de risco, em ambientes 

muitas vezes violentos, com pais envolvidos com crimes e/ou drogas.  

 

O repertório deve ser apenas de danças alegres e animadas?  

Isso é o que eu pensava no início. Mas ouvindo relatos de amigas que 

já focalizavam há mais tempo para esta faixa etária, percebi que as 

danças mais meditativas eram também muito bem vindas e que 

davam um resultado surpreendente. 

 

Exemplo prático: Comecei timidamente oferecendo um Mantra da 

Paz, com passos simples e muito lentos, e que tem uma figura de 

troca de par, separando os dançantes em “sol” e “lua” 

alternadamente. Este recurso é algo que eles adoram e demanda 

treino de atenção e concentração. Fiquei impressionada de ver como 

eles gostaram! E em muitos momentos, eles pedem esta dança para 

acalmar ou para finalizar o período.  

 

Como interessar as crianças por músicas e ritmos que estão 

completamente fora do radar da grande mídia?  

É comum chegar a uma aula inicial de Danças Circulares e ouvir as 

crianças perguntando sobre as músicas mais conhecidas que estão na 

TV. Algumas de qualidade bem questionável e outras até 

interessantes. Inicialmente, podemos encontrar certa resistência a 

ritmos e melodias que soam “estranhas”. Mas isso é normal! Afinal, 

até nós, adultos, muitas vezes preferimos escolher o que nos é 
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conhecido, pois dá uma sensação de conforto e segurança. No 

entanto, passado algum tempo (duas ou três aulas), as músicas 

desconhecidas se tornam grandes amigas das crianças. É importante 

repetir várias vezes, não apenas para gerar uma dança com 

qualidade, como também para oferecer essa sensação de 

familiaridade. Então, interessar as crianças por ritmos novos é mais 

fácil do que parece. Existe uma curiosidade inerente que brota 

espontaneamente na criança. Temos apenas que vencer a resistência 

inicial e criar oportunidades saborosas de aprendizagem. Em pouco 

tempo, elas não apenas estarão pedindo as músicas e danças, como 

estarão também ouvindo na classe e em casa, com amigos e 

familiares. E assim as sementes se espalham.... 

 

Exemplo prático: Uma das professoras de classe me contou 

recentemente que as crianças pedem para colocar as músicas das 

Danças Circulares enquanto estão na classe fazendo as atividades. 

Ela disse que as músicas mais meditativas são as que elas mais 

gostam, e que traz silêncio e acalma as crianças. Este é um bom 

exemplo de que ascrianças estão abertas e interessadas por outros 

tipos de música que não estão no radar midiático.É questão de 

apresentar, oferecer e aguardar os frutos! 

 

Os princípios e símbolos que norteiam a focalização das 

Danças Circulares Sagradas podem ser usados com crianças?  

Sim, totalmente! Tanto os princípios como o simbólico pode ser 

trabalhado com crianças e jovens, utilizando uma roupagem 

adequada à idade, tanto na linguagem como nas propostas 

correlacionadas às danças. Uma metáfora que eu gosto de usar e que 

as crianças incorporam facilmente é que nós damos as mãos para 

manter o amor e a amizade dentro da roda, como um cinturão de 

união. 
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Exemplo prático: demorei a encontrar uma maneira de fazê-los sentir 

a importância do centro da roda. Um jeito que acabou dando muito 

certo foi sugerir que cada criança trouxesse algo importante pra 

colocar no centro enquanto dançamos. Toda semana, algumas 

crianças trazem algum objeto. Eu peço para que compartilhem na 

roda o porquê da escolha do objeto. Já dançamos em volta de fotos, 

chaves da casa, diários, brinquedos, cartas, bichos de pelúcia 

representando os animais de estimação, orações, amuletos, entre 

outros objetos de relevante simbolismo. A experiência torna-se então 

bastante concreta e significativa. 

 

A partir de qual idade as crianças devem ter? 

Acredito que a partir de 4 anos já é bem possível fazer boas rodas de 

Dança Circular. Mas é claro que cada idade traz oportunidades e 

desafios diferentes, permitindo que o aprofundamento a partir da 

experiência da dança se faça por etapas. Importante sempre ter em 

mente as fases do desenvolvimento infantil, e como elas impactam 

na percepção corporal, coordenação motora, emoções, etc, 

escolhendo um repertório e uma didática de acordo com cada fase da 

criança. 

Patrícia Preiss, focalizadora desde 2002 e bastante atuante em 

Danças Circulares para crianças, complementa: “A prática de danças 

circulares com crianças pequenas entre os três e seis anos é quase 

mágica, sendo as danças cantadas ou não, eles entram totalmente na 

história, dá até pra dizer que entram nos personagens, seus 

movimentos hora ficam grandes, hora bem pequeninos, tudo 

dependendo do que a dança pedir. A roda é um lugar acolhedor, dar 
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as mãos para os colegas, fazer trenzinho, pular para um lado e para 

o outro, para eles não tem mistério é uma verdadeira brincadeira. E 

se gostam da dança, pode contar que vai ter que repetir! 

Na fase seguinte, dos sete aos dez eles já estão maiores, se acham 

“grandes”, então não dá pra fazer qualquer dança, senão certamente 
ouviremos que “é coisa de criança”, mesmo alguns que ficam meio 

ressabiados no início com o dar as mãos na roda, quando a atividade 
começa, reencontram logo a criança e não conseguem segurar a 

euforia. 

Já na adolescência, vem a vergonha e eles também já estão 

escolhendo suas preferências musicais, às vezes é difícil competir 
com outros estilos, mas vamos fazendo trocas, aprendemos as deles 

e ensinamos as nossas. Nesta faixa etária as danças de pares e as 
danças rápidas fazem muito sucesso, penso que por sua 

movimentação e desafio, também as danças que trabalham com 
orientação no espaço, dada a sua habilidade para o mundo virtual, 

conseguem facilmente aprender e a dança vira quase um jogo. 

No final de tudo o que se observa é que eles ficam mais parceiros dos 

colegas, procuram auxiliar os outros, melhoram sua autoestima e 
também a confiança. A aprendizagem dispara porque ali eles não 

estão só dançando, estão criando imagens, fazendo sinapses, ouvindo 
músicas e ritmos diferentes, conhecendo outras culturas e 

aprendendo sobre diversidade, igualdade, equanimidade. As crianças 
são muito disponíveis, elas querem ser parte de algo, participar, estar 

junto e a roda oferece isto a elas, aliás, oferece a todos e pode ser 
uma das melhores ferramentas para a educação. Partindo do princípio 

de que cada um faz a sua parte e unidos nos apoiamos, 
estabelecemos pontes que nos conectam muito além de nossos 

círculos.” 

Brasil afora 

Existem dezenas de pessoas que trabalham com Danças Circulares 

para crianças. Os ambientes são escolas, centros de integração, 

SESCs, parques e outros espaços coletivos. Para oferecer um 

panorama mais amplo, pedi a duas focalizadoras para 

compartilharem suas experiências. Patrícia Preiss (Porto Alegre/RS) 

nos trouxe no texto acima uma orientação prática sobre as Danças 

Circulares por faixa etária e seus resultados.  Fátima V. Aguirre 

Ramos, focalizadora desde 2000, relata no texto abaixo sua 

experiência de muitos anos como educadora em uma escola 

municipal da cidade de Vitória (ES) 

 

Dança Circular na Escola 
Por Fatima V. Aguirre Ramos 
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“Comecemos por ensinar as crianças a respirar, a vibrar, a sentir, a se 

integrar com a harmonia e o movimento da natureza. Criemos uma pessoa 
bela, uma criança que saiba dançar.” (Isadora Duncan) 
 

A Dança Circular é praticada na Escola Municipal de Educação Fundamental 
- EMEF José Áureo Monjardim - JAM, desde 2004.  De lá até cá foi nomeada 

assim: “Dançando Todos Os Povos: Danças Circulares”; “Semear: Dança 
Circular”; “Semear, Cultivar, Cuidar: Dança Circular”; “Crianças No Círculo 
Da Dança: fazendo a diferença”. Neste ano de 2013, dançamos com o nome 

DANÇA CIRCULAR NA ESCOLA.  
 

Há três anos a Dança Circular foi incluída na matriz curricular da EMEF JAM. 
Tem carga horária de 10 horas/aula semanal, divididas em 08 turmas. Este 

projeto atende alunos que fazem parte do Programa do Governo Federal 
MAIS EDUCAÇÃO e do Programa da Prefeitura Municipal de Vitória TEMPO 
INTEGRAL NA ESCOLA e, também, alunos de todas as turmas que retornam 

à escola no contra turno para as aulas de Dança Circular. 
 

O projeto DANÇA CIRCULAR NA ESCOLA tem como proposta colocar em 
prática o desenvolvimento da dança em suas múltiplas e integradas 
linguagens. É uma atividade na qual o corpo é desafiado no exercício de 

movimento, ritmo e equilíbrio. Com músicas e danças de roda dos povos de 
todo o mundo, o que está em foco é a afetividade, a experiência e desafio 

do novo que abre espaço para a vivência da cooperação, criatividade e 
integração, afirmando as identidades culturais, pessoais e comunitárias no 
grupo de alunos. 

 
O “encontro” de Dança Circular acontece no auditório da escola a cada 

quinta-feira, pela manhã e pela tarde. Alguns alunos já estão na escola e 
outros retornam no contra turno acompanhados de um familiar ou em 
grupinhos ou sozinhos, a pé ou de bicicleta. São crianças, na maioria das 

vezes, em situação de risco social, outras com grande dificuldade de 
aprendizagem e com situação financeira muito difícil. 

 
Sei o quanto é transformador e gratificante para eles estarem neste círculo 
de convivência e amor. Neste espaço e tempo compartilhamos não só a 

dança, mas principalmente o afeto, a alegria e a expressividade. É a fala 
transformada em movimento. Segundo alguns professores, os alunos que 

fazem parte do Projeto de Dança Circular e que tinham dificuldades de 
concentração, disciplina e aprendizagem responderam afirmativamente com 
atitudes de maior comprometimento com a escola, com os colegas e 

consigo mesmo. 
 

E, tem sido assim, ano após ano, no passo a passo de casa dia e de cada 
dança eles chegam para “dançar a vida”. E eu sempre a esperá-los. Muitas 
vezes me pergunto - será que virão hoje? Sim! Eles vêm! Com um sorriso 

no rosto ao encontro de mais um círculo de construção coletiva, de amizade 
e de descobertas. Eles chegam! 

 
Sei que esse é o caminho. Caminho do “cuidar” de si e do outro, do 

envolvimento com a escola, tanto no processo social como no cognitivo.  
Apesar das dificuldades enfrentadas é na amorosidade dos encontros no 
auditório e pelo envolvimento que a dança em círculo proporciona, que eles 

superam os “nãos” e se transformam em pontos de luz tão importantes uns 
para os outros e para si, no processo educativo no cotidiano da EMEF JAM e 

na vida. 
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“As crianças, quando bem cuidadas, são uma semente de paz e esperança.” 

(Zilda Arns Neumann – última conferência, Haiti, 2010) 

 

A escolha de focalizar com crianças 

Já ouvi de muitas pessoas: não gosto de focalizar em rodas de 

crianças. É assim mesmo, todos nós temos nossas preferências e 

escolhas. Eu comecei com crianças por acaso, e fui totalmente 

surpreendida pelo amor e pela abertura que esta experiência abriu 

em minha vida. Sinceramente, eu não imaginava que ficaria tão 

encantada!  

Focalizar para crianças traz constantemente o desafio de lidar com a 

indisciplina, barulho, agitação. Também é uma situação que nos pede 

sempre um estado de atenção para desaprender e reaprender. Muitas 

coisas que funcionam perfeitamente para roda de adultos, com 

crianças é diferente! As surpresas são muitas! Às vezes, achamos que 

vai dar certo e nada acontece, é uma decepção! Outras vezes, a coisa 

pega de jeito, elas adoram, silenciam como num passe de mágica, e 

a emoção é muito grande. 

Com crianças, tudo é MUITO. Tanto as coisas boas como as ruins são 

potencializadas simplesmente porque as emoções estão sempre à flor 

da pele, as palavras brotam com espontaneidade, os sorrisos são 

sinceros e os abraços transbordantes. Podemos sair de uma aula 

cansados e desanimados, ou totalmente realizados, com a sensação 

de que estamos de fato ajudando a mudar o mundo. 

Espero que este texto traga algumas ideias e principalmente a 

vontade de experimentar ou de compartilhar experiências de 

focalização com crianças.  

Sei que meu depoimento, junto ao de Fátima V. Aguirre Ramos e 

Patrícia Preiss se somam ao de muitas pessoas que encontraram nas 

Danças Circulares para crianças a semente de esperança para plantar 

um mundo melhor. Como diz a música de Beto Guedes: “Vamos 

precisar de todo mundo... um mais um é sempre mais que dois..” 

Fica então o convite para que este universo se expanda, e permita 

que, a cada dia, mais crianças se deem as mãos para fazer uma 

grande roda em volta do mundo! 

 

*Deborah Dubner é psicóloga e focalizadora de Danças Circulares 

Sagradas em grupos de adultos, jovens e crianças. Em 2009 

trabalhou em duas unidades do CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social), vinculadas à Prefeitura Municipal de Itu, com 

grupos de crianças, mulheres e jovens. Desde início de 2010 atua 
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como focalizadora no Centro Educacional Madre Teodora (Itu/SP), 

onde trabalha durante todo o ano, em encontros semanais, com duas 

classes de crianças de 06 a 12 anos. Estas crianças moram em 

diferentes bairros da periferia de Itu e freqüentam o Projeto no 

período extraescolar, e vivem em situação de risco ou vulnerabilidade 

social, afetadas pelo desemprego dos pais e outros problemas sócio-

familiares. Desde 2012 focaliza semanalmente em uma escola 

particular de Itu, com classes do 6° Ano do EF. 

 


