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Dedico a você Francisco (Chiquinho), 

amor da minha vida. Essa conquista 

também é sua! Pessoa anjo que ouviu o 

recado do céu sobre o chamado das 

Danças Circulares Sagradas para mim e 

me indicou o caminho. Gratidão infinita!  

Descobri qual canção toca minha dança! 
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(Mestrado). Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Educação, Programa de 
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Resumo:  

Esta pesquisa focaliza as Danças Circulares Sagradas como objeto de estudo enquanto 

Movimento que gera experiência humana. A linguagem da dança, que é um saber 

simbólico, expresso nos gestos, na música e nos arquétipos das culturas, traz uma nova 

consciência corporal, produz sentidos para a educação do corpo que se constitui na 

relação com o Outro.  O estudo tem o objetivo de compreender a potencialidade das 

Danças Circulares Sagradas para a formação de educadores na perspectiva da Educação 

Intercultural, tendo o corpo como lócus de aprendizagem e análise. A interculturalidade 

adota uma postura pragmática das relações, estuda a comunicação entre diferentes 

culturas e pessoas, para entender como essas criam sentidos, gestos, ações, palavras para 

outras formas sutis de comunicação e como usam isso para conviver. Compreendemos a 

interculturalidade e a centralidade do corpo na educação da pessoa, sobretudo para uma 

educação voltada ao reconhecimento de si na relação com o Outro. A dança que educa e 

comunica as formas de ser específicas e diferenciadas de cada grupo e povo, é o recurso 

didático de investigação na ação formativa de educadores. A pesquisa foi realizada por 

meio das oficinas de DCS com um grupo de nove educadoras e um educador da Escola 

Estadual Antônio Garcia na cidade pantaneira de Poconé em Mato Grosso, sendo 

caracterizada como pesquisa-ação vinculada a um projeto de extensão desenvolvido pelo 

COEDUC/UFMT com o CEFAPRO/SEDUC-MT. Foram realizadas entrevistas 

individuais, registro imagético do vivido e posteriormente analisado com os 

colaboradores/dançantes, e ainda com a aplicação de questionário antes e depois das 

vivências e rodas de conversas. A análise dos dados é orientada pela triangulação de 

métodos com os dados que foram coletados em tempos e espaços diferenciados 

vivenciados nos corpos dançantes delimitados por elementos presente nas DCS que 

implicam em ressignificação das práticas educacionais cotidianas, bem como seus papéis 

enquanto sujeitos conscientes e atuantes, inclusive em outras formas de relações com a 

natureza. No contexto da educação que passa pelo corpo, a dança como uma expressão 

de identidade e cultura, nos leva a compreendê-la como prática social, que expressa 

marcas da história (tempo) das relações interétnicas e como continua a dar sentido e 

significados específicos em diferentes territórios (espaços). O diálogo com os autores e 

os dados produzidos na investigação, nos mostra que a prática pedagógica pautada nas 

Danças Circulares Sagradas tem grande potencial de educação do corpo, sendo uma 

experiência educativa que só pode ser transformadora porque se atreve a valorizar a 

cultura do Outro e as diferentes identidades inscritas nos corpos dançantes. 

Palavras-chave: Corpo. Dança Circular Sagrada. Interculturalidade. Formação de 

Professores. 
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MORESCHI, S. M. SACRED CIRCULAR DANCES: INTERCULTURAL 

POTENTIALITIES IN THE EDUCATION TRAINING. 2017 p.106f. Dissertation 

(Master's). Federal University of Mato Grosso, Institute of Education, Graduate Program, 

Cuiabá, 2017. 
 

ABSTRACT: 

This research focuses on Sacred Circular Dances as an object of study as a Movement 

that generates human experience. The language of dance, which is a symbolic knowledge, 

expressed in gestures, music and archetypes of cultures, brings a new body consciousness, 

produces meanings for the education of the body that is constituted in relation to the 

Other. The purpose of this study is to understand the potential of Sacred Circular Dances 

for the formation of educators in the perspective of Intercultural Education, with the body 

as a locus of learning and analysis. Interculturality adopts a pragmatic stance of 

relationships, studies communication between different cultures and people, to 

understand how they create meanings, gestures, actions, words for other subtle forms of 

communication and how they use it to live together. We understand the interculturality 

and centrality of the body in the education of the person, especially for an education 

focused on self-recognition in relation to the Other. The dance that educates and 

communicates the specific and differentiated ways of being of each group and people, is 

the didactic resource of investigation in the formative action of educators. The research 

was carried out through the DCS workshops with a group of nine educators and an 

educator of the Antônio Garcia State School in the Pantanal city of Poconé in Mato 

Grosso, being characterized as an action research linked to an extension project developed 

by COEDUC / UFMT With CEFAPRO / SEDUC-MT. Individual interviews were carried 

out, an imaginary record of the lived experience and later analyzed with the collaborators 

/ dancers, and also with the application of a questionnaire before and after the experiences 

and conversation wheels. The analysis of the data is guided by the triangulation of 

methods with the data that were collected in different times and spaces experienced in the 

dancing bodies delimited by elements present in the dances of the Sagrada peoples, which 

imply in re-signification of the daily educational practices, as well as their roles as 

Conscious and active subjects, including in other forms of relations with nature. In the 

context of education that passes through the body, dance as an expression of identity and 

culture, leads us to understand it as a social practice, which expresses marks of the history 

of interethnic relations and how it continues to give meaning and specific meanings in 

Different territories (spaces). The dialogue with the authors and the data produced in the 

research shows that the pedagogical practice based on the Holy Circular Dances has great 

potential of education of the body, being an educational experience that can only be 

transformative because it dares to value the culture of the Other and The different 

identities. 

Keywords: Body. Sacred Circular Dance. Interculturality. Teacher training. 

 
 

 

  



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Curso de Formação continuada setembro de 2015.  Foto por Valdeson Portela. ........15 

Figura 2: Primeiro encontro com as Dançantes. Foto por Liana Menezes. .................................16 

Figura 3: Centro de roda infantil. Foto do acervo da pesquisadora. ............................................24 

Figura 4: Dança Alef Beit. Foto por Flávia Viana. .....................................................................25 

Figura 5: Dança Africana Debra Kabri. Foto por Flávia Viana. .................................................27 

Figura 6: Processo de aprendizagem de Od lo havit day – Israel. Foto por Flávia Viana. .........29 

Figura 7: Modelo construído pela pesquisadora a partir dos estudos em Minayo (2010). ..........33 

Figura 8: Questionário sendo respondido. Foto por Liana Menezes. ..........................................34 

Figura 9: Questionário sendo respondido. Foto por Liana Menezes. ..........................................34 

Figura 10: Entrevista com Dançante.  Foto por Liana Menezes. ................................................35 

Figura 11: Filmagens das danças. Foto por Flávia Viana. ..........................................................35 

Figura 12: Bernhard Wosien e a filha Gabriele. Galeria de fotos de Peter Wallace. ..................41 

Figura 13: Entrada da Universal Hall, Fundação Findhorn. Escócia. Fotos de P. Vallace. ........43 

 

Figura 14: Registro da Primeira versão da Imagem coletiva. Foto da pesquisadora. .................87 

Figura 15: Registro da Imagem coletiva. Foto pela Pesquisadora. .............................................88 

Figura 16: Dança dos Mascarados . Foto pela pesquisadora. ......................................................90 

Figura 17: Coreografia adaptada das Danças dos Mascarados. Foto da pesquisadora. ..............93 

Figura 18: Momento de rever o processo das vivencias na oficina. Foto da pesquisadora. ........94 

Figura 19: Registro final do grupo de dançantes da oficina. Foto da pesquisadora. ...................96 

 

 

 

 

  

 



10 

 

 

SUMÁRIO 

 

Capítulo I .............................................................................................................14 

TECENDO RELAÇÕES NA DANÇA DA PESQUISA ....................................14 
1.1. Composição da roda com as parceiras da pesquisa .............................. 14 
1.2. Os olhares que se cruzam na roda ......................................................... 16 
1.3. Os encontros para as vivências com as Dançantes ............................... 19 
1.4. Registro da trajetória que a Oficina de Dança Circular percorreu ........ 20 

1.4.1. Primeiro Dia da Oficina: conhecendo as Danças Circulares Sagradas . 22 
1.4.2. Segundo Dia da Oficina: danças infantis que habitam a memória do corpo

 ................................................................................................................23 

1.4.3. Terceiro dia de Oficina - Danças tradicionais - identidade cultural ..... 26 
1.4.4. Quarto dia de Oficina: tecendo a rede de relações na aceitação de si e do 

outro ................................................................................................................27 
1.4.5. Quinto dia de oficina: relações interculturais pelas danças .................. 29 

1.4.6. Sexto Dia de Oficina: reconhecimento de si na relação com o outro. .. 30 
1.5. Caminhos para a Triangulação de dados e a condução da pesquisa ..... 32 

Capítulo II ............................................................................................................37 
DE MÃOS DADAS PARA ENTRAR NA DANÇA ..........................................37 

2.1. As Danças Circulares Sagradas: Uma contextualização histórica ........ 39 
2.2. As danças na Fundação Findhorn ......................................................... 42 

2.3. O Sagrado nas Danças .......................................................................... 43 
2.4. De giro em giro as Danças Circulares Sagradas chegam ao Brasil ...... 47 

2.5. No passo junta passo meu encontro com as Danças Circulares Sagradas

 ................................................................................................................51 

2.6. Na roda da dança com músicas, histórias, culturas e símbolos. ........... 55 
Capítulo III...........................................................................................................60 
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL, PERSPECTIVA PARA INTERAÇÃO 

CORPORAL E CULTURAL. ............................................................................ 60 
3.1. Abordagens interculturais na educação ................................................ 61 
3.2. O Corpo como lócus da aprendizagem de si e do Outro....................... 71 

Capítulo IV ..........................................................................................................76 
DAS DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS PARA AS PALAVRAS ...........76 

4.1. Relação orgânica e dialógica na análise dos dados. .............................. 76 
4.2. Expressão corporal em representações individuais a partir das percepções 

dos dançantes sobre as Danças Circulares Sagradas ........................................ 79 

4.3. Da composição de imagem corporal coletiva ....................................... 86 
4.4. Reconhecimento de identidade cultural. ............................................... 88 

4.5. Dançar os ritmos da vida: a busca por um movimento de análise. ....... 94 
PASSOS FINAIS .................................................................................................97 

REFERÊNCIAS ................................................................................................100 
 ...........................................................................................................................104 
ANEXOS ...........................................................................................................104 

            ANEXO 01 -  Instrumento de coleta de dados – Questionário ........................ 105 
 

 

      

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

“Nós precisamos reconhecer que, uma vez 

mais, nós estamos recebendo uma dádiva, e 

talvez nós possamos ancorar a dança o 

suficiente para não sermos lançados para 

fora, para a escuridão, e ficarmos tateando no 

tempo até que a dádiva nos seja oferecida 

outra vez”. 

                                               Anna Barton 
                                                                                                            

Ao focalizar as Danças Circulares como objeto de estudo desta pesquisa intitulada 

“Danças Circulares Sagradas: Potencialidades Interculturais na Formação de 

Educadores,” investigo o Movimento que concebe experiência humana pela linguagem 

da dança, e pelo saber simbólico que é expresso no corpo pelo gesto, pela música e pelos 

arquétipos culturais. Compreender a potencialidade das Danças Circulares Sagradas para 

a formação de educadores na perspectiva da Educação Intercultural e ter o corpo como 

lócus de aprendizagem e análise é o objetivo deste estudo. A partir dos diálogos da 

pesquisa ampliamos os olhares com os autores, colaboradores e professoras que nos 

auxiliam na leitura deste objeto. A perspectiva é a de ver o corpo como lugar de afetar e 

ser afetado pelas experiências que nos pautam, para validar outros modos de conhecer, de 

qualificar a sensibilidade, o sentimento e reconhecimento de outros modos de ser e de 

viver, investindo nos desafios da diversidade cultural e do diálogo intercultural. 

A forma como foi constituída esta pesquisa parte das próprias experiências que 

tenho assimilado como educadora, com os estudos e pela prática das Danças Circulares 

Sagradas. Vivencio as danças em roda desde 2002 em espaços educacionais e públicos, e 

desde então, sinto as ressonâncias das mudanças que elas provocaram em mim e em quem 

dança comigo, o que me fez pensar nas inúmeras possibilidades que as danças Circulares 

podem reverberar na educação. Para melhor compreender esse processo como educadora 

que se forma pelas DCS1 trago o detalhamento do que significa habitar neste Movimento, 

que é interligado nacionalmente com tantos outros grupos de Danças Circulares, a fim de 

compreender que papeis são esses assumidos e que são pautados na formação e na 

humanização das relações.  

Como pesquisadora do grupo de pesquisa Corpo, Educação e Cultura (COEDUC) 

da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), realizamos estudos na perspectiva da 

Educação Intercultural, sobre as danças dos povos tradicionais e autóctones a fim de 

                                                           
1 DCS – abreviação para Danças Circulares Sagradas. (Quando citada com letra maiúscula está se referindo 

ao Movimento e quando aparece no texto com letra minúscula se refere a prática/ atividade. 
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aprofundar o entendimento sobre as diferentes formas de interação com a cultura do 

Outro. E desde então, venho me indagando sobre a potencialização das DCS para a 

realização deste intento. Seria a Dança Circular uma prática social significativa capaz de 

mobilizar corpos para a Educação Intercultural? Como elas poderiam contribuir para a 

ressignificação das práticas educacionais cotidianas mediante a educação do corpo? 

Imbuída destes questionamentos ingresso na equipe de formadores do grupo de 

pesquisa COEDUC na realização do Curso de Formação Continuada para a Inserção da 

lei 11.645/08, acerca da temática Indígena; esta formação se refere mais especificamente 

ao Povo Bororo, em parceria com o Centro de Formação Profissional da Secretaria de 

Estado de Educação de Mato Grosso (CEFAPRO-CUIABÁ/SEDUCMT) e, portanto, foi 

pensada para o grupo de professores do Estado de Mato Grosso. Na ocasião focalizei 

algumas danças do repertório das DCS e apresentei as danças como uma possibilidade a 

mais para a construção de relações sociais para a aprendizagem. Também apontei a roda 

da dança como um mecanismo para a compreensão das diferenças culturais. 

A partir desta experiência se constituiu o grupo das parceiras na realização da 

referida pesquisa, com professoras da Escola Estadual Antônio Garcia do município de 

Poconé, localizado no Pantanal Mato-Grossense, cuja identidade cultural é fortemente 

marcada por danças tradicionais ritualizadas nas festas religiosas locais.  Elas aceitam o 

desafio inspiradas pela vivência corporal nas danças, demonstrando interesse naquilo que 

a Dança Circular se propõe: ir ao encontro de si mesmo e nesta complexidade perceber 

as diferentes formas de ser no mundo. Assim, fica configurado o grupo com dez pessoas: 

seis professoras, um professor e três técnicas administrativas educacionais os quais para 

esta pesquisa são denominados como Dançantes. 

O princípio qualitativo que orienta nossa pesquisa-ação recorre às Danças 

Circulares Sagradas como instrumento de estudo, mas também como metodologia e 

investigação na formação de educadores. Os recursos utilizados para a coleta de dados 

foram: registros em audiovisual das oficinas de danças, questionário semiestruturado, 

entrevistas e a rodas de conversas nos diferentes momentos de realização das oficinas de 

Danças Circulares Sagradas.  

O encontro com o Outro2 é um dos princípios que orientam os estudos e as práticas 

pedagógicas voltadas à inclusão social e à valorização da diversidade como um bem a ser 

                                                           
2 Outro (usado com letra maiúscula a fim de elucidar a relação de alteridade absoluta e mais 

abrangente nas possibilidades de encontros). Para saber mais: GALLO, S. Professor (UNICAMP) “Eu, o 

outro e tantos outros: educação, alteridade e filosofia da diferença”. 
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partilhado na educação escolar e por isso mesmo, na formação de educadores, orienta 

relevantes práticas que educam os corpos educadores nessa perspectiva intercultural, 

especialmente num país multiétnico e pluricultural como o Brasil.  

Diante disso, e a fim de explicitar a constituição da pesquisa, organizamos a 

dissertação por quatro capítulos em diálogo com os autores para a compreensão dos 

conceitos apresentados nesses capítulos que são: Bonetti (1998, 2013); Freire (1987, 

1996); Grando (2004, 2014); Marim (2009); Ostetto (2005, 2007, 2009); Wosien (2000) 

entre outros. 

No primeiro capítulo são tecidas e apresentadas as primeiras redes de contatos 

com as professoras que entram na roda comigo para a constituição da pesquisa. Descrevo 

a trajetória e os passos dados na oficina das DCS como meio de obtenção investigativa 

por meio da vivência, criando ritmo para o encontro das dançantes com as diversidades, 

abrindo um campo de escuta, acolhimento e respeito à sua participação livre e consciente. 

Sistematizo os caminhos metodológicos a fim de alcançar a maturação da proposta na 

triangulação dos dados. Pela pesquisa qualitativa, recorro à análise da literatura, diálogos 

compartilhados em roda, observações e registros pessoais. 

No segundo capítulo, “De mãos dadas para entrar na dança”, apresento de forma 

sucinta o conceito, a origem, o contexto histórico das DCS, os tantos “giros” que a Dança 

Circular realizou para chegar até os passos brasileiros. Abordo parte do Movimento que 

dá acesso às marcas de identidade dos povos de culturas tradicionais e contemporâneas e 

revelo, em diálogo com autores e com as parcerias da pesquisa, o potencial das Danças 

Circulares Sagradas como contribuições para o espaço educacional pelas práticas 

corporais e simbólicas, ressignificando os caminhos de autoconhecimento, de 

reconhecimento do processo de formação de educadores, o meu próprio inclusive.  

Avanço tecendo o terceiro capítulo na busca por compreender, por meio de 

referenciais teóricos e conceituais, que esta Educação Intercultural que se dá pelo vivido, 

pelo experimentado nas relações e pela sensibilização do corpo reúne elementos que 

servem de base para que a aprendizagem seja intercultural. O corpo, como portador de 

aprendizagens, tem papel relevante no campo das danças, pois mostra para o homem 

ocidental, acostumado a buscar o ponto máximo da razão, que reencontrar seu ritmo 

interno e em equilíbrio é fundamental. Essa fundamentação nos leva à construção de uma 

sociedade que compreenda as transformações do mundo, da realidade e de seu próprio 

corpo, seu ser.  
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Já no quarto capítulo reúno elementos de análise que a pesquisa me possibilitou. 

Apresento dados sobre a problematização levantada inicialmente, bem como a 

potencialidade das Danças Circulares Sagradas que foram reveladas nas representações 

coletivas e individuais por meio das estratégias usadas para captar as percepções e 

sensações das parceiras. Realizo a análise dos dados em evidência, numa relação orgânica 

e dialógica com os autores e colaboradores da leitura deste texto final. 

E nos passos finais, teço considerações que o exercício da análise me permite fazer 

neste trabalho de pesquisa. A dinâmica da fala e da escuta atenta sobre a reflexão do fazer 

educação indica o direcionamento necessário à construção coletiva de renovadas práticas 

educativas.  

A pesquisa-ação possibilitou aos participantes e dançantes, novas problemáticas 

que já surgiram do diálogo para finalizar o texto, assim como com a sua qualificação. 

Entre essas possibilidades destaco a problemática da Dança dos Mascarados como objeto 

de investigação e composição no repertório do Movimento das DCS; a educação do corpo 

com as Danças Indígenas como proposição para a educação intercultural e a inclusão da 

história e cultura indígena em Cuiabá, entre outras.  

Para tanto, me coloco na “roda da vida” para neste momento receber as amplas 

contribuições que validam esse trabalho.  
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Capítulo I 

TECENDO RELAÇÕES NA DANÇA DA PESQUISA 

 

1.1. Composição da roda com as parceiras da pesquisa 

Para a composição desta pesquisa demos as mãos numa roda para dançar com seis 

professoras, um professor e três técnicas administrativas educacionais - TAE3, que são as 

pessoas com as quais vou me referir como dançantes, apenas como forma de conferir 

dinamicidade a identidade de nossas colaboradoras. Elas atuam na Escola Estadual 

Antônio Garcia no município de Poconé, localizado no Pantanal Mato-Grossense, cuja 

identidade cultural é fortemente marcada por danças tradicionais ritualizadas nas festas 

religiosas locais.  

A bicentenária Poconé recebe o nome originário do povo indígena Beripoconés 

que habitava a região, significa “cidade das capivaras”.  Localizada a 100 km da capital 

de Mato Grosso - Cuiabá, principal acesso ao portão de entrada para a Transpantaneira, 

sendo esta a primeira Estrada Parque do Brasil. Banhada pelos rios Cuiabá e Paraguai, 

tem em sua extensão de terras mais de cem pontes de madeira, inúmeras fazendas e 

pousadas rurais e muitos animais típicos da região pantaneira. Poconé ainda conserva suas 

edificações arquitetônicas originais, como também preserva os costumes tradicionais de 

matriz religiosa, representadas pela Cavalhada4 e a Dança dos Mascarados5. 

O princípio que orienta esta pesquisa recorre às Danças Circulares Sagradas como 

objeto de estudo, mas também como metodologia de ação e investigação sobre a formação 

de educadores com perspectiva intercultural. 

O interesse começa durante a realização do Curso de Formação Continuada para 

a inserção da lei 11.645/086 sobre a temática indígena, voltado à inclusão dos estudos da 

                                                           
3 TAE- Técnico Administrativo Educacional – profissionais habilitados para função educativa que atua 

junto a escola- Sintep (Sindicato dos trabalhadores de Ensino Público de MT) Lei Complementar  050/98. 
4 Cavalhada são encenações medievais entre Mouros e cristãos, usam indumentária, armaduras e bandeiras 

coloridas. (resumidamente) 
5 Dança dos Mascarados é um grupo de dança tradicional da região, com a participação somente de homens. 

Relato mais detalhado no subitem 4.4 deste trabalho. 
6 Lei 11.645/08 altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-brasileira e indígena.” (BRASIL, 2008, p.1) 



15 

 

história e cultura do Povo Bororo7, coordenado pelo nosso Grupo de Pesquisa – Corpo, 

Educação e Cultura (Coeduc), em parceria com o Centro de Formação e Atualização dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Cefapro/MT) no contexto da política 

de Formação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT).  

   

Figura 1: Curso de Formação continuada setembro de 2015.  Foto por Valdeson Portela.  

 

O Coeduc, que vem desde a sua criação investigando a cultura e identidade local, 

privilegia a história e cultura dos povos tradicionais em cada trabalho de formação, por 

isso em Cuiabá e região, prioriza o estudo da história e cultura do Povo Bororo, nas 

cidades que constituem seus antigos territórios, visando a Educação Intercultural. 

Na abertura da formação, fizemos uma vivência com as Danças Circulares 

Sagradas com todas as participantes, conforme mostra a figura 1, abrindo o convite para 

a realização da pesquisa-ação e houve uma disposição de imediato no grupo de 

professoras na realização de uma oficina de DCS para as escolas que se faziam presentes. 

 Houve alguns interesses, mas com dificuldades de agenda coletiva.  Assim o 

grupo de Poconé se definiu por interesse unânime das professoras parceiras da pesquisa, 

e viabilizou-se sua realização na cidade de residência das mesmas. Ao aceitar o desafio 

da pesquisa-ação o grupo afirmava que a oficina seria muito significativa para ajudar a 

pensar os projetos acerca da diversidade cultural, os quais já vinham elaborando, além de 

favorecer a criatividade e dinamismo necessários ao ensino aprendizagem de seus alunos, 

                                                           
7 Curso proposto pelo Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado.  O grupo tem por perspectiva a promoção da Educação Intercultural por meio de 

projetos de extensão voltados à formação dos professores de Educação Básica. 
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mas, sobretudo, nos relacionamentos interpessoais na convivência dos educadores que 

atuam naquela escola. 

A primeira vivência das Danças Circulares Sagradas com as professoras em 

Poconé aconteceu em 27 de novembro de 2015. Contando com 18 pessoas, tinha por 

objetivo apresentar a proposta, estruturar a oficina e oportunizar o acesso às primeiras 

impressões sobre o que são as Danças Circulares. No entanto, oito delas não puderam ou 

optaram por não retornar nos próximos encontros. Diversos foram os motivos alegados: 

agendas com a escola, duas se ausentaram para dar à luz, receio de continuar e desalojar 

o já conhecido e negação de conflitos pessoais e coletivos. Partindo do pressuposto de 

que as DCS favorecem o trabalho coletivo e a integração de pessoas na roda, busco 

responder à expectativa inicial e dar continuidade aos encontros, construindo com elas o 

projeto da pesquisa-ação que desenvolvemos durante o primeiro semestre de 2016. 

 

Figura 2: Primeiro encontro com as Dançantes. Foto por Liana Menezes. 

1.2.  Os olhares que se cruzam na roda 

           A seguir, proponho um breve exercício do olhar atento às “sutilezas” que observo 

do grupo de Dançantes, na tentativa de inserir elementos e registrar as mudanças 

ocorridas, por meio da educação do corpo, durante a oficina de formação nos sujeitos da 

pesquisa e também para analisar as transformações ocorridas em relação à compreensão 

da educação intercultural por meio das danças. 

           Munida de um roteiro de observações (que segue anexo), com questões que foram 

previamente elencadas por mim, mesmo que ainda de forma sucinta, foi possível constatar 

alguns comportamentos e práticas vivenciadas pelos dançantes ou a ausência deles com 
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relação à vivência corporal. Após a sistematização aqui apresentada, todas as 

participantes leram e aprovaram seu conteúdo em janeiro de 2017. 

O grupo da pesquisa se configurou com dez educadoras. Embora com a presença 

de um homem, definimos por utilizar o gênero feminino ao se referir as pessoas.  Este 

grupo, que denominei como Dançantes, tinha como características comuns: trabalharem 

na mesma escola e já se conhecerem (apesar de algumas não terem muita proximidade), 

ser um grupo de pessoas acolhedoras e bastante receptivas para com a proposta. 

Apresentavam abertura para refletirem sobre si mesmas, sobre seu corpo, sua identidade 

e suas escolhas, bem como sobre os relacionamentos e percepções que têm do e com o 

Outro. Por vezes, demonstravam conceitos equivocados, preconceitos e discriminações 

com base em percepções sociais. Um grupo que possuía pouca experiência com práticas 

corporais que levam ao autoconhecimento, ou que propõem a conexão entre a tríade 

corpo, mente e espírito, como costuma propiciar as atividades consideradas integrativas: 

meditação, yoga, tai-chi-chuan, biodança, reike, meditações transcendentais, respirações 

orientadas ou outras atividades práticas de danças, atividades lúdicas ou mesmo 

esportivas. Segundo relato de algumas, haviam dançado em festas juninas ou escolares. 

Com isso, quero dizer que este é um ponto positivo para a pesquisa, já que as respostas 

para a potencialidade das Danças Circulares Sagradas entravam num campo favorável, e 

por isso mesmo, aberto ao novo. 

Conforme observado, foi confirmado a partir do questionário respondido e das 

entrevistas realizadas, que não existiam experiências com danças pelas participantes na 

vida diária, nem tampouco no ambiente escolar, com exceção dos períodos de festas 

comemorativas. Não havia consciência da dança como produção cultural e tampouco 

evidências de integração entre as pessoas que pudesse ser propiciada pelas danças. Ao 

menos, tal situação não foi detectada pelos registros. Nenhuma atitude que reforçasse um 

espaço reservado à cultura indígena ou afro-brasileira pôde ser percebida no grupo. As 

dançantes relatam que as músicas dançadas na oficina reportam a sentimentos de infância, 

de nostalgia, emoções, alegrias e tristezas. Nisso houve o reconhecimento de que a dança 

era um dos canais de experimentação das sensibilidades que são aguçadas pela música. 

Para definir o grupo participante da pesquisa-ação seus nomes foram substituídos 

pelo pseudônimo “Dançan” seguido de sequência numérica, apenas para a identificação 

quando necessário. Cada uma possui uma trajetória de vida, com realidades semelhantes, 

mas características distintas, que são aqui destacadas com o objetivo de elucidar as 

identidades e diferenças no grupo que segue: 
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 DançanUm é professora, com Formação em Letras. Casada, mãe de três filhos, 

tem 44 anos.  Leciona para o EJA (Ensino para Jovens e Adultos) e Ensino 

Fundamental.  

 DançanDois é professora, com formação em Ciências Biológicas. Casada e 

mãe de dois filhos, tem 29 anos. Ministra aulas para Ensino Fundamental e 

EJA (Ensino para Jovens e Adultos).  

 DançanTrês é professora, com formação em História e Pedagogia. Casada, é 

mãe de um casal de filhos. Tem 43 anos. Trabalha com o Ensino Médio e 

também na Creche Infantil.  

 DançanQuatro é professor com formação em História. Ministra aulas para o 

Ensino Fundamental, Médio e EJA (Ensino para Jovens e Adultos) Tem 37 

anos. Casado e pai de um filho.   

 DançanCinco é professora, com formação em Ciências Biológicas. Tem 27 

anos, é casada e mãe de um filho. Atualmente, ministra aulas para o EJA 

(Ensino para Jovens e Adultos) e Ensino Fundamental.  

 DançanSeis é professora, com formação em Pedagogia.  Casada, mãe de dois 

filhos. Tem 36 anos. Atualmente ministra aulas para o EJA (Ensino de Jovens 

e Adultos).  

 DançanSete tem formação em Ensino Médio e atua como TAE (Técnico 

Administrativo Educacional) Tem 33 anos. Casada, uma filha. Atualmente 

atua como apoio pedagógico na escola. Muito sorridente e sempre animada.  

 DançanOito é professora, com formação em Pedagogia.  Tem 32 anos. Casada, 

uma filha. Atualmente atua como apoio pedagógico na escola.  Atuação como 

TAE (Técnico Administrativo Educacional) 

 DançanNove tem formação em TAE (Técnico Administrativo Educacional). 

Tem 32 anos. Casada, mãe de duas filhas. Desenvolve a função de apoio 

administrativo na escola.  

 DançanDez também tem formação em Ensino Médio e atua como TAE 

(Técnico Administrativo Educacional). Tem 46 anos. Casada, dois filhos. 

Exerce a função de apoio pedagógico, atuando no pátio da escola.  
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1.3. Os encontros para as vivências com as Dançantes 

Para a coleta de dados propus uma oficina organizada em períodos alternados, a 

fim de dar o tempo necessário para a escuta qualificada e a acomodação do novo que se 

instaura e toma consciência do corpo.  

Nos meses seguintes, foram realizadas as oficinas em 13 e 27 de fevereiro e depois 

em 05, 16, 17 e 18 de março de 2016, cada uma com 8 horas diárias, totalizando 48 horas 

presenciais, um tempo espaçado e organizado para que o conhecimento adquirido fosse 

ancorado no corpo, através da experiência vivida, daquilo que não é lido, não é contado, 

é experimentado. 

Apliquei questionários semiestruturados antes da vivência na intenção de colher 

informações das expectativas de quem nunca havia experimentado entrar na roda das 

Danças Circulares Sagradas. Durante a prática e após o processo vivencial, o objetivo era 

provocar as percepções com relação a si mesmo, seu corpo em movimento e com relação 

ao outro que compõe a roda também. 

Por meio de perguntas orientativas, realizamos entrevistas individuais que me 

tem possibilitado ampliar minhas compreensões acerca de como as dançantes 

estabelecem reflexões diante das percepções e das sensações de forma associativa a 

aprendizagem.   

As rodas de conversas foram constituídas a partir de reflexões dialogadas sobre 

o que se pensa em confronto com outras ideias e visões de mundo. Após o silêncio ou a 

vibração de cada dança havia a necessidade espontânea de expressar o vivido 

internamente e uma oportunidade rica que tínhamos de praticar a escuta sensível e de 

registrar momentos despretensiosos das professoras dançantes, as quais, apesar das 

dificuldades em falar de si mesmas, apresentavam, sobremaneira, seus corpos afetados 

pelas danças.  

O caderno de campo não foi apenas um lugar de organização e condensação das 

atividades da oficina, mas sim, sobretudo, um espaço habitado por ideias que sucederam 

cada experiência, palavras que sobrevivem à roda, após cada dança. Imagens do vivido e 

sentido por mim registradas, inspiração para aquilo que me constitui enquanto 

pesquisadora. Um exercício de liberdade para a construção de um significado pessoal das 

experiências nas relações interculturais. 

Os registros em vídeos e fotográficos dos participantes nas vivências foram 

coletados e foram analisadas como dados que possibilitaram a compreensão das falas e 

processo vivenciado nas oficinas, individual e coletivamente. 
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1.4. Registro da trajetória que a Oficina de Dança Circular percorreu 

Na condução da roda de dança se faz necessária a figura da focalizadora, que não 

é uma professora, mas nas Danças Circulares Sagradas é alguém que apresenta a 

coreografia, a música, propõe as intenções, participa da roda, oferece apoio, cria o 

ambiente propício, conduz ao objetivo proposto e certamente reúne uma experiência 

maior do que a das participantes da roda, conforme nos orienta Ostetto (2005). Ou seja, 

um educador/educadora de corpos com os quais se constituem como dançantes.  

O ponto de partida para a realização de uma vivência dentro da oficina focalizada 

e organizada por mim começa na preparação e seleção das danças, depois do centro, na 

acolhida das pessoas e na harmonização do ambiente com essências perfumadas. 

Posteriormente, enfatizo a importância das mãos, que, na roda têm o simbolismo da 

entrega e do recebimento, como será pormenorizado mais adiante, e a fixar os olhos na 

luz da vela do centro (quando houver). Sigo trazendo a presença das pessoas, focando a 

atenção na respiração, desejando que boas intenções estejam sendo emanadas de todas as 

participantes da roda. As apresentações, mesmo que os dançantes já se conheçam, são 

importantes porque ajudam a ancorar. Ensino os primeiros passos e solto a música.  

Não há um padrão rígido, pelo contrário, sigo o impulso e as intuições que a 

própria circularidade nos traz. No caso desta pesquisa, relato o percurso e o 

desenvolvimento da oficina pelas percepções que os diálogos internos nos permitiram 

alcançar e retorno ao final com parte dessas concepções para a análise. 

A oficina é um espaço habitado por sensações, emoções, introspecções e ideias 

que sucedem a cada experiência, emergem palavras e pensamentos que sobrevivem da 

roda, bem como imagens, inspirações que alimentam aquilo que nos constitui. Diante 

disso, faço desta explanação um exercício de liberdade para a construção de um 

significado pessoal das experiências vivenciadas nas relações, agora compartilhadas.  

Minha experiência como focalizadora me diz que o primeiro contato com as 

danças circulares é sempre muito especial. O instante sagrado da dança nos “suspende” 

nos põe no “entre”, na essência e na plenitude das coisas que antes não eram reveladas. 

Eleva-nos para o “todo preenchido” e nos devolve para o “vazio de nós mesmos”, um 

tanto quanto subjetivo. Por isso, as vezes torna-se dificultoso descrever ou expressar com 

palavras o que é vivido nesse processo.  

De modo amplo, relato o percebido no grupo por diversos dançantes sobre a 

formação da primeira roda. Ela gera olhares curiosos, sensações temerosas, as mãos 

transpiram, a respiração fica tensa, os risos soltos, por vezes gargalhadas. Em alguns casos 
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o semblante facial se fecha e o corpo fica rígido. Os movimentos mais simples como um 

caminhar de mãos dadas ou um balançar para a direita e esquerda parecem nunca terem 

feito parte dos corpos em movimento nesta roda de pessoas. 

Dependendo do nível de exigência pessoal de algumas, logo aparecem 

justificativas pelos possíveis “erros”, em razão da auto cobrança, ou a culpa transferida 

para o outro. A insistência em consultar o celular, a preocupação com a hora. As 

conversas paralelas, movimentos enrijecidos, o estranhamento das emoções, sensações 

desconhecidas. Braços cruzados e o não reconhecimento de si são sequenciados por 

reservas, quietude e negação para outras possibilidades.  

Algumas pessoas desistem, outras procuram fazer piadinhas e brincadeiras como 

recurso para fugir deste sentimento que desestabiliza e faz pensar na possibilidade de 

mudanças. Surge também quietude, o sagrado silêncio que chega e trabalha internamente 

nos corpos que se permitem viver as experiências e se deixam tocar pela forma circular 

de encarar a vida. 

Os corpos inflexíveis deram lugar às novas percepções, de modo que as dançantes 

foram se soltando, participando, concentrando sua atenção e expressando sentimentos. 

Um grupo receptivo que, aos poucos, no contexto simbólico de cada dança teve esse 

quadro reconfigurado. 

Como dinâmica para o desenvolvimento inicial das oficinas nas DCS, temos o 

hábito de distribuir “cartinhas dos anjos” para cada dançante. Elas contêm palavras 

inspiradoras, tais como: respeito, flexibilidade, síntese, equilíbrio, harmonia, intenção, 

confiança, sabedoria... Estas atuam como fio condutor de boas qualidades e reflexões 

comportamentais que são sutis. 

As mudanças no corpo, no processo das rodas vivenciadas vão se revelando e 

constituindo como educação intercultural. 

A seguir, relato parte das oficinas sequenciadas, a fim de ter melhor clareza da 

jornada, entendendo que os procedimentos “ritualísticos” iniciais foram semelhantes em 

todos os dias: acolhimento, harmonização, o contexto das danças e das músicas, a audição 

da canção, a aprendizagem dos passos, a realização da dança, o silêncio e a partilha, 

procurando lembrar-se da pausa para o diálogo entre as danças na intenção de que elas se 

acomodem no corpo. 
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1.4.1. Primeiro Dia da Oficina: conhecendo as Danças Circulares Sagradas 

Neste primeiro dia, com o grupo de dançantes, já formado, pedi que, antes de 

entrarem na roda pela primeira vez, escrevessem sobre as expectativas e o que conhecem 

ou não sobre as Danças Circulares Sagradas.  

Iniciei a oficina com respirações profundas, chamando para a presença plena, 

alongamentos leves de pescoço, ombros, cinturas, joelhos e pés a fim de propor uma 

introdução à consciência do corpo e suas limitações. As apresentações aconteceram com 

“cartinhas dos anjos”, uma dinâmica que desperta as qualidades e virtudes das pessoas, 

facilitando a apresentação pessoal. Elas foram depositadas no centro da roda, um lugar de 

importância para as danças circulares, visto que concentra o foco da atenção e é composto 

conforme as intenções da organizadora ou do tema que será abordado (falo mais adiante 

sobre a configuração do centro). Neste centro, havia lenços e um vaso de flor. De 

antemão, agradeci e falei um pouco sobre a rica oportunidade de trazer a dança para um 

grupo de educadoras e dançar com elas. 

O silencio pairava na sala. Dar as mãos em roda pede uma padronização solicitada 

pelo Movimento das DCS. 

A primeira música, que costumo chamar de “dança da iniciação”, é uma dança 

grega e muito impactante pelo som, melodia e ritmo. Passos simples com flexão de 

joelhos. Ensino então a dança grega Enas Mythos8 da Ilha de Kós, a fim de perceber o 

grupo e as relações estabelecidas entre os membros. Pela simbologia da dança que 

provoca o aproximar-se e o dar espaço ao outro, é possível perceber a potencialidade da 

dança ou não, assim como pela amizade demonstrada no toque e na troca de olhares.  

          Esta dança possibilita transferir o sentido metafórico expresso pela simbologia dos 

passos para a “roda da vida”, ou seja, refletir sobre as ações cotidianas e os espaços que 

se dão nessas relações. Ir ao encontro do outro pode significar ter que se dispor a 

reconhecê-lo e se reconhecer, dar espaço também pode remeter a respeitar o limite e o 

tempo que o outro precisa para agir e caminhar com ele. Pela problematização da 

pesquisa, procuro manter o foco nas aprendizagens interculturais que acontecem nas 

relações como um processo vivenciado no corpo. 

Os risos contidos e a insegurança por dançar em roda são visíveis. As primeiras 

danças de uma oficina são sempre muito interessantes do ponto de vista de observação 

                                                           
8 Dança Enas Mythos  Fonte – Renata Ramos : Findhorn, Escócia (1996) -  Origem da Música – Grécia   
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das reações dos dançantes. Uma inquietação toma conta de todo o corpo, o que se segue 

pelo silêncio absoluto.  

Na sequência, apresentei a Dança de nome Circular9 trazendo o contexto do 

círculo como princípio de organização e transformação das relações educacionais. A 

reflexão girou em torno da presença do círculo como símbolo e também como 

metodologia nas ações de aprendizagens. O saber estabelecido na roda, o lugar ocupado 

no mundo, a identidade, o saber ouvir a si mesmo e ao outro que convive contigo e de 

que modo isso se dá em relação aos alunos. Uma prática apreendida e plasmada no corpo 

das educadoras que dançaram uma dança alegre e contagiante, revelando os risos e 

também as mãos transpirantes. 

 Em seguida, ensinei a coreografia criada por mim para a música Andar com fé de 

Gilberto Gil, uma canção brasileira que contém passos bem simples e proporciona bem 

estar e alegria. O entusiasmo tomou conta e as vozes se juntam em coro para acompanhar 

a canção que era conhecida. 

Segui com o repertório selecionado para este momento: Bola de meia, Bola de 

Gude, música de Milton Nascimento e Babanam Kevalan (mantra indiano). Apesar das 

danças possuírem ritmos e melodias diferentes, ambas conduzem a sensações meditativas 

diferentes. As coreografias são em pares, o que me possibilitou desenvolver e observar 

os encontros e desencontros na roda. As falas e gargalhadas soltas e as justificativas pelos 

possíveis “erros” estavam novamente presentes.  

Terminamos o dia em roda, sentadas no chão e em diálogo sobre o vivido, sobre 

as primeiras concepções, sendo retomado na análise desta pesquisa. 

 

1.4.2. Segundo Dia da Oficina: danças infantis que habitam a memória do corpo 

 

Provocar o ser criança que habita o educador era uma estratégia para a 

sensibilização dos corpos. Ao exemplo dos demais dias de oficinas, o centro do dia foi 

preparado com elementos que remetem à temática, no caso, a infância, a fim de 

proporcionar o ressignificar das memórias infantis que estavam guardadas, 

principalmente por meio das canções, as quais atuaram como facilitadoras desse processo. 

                                                           
9 Dança Circular Fonte Semeia-Dança (Grupo de Formação) São Paulo. Origem da música – Brasil –

coreografia Lúcia Cordeiro. 
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Figura 3: Centro de roda infantil. Foto do acervo da pesquisadora.  

 

O propósito era de ver os corpos sensibilizados pelo universo infantil e a 

provocação era: sua criança interna quer brincar, traga-a para fora! 

As lembranças das cantigas de roda permearam a vivência. As dançantes 

trouxeram pela memória algumas cantigas que ficaram marcadas no corpo pela história 

de cada uma, como: Ciranda, Cirandinha; Terezinha de Jesus; Atirei o Pau no Gato; 

Nandaia (roda popular do Siriri mato-grossense); entre outras.  

Na medida em que íamos dançando, as faces se iluminavam, os sorrisos largos se 

abriam e a leveza da inocência infantil preenchia todo o espaço. Meu objetivo estava 

sendo atingido, e pela memória do corpo o ser brincante foi provocado a acordar. A 

criança interior surge nas “recordanças”. As sensações de felicidade, o prazer e alegria de 

brincar juntos, estivessem na escola, na fazenda, nas festas da comunidade ou quando os 

primos vinham visitar, foram relatadas pelas dançantes e são descritas na retomada 

analítica.  

Em seguida, dançamos canções do universo infantil, que fazem parte do repertório 

das DCS. Primeiramente, uma de Israel, Alef Beit10 (o alfabeto hebraico) e Donguri Koro 

Koro11 (música tradicional do Japão), contextualizando os ritmos e a linguagem infantil 

evocada em outros países.  As dançantes, em expressão de alegria, dizem que mesmo não 

conhecendo as músicas e nem tampouco entendo o significado das letras das canções 

                                                           
10 Dança Alef Beit Fonte –Danilo Waissmann-– O alfabeto hebraico Origem da Música – Israel.  
11 Dança Donguri Koro Koro  Fonte e coreografia -  Sonia Lima -  Música Infantil tradicional do Japão. 



25 

 

puderam sentir a alegria e a leveza que emanam ao dançar em roda de mãos dadas e com 

músicas de cultura desconhecidas para elas. 

 

 Figura 4: Dança Alef Beit. Foto por Flávia Viana. 

 

A oficina também nos propiciou o desafio de trabalhar com as frustrações quando 

aquilo que se planeja não sai exatamente como imaginamos.  

A coreografia da canção de domínio público Enquanto seu lobo não vem foi 

adaptada pelo professor de Educação Física Edinho Paraguaçu a partir da coreografia da 

dança tradicional da Irlanda, Irish Mandala.  Tive a pretensão de apresentar a canção 

infantil antes da dança da Irlanda, por acreditar que pelo lúdico pudesse facilitar a 

aprendizagem de uma dança com passos mais complexos, como é o caso desta dança. A 

razão da escolha de Irish Mandala se deu pela possibilidade de dançar em pares, lidar 

com o outro que passa por mim na roda, estimular as relações entre o eu e o outro em 

ritmos e movimentos descompassados. 

Percebemos que a primeira dança infantil fluiu muito bem, apesar da forma 

descontraída e, portanto, desconcentrada em que estavam os dançantes. A segunda 

coreografia, entretanto, apresentou muitos desencontros. Os ritmos não correspondiam 

aos passos, de modo que foi necessário parar a dança inúmeras vezes (o que não costuma 

acontecer numa vivência cujo objetivo pretenso é: mais que corrigir, é incluir) para 

reorganizar, o que gerou frustração, e com isso, conflitos internos, acusações, 

transferência de “erros” e “culpados”. O momento foi propício para a reflexão de como 

lidar com o diferente, com as diversidades e adversidades que experimentamos na roda 

das relações. 
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1.4.3. Terceiro dia de Oficina - Danças tradicionais - identidade cultural 

Na acolhida, conforme definimos no encontro anterior, compusemos o centro da 

roda com objetos que as educadoras trouxeram para representá-las, elementos que, de 

alguma forma, identificam sua pessoa na roda da vida: livros, flores, óculos, lenço e toalha 

fizeram parte do centro. Ouço das dançantes que esta não foi uma tarefa fácil, pensar 

sobre si, sobre sua identidade e ainda transferir isto para um objeto requer um esforço 

pessoal nada fácil, diziam elas. 

A DançanCinco relata que passou a semana toda se perguntando sobre isso e 

percebeu que conhecia pouco de suas marcas pessoais, chegando a conclusão de que os 

óculos traduzem sua forma de ver o mundo e viver nele. Já a DançanUm diz ter 

perguntado ao marido e as amigas como eles a viam. E a DançanTrês, desinformada sobre 

a atividade, relata não ter dúvidas sobre o que a representa: uma toalha que a acompanha 

diariamente nos ombros como uma marca registrada, por sentir calor e transpirar muito.  

Identificamos que há uma distância entre o que penso ser e o que de fato consigo 

transmitir sobre o que sou: O que provoca tal desconhecimento? Será que não nos 

percebemos para além das atividades diárias? Não investimos no mundo das 

subjetividades?  Da alma, da ética, da consciência ou da essência? 

A partir dessas indagações no grupo, trago para a roda a canção Andar com fé eu 

vou de Gilberto Gil e Gozar hasta que me ausente (Desfrute da vida antes de ser afastado) 

cantada pela argentina Paloma del Cerro. Dançamos em passos simples mas em profunda 

conexão com as mensagens transmitidas.  

A oficina continuou. Elencamos outra dança tradicional, em pares, Shetland 

Wedding Reel12. As danças circulares em pares necessariamente precisam do outro para 

acontecer. Há o cumprimento, os olhares, os passos, o tempo, a sequência, enfim, a 

dependência e a reflexão. Seguimos em frente com mais lucidez sobre a importância de 

cada uma, sua função e espaço ocupado. 

Apresentei a “dança do elefantinho”, como é conhecida a Debra Kabrit ( dança 

de Israel) que fez muito sucesso entre as dançantes. A energia de uma criança (filha da 

DançanNove) na roda também fez diferença, pela espontaneidade e alegria com que 

participava. A dança é composta por uma linha, conforme mostra a figuras 5 formando o 

                                                           
12  Dança Shetland Wedding Reel. Fonte - Semeia-Dança - É uma dança de casamento das Ilhas Shetland 

na Escócia com coreografia tradicional.  
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corpo do elefante. O lúdico auxiliando na desinibição, de acordo com as falas das 

dançantes. 

 

Figura 5: Dança Africana Debra Kabrit. Foto por Flávia Viana. 

 

1.4.4. Quarto dia de Oficina: tecendo a rede de relações na aceitação de si e do outro 

Acolhemos as dançantes na roda tecendo uma rede de relações. Usamos um 

novelo de linha para motivar as falas em uma retrospectiva das vivências e dar início a 

mais um dia de oficina, construindo pontes, caminhos e principalmente pontos de vista 

de lugares diferentes. De mão em mão o novelo era passado e junto a ele as dançantes 

manifestavam-se. O que mais marcou até o momento, o que teve ressonância em sua vida 

como educadora, o que preciso rever em mim, foram as questões provocativas. 

Quando já tínhamos completado a teia com a linha, convido-as a depositarem o 

novelo no chão e circular estrategicamente ocupando a posição que o vizinho da roda 

ocupava anteriormente, a fim de analisar a paisagem e as percepções em outra 

perspectiva.  

A proposta era trazer à tona aquilo que cada uma precisava desapegar, falar sobre 

o que não queria mais para si, ou o que precisaria mudar. Iniciei me referindo à ansiedade 

como uma característica que atrapalha o desenvolvimento das ações cotidianas. Seguem 

os registros de cada uma pela ordem das falas: 

 DançanSeis: tolerância e aceitação.  

 DançanNove: quero mudar a timidez, quero acabar com minha vergonha.  

 DançanUm: melhorar a administração do meu tempo.  
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 DançanQuatro: perder a calma, sou muito tolerante e daí as pessoas 

confundem e acham que tenho que aguentar tudo, sai despejando tudo em 

mim. Então quero ser menos tolerante e por um basta, às vezes.  

 DançanSete: quero mudar a comunicação, eu sei as coisas e não consigo 

falar, me expressar.  

 DançanOito: a timidez, nervosismo e tolerância também.  

 DançanCinco: determinação porque eu sei o quero, vem a vontade de fazer e 

depois vai esfriando e só fica a frustração por não ter feito.  

 DançanDez: ter mais paciência, principalmente com netos que me dão mais 

trabalho que os filhos.  

 DançanTrês: ansiedade e também ser mais tolerante. 

 

Ao relatarem seus conflitos internos, elas puderam exercitar, a partir da roda, do 

movimento de ver, como num espelho, os reflexos de quem são e se reverem no outro. 

Trocar de lugar na roda, ocupar o lugar que outro ocupava, é ter outro ponto de vista a 

partir de ponto do outro. Se colocar no lugar do outro pode parecer difícil, mas ajuda a 

compreender certas atitudes que sem o fazermos não nos é possível. A proposta é refletir 

sobre o desequilíbrio entre comportamentos, pensamentos e o ego presente nas relações. 

Encontrar o equilíbrio se torna então um desafio para a tarde de atividades. Buscamos 

trabalhar a própria imagem e a aceitação de si, ou seja, buscar a inteireza do seu ser. 

Na sequência das atividades, para exemplificar o percebido no corpo pela dança 

trago a Dança do Vilão, cuja coreografia nos fez refletir sobre as tramas e as histórias 

costuradas, contadas, dançadas uns com os outros.  

Para estimular um pouco mais o grupo, trouxe uma dança genuinamente 

nordestina de domínio público de nome Cacuriá13 - famoso “Caranguejinho”, a qual nos 

remete a cultura popular e conta a história de um povo pelas brincadeiras e rodas cantadas. 

Cacuriá é uma dança que provoca alegria e a sensualidade para colocar as dançantes 

imersas de corpo e alma dentro da dança. O rebolado e requebrado do corpo, o contato 

corporal com o parceiro da dança, o riso e o olhar entre os dançantes torna essa dança 

contagiante. Os gestos acompanham o que diz a letra. “Belisca, cutuca e corre”. 

                                                           
13 Cacuriá é uma dança de tradição oral do povo maranhense. Dançada na festa profana, após 

procissão do Divino durante a “Festa dos pretos” - CD Mawaca. Fonte: Centro de Cultura 

Popular. Para saber mais - https://enap2010.files.wordpress.com/2010/03/rita_cassia_cruz.pdf 
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A outra dança que proponho é a dança de Israel Od lo Ahavti Dai que traduzida 

significa “Eu ainda não amei o suficiente”. Nesta busco evidenciar que é possível 

perceber pelas falas que o trançar dos pés, o cruzar a frente e cruzar atrás, chamado de 

Grepewine na linguagem da Dança Circular, ao ser praticado com mais velocidade, como 

exige a música, provoca desconforto, mas não a desistência. 

 

Figura 6: Processo de aprendizagem de Od lo Ahavti dai – Israel. Foto por Flávia Viana. 

 

1.4.5. Quinto dia de oficina: relações interculturais pelas danças 

 Um dia preparado com muita atenção, não apenas por estar se aproximando do 

final das oficinas, mas porque a pesquisa já se encaminhava para os registros e 

observações dos resultados e objetivos que cada uma buscava na experiência.  

Neste dia, foi possível além da roda, realizar as entrevistas individuais, as 

filmagens das representações corporais individuais, bem como vivenciar o processo 

criativo da coreografia elaborada pelas dançantes para a adaptação à Dança dos 

Mascarados, além de vivenciar outras danças. Esta dança é uma manifestação tradicional 

da cidade de Poconé e que marca a identidade popular local. 

Para entrar no contexto local, o centro foi elaborado com sementes de girassol e 

semente de Olho-de-Cabra, de nome científico Ormosia, uma árvore nascida do cerrado, 

simbolizando a fertilidade e a colheita de frutos que foram semeados neste período com 

as danças.  

As dançantes começam a perceber as diferenças, tanto no movimento do corpo, 

que se dá pela configuração da roda, quanto nas relações com outras pessoas e consigo 



30 

 

mesmas, e também pela memória que a música traz. Por exemplo: a canção africana 

Soldier´s Joy, que pela proposta coreográfica desconstrói o círculo e desaloja as certezas, 

muda a direção, o foco e solta às mãos. A DançanSete diz que havia uma sensação de já 

ter dançado, que a música estava no seu corpo pelo ritmo africano, sentia algo familiar. 

A roda é um espelho e reflete os comportamentos e as atitudes dos outros em nós. 

Para ampliar essas percepções dançamos Crab Apple14 (Floral de Bach). A canção para 

esta dança traz o grupo para o foco e chama para o equilíbrio, trabalha a purificação e a 

limpeza.  Falamos um pouco mais neste dia sobre as possibilidades de nos transformar 

quando nos observamos na roda. Sobre os processos vivenciados nas oficinas e também 

a formação circular, sobre a simbologia das mãos dadas, do centro, da importância de 

cada dançante que compõe o círculo na roda da vida.  De como podemos transferir essa 

configuração para as salas de aulas e para as relações de forma geral.  

Propus elucubrações acerca da existência de um contexto histórico para cada 

dança, a fim de instigar o contexto cultural das Danças dos Mascarados como identidade 

do local e que pudesse ser reconhecida e exteriorizada pelas dançantes que a compõem.  

Em seguida a canção Dá tua mão15, do grupo Palavra Cantada trouxe o pensar na 

história que é passada de mão em mão, que está guardada nos corpos e na memória dos 

antepassados.  Trabalhamos os pares na roda, ao passar pelo outro na roda da dança e na 

“roda da vida”, a sensibilidade nas trocas dos pares e pedir a mão para passar, no segurar 

com cuidado. Os gestos e as expressões corporais sendo realinhadas com o cotidiano no 

exercício da dança. 

Neste processo fui compreendendo que aos poucos as relações de cuidado iam 

sendo estabelecidas entre os pares na roda, tanto no ensinar dos passos quanto no tempo 

de espera e do silenciar após cada dança. 

1.4.6. Sexto Dia de Oficina: reconhecimento de si na relação com o outro. 

No dia anterior propus que todas fossem para casa e elaborassem uma expressão 

corporal para apresentação individual, a partir das percepções sobre as Danças Circulares 

Sagradas. Tendo por objetivo a aproximação do vivido corporalmente com o 

experimentado conscientemente sobre esta nova concepção de comunicação com o outro 

e consigo mesmo pela dança circular, na perspectiva intercultural. 

                                                           
14 Dança do repertório dos Florais de Bach /Crab Apple (flor da purificação) Fonte- Renata Ramos/2001 
15 Dança Dá tua Mão – palavra Cantada- Fonte e coreografia da Bailarina Cristiana Menezes 
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Ao iniciarmos a oficina neste dia, as dançantes passaram a apresentar suas 

elaborações artísticas, conforme solicitado por meio de arte cênica e mímica, conforme 

elas mesmas identificaram como forma de comunicar o pensamento. Os gestos 

representam o que ficou marcado no corpo, os sentidos e os significados são expressos 

sem necessidade de explicações teóricas e conceituadas, apenas o silêncio, concentração 

e o compromisso em traduzir o vivido corporalmente. 

O encerramento da oficina foi marcante e especial, segundo relatos das dançantes. 

Elas colaboraram na composição do centro com lenços e velas, a intenção era de 

celebração.  

Tínhamos preparado para o dia, além da apresentação da “Dança dos 

Mascarados”, que teve a coreografia adaptada pelas dançantes para este momento, 

também a foto com a composição de uma imagem corporal coletiva em que fosse possível 

retratar a comunhão de várias dançantes com pensamentos e impressões semelhantes e, 

para tal, lanço a seguinte questão: Que imagem pode expressar as percepções das danças 

circulares nas experiências vividas corporalmente pelo grupo? 

Diante da reflexão, propus que as dançantes se reunissem para que pudessem criar 

uma expressão artística coletiva e em seguida fotografá-la para análise posterior. O 

objetivo era proporcionar um diálogo reflexivo e participativo, a fim de constatar os 

possíveis pontos em comum sobre o experimentado com as danças circulares.  

Dada a tarefa, em menos de cinco minutos elas já estavam todas deitadas no chão 

com a cabeça encostada no centro aguardando o registro da foto (ver figura 14, na página 

85). Ao serem indagadas sobre o processo coletivo para a construção desta imagem, a 

DançanUm responde que não houve uma construção conjunta propriamente dita, já que 

ela tomou a iniciativa e disse de que modo o grupo deveria se posicionar para representar 

o que ela própria sentia, na verdade, e todos atenderam prontamente. Reconhecendo assim 

que se impôs individualmente ao grupo e pediu desculpas, sugerindo que reiniciassem a 

atividade. Este foi, sem dúvidas, um grande aprendizado não só para ela, mas para o grupo 

todo.  

Sentados ao redor do centro da roda elas partiram para a segunda tentativa. As 

dançantes estavam atentas às falas, opiniões e percepções gerais. Elas conversaram sobre 

o que melhor representou o vivenciado no corpo pelas danças circulares a partir das 

observações: a diversidade, a união do grupo, a alegria, ao dar e receber proposto pela 

posição simbólica das mãos. Enfim, se acomodaram ao redor do centro e solicitaram o 

registro da imagem, agora em um processo coletivo.  
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Segundo relatos das dançantes, o primeiro critério da decisão conjunta foi 

representar a união das pessoas na roda que a dança circular ensina, depois elegeram as 

diferenças existentes num grupo de convivência, seja na dança ou numa comunidade, no 

caso a escola. O dar e receber também foram bem salientados pelas dançantes, conforme 

relatado por elas; um significado de doação muito importante para a convivência 

harmoniosa. 

Por fim, escolheram a união das mãos como imagem simbólica, demonstrando a 

o trabalho em equipe, de modo que a disposição das mãos lado a lado com as palmas 

contrárias, (direita virada para cima e esquerda para baixo) representa os opostos, a 

dualidade, a semelhança na diversidade e a união vivenciada nas danças. A proximidade 

com o centro, a fim de assegurar a força necessária que provém de uma fonte onde tudo 

se converge, também advinda das percepções que as danças circulares trouxeram para o 

grupo.  

1.5.  Caminhos para a Triangulação de dados e a condução da pesquisa 

O presente estudo evidencia-se na pesquisa qualitativa. Para a metodologia 

adotamos Michel Thiollent (1996), que caracterizando a pesquisa-ação com base 

empírica, concebida e realizada a partir de uma ação coletiva através do pedido do grupo 

participante, afirma que esta, é relacionada com a intervenção no espaço escolar fazendo 

refletir para aperfeiçoar a prática cotidiana, uma vez que o grupo estava em processo de 

formação para a compreensão das diversidades étnicas. O trabalho de pesquisa teve a 

participação e envolvimento da pesquisadora e dos participantes representativos da 

situação que estavam envolvidos de modo cooperativo.  

No que tange a análise, optamos pela Triangulação de dados utilizando algumas 

técnicas com vista a ampliar os olhares em torno do objeto de pesquisa: registros em 

audiovisual das oficinas de danças, questionários semiestruturados, entrevistas e roda de 

conversas. Isto significa a adoção de um comportamento reflexivo-conceitual com base 

no diálogo obtido sob diferentes perspectivas acerca do objeto, possibilitando a 

interpretação e melhor compreensão segundo o que pensam os parceiros da pesquisa a 

partir do que vivenciaram com a temática, ao mesmo tempo em que viabiliza a 

consistência das conclusões, de acordo com Minayo (2010). 

A respeito da pesquisa qualitativa, Minayo (2010) nos orienta que esta: “[...] 

trabalha com o universo de significados, motivações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo de relações”, analisa o contexto, a história, as 
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relações, as representações, “[...] tem visão de vários informantes e o emprego de uma 

variedade de técnicas de coleta de dados que acompanha o trabalho de investigação” 

(2010, p. 28-29). 

As contribuições da autora atendem ao nosso pressuposto de que, ao recriar as 

técnicas e danças em diferentes contextos é possível perceber que quem dança recria a 

dança a partir da sua corporeidade, sua história, sua cultura e sua experiência corpórea, e, 

ao fazê-lo, nela se educa numa dimensão para além da centralidade do eu. 

Para fazer dialogar a tríade Educação Intercultural, Corpo e Dança Circular 

Sagrada, nos dispusemos em constantes buscas reflexivas sobre formas de trazer a tona 

elementos dialógicos e muito próximos ao que foi expresso pelas percepções das 

participantes na construção da análise. Por isso, fizemos a opção pela triangulação dos 

dados para melhor compor as respostas. 

 

 

Figura 7: Modelo construído pela pesquisadora a partir dos estudos em Minayo (2010). 

  

A articulação dos dados da pesquisa aconteceu em três etapas importantes para a 

interpretação dos dados e a construção teórica. Embora não sejam totalmente 

segmentados, exigem organizações sistemáticas e prévias. 

Na primeira etapa fiz o levantamento de dados empíricos e reuni materiais com as 

dançantes em momentos distintos: oficina de danças com registro em vídeo e fotografia, 
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entrevista, questionário e rodas de conversas, bem como observações e registros em 

caderno de campo.  

 

Figura 8: Roda de conversa com os participantes – Foto por Liana Menezes 

 

 

Figura 9: Questionário sendo respondido. Foto por Liana Menezes. 
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Figura 10: Entrevista com Dançante.  Foto por Liana Menezes. 

 

 

 

Figura 11: Filmagens das danças. Foto por Flávia Viana. 

 

Na segunda etapa, de posse das narrativas coletadas e transcritas, dei continuidade 

às investigações ancorada no diálogo com os autores, tendo em vista que os eixos teóricos 

com os autores estruturam a pesquisa.  Na intenção de ultrapassar o senso comum nas 

análises e reflexões, busquei por sentidos das falas e das ações percebidas durante a coleta 

a fim de alcançar maior compreensão do objeto. 

Na terceira etapa construímos (em diálogo com autores e com as participantes) as 

análises mais aprofundadas, baseadas nas narrativas e nas percepções, fundamentadas a 
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partir dos autores referenciados. Nesta etapa de análise de conjuntura, refleti sobre as 

ideias postas, para além das transcrições dos dados e confrontos com os autores, mas 

analisei também o contexto no qual as informações foram colhidas. 

Na última etapa, desenvolvemos os conceitos propostos a partir da análise crítica 

necessária para a construção da síntese. 

A análise e discussão que trazemos no capítulo quatro resultam do empenho do 

diálogo com os estudos realizados e as observações durante todo o processo de vivência 

das oficinas e rodas de conversas que instrumentalizaram a pesquisa.  
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Capítulo II 

DE MÃOS DADAS PARA ENTRAR NA DANÇA 

 

Na visão de muitos historiadores, a dança é considerada a mais antiga 

manifestação corporal do homem em todos os povos e em todos os tempos. Uma forma 

de expressão e de comunicação primordial desde tempos imemoriais. Movimentos 

corporais ritmados, livres e sequencialmente repetidos transcendem a comunicação em 

palavras, conforme demostra o documentário Baraka (1992). Os dançarinos em roda, 

movem-se freneticamente por si só, criam formas de pensar, sentir e agir, com ou sem 

contato corporal demonstram a matriz de cultura humana. 

Os primeiros documentos conhecidos sobre as danças datam do período 

Paleolítico e têm 14.000 anos. Segundo o historiador Paul Bourcier, citado por Costa 

(1998), em seu livro “História da Dança no Ocidente”, relata-nos que algumas imagens 

encontradas em grutas francesas como a de Trois-Frères, que se encontra próxima a 

Montesquiou-Avantes e principalmente a da gruta Gabillou na Dordonha, perto de 

Mussidan datam 10.000 a.C., aproximadamente, todas representando o que pode-se 

compreender como um ancestral dos dançarinos.  E a “roda de Addaura”, gruta perto de 

Palermo, na Sicília, datada de 8000 a.C., é “a mais antiga representação de uma dança em 

grupo encontrada na história da humanidade” (COSTA, 1998, p.20). 

Nos rituais antigos, o movimento do corpo era uma forma de conectar o ser 

humano aos sentimentos mais profundos, enraizados em experiências vitais e essas 

expressões visavam à busca da transcendência e da sobrevivência do indivíduo, 

precisavam reduzir as forças da natureza, potencializar a energia criadora do cosmo e a 

fertilidade da terra, bem como exorcizar maldições. Para Bonetti (1998), pesquisadora em 

danças sagradas: 

[...] dançar é celebrar. E a demonstração dos sentimentos quando as 

palavras são insuficientes. E a manifestação do instinto de vida que 

busca encontrar o êxtase da unidade primeva. É a união, o encontro 

entre o corpo e alma, criador e criação, uma volta ao Ser Uno de onde 

tudo emana. (1998, p.114) 

 

O próprio significado da palavra Dança nos remete a profundidade da ação, sendo 

derivada da raiz Tan que em sânscrito significa tensão, portanto, conforme nos diz o 

pensador francês Roger Garaudy (1980), “dançar é vivenciar e exprimir, com o máximo 
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de intensidade, a relação do homem com a natureza, com a sociedade com o futuro e com 

seus deuses”. Para os povos primitivos, a dança sempre esteve associada à vida, ao amor, 

a morte, as guerras e as crenças, sendo “pelas danças e pelos cantos que ele se afirma 

como membro de uma comunidade” (GARAUDY, 1980, p.14). 

A dança é a única arte que não depende de nenhum elemento intermediário para 

concretizar-se, o ser humano dançante é ao mesmo tempo criador e criação. Para Wosien 

(2000, p. 18), “a dança era o modo mais natural do homem harmonizar-se com os poderes 

cósmicos”. O movimento rítmico seria a chance para a compressão das leis que 

governavam as manifestações desses poderes sendo, desta forma, um meio de estar em 

contato com a fonte da vida. Desde a antiguidade, dançar é uma forma de expressão, e o 

aprendizado dava-se por tentativas de imitar os movimentos da natureza. Nesse período, 

as danças eram o reflexo tanto da regularidade terrestre quanto celeste, sendo dançada em 

diferentes situações: momentos de alegria, sofrimento e medo, ou vinculado a momentos 

significativos da dinâmica da natureza que se amalgamavam como celebração da vida. 

Como Rodrigues (1998) leciona: 

 

[...] todo o Cosmo se encontra em eterno movimento. Galáxias, estrelas, 

planetas e satélites constituem, desde o princípio infinito de sua 

existência, uma grande criação rítmica movendo-se através do espaço: 

planetas circundando seus sóis; satélites circulando em torno de seus 

planetas; nosso próprio planeta girando ao redor de seu eixo. O desenho 

deste movimento eterno repete-se em cada átomo da matéria, e produz 

a sucessão também rítmica do dia e da noite, das marés, das fases da 

lua, das estações do ano (RODRIGUES, 1998, p.45). 

 

Ao se referir à dança desde os primórdios da humanidade, Wosien (2000, p. 29) 

afirma ser ela “não somente um caminho do encontrar-se-a-si-mesmo, mas também 

encontrar a comunidade”. São momentos relevantes de celebração de ontem e de hoje, os 

ciclos de vida: nascimento e morte, passagens que marcam novos locais sociais 

(adolescente, adulto, velho, entre outras), enfim, em momentos em que a dimensão 

humana se agrega à dimensão divina e seus mistérios. 

A dança, como toda arte e produção humana, está condicionada pelo tempo, pelas 

necessidades e características de cada período histórico e civilização. Por isso, na 

sociedade ocidental a dança expressa diversos sentidos e significados, produzindo além 

da expressão de alegria e celebrações da vida, uma variedade de estilos e procedências 

que expressam as relações sociais e históricas do nosso contexto. Como é explicado por 

Garaudy (1980), ela “não é apenas uma arte, mas um modo de existir, um modo total de 

viver o mundo: é, a um só tempo, conhecimento, arte e religião”.  
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São ainda identificados na literatura os momentos considerados importantes nas 

sociedades humanas como tempo de dançar: guerra, paz, casamentos, funerais, plantação, 

colheita, estações e ciclos da natureza. Costa (1998) e Ostetto (2005) referem-se à dança 

como proposta para mostrar outros lugares em nós e no mundo, aceitando os limites do 

corpo, a estranheza dos passos, movimento, expressão, pensamento, sentimento e 

transformar as relações com tudo que envolve o indivíduo.  

A dança é um elemento facilitador do potencial criativo e de comunicação, pois o 

corpo em movimento inspira e motiva o homem desde tempos arcaicos “a expressar seus 

sentimentos mais nobres e mais profundos, a organizar-se como membro de uma 

sociedade, e a compreender as transformações do mundo, da realidade e do seu próprio 

ser” (COSTA, 1998, p.19). 

A primeira formação adotada pelo ser humano para o convívio social e a 

celebração foi a Roda. De acordo com Costa (1998, p.22) o círculo se apresenta “como 

um dos símbolos mais poderosos e uma das grandes imagens da Humanidade, representa 

a totalidade completa, quer no Tempo, quer no Espaço”.   

Referindo-se a esta formação, Rodrigues (1998, p.45) nos diz que “as danças 

rituais se davam sempre em forma de círculos ao redor de um objeto ou de uma pessoa, a 

que se atribuíam poderes mágicos. Acreditavam que, enquanto os dançarinos se moviam 

de forma circular, o poder mágico do centro fluía até eles”. A partir desta estrutura, os 

padrões da natureza passam a ser representados como uma das formas de celebração 

comunitária e repetidos de geração em geração.  

Portanto, a dança é uma necessidade humana e através dela o ser humano produz 

cultura, porque produz sentidos. Ao dançar, ele sistematiza saberes e comunica esses 

saberes numa dimensão simbólica, divina, que não é passível de ser expresso em palavras, 

por isso, todo ser humano que dança produz a dimensão da emoção, do ritual, do 

simbólico que não é percebido de outra forma.  

 

2.1. As Danças Circulares Sagradas: Uma contextualização histórica 

Vamos buscar na história o que está registrado e o que tem sido vivido no corpo, 

estabelecendo a religação com as experiências atuais na tentativa de compreender os 

possíveis passos de um caminho que nos apontam setas.  

A origem desse Movimento que traz marcas de identidade dos povos de culturas 

tradicionais e contemporâneas desenvolveu-se a partir das inquietações de Bernhard 
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Wosien (1908-1986), bailarino clássico e coreógrafo nascido em Passinheim Prússia do 

Leste, Alemanha. Estudou teologia, dança, história da arte e pintura, na Universidade de 

Breslau e na academia de artes em Berlim. Wosien percebe que com o passar do tempo, 

o sentido celebrativo que a dança trazia alegria para as comunidades foi se perdendo, e 

que jovens talentosos dançavam apenas para demonstrar sua cultura para os turistas e 

visitantes.  

A partir disso, começa a desenvolver uma pesquisa buscando ressignificar antigas 

danças. Fica encantado com a riqueza que encontrava na simplicidade das danças como 

um elo coletivo e simbólico e passa, com seus alunos, a coletá-las e reintroduzi-las na 

contemporaneidade. Em 1966 visitou a Grécia, envolvendo-se com as possibilidades de 

a Dança Folclórica trazer de volta o sentimento de pertencimento comunitário e acabando 

por constatar que elas tinham algo a mais do que ser simplesmente uma Dança: 

 

[...] nas formas mais antigas das danças populares encontrei o caminho 

para a meditação da dança, como um caminhar para o silêncio. Esta 

meditação tornou-se para mim e meus alunos uma oração sem palavras. 

Sintonia dos acordes harmônicos do espírito, do corpo e da alma 

(WOSIEN, 2000, p.117). 

 

Wosien encontra o que procurava: alegria, amizade, amor, consigo mesmo e com 

o Outro. Percebe que, ao dançar em roda, o dançante encontra sua alma. Uma 

possibilidade de caminhar com o Outro em comunhão, na unidade e na totalidade. 

Foi casado com Elfriede, uma baronesa, com quem teve três filhas. Uma delas, 

Marie-Gabriele parceira do pai, pesquisadora das Danças Sagradas, já fez várias visitas 

ao Brasil ensinando sobre as Danças Sagradas e Míticas. 

Bernhard Wosien reunia conhecimentos importantes desde a infância com a 

música e danças de sua localidade, ampliando os estudos no campo das danças clássicas 

e constituindo-se em um grande pesquisador das tradições dançadas na época. Nas 

décadas de 50/60, quando ele já havia deixado os palcos, começou a colecionar 

especialmente as danças europeias, “algumas simples, outras mais complexas, com 

significados simbólicos riquíssimos, são dançadas ainda hoje em centenas de rodas no 

Brasil e no mundo” (DUBNER, 2015, p.187). 



41 

 

 

Figura 12: Bernhard Wosien e a filha Gabriele. Galeria de fotos de Peter Wallace. 

 

 

 

O nascimento deste Movimento se dá a partir de um encontro que aconteceu em 

Findhorn, uma comunidade no nordeste da Escócia: 

 

A dança Sagrada, como nós a conhecemos na Fundação Findhorn, 

nasceu em 1976 quando Peter Caddy, um dos fundadores da 

comunidade, convidou o professor Bernhard Wosien, de Munique, e 

sua filha Maria Gabriele para compartilhar seus conhecimentos das 

tradições da Dança Sagrada do leste europeu. (BARTON, 2006, p.17) 

 

Anna Barton, seguidora dos passos de Bernhard Wosien, foi a responsável por 

transcrever as primeiras coreografias do mestre e popularizar as Danças Sagradas pelo 

mundo desde 1980.  Primeiro no Reino Unido, depois Alemanha, Itália, França e 

Holanda. A difusão das danças foi feita, também, por muitos residentes e entusiastas que, 

ao deixarem a Comunidade, levaram-nas consigo, começando então a realização do 

“desejo do mestre em trazer de volta um tempo em que as pessoas reconheciam o valor 

espiritual de dançar juntos, onde velhos e jovens pudessem dançar juntos outra vez” 

(BARTON, 2006, p. 18). 

Bernhard Wosien, possuidor de um espírito inventivo, não tinha a preocupação 

em registrar as suas criações, pois sempre as recriava. Mas uma coletânea de 12 

coreografias com Danças Tradicionais foi organizada por Anna Barton, e em seguida mais 

12 em dois livretos que receberam o nome de The Spirit of Dance (O Espírito da Dança), 

volumes um e dois, com músicas da Grécia, Irlanda, Israel, Escócia, França, Romênia e 
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Inglaterra. Posteriormente, o repertório cresce, de modo que foram acrescidas outras 

coreografias durante os inúmeros retornos de Bernhard à comunidade de Findhorn 

(BARTON, 2006). 

Com o passar do tempo, Bernhard decidiu denominar o conjunto de suas danças 

de Dança Sagrada, do alemão Heilige Tanze. Tanze quer dizer Dança. O termo Heilige 

foi traduzido para o inglês como Sacred, Sagrado. Um tempo depois ele já não tinha a 

certeza se o nome foi escolhido corretamente, pois a palavra tinha conotações religiosas 

e ele queria expressar somente a espiritualidade das danças (BARTON, 2006). 

Bernhard ficou tão animado com a Comunidade de Findhorn que, em 1977, além 

das Danças Tradicionais, começou a coreografar para músicas clássicas, por exemplo: o 

Cânon em Ré Maior de Pachelbel e várias peças de Bach, buscando aflorar cada vez mais 

o Sagrado por meio das Danças. Uma de suas primeiras coreografias foi “A Roda de 

Jesus”, baseada no Evangelho Apócrifo de São João. 

 

[...] estes encontram-se nas Cartas Apócrifas do novo testamento, nas 

quais São João descreve como Jesus convida seus discípulos para 

participar duma roda, dando-se as mãos a fim de festejar com ele a 

despedida, antes de ser preso [...]. Com esta representação coreográfica, 

uma das minhas primeiras em Findhorn, eu tentei implantar a primeira 

semente de um acontecimento sagrado na dança (WOSIEN, 2000, p. 

118). 

 

2.2.  As danças na Fundação Findhorn 

A Fundação Findhorn era o lugar que Bernhard Wosien procurava para que a 

essência espiritual da dança pudesse ser apreciada. Findhorn é, hoje, um modelo de 

"ecovila" com vida sustentável não somente no campo ambiental, mas também em termos 

sociais, econômicos e espirituais, abrigando mais de 400 moradores e recebendo 

visitantes do mundo todo. Desenvolvendo propostas educacionais para a promoção da 

paz, treinamento de autoconhecimento e evolução pessoal, é localizada no nordeste da 

Escócia. 

Da união de uma boa semente com um solo fértil surge um fruto de qualidade, 

conforme relato de Dubner: 

[...] as Danças Circulares Sagradas são fruto de uma conjunção de 

fatores que congregam desde a qualidade da semente até a fertilidade 

do solo. O “pai” desse movimento, Bernhard Wosien, era um ser 

humano de visão e competência artística, pedagógica e espiritual. A 

“mãe” que abrigou esta prática foi a comunidade de Findhorn, na 

Escócia, uma “ecovila” com um campo energético absolutamente 

especial para o plantio dessa boa semente. Casamento feliz! A união 
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dos dois certamente foi essencial para a sua expansão. Mesmo assim, 

acredito que nem o pai e nem a mãe poderiam imaginar até onde 

chegaria (DUBNER, 2015, p. 185).  

 

O encontro de Bernhard Wosien com Findhorn aconteceu em 1975, e, segundo 

relato da filha, Marie-Gabriele Wosien: “foi mágico e muito especial”.  

A partir daí, as Danças Circulares Sagradas começaram a ser divulgadas e 

tornaram-se conhecidas: 

[...] quando atendi ao chamado de Findhorn, tinha um pressentimento. 

Lá, assim eu senti, junto a essas pessoas, aberta para a nova era com seu 

propósito: ‘Uma Terra’ (One Earth), encontrei um novo solo, virgem e 

preparado. Realmente me deparei com uma receptividade excepcional 

por parte dos bailarinos (WOSIEN, 2000 p.118). 

       

 

Figura 13: Entrada da Universal Hall, Fundação Findhorn – Escócia.  

Galeria de fotos de Peter Vallace. 

 

A Fundação Findhorn contribui com a manutenção do Movimento das Danças 

Circulares Sagradas. Até hoje, 41 anos após sua fundação, continua realizando, em todo 

mês de Julho, o Festival de Danças Sagradas, recebendo pessoas do mundo todo para 

dançar novas e antigas coreografias, celebrando o encontro, a cura e a transformação.  

 

2.3.  O Sagrado nas Danças  

Por que Danças Sagradas?  Essa é uma pergunta sempre presente nas rodas das 

danças, principalmente pelos iniciantes, mas também por pessoas que apenas entram em 

contato com elas. O fato é que a palavra “sagrada”, a princípio, remete a religião e gera 

certa tensão, estranhamento. Falar em sagrado, divino, alma e espírito é relevante para a 

compreensão da dança na totalidade do ser humano:  

 

A dança, não é apenas a transparência do divino, assim como uma 

janela aberta, uma vista para o divino [...], a dança é, em tempo e 

espaço, um signo, um acontecimento visível, uma forma cinética para 

o invisível [...]. O homem vivencia na dança a transfiguração de sua 

existência, uma metamorfose transcendente de seu interior, relativa ao 

ser e também à elevação ao seu eu divino. A dança, como na forma de 
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uma imagem característica e móvel, é o próprio sagrado. (WOSIEN, 

2000, p.27). 

 

Dançar o sagrado nas Danças Circulares traz a reflexão sobre o conceito da palavra 

‘sagrada’ como um modo de evocar a essência mítica e simbólica nas relações 

estabelecidas nas danças. Na etimologia do termo, sagrado (do latim, sacrum) é aquilo 

que merece veneração, respeito, que se refere aos deuses. O sagrado equivale ao poder e 

tem, em uma primeira definição, a oposição ao profano conforme preleciona Eliade 

(2008, p. 25): 

O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se 

mostra como qualquer coisa de absolutamente diferente do profano. [...] 

a história das religiões, desde as mais primitivas às mais elaboradas, é 

constituída por um número considerável de hierofanias16, por exemplo, 

a manifestação do sagrado num objeto qualquer, uma pedra ou uma 

árvore, e até a hierofania suprema que é para o cristão, a encarnação de 

Deus em Jesus cristo. (2008, p.25). 

 

Esta oposição entre sagrado e profano é traduzida pela oposição entre real e irreal, 

o homem deseja ser e participar da realidade. Em um nível mais profundo, pode ainda 

encontrar uma afinidade universal e um sentido de totalidade na vida. Ao manifestar o 

sagrado, um objeto torna-se qualquer outra coisa e continua sendo ele mesmo, pelo 

pertencimento cósmico que o envolve. Para aqueles cuja natureza revela-se na sacralidade 

cósmica, toda a realidade na sua totalidade transmuta-se e pode tornar-se uma hierofania 

(ELIADE, 2008).  

Neste sentido, Barton (2006, p.39) explica que “o Sagrado seria sagrado quando 

se orienta para o bem da totalidade,” e não para o bem individual, nas danças sagradas, 

são sagradas porque evocam altas energias que garantem a autenticidade de antigas 

danças, rituais e comungam de sentimentos coletivos de alegria e paz, criando a unidade 

e a harmonia de grupo dançante.   

Bernhard Wosien (1983) citado por Bonetti (2013, p.239), expressa sua 

preocupação com a compreensão que podem fazer do conceito sagrado das danças 

circulares: “[...] pode ser chocante para muita gente ligar a qualidade de ‘sagrado’ ou 

‘santificação’ com a dança de todas as coisas, especialmente para aqueles que se 

consideram Cristãos”, para esclarecer melhor sobre sua perspectiva, ele explica: 

 

Esta atitude tem a ver com a atitude negativa em relação ao corpo 

humano por parte de algumas igrejas cristãs que proclamam: “O corpo 

                                                           
16 Termo citado por Eliade (2008, p. 25) para dizer sobre a manifestação do sagrado sem implicar qualquer 

outra explicação, apenas o que exprime seu conteúdo. 
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é o túmulo da alma”. Essas pessoas não podem ver nem compreender 

que o ser humano é um ente sensual - espiritual que pode expressar uma 

alegria de viver direta e espontânea por meio da dança, e através da 

dança pode revelar todas as emoções de sua alma sem dizer uma palavra 

- tal qual é possível através da música. Está enganado quem quer que 

considere a dança incompatível com o sagrado e que acredite que a 

dança abre as portas para o mal ou para o pecado. Tais pessoas 

simplesmente projetam suas próprias sombras, em algo que é 

basicamente neutro, completamente neutro (WOISEN apud 

BONETTI, 2013, p.239, grifo do autor). 
 

A dança alicerça os passos, gestos, posturas e simbologias cujo fim quase sempre 

consiste na aproximação com Deus, com o divino ou uma divindade, que segundo Wosien 

(2000), é por meio da dança que o homem transcende sua condição de fragmentação e 

volta a sentir-se uno consigo mesmo e com o mundo.  

Garaudy (1980) a partir de suas percepções e experiências nas danças com o 

sagrado afirma: 

Aquele que sabe compreender a dança sagrada conhece o caminho que 

liberta da ilusão individualista, pois a dança é sua própria natureza, sua 

vida espontânea e total, para além de todos os fins particulares e 

limitados: ele se identifica com o movimento rítmico do todo que o 

habita. [...] Ela nos revela que o sagrado é também carnal e que o corpo 

pode ensinar o que o espírito que se quer desencarnado não conhece: a 

beleza e a grandeza do ato quando o homem não está separado de si 

mesmo, mas inteiramente presente no que faz. (GARAUDY, 1980, 

p.16) 

 

         Para Ramos (1998, p.178): “devido à exacerbação do materialismo, à constante 

correria e a competição por um lugar ao sol neste mundo regido e controlado pelo 

dinheiro, esquecemos o Sagrado”, nos distanciamos e entramos no automatismo racional. 

As danças circulares nos aproximam do aspecto transcendental, (no sentido elevado, 

metafísico), nos revelam energias mais sutis de nossa existência, para perceber e interagir 

com a Fonte do Universo, nos aproxima do poder de criação que é inerente ao homem. 

Da união de matéria e espírito tem-se a possibilidade da criação. Para a autora, “o 

momento de união de duas energias com a intenção consciente de criar algo sublime, que 

transcenda o já existente, é sagrado”. A Dança Circular preza por essa consciência e 

conduz para o sentido humano de ser íntegro e criativo. 

Maria Gabriele Wosien (2002) se refere ao sagrado como um (re) ligar do ser 

humano com a fonte, com a essência de todas as coisas e que pode ser encontrado, não só 

nas Danças Circulares Sagradas, mas em tudo que o cerca: no silêncio, num olhar, numa 

pessoa, numa folha que cai, num fruto que alimenta, onde houver criação, mistério, dor 

ou inspiração.  
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A Dança Circular Sagrada requalifica conceitos como o divino e sagrado de forma 

leve e alegre, traz a luz da consciência um novo tempo, reatualiza conceitos a partir de 

histórias míticas e ritualísticas dos ancestrais e estimula atitudes de comunhão e gestos de 

paz e cooperação para uma nova humanidade.  

Segundo Eliade (2008) o homem possui duas maneiras de existir no mundo: uma 

dessacralizada, não religiosa, profana; e a outra sacralizada, religiosa, sagrada: 

 

[...] o homem moderno des-sacralizou o seu mundo e assumiu uma 

existência profana. Para o nosso propósito basta constatar que a 

dessacralização caracteriza a experiência total do homem não religioso 

das sociedades modernas, e que, por consequência, este último sente 

uma dificuldade cada vez maior em reencontrar as dimensões 

existenciais do homem religioso das sociedades arcaicas (2008, p. 27). 

 

O modo de vida dessacralizado, de visão lógico-mecanicista da história da 

sociedade ocidental em relação à natureza de nossa alma, nos distancia do mistério e 

dificulta nosso olhar mítico-celebrativo dos ciclos e ritmos da natureza. “(...) podemos 

constatar uma relação deste “Sagrado” desde as mais remotas tradições e etnias, em que 

encontramos referencias as danças como princípio motivador transcendente através de 

seus mitos e cosmogonias” (OLIVEIRA, 2015, p.180). 

Maria Gabriele Wosien (1996, p.10) manifesta os aspectos da sacralidade na 

consciência das tradições sagradas dos povos.  “Penetrar no tempo sagrado na dança 

equivale a penetrar no eterno e atemporal, que é idêntico ao aqui e agora. Fazer-se uno 

com toda a criação constitui a marca do divino e significa o paraíso para o homem”, uma 

ideia do mistério que é experimentada simbolicamente no corpo e que transcende a alma. 

[...] “A mente se encontra num estado crepuscular além do pensamento e da vontade, 

onde há algo que se move, experimentamos a sensação de ser vividos pela Vida” (1996, 

p.12). 

A manifestação do sagrado da dança que se revela na essência de si mesmo com 

o Outro, constitui-se no próprio corpo como instrumento que abre a consciência para a 

retomada de uma herança que ficou suspensa no tempo, por meio dos passos milenares e 

dos movimentos que abrem caminhos para a ressignificação da vida e de aproximação 

com o divino. Para Dubner (2015), sagrada é a vida que se apresenta de forma simples, 

embora numa dimensão ampla: 

 

Sagrada é a possibilidade de celebrar o amor com união e alegria. 

Sagrados são todos os segundos nos quais alcançamos uma dimensão 

da existência além daquela automática. Um simples gesto pode ganhar 
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significado, como um sorriso, um abraço ou um olhar desconhecido. 

Sagrado é o tempo no qual nos sentimos plenos, em comunhão. Nosso 

coração transborda bênçãos e por instantes temos a certeza de fazer 

parte de uma grande rede. Momento ímpar, quando o nosso brilho 

desponta esplendoroso. E não por acaso, enxergamos o brilho de tudo e 

de todos à nossa volta. Sim! Dança Circular... Sagrada! (2015, p.23) 

 

2.4. De giro em giro as Danças Circulares Sagradas chegam ao Brasil 

As Danças Circulares Sagradas chegaram ao Brasil em meados da década de 1980 

e revelam um propósito maior para o Movimento. Como sementes que são lançadas com 

bons ventos em solo fértil, elas caem aqui e ali, nascem, florescem e dão frutos, muitos 

frutos.        

O arquiteto brasileiro Carlos Solano Carvalho, é considerado “oficialmente” 

aquele que trouxe as danças ao Brasil. Quando morou por seis meses na Fundação 

Findhorn, na Escócia, conheceu as Danças Sagradas e foi convidado para trazê-las. De 

volta a Belo Horizonte, começou a reunir amigos e dançar informalmente, por puro 

prazer.  Como ele mesmo diz, “dançar é mover o dom”, demonstrando ser atento, ser 

perseverante e cuidadoso com o Movimento.   

 

Em minha vida, a Dança Sagrada aconteceu de uma forma 

absolutamente não planejada. Jamais esquecerei a viagem à 

Comunidade de Findhorn, no norte da Escócia, onde vivi por seis meses 

em 1984 […] Lá, quando não dançávamos, trabalhávamos. Na 

conclusão do curso fui informado que seria o primeiro instrutor de 

Danças Sagradas do Brasil. [...] De volta a Belo Horizonte, em 1986, 

comecei a reunir amigos e dançávamos informalmente. (CARVALHO, 

1998, p. 6-7) 

 

 

Como as Danças Circulares Sagradas eram uma constante em Findhorn, pessoas 

de diversas partes do Brasil em suas visitas à Comunidade vivenciaram, aprenderam as 

coreografias e difundiram o Movimento quase que simultaneamente por vários estados 

do Brasil.  

Sarah Marriot, moradora de Findhorn, quando veio morar e trabalhar na 

Comunidade Nazaré Universidade da Luz, um Centro de vivências em autoconhecimento 

e vida em grupo em Nazaré Paulista, São Paulo, também trouxe e semeou as danças 

circulares, pois sabia que ali seria um solo produtivo, justamente porque ia ao encontro 

da proposta de vida comunitária do Centro. (CARVALHO, 1998) 

Anna Barton, já citada, vem ao Brasil para a realização de Workshops e 

treinamentos nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. A partir deste 
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encontro enraizaram-se definitivamente estas Danças em nosso país com sucessivos 

cursos e com a presença de focalizadores17 de várias partes do mundo.  

O primeiro Encontro Brasileiro de Danças Circulares Sagradas ocorreu em maio 

de 2002 em São Paulo e, desde então, todos os anos mais de 200 pessoas vindas de vários 

estados do Brasil e estrangeiros se reúnem para dançar. Isto faz com que os brasileiros 

possam reatualizar os cantos e as danças das tradições e valorizá-las cada vez mais, como 

expressão da cultura de um povo, podendo ressignificar, assim, suas histórias e 

identidades (BERNI, 2002).    

Deborah Dubner, idealizadora, criadora e responsável pelo portal da Dança 

Circular no Brasil18, site que condensa textos e informações precisas sobre os 

acontecimentos, eventos e rodas que estão espalhadas no país, relata: 

 

[...] quando chegou em terras tropicais, através de um pequeno grupo 

de pessoas, não sei se seria possível imaginar sua tamanha expansão. 

Atualmente, em praticamente todos os estados brasileiros temos 

focalizadores de Danças Circulares. Eles conduzem rodas em parques, 

praias, praças, escolas, hospitais, centros de saúde, ONGS e empresas 

[…] Está integrada na vida, no dia a dia, nas práticas semanais de 

comunidades e instituições. Ganhou o brasileiro de coração-mente-

corpo e alma. (2015, p.07) 

 

Existem grupos regulares que se encontram para dançar em média uma vez por 

semana durante uma hora e meia, workshops de mais de dois dias seguidos, cursos para 

formação de focalizadores, Encontros e Festivais organizados com maior tempo de 

duração. Além dessas opções, também existem “rodas abertas” com grupos de pessoas 

que se dispõem a dançar em parques e praças públicas das cidades brasileiras. Elas 

pressupõem, sobretudo, o encontro com o Outro, por isso se expandem rapidamente como 

prática agregadora de vivências que humanizam e criam vínculos com a cultura da paz. 

São consideradas também danças de inclusão, pois mesmo sem nunca ter dançado, o 

participante se sente acolhido, visto que o ritmo coletivo é mais importante do que o passo 

certo.   

Esse movimento intensifica-se ainda mais com o interesse acadêmico pelas 

pesquisas científicas. Uma revisão indexada pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal 

                                                           
17 Para este Movimento das Danças Circulares Sagradas, há sempre a necessária presença do “Focalizador” 

que é uma pessoa que passa por formação dentro do movimento para lidar com essa dimensão da educação 

pela dança que é, nesta perspectiva sagrada, não sendo qualquer pessoa “autorizada” para coordenar o 

movimento e promover a educação do corpo pretendida. 
18 www.dancacircular.com, uma comunidade virtual que possui muitas informações sobre as danças 

circulares, focalizadores e eventos. 
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de Nível Superior (CAPES) e sites das bibliotecas virtuais dos referidos Programas de Pós-

Graduação sobre a temática nas Danças Circulares Sagradas, realizada por Rodrigo José 

Madalóz em sua tese de doutorado na Universidade de Passo Fundo (UPF), em 2016, 

intitulada “Transformações pessoais: no embalo das danças circulares o reencontro com a 

natureza do ser”, a qual investiga o significado das DCS no processo educativo, bem como a 

compreensão da dança e sua dimensão educativa no contexto formal e não formal em 

diferentes espaços educativos, revela um número significativo de trabalhos, dos quais faço 

a compilação: 

 Conceição Viana de Fátima produziu o primeiro trabalho acadêmico no Brasil sobre DCS 

no ano de 2001, quando realizou a dissertação intitulada “Dança: linguagem do 

transcendente”, defendida no Programa de Ciência da Religião da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) de Goiás. 

 Em 2002, Luiz Eduardo Valiengo Berni defendeu seu estudo “A dança circular sagrada 

e o sagrado: um estudo exploratório das relações históricas e práticas de um movimento 

“New Age”, em busca de seus aspectos numinosos e hierofânicos”.  

 No ano de 2004, no Mestrado da PUC-SP, na área da Psicologia, foi apresentada, por 

Giuseppe Mario Sabella, a pesquisa “Os efeitos da dança circular e de técnicas 

expressivas corporais no stress e na qualidade de vida”.  

 “Abra a roda tin do le le: a dimensão religiosa nas brincadeiras de roda entre crianças de 

4 a 6 anos”, dissertação apresentada em 2006 na PUC-SP, no Programa de Ciências da 

Religião, por Mônica Amaral Melo Poyares.  

 Em 2007, Juliana Leonardi defendeu a dissertação “O caminho noético o canto e as 

danças circulares como veículos da saúde existencial do cuidar” na Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto na área de Enfermagem Psiquiátrica. 

 A dissertação “Os Ritos das Danças Xondaro e do Terreiro da Aldeia Guarani M’Bya – 

Aguapeú e das Danças Circulares” foi defendida por Norma Ornelas Montebugnoli Catib, 

no ano de 2010, na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Instituto de 

Biociências, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Motricidade.  

 Em 2011, Telma Sampaio Romão defendeu o título de mestra com a dissertação 

denominada “Ampliação de movimentos na dança circular com pessoas com 

deficiência”, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes do Departamento de Artes no Curso de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas.  

 No ano de 2012, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de 

Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, a pesquisadora Janete Teresinha 
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da Silva Barcellos defendeu a dissertação “Danças Circulares Sagradas: pedagogia da 

presença, do ritmo, da escuta e olhar sensíveis”.  

 Em 2013, o trabalho de Ana Lucia Marques Ramires “Uma mandala viva em movimento: 

dez anos de dança circulares sagradas no Grupo Redenção de Porto Alegre (2002-2012)” 

foi defendido no Mestrado Profissional em Memória Social e Bens Culturais do Centro 

Universitário La Salle. 

 Em 2014, Lucivaldo Baia Costa defendeu, em seu Mestrado Acadêmico em Ciências da 

Comunicação pela Universidade Federal do Pará, o estudo intitulado “Interações nas 

Danças Circulares do Mana-Maní em Belém do Pará”.  

 No Brasil, a primeira tese de doutorado foi defendida por Lucia Helena Hebling Almeida 

no ano de 2005 no Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdade de Ciências Médicas. Intitulada “Danças 

Circulares Sagradas: imagem corporal, qualidade de vida e religiosidade segundo uma 

abordagem Junguiana”.  

 A segunda tese intitulada “Educadores na roda da dança: formação transformação”, de 

Luciana Esmeralda Ostetto, foi defendida na Unicamp – Faculdade de Educação em 

2006, caracterizando o primeiro trabalho envolvendo as Danças Circulares Sagradas na 

formação de educadores.  

 A terceira tese foi defendida em 2008 por Yara Aparecida Couto no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Metodista 

de Piracicaba, no trabalho “Dança Circular Sagrada e seu potencial criativo”. 

 A quarta tese foi defendida por Maria Cristina de Freitas Bonetti em 2013, com o título 

“O Sagrado Feminino e a Serpente: performance mítica na simbologia das Danças 

Circulares Sagradas”, realizado no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, 

na PUC de Goiás.  

 A quinta tese: “Sagrado e o ritual vividos em um grupo de Danças Circulares Sagradas 

de Findhorn sob o enfoque de Carl G. Jung e Roy A. Rappaport”, foi defendida por Tânia 

Pessoa de Lima no Doutorado em Ciências da Religião da PUC/SP no ano de 2014 

(MADALÓZ, 2016 p. 15,16,17,18). 

A última pesquisa, de que temos notícia, é a do próprio pesquisador Rodrigo José 

Madalóz (2016) de onde buscamos compilar de forma sintética as produções, conforme 

referenciado acima.  
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2.5. No passo junta passo meu encontro com as Danças Circulares Sagradas  

Meus passos ao encontro das Danças Circulares Sagradas aconteceram em um 

daqueles tantos questionamentos existenciais que nos fazemos. Qual o sentido da vida?  

Será que tenho desenvolvido todo o meu potencial educador criativo? 

A Dança Sagrada é um espelho e um grande portal. O espelho consiste na 

apropriação do que criamos, no autoconhecimento, na avaliação de quem é Solange nesta 

altura da vida. O portal implica olhar para outra direção, para a sacralidade da vida, a 

travessia para uma nova capacidade de expressão. Fui iniciada em 2002, quando recebi 

um convite do Francisco Antônio Silva, professor de Educação Física da UFMT e meu 

marido, para participar de uma oficina de Danças Circulares focalizada pela mestra 

Renata Ramos, uma pioneira e “guardiã” do Movimento Dança Circular Sagrada no 

Brasil.  

O curso foi organizado pelo professor José Maria de Campos Melo da Faculdade 

de Educação Física da UFMT. Foi este o início desse Movimento aqui em Cuiabá e meu 

primeiro contato com as danças circulares. Estreei muito bem, estava em boas mãos. Mas, 

confesso que estranhei um pouco algumas configurações na roda: um centro, velas, 

algumas músicas desconhecidas do meu repertório limitado e uma carga de pré-conceitos 

e julgamentos, principalmente por minha inserção como cristã.  

Os conflitos, no entanto, de algum modo, proporcionados pela dança circular 

implicava em mim mudanças e novas emoções me mobilizavam para descobrir mais 

sobre esse movimento. Quando estamos diante de algo novo que nos provoca 

transformações temos medo de prosseguir. Isso, que eu não sabia o que era de fato, me 

deixou incomodada, fascinada e me tirou do lugar comum.  Eu queria aquilo para mim! 

Saí de lá com um CD de músicas, uma apostila e uma enorme vontade de me 

aprofundar, de viver mais daquela experiência que nos tira do lugar comum e sair dizendo 

aos outros também. Na época, encontrei eco na escola onde lecionava para crianças. 

Comecei, então, a arriscar os primeiros passos. Com o aval das coordenadoras, fazíamos 

as danças nas reuniões de professoras. De lá para cá, já se vão 15 anos. Nunca mais parei 

de aprender com as danças.  

São inúmeros ensinamentos assimilados com as DCS, mas, sobretudo aprender a 

viver na presença plena, viver o momento presente. Ela me exige inteira, conectada com 

a atualidade dos acontecimentos, me faz transcender o tempo/espaço vivenciado no 

movimento da dança. Nem Passado e nem futuro conseguem me reter atenção mais do 

que o tempo presente. Com isso, aprendi a ter equilíbrio, principalmente a ter foco, tomar 
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decisões, fazer escolhas, aceitar a rota. Pelas DCS fui moldada, fui disciplinada e ensinada 

a conviver, ter consciência corporal do meu limite, mas também do outro que está comigo 

na roda da vida. 

Já em outra escola, além de lecionar Ensino Religioso e Filosofia para crianças e 

jovens, desenvolvia atividades na pastoral do colégio. O lugar era propício para semear 

as Danças Sagradas, apesar dos olhares interrogativos de alguns padres e colegas 

professores. Não me intimidei, sentia cada vez mais próximo o chamado das Danças 

Circulares Sagradas para as minhas práticas.  

Neste tempo, eu e um grupo bem pequeno de pessoas nos reuníamos na UFMT na 

Faculdade de Educação Física para assistirmos juntos as danças (filmadas em VHS) para 

assimilarmos novas coreografias.  E, diante da necessidade de aprimorar cada vez mais 

nossa prática, firmamos uma roda aberta para a comunidade a fim de dançarmos. Então, 

desde 2005 dançamos toda semana neste espaço público. 

Várias participantes do grupo, dentre elas professoras da Universidade, 

acadêmicas e pessoas da comunidade com diferentes profissões nos acompanham e são 

assíduas a esta prática desde o início. Outras foram se juntando a nós, tentando, na medida 

do possível, acompanhar o movimento, além daquelas pessoas que vem uma ou duas 

vezes e não voltam mais. 

Enfim, chega o momento de tomar uma decisão: dedicar-me as danças ou 

continuar lecionando e levando paralelamente as danças por onde eu for?  Escolhi a 

primeira opção. Como precisava ampliar meus estudos, pedi demissão e lancei-me neste 

rico universo das Danças Circulares Sagradas. Reuni os recursos e toda coragem que 

precisava e fui me capacitar em São Paulo com um grupo de formação de focalizadores 

(Semeia-Dança) com as mestras Vaneri de Oliveira, Arlenice Juliane e Monica 

Goberstein por um ano.  

Tive a grata satisfação de vivenciar um pouco das danças (e do contexto delas) de 

várias partes do mundo: danças indígenas com Kaká Werá Jacupé (raiz Tupi-Guarani), 

danças gregas com Paulo Sertek, danças africanas com Rosa Maria da Universidade de 

São Paulo (USP), danças de Israel e da Paz Universal com Monica Goberstein, danças da 

Alemanha com Petrus Schoenmaker, danças portuguesas com Marli de Matos. Também 

fui aprender com outros focalizadores: Dançamos os florais de Bach com Estela Gomes; 

os Ritmos afro-brasileiros com a bailarina Lucia Cordeiro do Rio de Janeiro; as danças 

brasileiras com a bailarina e coreógrafa Cristiana Menezes, de Minas Gerais; as danças 

do sagrado masculino com o grupo Guerreiros do Coração representado por Luiz 
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Henrique do Rio Grande do Sul; o sagrado feminino com a professora doutora Maria 

Cristina Bonetti de Goiás, entre tantos outros brasileiros e brasileiras com as quais fui me 

formando nestes últimos 15 anos.  

O chamado para ampliar o conhecimento e as experiências crescem e eu me lancei 

em workshops e grupos de formação para dançar em outros estados, principalmente em 

São Paulo, maior polo da vivencia no Brasil. Venho participando do Encontro Brasileiro 

de Danças Circulares Sagradas anualmente desde 2009 com a presença de muitos 

focalizadores internacionais, como Judy King (Inglaterra), Andy Bettis (Estados Unidos), 

Fleur Barragán (Argentina), Yves Moreau (Canadá), France Bourque (Bulgária), Friedel 

Kloke e Saskia Kloke (ambas da Alemanha) e Fido Wagler (Alemanha).  O encontro é 

ambientado em um hotel, localizado em Embú das Artes - SP, local onde se reúnem 

aproximadamente 280 pessoas durante cinco dias, para juntas alimentarem um sonho 

possível de viver um mundo melhor a partir da transformação de si mesmo com o outro 

e com a dança. 

Em 2015, tive a grata experiência de participar de uma oficina “Dança e Mito”, 

com a encantadora filha de Bernhard Wosien, também qualificada como doutora em 

Danças Sagradas: Maria Gabriela Wosien, em São Paulo. 

Em 2016, fui participar de uma viagem com um grupo de Danças Circulares 

Sagradas – Rodanças – de São Paulo, sob a coordenação de Vaneri de Oliveira, que nos 

proporcionou uma visitação pelos locais de danças tradicionais que aprendemos no 

Movimento: Irlanda, Inglaterra: Reino Unido, Grã-Bretanha. Nesses locais vivenciamos 

as danças tradicionais com as comunidades locais e com um professor irlandês, além das 

vivências com outras manifestações das culturas locais. 

Além dos cursos que me possibilitaram a formação como focalizadora, a 

experiência como focalizadora também foram fundamentais. Em 2009, fui convidada 

pelo Prof. José Maria para assumir com ele uma disciplina de Danças Folclóricas e 

Danças Circulares no curso de Educação Física da UFMT. Ficamos por mais de cinco 

anos desenvolvendo as danças junto aos acadêmicos, contribuindo para a formação de 

novos professores e apresentando, claro, mais um instrumento cheio de possibilidades 

físicas e culturais. 
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Para estruturar e organizar o Movimento aqui em Cuiabá, criamos uma 

organização chamada Ciranda do Sol19. Isto nos possibilitou trazer focalizadoras de 

outros estados do Brasil, dentre eles: Vaneri Oliveira, Arlenice Juliane, Cristina Bonetti, 

Guataçara Monteiro e João Paulo Pessoa, realizarmos Workshops de danças contribuindo 

para o conhecimento e participação cada vez maior de novos integrantes. 

Há oito anos dançamos todo segundo domingo do mês no parque Mãe Bonifácia, 

um lugar junto à natureza com pessoas que nos pedem essa experiência, elas são 

constantes e conhecedoras sensíveis dos benefícios da interação corpo - mente – alma, 

conectados à natureza, além do calor humano e das amizades seladas no corpo em 

vivência partilhada de forma aberta e voluntária. 

Entre as parcerias que desenvolvemos neste processo, articulamos ações com a 

Escola de Pedagogia Waldorf, com linha Antroposófica, e por dois anos pulsamos em 

roda com as professoras. Com isso, quero dizer que semeamos a dança circular em lugares 

diferenciados. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer e vivenciar as danças 

Sagradas aqui em Cuiabá.   

Aqui em Cuiabá, mais precisamente na Chapada dos Guimarães já realizamos a II 

edição do Cirandar em MT, um festival de danças que reúne parceiros de outros estados 

para a partilha de seus saberes dançantes, para nutrirem-se junto à mãe natureza, tão 

exuberante neste coração do Brasil. Entre pedras, montanhas, matas, animais e muita 

água, damo-nos as mãos e nos realinhamos com a totalidade. Sentimos o Somos Um!  

E agora, com a oportunidade de expandir os estudos, os conhecimentos 

acadêmicos, olhar para as Danças Circulares com os olhos de pesquisadora que busca 

compreender o fascínio deste movimento sob a ótica científica.   

A parceria das danças circulares com o Grupo de pesquisa Corpo Educação e 

Cultura - COEDUC me possibilitou acordar meu corpo e reconhecer que este corpo faz 

conexão com a mente e com a minha responsabilidade de educadora para além dos 

espaços de relação formal de professora. Especialmente no que se refere a perspectiva 

intercultural da educação que tem a intenção e a ação voltada ao conhecimento de si na 

relação com o reconhecimento e valorização do outro. O mestrado em educação e a 

possibilidade de ampliar os olhares com a pesquisa em Danças Circulares foi, sem dúvida, 

                                                           
19 Para organizar o Movimento criei em 2007 uma microempresa para gerenciar as atividades de formação 

e focalização das danças em Cuiabá-MT. Nesse trabalho foram realizados encontros, oficinas e formações 

de outros focalizadores, que ainda vimos desenvolvendo, agora com outra compreensão dos estudos 

ampliados pela pesquisa do mestrado, na perspectiva intercultural. 
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um salto qualitativo nesse processo auto formador que vem enchendo-me de energia para 

prosseguir no passo junta passo...  

 

2.6. Na roda da dança com músicas, histórias, culturas e símbolos. 

As Danças Circulares Sagradas são formadas por vários elementos que as 

caracterizam e estruturam este recurso como uma dança autêntica. Cada elemento que a 

compõe é dotado de significados e vem sobrevivendo ao tempo e as diversas formas de 

existir da dança.  

Começaremos explorando a composição musical que é base nas Danças 

Circulares. Segundo Wosien (2000):  

 

Toda composição perfeita consiste de compasso, ritmo e melodia [...] 

O compasso representa a visão espiritual do todo, a clareza e a ordem. 

O ritmo responde pela vitalidade, pela tensão, pelo pulsar do fluxo 

sanguíneo. A melodia representa o lado verdadeiramente humano, seu 

querer da alma e seus sentimentos, em todas as suas nuances (2000, 

p.14). 

 

Na Dança Circular, como na música, o ser humano tem a oportunidade de 

enveredar no silêncio interior, cada dançante é convidado ao silêncio inicial, 

possibilitando esvaziar-se do que o satura, oferecendo um espaço novo para o crescimento 

e para o acesso a outro ritmo de vida de uma forma mais pulsante. Um recolhimento 

espontâneo toma conta de suas experiências corporais e a dança se comunica na 

linguagem sem palavras. 

O Movimento das DCS é composto por danças e músicas tradicionais, folclóricas 

e contemporâneas de vários povos e culturas do mundo, por exemplo: gregas, irlandesas, 

escocesas, israelitas, russas, tibetanas, húngaras, ciganas, indianas, árabes, italianas, 

francesas, portuguesas, africanas, as nossas cirandas brasileiras e as danças de matriz 

indígena, xamânicas (ligadas à natureza) e étnicas.  

Diversas pessoas conheceram Bernhard Wosien quando moraram ou visitaram 

Findhorn e, em consequência disso, saíram “espalhando” as Danças Circulares por outros 

caminhos. Atualmente, esse Movimento faz-se presente em todas as regiões e estados 

brasileiros. O momento é de expansão, muitos cursos, materiais, músicas, livros, 

focalizadores, conforme nos informam as pesquisas de Bonetti (2013) e Ostetto (2006).  

Com o passar do tempo, o leque das danças também foi ampliado, e o repertório 

foi enriquecido pelas pessoas que compõem no Movimento das Danças Sagradas, 
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considerando-as ao dançar sua gestualidade, funções curativas, de oração. Buscam pela 

paz em si e no mundo, são organizadas em coreografias de passos simples e complexos, 

orientadas para que sejam expressas na dança a sua forma intuitiva.  

A criação de novas coreografias e ampliação dos repertórios acaba por ser um 

movimento dentro do Movimento da dança iniciado na Europa Antiga, de modo que 

demanda conhecimento e sensibilidade musical, mas, sobretudo, ética como princípio 

fundamental em respeito às criações existentes. 

Quando a direção da dança flui no sentido anti-horário, esta representa a trajetória 

do sol desde a manhã até a noite. Portanto, a dança se dirige a seu oposto, referenciando 

sempre o caminho que vai ao encontro da luz. Segundo Wosien (2000), no sentido horário 

ela representaria o fluxo das lembranças e, no contrário, estaria no fluxo do conhecimento 

e da iluminação. 

Hoje, inúmeros coreógrafos, brasileiros e também estrangeiros, enriquecem o 

repertório das danças. Alguns recebem destaque por seu trabalho inicial de criação 

coreográfica: Anna Barton (Inglaterra), Peter Vallance (escocês, atual coordenador das 

Danças Circulares em Findhorn), Maria Gabriele Wosien (continua o trabalho do pai 

Bernhard Wosien) e Anastasia Geng (Letônia, coreógrafa das danças dos florais de Bach) 

e Friedel Kloke (Alemanha) (RAMOS, 1998). 

A Dança como arte tem sempre uma intenção, um propósito de quem dança. 

Algumas são alegres e energizantes e outras são meditativas, introspectivas. Cada uma 

com seu simbolismo, sua melodia, seu ritmo, seus gestos, seu poder; cada uma atuando 

na transformação de estados emocionais e físicos: 

 

Ainda é muito intenso e novo o que vem se descobrindo com os 

processos advindos das Danças Circulares, ganhando novas 

coreografias, inseridas na realidade atual, permitindo ao arcaico a 

ressignificação, acessando, assim, muito das necessidades do moderno; 

mas a estrutura arquetípica do Círculo e do Dançar se mantém e voltam 

a cumprir a sua função desde que foram associados (OLIVEIRA, 2015, 

p.183). 

  

A circularidade das danças como representação simbólica é uma experiência a ver 

vivenciada nas relações humanas e se tornam fundamentais para a compreensão da 

humanização dessas relações. Postos em roda, todos podem ver, serem vistos e 

reconhecidos pelo grupo, porque não há hierarquia entre as pessoas. Cada dançante ocupa 

um lugar que em seguida, após o girar da roda, passa a ser do outro e este, ao ocupá-lo, o 

reconstrói a partir de suas experiências.  
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A força da dança em Círculo é conhecida há séculos; ele é um poderoso símbolo 

de unidade e totalidade. Para Dubner: “[...] o círculo é claramente o formato do século 

XXI. O tempo linear dos grandes mestres que ficam em tablados mais altos, seguidos por 

seus discípulos está se dissolvendo”. O tempo é de interdependência, ou seja: no círculo 

os participantes do grupo podem ajudar a superar os erros uns dos outros, manifestando 

o melhor de cada um: “[...] aprendendo sobre o nosso ritmo dentro do ritmo coletivo”. A 

Dança Sagrada traz a esperança do crescimento e da transformação conscientes em 

comunhão com outras pessoas. (2015, p.17)  

Na experiência de Luciana Ostetto (2005):  

 

[...] roda e círculo evocam equilíbrio, totalidade, diferenças, 

interdependência. Eu, tu, ele, o conhecimento em relação, lado a lado, 

possibilitado pelo desenho que não tem ângulos. Na forma circular, a 

imagem de um coletivo composto de individualidades que não 

desaparecem no contorno do grupo. (2005, p. 155). 

 

No movimento aparente de repetição dos passos, as interações nunca acontecem 

do mesmo modo. Sua continuação é estimulada pelo desejo contagiante. É neste círculo 

que se trabalha a ideia de totalidade, conexão, unidade, igualdade, retorno, equilíbrio, 

comunhão, inclusão, entre outros, trata-se de um processo de transformação que 

representa o princípio da mudança.  

Além da forma circular, a dança pode se enveredar por outros caminhos, como o 

labirinto, a espiral, ou em linhas. O Círculo é um dos símbolos mais antigos desenhados 

pelo homem. Ele tem centro e limite, definido pela distância de cada ponto do círculo 

para o centro, mesmo quando não é perceptível. Este ponto central para as DCS é o centro 

da roda. Nele são colocados objetos, velas, lenços, flores ou qualquer outro elemento que 

tenha representatividade, sentido e intenção para o grupo da dança.  

O centro orienta, equilibra, chama para a presença, simboliza a unidade, a 

perfeição.  Cada pessoa que se coloca na roda fica equidistante do centro e auxilia no 

centramento individual. O retorno ao centro significa abrir o próprio cerne interior para 

que este seja ocupado pela Divindade e, assim, conectando-se ao Centro da Vida, torna-

se transformador, atuando sobre seu ambiente, aprimorando-o. É, por isso, considerado 

fonte divina: 

Podemos dizer que transitamos em volta do centro e que dele extraímos 

forças para viver. No círculo, na roda da vida, nos posicionamos de 

maneira passiva ou ativa e temo suma postura individual, mas, ao 

mesmo tempo, nos movimentamos respeitando uma ordem grupal 

(RAMOS, 1998, p. 182).   
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As mãos dadas na roda representam a união do céu com a terra, um símbolo de 

unidade, união dos polos contrários. Na DCS, elas se configuram nas expressões do 

“oferecer” e “receber”, ou seja, a palma da mão direita virada para cima no sentido de 

entrega, doação, e a palma da mão esquerda virada para baixo, no sentido de receber. Elas 

salientam um grau de interdependência, e o desejável equilíbrio das relações entre as 

pessoas, mas “[...] o importante é estarmos sempre com as polaridades invertidas” 

(RAMOS, 1998, p.185). 

O gestual dos braços e mãos pode acontecer basicamente em quatro dimensões: 

para o alto, evocando a conexão das forças superiores, a busca da energia que transforma 

nossas vidas; na altura dos ombros, lembrando a nossa dimensão humana, o local de troca 

entre o céu e a terra, em uma dimensão de agradecimento; para baixo, trazendo a conexão 

da matéria para a realização humana concreta, no desejo de partilhar. Também podemos 

identificar o movimento aonde os braços aparecem em forma de cesto, ou seja, a união 

dos braços e mãos fortemente entrelaçados dos parceiros na roda, o que nos remete a 

eterna conexão entre os dançarinos e o aprofundamento das relações entre os homens 

(BERNI, 1998). 

 Os passos podem ser simples ou elaborados, porém, o mais importante não é 

execução perfeita da dança, a técnica, mas sim o sentimento de união de grupo. O 

verdadeiro sentido da dança se explica quando não precisamos mais pensar nos passos, 

simplesmente se dança: esta é a essência da Dança Circular. 

O focalizador ou focalizadora é a pessoa que mantém o foco de uma vivência, ou 

seja, aquele que orienta e apoia os dançantes, dirigindo-os na direção de um objetivo. É a 

pessoa que ensina os passos coreográficos da dança, dá os comandos, sustenta a energia 

da roda. É implícito que esta pessoa, responsável pela organização: “[...] mantém algo a 

mais que a simples ordem física da roda, conecta com energias mais sutis que dão apoio 

a vivencia do grupo em questão, sentindo as vibrações harmônicas e desarmônicas”. O 

focalizador ou focalizadora precisa desenvolver qualidades inerentes ao bom desempenho 

da função, dentre outras citamos essas: clareza de expressão e de intenção, flexibilidade, 

simplicidade, sensibilidade musical, entrega, bagagem cultural e espiritual. (RAMOS, 

1998, p. 191)  

O Movimento das Danças Circulares nem sempre foi organizado deste modo, mas, 

com o passar dos anos, os dançantes foram incorporando códigos e sinais simbólicos que 

pudessem sistematizar a linguagem tanto da dança como das músicas e ritmos.  
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Bernhard Woisen, exímio conhecedor da natureza humana, observou o quanto a 

dança já fazia parte desta natureza, e que aquela era inerente às sociedades tradicionais.  

Ele percebeu que existia uma força para além da dança, uma força que mobilizava as 

pessoas para além da própria consciência. Portanto, ao sistematizar essa consciência 

enraizada nos arquétipos de uma forma mais elaborada, ele constrói sentidos para utilizar 

esse próprio saber das sociedades tradicionais, saber este que já habitava a consciência 

corporal e a linguagem oral. 

Sendo assim, é possível pela dança, entrar em sintonia com o povo, com seu saber 

simbólico do e no mundo, que é expresso na dança pelos gestos, pela música, pelo não 

dito. Educa-se pela dança, uma educação necessária que nas Danças Circulares Sagradas 

acontece com os símbolos, com os movimentos, com as dimensões humanas que vão para 

além das fronteiras étnicas, culturais, sociais e históricas. 
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Capítulo III 

EDUCAÇÃO INTERCULTURAL, PERSPECTIVA PARA INTERAÇÃO 

CORPORAL E CULTURAL. 

 

O reconhecimento das Danças Circulares Sagradas como prática social 

significativa que seja capaz de expressar a educação intercultural em diferentes modos de 

ser e de viver foge a lógica do pensamento racional ou de formação intelectual, mas traduz 

a maneira como diferentes sujeitos constroem uma sociedade intercultural que respeita o 

Outro porque potencializa o diálogo, a convivência, as relações para promover o exercício 

da alteridade. 

Para isso, os diálogos com as memórias do corpo são enfatizados, a fim de 

compreender a educação que se dá pelo vivido e pelo experimentado corporalmente. Nas 

marcas que o vivido produz na constituição de uma identidade e as diferentes formas de 

ser que não geram ameaças, porque produzem a aceitação das diferenças culturais que 

não excluem e nem colocam nenhuma cultura subjacente à outra.  

O conceito de interculturalidade, conforme nos orienta Bennett (2013), é recém-

desenvolvido e se estabelece nas relações ou trocas entre diferentes culturas. Porém, 

aprender a ser intercultural significa compreender o contexto cultural de um país, com 

seus costumes, valores e crenças facilitando a comunicação entre as pessoas. Significa 

desenvolver uma sensibilidade para lidar com a diversidade cultural dos indivíduos e das 

sociedades, sem pretender apropriar-se dela, mas por meio do reconhecimento da 

diferença como um processo natural e fundamental para a construção da vida em 

sociedade.  

Se levarmos em conta que nossa sociedade não é homogênea e sim plural, 

encontraremos pessoas de variadas origens étnicas, línguas diferentes e tradições culturais 

bastante diversificadas. Para que a convivência entre as pessoas seja harmoniosa, é 

necessário promover valores como a integração e o respeito mútuo. Assim, a 

interculturalidade é justamente uma aposta no reconhecimento de si mesmo e de sua 

própria cultura para que haja aceitação e reconhecimento do Outro. 
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3.1.  Abordagens interculturais na educação  

A “roda de diálogo” proposta por Freire (1996), inspirada nos círculos de cultura 

cujo foco é o exercício aprendente da fala e da escuta atenta sobre a reflexão do fazer 

educação, orienta o direcionamento à fundamentação de renovadas práticas educativas 

em construção coletiva. Estar em roda significa abrir-se para a cultura do Outro e ao 

mesmo tempo perceber-se historicamente inserido na própria cultura.  

Para continuar então esse diálogo, partimos do entendimento do conceito de 

cultura utilizado por Passos (2010, p.23), como uma “[...] flecha humana e cósmica que 

aponta caminho para os sentidos”. Para vivê-la será preciso tecê-la, será necessário 

construí-la e reconstruí-la o tempo todo, com lágrimas, renúncias, marcas no corpo e na 

alma, alegrias e realizações. Para o autor, a cultura “[...] fica na cara, no corpo, na pele, 

no jeito, na forma anunciada [...]”, esta rede de sentidos, que é construída pelas nossas 

novas experiências nunca terá fim: 

 

[...] a cultura de um povo, nação, grupo, etnia, se destruída, os 

indivíduos não sobreviverão. Ela não tem salvo conduto, pois vive em 

nós, reiterada, dita nas nossas ações, gestos, sentidos de forma que, cada 

um de nós, estará inexoravelmente ligado a ela. Fora da cultura não há 

salvação. Os grupos, por isso, são muito cuidadosos no sentido de frear 

mudanças culturais trazidas por um único individuo (PASSOS, 2010, 

p.30). 

 

Servimo-nos deste conceito por entender que as DCS, como espaço de criação do 

sujeito, como forma e manifestação de culturas diversas, tem em seu bojo o compromisso 

social de trazer a tona uma reflexão em suas vivências. Para além de exercitar o olhar 

atento ao outro que dança a seu lado, prezar, sobretudo, pelo compromisso com o Outro, 

a fim de compreender os significados de suas culturas, baseada no diálogo e valorização 

das diferenças existentes. Para que as marcas culturais que nos corpos permaneçam, e 

para que os indivíduos sejam conscientes também da função social que exercem na 

construção da autonomia e da alteridade desses indivíduos dançantes. 

A cultura dominante vai, gradativamente, se impondo, se infiltrando sobre as 

demais e determinando os modos de viver de outras culturas, tornando todas simétricas. 

A pedagogia das DCS propõe justamente a experiência coletiva em reconhecer as 

diversidades interétnicas e pluriculturais e tecer a convivência com elas. 

O ser humano tem na cultura seu “porto seguro”. Passos (2010, p. 38) diz que, “A 

cultura é a casa da pessoa humana” o lugar para voltar no fim do dia e encontrar abrigo, 

proteção, identidade, sobretudo “[...] quando permite que este mesmo ser humano se bata 
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pela vida e pela liberdade”. Uma cultura que permite a liberdade de ir ao encontro de 

outras culturas e voltar em si, sem perder a sua essência.  

Quanto ao entrelaçamento das culturas recorro a Grando (2004, p.43) quando 

exemplifica metaforicamente que no encontro entre culturas diferentes essas se 

movimentam “[...] como franjas de uma cortina que se tocam quando balançadas pelo 

vento, cada cultura mantém-se presa a sua parte, seu grupo, ao mesmo tempo em que é 

‘tocada’ pelo contato com outro grupo étnico”.  Pelo movimento, assim como na dança, 

as franjas se aproximam, se distanciam, se entrelaçam.  E pelo contexto histórico, as 

culturas “[...] interpenetram-se, entrelaçam-se, aproximando-se ou distanciando-se”. 

(2004, p. 43) 

Cada cultura expressa um conjunto de escolhas pelas quais se diferencia 

e que são aperfeiçoadas permanentemente, utilizando no tempo e no 

espaço, na ordenação da Terra e do cosmos, seu lugar nesse universo 

distinto e significativo, em que pesam as relações interétnicas e 

interculturais estabelecidas e os seus contextos históricos específicos 

(GRANDO, 2009, p.22). 

 

Conforme o interculturalista Bennett (2013), a afirmação de um mundo 

globalizado, de pessoas de diferentes nacionalidades estarem cada vez mais conectadas 

já virou um clichê. O Brasil é um bom exemplo da miscigenação de culturas de diferentes 

regiões do mundo e modos de ser. Apesar da evolução da construção identidade nacional, 

ainda há evidentes divisões regionais entre sulistas e nordestinos, estados compostos, 

inclusive, por uma ampla gama de diversidade étnica. Mas o que nos interessa aqui, como 

dito pelo autor, é que esta “[...] realidade virou objeto de estudo e acabou criando um 

novo campo teórico: a interculturalidade que estuda as culturas dos povos, do ponto de 

vista da interação entre as pessoas”. (2013, p.02) 

Para Bennett (2013, p.16), diante da realidade brasileira de cultura híbrida “é 

necessário que as pessoas desenvolvam habilidades interculturais específicas para poder 

lidar com o diferente e poder viver em sociedade pacificamente”. O interculturalismo 

propõe uma postura pragmática nas relações, tendo por objetivo entender como as pessoas 

criam sentidos para os gestos, ações, palavras e comunicações mais sutis.  

Defende ainda que é necessário que as pessoas se conheçam antes, que busquem 

atribuir significados às suas comunicações, e, quando houver diferenças culturais entre 

pessoas e grupos, que busquem entender quais são essas diferenças, para depois criar 

significados que façam sentido para todos.  
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Embora admitamos que a constituição educacional do ser humano seja inerente 

aos processos culturais, políticos e econômicos nos quais estão inseridos, continuamos 

separando cognição, motricidade, sensibilidade, intencionalidade e imaginação na 

formação humana, devido, principalmente, aos excessos impostos pela sociedade 

contemporânea centrada na racionalidade e na globalização, características que incidem 

diretamente sobre a miscigenação das culturas.  

Bennett (2013) defende que a configuração do pensamento intelectual da 

sociedade a respeito de concepção de bem viver, de preservação, de valorização e de 

manutenção das diferentes culturas se estabelece com a formação intercultural, e esta 

aprendizagem é essencial para que todos convivam em paz no mundo. Segundo ele, 

devido nossas diferenças, nós “[...] tentamos converter a pessoa diferente para que seja 

igual a nós. Infelizmente, porém, se essa conversão falha, a história mostra que o ser 

humano parte para a saída mais simples, que é eliminar o povo culturalmente diferente” 

(2013, p.17).   

Temos uma educação que ainda não preza por isso. Mesmo que tenhamos uma 

legislação pautada na sociedade brasileira multiétnica e pluricultural, que trata da 

diversidade e que passa a ser reconhecida como conteúdo de ensino nas escolas conforme 

prevê a lei 11.645/08, com o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, mas 

cuja resistência ainda impera nas escolas marcadas pela herança eurocêntrica de 

pensamento colonial que não respeita a diversidade cultural. 

A cultura indígena, por exemplo, vem sendo relegada a segundo plano no contexto 

educacional. Carregada de estereótipos e preconceitos, sua abordagem na escola se 

resume a aspectos folclóricos e culinários. O estudo proposto pela legislação que 

reconhece a constituição do povo brasileiro sua diversidade cultural é uma 

obrigatoriedade nas escolas brasileiras desde 2008, além de não ter sido ainda 

implementada, questiona-se se a sua obrigatoriedade é suficiente para mudar as relações 

excludentes da sociedade que privilegia uma cultura elitizada.  

Assim, seria suficiente dizer que existe uma lei e que ela é obrigatória para que os 

educadores buscassem novos conteúdos e práticas? Qual é a proposta metodológica que 

garante pelo conteúdo a aprendizagem que reconhece as diferenças e as valoriza como 

iguais? 

A Lei 10.639/03, posteriormente alterada pela Lei 11.645/08, versa sobre o ensino 

da história e cultura afro-brasileira e africana, ressaltando a importância da cultura negra 

na formação da sociedade brasileira, tornando-a obrigatória e trabalhando com relações 
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de sentido em si mesmo. No entanto, no bojo das relações cotidianas, educacionais, o que 

tem sido registrado são falas preconceituosas dos próprios sujeitos, como revela esta 

pesquisa. 

A cultura escolar, a qual tem alicerçado a cultura brasileira, marcada pela visão 

colonialista, eurocêntrica, branca e cristã, impõe a negação e eliminação das histórias, 

culturas e formas de produzir a vida coletiva dos povos nativos e afro-brasileiros. Esta 

cultura homogeneizante, preconceituosa e autoritária, não tem permitido outras histórias 

se inserirem como conhecimento escolar.  

Entre as dimensões da cultura “universalizante” e a cultura “nossa”, os 

vínculos se estabelecem sem necessariamente termos consciência das 

relações que nos fixam identidades e nos levam a ocupar determinados 

espaços no local onde nos constituímos como iguais e diferentes. 

(MARÍN, 2009, apud GRANDO, 2014, p. 144). 

 

Ao analisarmos os diversos cursos de formação inicial e continuada de professores 

e professoras, nas mais diversas áreas do conhecimento, temos identificado que, mesmo 

após oito anos de obrigatoriedade da implantação da Lei 11.645/08 nos currículos, a 

maioria dos cursos de formação inicial e contínua ainda não tem acesso aos saberes 

necessários para a inclusão dos conteúdos da história e cultura dos mais de 300 povos 

indígenas do Brasil. 

Na perspectiva intercultural, aprender a (re) conhecer criticamente as diferenças 

culturais e a relacionar-se com outras formas de ser no mundo de forma positiva e 

construtiva é hoje um parâmetro central na educação de pessoas que procuram 

mecanismos para inferir sobre o fenômeno educativo. Trata-se de assumir o desafio 

epistemológico do reconhecimento da existência de outras visões de mundo e de aceitar 

outras formas de construir conhecimentos (MARIN, 2009). 

O idioma é o espírito e o veículo da dimensão afetiva das culturas. 

Reconhecer que os “outros” também possuem conhecimentos é admitir 

o valor e a pertinência de suas culturas, além de outorgar-lhes uma 

posição de interlocutores. Todas essas são premissas fundamentais para 

construir o diálogo intercultural, como fundamento democrático da 

educação. (MARÍN, 2009, p. 141). 

 

Pensar numa educação para uma sociedade plural como a brasileira implica 

reestruturar o sistema de atitudes em cada um de nós, por meio das representações que 

temos dos outros, no viés da interculturalidade, como apontado por Vieira (1999): “[...] 

implica as noções de reciprocidade e troca na aprendizagem, na comunicação e nas 

relações humanas”, implica em formar professores capazes de “[...] contribuir para a 
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construção também de crianças interculturais, que possam comunicar-se e respeitar-se 

[...] capazes de pôr em prática pedagogias da divergência e não apenas de convergência” 

(1999, p. 68).  

O compreender e o fazer tornam-se mais amplos quando experimentados no 

corpo. Também pelas sensações e saberes que não estão escritos nos livros, mas que 

através das imagens, das músicas, das danças, e das experiências vivenciadas no corpo, 

as quais sinalizam à construção de estratégias necessárias para currículos mais 

interculturais, com possibilidades de aprofundar estudos, problematizar as diferenças 

culturais, enfim, educar o olhar para o diferente. 

Nessa direção, Bernhard Wosien (2000, p.64) afirma que: “[...] a dança educa o 

homem como um todo, e isso hoje é uma teoria amplamente reconhecida e já aplicada em 

muitos lugares como um meio funcional”. Pedagogicamente, a dança “[...] exige 

adaptação e integração, cria equilíbrio e libertação, dá asas à fantasia, relaxa e solta”, por 

isso oferece variedade à educação (p.64). O autor evidencia que a dança oferece um 

campo pedagógico altamente funcional. “A dança é uma oferta desta ordem. Onde 

pessoas dançam umas com as outras, elas se educam e se formam a si mesmos”. (ibid., 

2000, p. 64).  

A Dança Circular oferece, então: 

[...] o desenvolvimento do movimento, do espaço de execução dele, do 

ritmo, da ordem, da expressão da música e do movimento, da referência 

espacial, da referência do eu e do parceiro, da referência da 

comunidade, num plano mais elevado do ser. É um fazer mais pleno de 

sentido e destacado do cotidiano, no sentido do festivo e, com isso, 

direcionado para o próprio ser. (WOSIEN, 2000, p.65). 

 

Vivemos, seguramente, um momento de profunda revisão da educação com a 

retomada da percepção de um ser humano integral. Neste sentido, Bonetti (2013), afirma 

que: “A Pedagogia das Danças Circulares Sagradas é um movimento que salta a lógica 

da lógica da modernidade, ele vem como movimento de contracultura, visto que o corpo 

se movimenta em outra lógica e estrutura da sociedade (2013, p. 337)”. Para a autora, 

talvez na Educação, nunca como hoje foi tão importante discutir como explicitar uma 

visão de totalidade do ser humano a partir da experiência.  

Destaco aqui a grande contribuição que as danças podem trazer para o sistema 

educacional científico, uma vez que, inseridos na sociedade contemporânea, vivemos 

consideravelmente angustiados por uma separação interior, da perda da unidade entre 

espírito, corpo e mente. É urgente salientar a necessidade de: “[...] delinear uma 
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Pedagogia que abranja o inconsciente, pois, no sentido de uma ação, a dança é menos 

pedagogia (como disciplina científica), mas, sobremaneira, formação humana” 

(WOSIEN, 2000, p.74).  

A potencialidade das Danças Circulares Sagradas na Formação de Professores 

tendo como veículo a educação do corpo surge justamente na perspectiva de oferecer a 

oportunidade a esse corpo de “experimentar”, observar o que acontece quando nos 

permitimos ser tocados pela cultura do Outro.  

Ao tratar deste conceito Larrosa (2002, p.21) diz que, “[...] a experiência é o que 

nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. [...] A informação não é experiência. E 

mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário da 

experiência, quase uma antiexperiência”. Longe de ficar restritos apenas ao que nos 

acontece, para, além disso, refletirmos sobre como lidamos com essa experiência.  

A discussão proposta por Ostetto (2005) nos remete a reflexão sobre os processos 

formativos por meio da dança, não como mais um conteúdo para inserir na grade 

curricular de uma escola, mas como uma proposta que envolva um conjunto de 

experiências e nos ajude a elaborar outros modos de conhecer, modos estes essenciais no 

sentido da qualificação das sensibilidades, afinal, é isso que está em questão: 

 

[...] falar em “possibilidades formativas da dança circular” seria 

empobrecer a experiência possível na dança. Seria também permanecer 

no lugar de certo discurso pedagógico, talvez dominante, que reivindica 

a primazia dos fundamentos teóricos de braços dados com os 

desdobramentos didático-metodológicos. O caso não é de sustentar a 

velha distinção entre pensar e fazer ou entre teoria e prática Porém, não 

se pode pretender solucionar a dissociação através da inclusão de mais 

um conteúdo racionalizante na lista das disciplinas curriculares 

(OSTETTO, 2005, p.232). 

 

O que caracteriza as Danças Circulares Sagradas é o espírito comunitário que elas 

promovem, e este é um dos motivos pelo qual ela é tão interessante para a educação. 

Começar a entender melhor as manifestações tradicionais, os hábitos, os costumes e as 

peculiaridades das culturas populares que são expressas por um grupo ou por indivíduos 

que respondem reconhecidamente às expectativas da comunidade enquanto expressão de 

sua identidade cultural e social é de fundamental importância no contexto educacional, 

conforme afirma Rodrigues (1998), “[...] quando se dança a dança de todos os povos, 

cria-se uma nova identidade cultural universal, onde se vivencia a ideia da Unidade do 

mundo, e se trabalha de forma incessante pela Paz” (1998, p.45).                                    
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Recorro a Ostetto (2005, p. 226), autora que também desenvolveu pesquisa sobre 

a influência da Dança Circular Sagrada em processos formativos de educadores para 

compreender o percurso pedagógico que a pesquisa se propõe sobre as diversas 

possibilidades de: “[...] recriação da pessoa, na coragem de encarar a roda e a aventura 

que cada dança poderá ativar”, em si mesmo: 

 

Aceitar o convite da dança é, sem dúvida, uma passagem, a entrada por 

um portal que conduz a pessoa para si mesma, para territórios 

distanciados, mas extremamente próximos de si. Cada um poderá 

atravessar ou não esse portal, mas atravessando, mergulha num reino de 

fantasia, fonte de imaginação. Como não pensar na simbologia de cada 

dança? Como não pensar nos povos, nas tradições trazidas ao presente? 

A dança tira-nos do lugar, mostrando outros lugares em nós e no 

mundo. A coragem e a disposição de entrar na roda, aceitando os limites 

do corpo e muitas vezes a estranheza dos passos e música, é ponto de 

partida fecundo para o desprendimento e abertura da pessoa para outros 

universos (OSTETTO, 2005, p. 226). 

 

Esses estudos se aliam aos de Grando (2004; 2014) para compreensão da dança 

como prática corporal e como esta se relaciona aos processos de educação do corpo a fim 

de não só expressar ao Outro uma identidade e cultura, mas, compreendendo que a dança 

educa a pessoa porque educa o corpo. 

As práticas das DCS se ampliam ao serem experimentadas no corpo, assim como 

neste se inscrevem as sensações e saberes que não estão descritos nos livros, mas sim nas 

imagens, músicas e danças vivenciadas, que nos transportam a sensações novas e 

interculturais como possibilidades de aprofundar estudos, problematizar as diferenças e 

educar nosso olhar para o mundo e para o Outro como alguém que se coloca na relação 

para compreender-se e compreender seu próprio fazer.  

Assim, ao propormos a formação na perspectiva da Educação Intercultural, nos 

pautamos na perspectiva de que na ação e no vivido é imprescindível colocar o educador 

na busca e no encontro com o Outro que, por ser diferente, é igual. Essa proposição se 

pauta na compreensão de que: 

 

A interpretação cultural compreende todo o processo de dominação 

cultural que envolve a globalização, em seu afã por impor uma cultura 

hegemônica. Essa perspectiva também recorda a necessidade de 

respeitar a diversidade cultural, que compreende as diversas visões de 

mundo e os diferentes sistemas e concepções religiosas, fundamentais 

para preservar a pluralidade e para assegurar as condições vitais para a 

convivência democrática e intercultural na sociedade humana 

(MARIM, 2009, p.133). 
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Nesta direção, o grande desafio da formação de professores, como afirma Paulo 

Freire (1987), é repensar e ressignificar a própria concepção de educador em uma 

dimensão humana. Para o autor, o ser humano como um ser inacabado é um ser em 

permanente processo de educação mediatizado por seus pares no mundo, 

autoconfigurando-se responsável pela mediação entre culturas em uma relação de 

contextos sociais e políticos, pelo fortalecimento ou questionamento de ideias e valores e 

que expressem uma visão crítica humanista: a “[...] humanização e desumanização, dentro 

da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como 

seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão” (1987, p. 32). 

É na prática dialética de escutar e refletir sobre seu lugar no mundo, também 

construído pelos elementos culturais, que há a passagem de uma consciência ingênua a 

uma consciência crítica, da qual carecem os educadores, para se tornarem sujeitos do seu 

próprio processo educativo e de sua história (FREIRE, 1987). 

Compreendemos que as relações pessoais são marcadas por essa transitoriedade, 

e que os espaços educativos são de locais de formação integral do ser humano. Entender 

a arte como linguagem é colocá-la no centro de um debate acerca de como o ser humano 

comunica-se, ou seja, de que maneira ele afeta e é afetado por meio da apropriação e usos 

dos códigos diversos que nos constituem enquanto sujeitos de linguagem.  

Quando trabalhamos com a educação do corpo, lidamos com práticas que não são 

homogêneas, e marcam espaços e tempos tão diferenciados quanto carregados de 

significados, como afirma Grando (2014): 

Parto [...] da compreensão de que o corpo é uma totalidade complexa 

que produz sentidos e conceitua a vida a partir dos vínculos que 

estabelece com outros corpos no mundo dinâmico construído 

simbolicamente tanto quanto o corpo que sou ou é. E nisso, tudo o que 

compreendo não cabe na lógica disciplinar ou cultural, mas tanto quanto 

as complexas conexões necessárias para biologicamente eu me manter 

viva são estabelecidas dentro e fora de mim, de forma visível e 

invisível, conhecidas e não conhecidas, são as complexas conexões 

necessárias para eu me vincular corporalmente ao mundo pela educação 

que me leva a se reconhecer na cultura que também se produz em mim 

(2014, p.144). 

 

Assim, conforme expressa a autora, desejamos alcançar o Outro no universo da 

cultura por meio da centralidade que reconhecemos no corpo para apropriação do mundo 

e a consciência de si mesmo. É no corpo que expandimos nossa vivência para além dos 

limites estabelecidos por nossa individualidade, acrescentando a ela a visão e experiência 

do coletivo, de um ponto de vista novo. 
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Essa relação é vivenciada na Dança Circular Sagrada por ser uma proposta que 

convida o ser humano a vivenciar sua totalidade, integrando corpo, emoção, mente e 

espiritualidade.  

Conforme Dubner (2015, p.16) afirma: “[...] em roda de mãos dadas, visitando 

danças coletivamente em diversos ritmos, gestualidades e melodias, ampliamos nossa 

consciência corporal”. Podemos compreender ainda, na perspectiva da concepção 

Walloniana20 referida por Grando (2014), que afirma a consciência do corpo como a 

consciência de si no e do mundo, um mundo do qual o eu apropria-se em sua dimensão 

cosmológica, pois o corpo está e é tecido no mundo sempre de forma coletiva. 

Pelas danças revividas em rodas dos povos antigos da Europa é reintroduzida na 

contemporaneidade a possibilidade de uma dança coletiva e simbólica na qual o indivíduo 

reatualiza seu sentido humano de pertencimento comunitário, descobre novas 

possibilidades de conectar a si mesmo e ao Outro, e distancia-se de padrões tipicamente 

mecanicistas, mercantilistas, racionais e individualistas (WOSIEN, 2000). 

Ao analisar os elementos presentes na cultura de um determinado povo a partir de 

sua prática corporal mais expressiva (a dança) é possível reconhecer a sua forma de viver. 

Com ele, se estabelece um diálogo intercultural, tendo por resultado a produção de saberes 

com tempos e espaços diferenciados, como são os corpos que, ao dançarem sua dança 

representam o Outro até então desconhecido. Na dança do Outro, na observação de sua 

manifestação identitária, ressignifico em mim práticas educacionais no sentido freiriano 

de estar no mundo com os meus iguais me tornando mais humano.  

Ao buscar compreender o processo de educação do corpo nas sociedades 

tradicionais ameríndias, Grando (2004) nos conduz à compreensão de que cada corpo é 

único por ser resultado de um processo coletivo de produção da pessoa, de tal forma que, 

desde antes do nascimento, sua representação social vem sendo tecida nas práticas 

cotidianas e ritualizadas, a fim de identificá-lo e o integrá-lo por meio da sua família, seu 

grupo de idade ou identidade, sua comunidade e pela cosmologia na qual se insere no 

mundo. Assim, os conflitos interétnicos e culturais vivenciados no corpo, especialmente 

de forma coletiva com as danças, transformam e alimentam as culturas, e essas se 

                                                           
20 Henri Wallon: pensador francês. O princípio central da psicologia walloniana busca “atender 

simultaneamente à formação do indivíduo e à construção da sociedade - a reciprocidade de ação entre o ser 

que vive e o seu meio. No caso do ser humano, o meio social sobrepõe-se ao meio físico e biológico. A 

consciência individual não é um fato primitivo; ela é resultado das trocas e confrontos”. Izabel Galvão. 

Uma Reflexão Sobre o Pensamento Pedagógico de Henri Wallon. In.: 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_20_p033-039_c.pdf. Acesso em 07/07/2016. 
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expressam e são reconhecidas nos corpos que fazem e vivem a história de suas 

comunidades na relação com o mundo. 

Nos processos que tecem as tramas da cultura os corpos se tornam específicos, 

como afirma Grando (2009), quando recorre ao conceito de técnicas corporais de Mauss 

(1979), para conceituar as práticas corporais como produções sociais que atribuem 

sentidos e significados próprios a cada grupo e cultura, e que se transmite de geração a 

geração pelas educações do corpo disseminadas de forma única em cada comunidade. 

Nas palavras da autora: 

 

[...] cada povo tem sua cultura expressa nas maneiras de pensar, de 

sentir e de agir, guiados por normas, valores e símbolos, que constituem 

verdadeiros carris de conduta. Maneiras de ser que identificam os 

membros de uma cultura entre si e os distinguem em relação às outras 

culturas (GRANDO, 2004, p.41). 

 

Seguindo sua compreensão, reconhecer essa dimensão do corpo como 

centralidade para compreender a história e a cultura da qual o Outro é pertencente, é um 

elemento chave na formação de pessoas para que consigam ter a sensibilidade de não ver 

os elementos culturais dos povos tradicionais como “coisas menores”.   

Assim, as práticas educativas enquanto práticas corporais específicas são 

reconhecidas nas danças e nos jogos que se dão no cotidiano e nos momentos ritualizados, 

como ocorre em uma aula de dança, por exemplo. Ao dançar, a pessoa se expressa em 

sua individualidade, na qual é identificada e se identifica no grupo com quem dança, 

reconhecendo-se e reconhecendo o grupo. Ou seja: ao dançar, potencializa sua 

possibilidade de reconhecimento de si e do Outro (GRANDO, 2004). 

A intervenção pedagógica das Danças Circulares Sagradas na formação de 

educadores é propagada na prática corporal sendo composta por danças tradicionais e 

contemporâneas de diferentes culturas do mundo; a dança, como prática milenar sempre 

presente nas pequenas comunidades nativas em todos os continentes, é pesquisada quanto 

a suas particularidades, histórias e ritmos, e adaptada para potencializar a educação, a 

cultura e a saúde.  

As DCS se caracterizam pelo espírito comunitário que promovem, e este é um dos 

motivos pelos quais elas têm um valor para a educação, pois levam, além do dançar, o 

acesso ao conhecimento de hábitos e costumes dos povos formadores da cultura que é 

expressa em cada dança. É como levar os educadores aos espaços de convívio com outras 

culturas e povos, conduzir ao conhecimento do corpo por sensibilidades outras, o acesso 
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ao que temos de melhor da “cultura popular”, sua universalidade que compõe como 

conhecimento, algo que é fundamental para os currículos escolares.  

Segundo Bonetti (2013): “[...] a história do homem é uma história da cultura, pois 

ele a produz desde a sua origem e tudo o que faz está inserido no contexto cultural”. Desta 

forma atua na transformação influenciando sua maneira de pensar, sentir e agir (2013, 

p.324). 

3.2. O Corpo como lócus da aprendizagem de si e do Outro 

A relevância da educação do corpo para a educação intercultural na escola, 

sobretudo na relação vivenciada entre os pares, na ampliação e na compreensão das 

identidades e das culturas educam corpos capazes de escolher, de participar e de ser/estar 

no mundo porque se encontram em relação na escola. 

Busco salientar, mesmo não sendo este o foco principal deste estudo, um elemento 

fundamental para a compreensão desta pesquisa: a importância que se deve atribuir ao 

corpo na educação.  

Conforme estudos em Marques (2011), a dança como linguagem implica diálogo 

com o mundo, sobretudo pelo reconhecimento e valorização destes corpos que habitam 

os espaços educacionais:  

[...] infinito universo de configurações corporais que cruzam e 

atravessam nossas salas de aula em seus biótipos, etnias, gêneros, 

orientações sexuais, idades, classes sociais etc. A aceitação, a 

valorização e o respeito às diferenças são sem dúvida requisitos sem os 

quais qualquer tipo de ação pedagógica e/ou artística possa se viabilizar 

de forma íntegra e ética (MARQUES 2011, p. 33). 

 

A compreensão da corporeidade enquanto elemento de construção social acontece 

a partir de ações que rompem padrões comportamentais e condicionamentos que possam 

gerar bloqueios para novas aprendizagens. Portanto, o papel social da dança transcende 

os corpos que dançam, corpos que atuam como fontes vivas de criação e de construção, 

de reconfiguração e de transformação dos cotidianos. Os mesmos alunos que rodopiam e 

executam as coreografias são os que sentem na própria pele a realidade da vida, que riem 

e também choram. A dimensão dos corpos que dançam, pela experiência de Marques: 

“[...] se presentificam em nossas salas de aula, com pensamentos, percepções, sensações, 

atitudes, ideias e posicionamentos em constante diálogo com a arte e com o mundo” 

(2011, p.32).  

Para Pinto (2015, p.176), há uma enorme dificuldade para que se possa fazer um 

“[...] equacionamento entre mente e corpo, razão e emoção, inteligência e intuição e isso, 
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certamente, provêm do difícil entendimento de um paradigma mecanicista arraigado em 

nossa cultura, como também aos fenômenos psicofísicos abrangidos”. 

 

Vivemos hoje uma era acelerada, descorporificada, em que as pessoas 

ficam cada vez mais tempo sentadas e imóveis, muitas delas preferindo 

o mundo virtual ao real. Conectadas coma rede, com o mundo e ao 

mesmo tempo solitárias e desconectadas consigo mesmas, fechando-se, 

aprisionando e achando seus corpos e até diminuindo seus espaços 

internos (PINTO, 2015, p.176). 

 

Ainda nos defrontamos com muitas dificuldades que resultam, com certeza, dos 

preconceitos que vêm impondo novos valores aos tempos atuais, a partir da disseminação 

de uma mentalidade materialista e imediatista, o que acaba por obstruir o 

desenvolvimento de um trabalho integrativo, no qual sejam privilegiadas todas as 

dimensões do ser humano. Dentre essas, o corpo parece esquecido. 

O ser humano acaba tendo a sensação de sofrer de uma perda de unidade, onde a 

mente, o corpo e a alma já não estão em sintonia. Há um perigoso desequilíbrio entre 

razão e consciência. Nesse sentido, a Dança Circular amplia a capacidade motora e 

postural, desbloqueia os movimentos enrijecidos do corpo e recria possibilidades para a 

reorganização do equilíbrio tanto interno quanto externo, porque, além de expressar tanto 

a gestualidade da vida, traduzindo sonhos e exercitando sentimentos e imaginação, 

também exercita o corpo orgânico com todas as possibilidades da totalidade do ser.  

O corpo em movimento desenha formas no espaço, conta histórias, constrói 

mecanismos lógicos de inter-relação no espaço e no tempo, cria e se expande neles e com 

eles. “Descobre-se a si mesmo em seu movimento, como produtor de cultura e história, 

apura as técnicas que utiliza como meio de expressão e comunicação com pessoas, 

criando momentos alegres, descontraídos e livres” (PINTO, 2015, p. 188).  

Para Ossona (2011) a mistura entre razão e sensibilidade, desenvolvida pelas 

Danças Circulares proporcionada tanto pela consciência corporal quanto pelos 

movimentos é essencial para atingir a compreensão dos processos intuitivos. Esta 

linguagem não verbal contagia o corpo e exterioriza a alma.  

A música faz elo com a dança nesse processo lúdico em que estão envoltos os 

sujeitos dançantes. “Quando se relaciona a linguagem musical com a linguagem corporal, 

vemos uma reação sobre a conduta do ser humano participante da roda”. As pessoas que 

participam deste processo acabam por demonstrar uma melhor relação consigo e com o 

mundo que as cercam. (OSSONA, 2011, p.46) 
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A linguagem de movimento do corpo surge do silêncio. O corpo que dança e que 

se educa pela dança compreende a sua vivência na história dos antepassados e incorpora 

sua sabedoria. Bernhard Wosien (2000) acredita que, com a dança, o homem consegue 

exteriorizar os atos primitivos da alma, desde o medo até a entrega libertadora. Ele 

salienta em seus estudos que o corpo é um caminho para a meditação ativa, um lugar de 

tensões, respirações, inspirações e relaxamento, e que, ao mesmo tempo, ele pode ser 

templo, moradia e instrumento na conexão do “eu interior” com o “eu exterior”. 

Conforme Sampaio (1998), nossa sociedade educacional apresenta movimentos 

automatizados, desordenados e vazios de conteúdo. Diferente de épocas arcaicas, quando 

se educava o corpo pela dança e pelo canto nas histórias reais e nas tradições recontadas 

de geração para geração: 

 

A dança educava o corpo para a vida na comunidade, preparando-o para 

a caça ou para o cultivo, para comemorar e brincar, ou mesmo re-

conectar-se com os deuses. Representava um momento de Educação no 

seu sentido mais amplo, uma educação que abrangia tudo e todos, 

revestida de significado e de qualidade de vida. (SAMPAIO, 1998, 

p.103)  

 

Assim, por intermédio do corpo em movimento, a DCS, atividade que inspira e 

motiva a expressão de sentimentos nobres e profundos, evidencia ao homem ocidental, 

acostumado a buscar o ponto máximo na razão das coisas, que reencontrar seu ritmo 

interno e seu equilíbrio é fundamental. Possibilitando que, como membro de uma 

sociedade em construção, possa organizar e compreender o mundo, a realidade e o seu 

próprio ser em constante transformação.  

O corpo, além de afetar é afetado por outro corpo na dança, portanto, o processo 

vivencial cria transformações em cada sujeito que a pratica, tendo assim sua condição 

modificada a partir do Outro que compõe a roda da dança. 

A Dança Circular Sagrada se constitui como uma prática social consolidada em 

conhecimentos culturais a partir do seu histórico, na significância do encontro consigo 

mesmo, com o outro e com o meio. Estes três universos de relações representam 

simbolicamente, pelo olhar de Sampaio (1998), a introspecção, quando nos deslocamos 

para o centro do círculo, indo ao encontro de nós mesmos, buscando nossa 

individualidade; e a extrospecção, indo para fora, o retorno ao mundo para encontrar-se 

com outras pessoas, estabelecer uma comunicação, um entendimento, um convívio. E 

neste movimento de idas e vindas, para dentro e para fora, o indivíduo busca equilibra-se 

no seu próprio eixo e no eixo do corpo maior, que é a própria dança. 
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Segundo Sampaio (1998, p. 100), “[...] a consciência de grupo e de unidade é o 

aspecto mais importante das Danças Circulares”. O seu caráter integrador traz uma 

proposta contemporânea e ao mesmo tempo antiga, que é tecida pela percepção da 

consciência de si mesmo no mundo, porém, na consciência da coletividade, conduzindo 

também a percepção da totalidade.  

Sendo assim, no processo de formação de educadores, pela proposta desenvolvida 

nesta pesquisa, pudemos perceber a sua relevância como uma prática social que é tecida 

de corpo inteiro, na prática das danças, e que, portanto, forma pessoas para uma 

humanidade de respeito ao Outro.  

 

Sendo o indivíduo uma unidade, sua comunicação também deveria sê-

lo, e sob uma forma concretizada não apenas por meio das palavras, 

mas pelo corpo inteiro. A interação entre corpo mente e espírito, 

perdido pela sociedade pode ser recuperada por meio da Dança, que é 

do meu ponto de vista, elemento importantíssimo para se iniciar um 

processo educacional. Se é conversando que a gente se entende, é pelo 

corpo inteiro, dançando, que nos conectamos com o outro. (SAMPAIO, 

1998, p. 104). 

 

O processo formativo pelas Danças Circulares, que educa o corpo inteiro porque 

educa a pessoa, contribui para dar novamente ao homem o reconhecimento da sua 

identidade, uma educação do eu e do outro que interage comigo. Entendemos que não 

basta ficar juntos para se educar, seja na roda da dança ou na convivência, mas, sobretudo 

“ao devolver-lhe o sentimento do corpo todo, como fonte de dependência e de sua 

potência como receptáculo do mundo real pelos sentidos e como projeção do mundo 

possível pela ação” conforme complementa Garaudy (1980, p.52). Para este autor “a 

reconquista das dimensões perdidas” começa no sentir do corpo, e daí a dança como uma 

dessas possibilidades de: 

Tentar recuperar a relação do homem com seu corpo e seu corpo com o 

mundo, em uma sociedade sem finalidade humana onde é tão difícil 

para o indivíduo saber o que quer ou mesmo o que deve buscar, sendo 

a necessidade mais urgente a de realizar um modo de vida pessoal 

(GARAUDY, 1980 p. 52). 

 

Mas onde está o lugar para a educação dos sentidos nos programas educacionais 

e pedagógicos?  Rubem Alves (2011) diz que educadores não se fazem. Eles nascem. O 

que se pode fazer, afirma o autor, é despertar o educador que está adormecido dentro de 

nós. Existe um saber que o corpo comporta em si, este saber está no talento, mas está 

também no prazer e na alegria. A literatura, a poesia, e eu diria sem dúvidas, a dança, são 
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meios mágicos para a formação de educadores. No diálogo com Alves (2011) vimos que 

a razão para viver, passa pela educação dos sentidos: 

 

Os sentidos humanos e os seus prazeres e alegrias andam pelo mundo 

das des-formações. [...] O olhar precisa ser educado, não basta abrir a 

janela para ver campos e rios. Não é o bastante não ser cego para ver 

árvores e as flores. [...] os nossos cinco sentidos são órgãos de fazer 

amor e ter prazer com coisas existentes presentes. (2011, p.174) 

 

Rubem Alves (2011, p.79) nos instiga a pensar neste saber que mora no corpo. 

Em uma sabedoria que não pode ser produzida de fora para dentro. Não pode ser ensinada 

porque ela é a própria voz do corpo. Como acordar a sabedoria que dorme no 

inconsciente? O corpo sabe, sem precisar ensinar nem pensar, pois o autor, referindo-se 

a Zaratustra, afirma: “[...] há mais razão no seu corpo que na sua melhor sabedoria [...] O 

corpo é educador por graça, de nascimento. Não precisa de aulas de pedagogia”. Mas da 

pedagogia do inconsciente, que sabe ensinar naturalmente. 

Ao dançar, os seres humanos se comunicam uns com os outros em uma dimensão 

que não é consciente racionalmente, mas é consciente no corpo, tanto que altera essa 

consciência de si. Na concepção walloniana, evidenciada por Grando (2014): “[...] a 

consciência de si se dá no mesmo caminho que o desenvolvimento da consciência do 

mundo”, ou seja, na concepção do corpo como pessoa, que cria sentidos para a existência. 

Nesse sentido, há que se considerar a tríade das dimensões deste corpo: a orgânica, a 

afetiva e a cognitiva para compreender que a consciência de si também é determinada 

pela interação e conflitos entre essas três dimensões no processo de desenvolvimento 

deste ser humano (2014, p.147).  

Portanto, na perspectiva desta construção simbólica, da interação com o meio o 

sujeito vai se conhecendo no/e com o Outro, e descobrindo que sem o Outro a existência 

não tem sentido. 

A partir desses diálogos interdisciplinares e interculturais com autores, 

reconhecemos o papel da dança como potencial de educação das sensibilidades humanas, 

do colocar o corpo em disponibilidade para o encontro com o outro e portanto, consigo 

mesma, com o seu melhor.  
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Capítulo IV 

DAS DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS PARA AS PALAVRAS  

4.1.  Relação orgânica e dialógica na análise dos dados. 

Neste capítulo busco dialogar com os autores e trazer dados que foram produzidos 

na investigação de forma orgânica, profundamente arraigados a história de vida de cada 

participante da pesquisa. A prática pedagógica pautada nas Danças Circulares Sagradas 

propõe novas formas de ser, viver e relacionar-se pela educação do corpo que se dá nas 

circularidades, uma forma de mobilização para a aprendizagem que significa romper com 

um modelo fragmentado de educação, transformando-o em espaço substancial de 

aprendizagem para todos que dela fazem parte, sem perder de vista a realidade cultural.  

Desejamos alcançar o Outro no universo da cultura por meio da centralidade que 

reconhecemos no corpo para apropriação do mundo e a consciência de si mesmo. É no 

corpo que expandimos nossa vivência para além dos limites estabelecidos por nossa 

individualidade, acrescentando a ela a visão e experiência do coletivo, a partir de um novo 

ponto de vista.  

Para tanto, trago as falas das pessoas que colaboraram com a pesquisa, por meio 

dos elementos de coleta realizados após o trabalho das oficinas que vão em direção ao 

que os autores aqui apresentados expressam, tanto em relação ao potencial da Dança 

Circular Sagrada para o desenvolvimento humano, quanto ao seu potencial em direção a 

uma educação transformadora, já que no corpo se inscreve uma Educação Intercultural.  

Assim, o diálogo foi mediado com alguns “corpos dançantes” desta investigação, 

evidenciando o potencial intercultural da dança que passa pelo reconhecimento de si, no 

corpo que se produz na relação com o Outro com quem se dança.  

As falas das pessoas entrevistadas como parceiras desta pesquisa têm, 

metodologicamente, a intervenção do Movimento das Danças Circulares. Nesta 

perspectiva, pudemos observar que essa prática corporal foi promotora de 

autoconhecimento para o grupo, na medida em que ela induz o contato com a parte 

essencial de si, pois mesmo em condições adversas o ser humano é capaz de se perceber 

parte integrante e contribuinte de uma dada realidade emocional e sensível.  

Viver no corpo a Educação Intercultural é provocar conflitos internos e acessar 

descobertas realmente significativas, que qualificam e humanizam as relações sociais 

cotidianas como expressa a seguir a dançante: 
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 Estou mais leve, estou me aceitando. Eu tenho preconceito comigo mesma, porque eu era 

gorda e ainda sou, e sou negra... Mas eu não me via assim. [...] A roda acolheu e a partir 

do momento que nos tivemos aquela interação eu senti muita alegria. A roda me ajudou 

na minha acolhida, sou mais tolerante até com meus alunos.21 (DançanTrês). 

 

Essa forma de percepção individual que é influenciada por questões raciais revela 

sentimentos que são constituídos no corpo. Na perspectiva intercultural, o acolhimento 

pelo grupo promove reflexões sobre os processos epistemológicos éticos e políticos da 

prática pedagógica, sendo substituído pelo contexto histórico de relações que se 

entrelaçam, se entrecruzam e recriam novas formas de ver e agir.  

 A compreensão da “DançanCinco”, transcrita a seguir, revela quão 

profundamente a Dança Circular Sagrada pode mobilizar outras formas de relações com 

e no mundo, e em especial, uma relação de reconhecimento própria identidade cultural. 

 Na escola no começo [...] a gente já começa a fazer projetos sozinhos, individuais, já 

pensando em pontuação para o final do ano. E agora eu começo a planejar em grupo, 

nos projetos coletivos dos professores até a cozinheira pra que todo mundo possa mudar 

e melhorar juntas. Com certeza, eu começo a pensar assim, o que eu penso eu quero 

partilhar com os colegas para que todo mundo possa mudar e trabalhar juntas. O meu 

corpo aumentou a sensibilidade. Eu comecei a sentir a música no meu corpo, e que antes 

eu não fazia e não sentia com o todo. 

 Agora eu incorporo a música e dança em mim, fazendo parte de mim. Antes eu não tinha 

essa sensibilidade. Eu percebi hoje a participação de um todo no grupo né. Antes eu 

observava as pessoas, elas estavam tímidas e não estavam se integrando, não colocavam 

suas ideias. Não tinha interação e agora mudou no grupo. Todos estão participando. 

Porque a gente sabe mais agora sobre a nossa cultura também. Quando a gente fala da 

outra cultura que é diferente, não que não seja importante, mas é diferente. 

(DançanCinco). 

 

A educadora acima dá a dimensão complexa do saber se reconhecer a partir da 

educação do corpo dançante, no reconhecimento da importância da aprendizagem cultural 

de um povo. Ela enfatiza que ao trazer informações e vivências das raízes culturais de um 

determinado povo pela dança, desperta em si mesmo a motivação e o interesse sobre a 

sua própria cultura, tornando-a mais sensível e consciente da importância de reconhecer 

e valorizar sua história e do seu povo. 

Embora compreendamos que, por si só, a Dança Circular não possa garantir todas 

as transformações essenciais no campo da formação de professores, essa pesquisa nos 

leva a refletir mais profundamente sobre aspectos que atentem para além do tempo-espaço 

da formação acadêmica, atendendo às reais necessidades.  

                                                           
21 Como se trata de diálogo eu faço uso do Itálico para todas as falas e respostas das Dançantes como opção 

de destaque neste trabalho. 
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Ao retomar os pressupostos teóricos de Paulo Freire (1996), aliados à proposta 

coletiva das Danças Circulares fundamentadas na educação do corpo com Grando (2014) 

para a Interculturalidade, atenderiam de maneira significativa aos ideais de um modelo 

de educação humanizadora e transformadora. 

O reconhecimento do “Outro” como possuidor de conhecimentos, segundo Marín 

(2009, p.132) significa outorgar-lhe “o fundamento democrático da educação”, uma 

premissa da proposta da Educação Intercultural que é subsidiada pela compreensão das 

ações pedagógicas, e como constatamos nesta pesquisa, pela perspectiva das práticas 

corporais para a promoção da Educação Intercultural na formação de professores em 

Mato Grosso, como expressa uma das dançantes: 

 [...] o que mais me chamou a atenção foi esse companheirismo quando estamos em roda 

que a gente se une e colabora uma com a outra, dá e recebe. São várias contribuições 

para a escola também. Estou pensando mais no coletivo! (DançanUm). 

 

Fleuri (2003), no campo da intercultura, suscita: “[...] diferentes iniciativas e 

movimentos vêm desenvolvendo proposta de educação para a paz, para os direitos 

humanos, para a ecologia, para os valores”.  Na perspectiva de Fleuri e Azibeiro (2012, 

p.223), ao reconhecer que na sociedade brasileira, multiétnica e sujeita a “[...] contínuos 

deslocamentos ou descontinuidades” de pertencimentos identitários, a resposta à 

Educação Intercultural não deve ser subalterna, a presente proposta contribui para que na 

roda da dança seja possível rever valores e posturas.  

Dificilmente encontraremos nas escolas e/ou nos cursos regulares de formação um 

recurso com valor inestimável para lidar com as diversidades. A dança não é uma mera 

didática, mas sim, uma pedagogia profunda que abarca o ser humano por inteiro e em 

especial, nesta proposta, uma educação intercultural no corpo. 

 A dança Circular representa tudo. Representa a vida, agradecimento, união, alegria, o 

conhecimento, o aprendizado e uma forma de se expressar. Eu me vejo aprendendo 

muito. A gente chega aqui estressado, cansado, e sai bem leve, livre, e o corpo solto 

tranquilo.  (DançanQuatro). 

 

Como afirma Grando (2004): “[...] a dança, como produção cultural tem uma 

dimensão simbólica que é complexa, que extrapola os tempos-espaços do ritual e 

comunica as identidades e os movimentos do que se vive como grupo, para o Outro”. 

Assim, ao estudarmos o contexto da educação que passa pelo corpo, compreendemos a 

dança como uma expressão de identidade e cultura, como prática social, que expressa 

marcas do tempo e das relações interétnicas que continuam a dar sentidos e significados 
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específicos em diferentes “territórios” (espaços-tempos vividos no corpo). Como 

produção cultural, a dança (2004, p. 42). 

 [...] a gente vai buscando coisas lá no passado, que já fizemos como se a gente tivesse 

libertando o corpo pra algo que a gente já viu que foi e ficou armazenado nesse momento 

vem à tona. (DançanDois). 

 

Em um país multicultural como o Brasil, a educação para a diversidade é 

responsabilidade de todos os sujeitos educacionais. Daí a relevância de, na formação, 

ampliarmos práticas educativas que contribuam para a formação de educadoras e 

educadores que busquem pautar suas práticas pedagógicas na construção da cidadania, a 

nosso ver, um marco histórico que pretende refletir sobre a transversalidade das relações 

multiculturais. 

4.2. Expressão corporal em representações individuais a partir das percepções 

dos dançantes sobre as Danças Circulares Sagradas  

Esta descrição da atividade, a qual se encaminhava para o encerramento da oficina 

de Dança Circular Sagrada e que foi orientada pela pesquisadora, pretende relatar o 

fenômeno ocorrido durante os encontros, tendo por objetivo expressar o vivido 

corporalmente, o marcado no corpo, pelo corpo e com o corpo, os sentidos e os 

significados.  A narrativa revela as representações das dançantes por meio de mímicas e 

gestos corporais, demonstrando seus pensamentos, suas percepções, suas conquistas, suas 

dificuldades, seus limites, seus medos, impressões e transformações que surgem desta 

nova concepção de comunicação intercultural com o outro e consigo mesmo pela dança 

circular. 

Por vezes, apresento reflexões analíticas com base na linguagem conceitual e 

simbólica, que foram também expressas e coletadas em diálogos compartilhados com as 

dançantes, e, na sequência, referenciadas teoricamente, e que são confirmadas no sentido 

dado pelos movimentos pelas dançantes. 

A DançanUm entra na roda em direção ao centro com as duas mãos unidas, 

entrelaçadas fortemente, em seguida desentrelaça os braços girando-os, depois abre as 

mãos e começa a circular o dedo indicador no alto fazendo espirais no ar, ao mesmo 

tempo em que gira ao redor do centro por cinco vezes. Em seguida, com gesto, convida o 

grupo todo para se unirem em roda de mãos dadas. Conduz ao centro elevando e 

abaixando os braços, depois abaixando a cabeça, abrindo a roda e balançando as mãos no 

alto para encerrar. 
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Ela expressa muito claramente pelas mãos dadas, a união das pessoas que a roda 

da dança circular pressupõe. Demostra o movimento espiral que sobe, desce e sobe 

novamente em graciosas curvas vivenciadas com as danças, em um movimento que 

circula de dentro para fora. Junta as pessoas pelas mãos para demonstrar que pertence a 

um grupo, que há uma comunidade em ação, que juntos podem ser mais unidos. No final 

expressa o agradecimento e a celebração também propostos pelo movimento das danças 

circulares. A dançante declara que teve a oportunidade de se rever como grupo e a esperar 

com paciência e tolerância que os outros também estejam juntos de mãos dadas, no 

mesmo propósito.  

Ostetto (2009, p.182) nos fala sobre a circularidade presente na educação como 

forma de organização espacial que conecta todos na roda, dando visibilidade e também 

como exercício de alteridade: “Aprendo a entrar na roda sem perder minha singularidade 

e, mais que isso reafirma-a na medida em que percebo o outro”.  Para a autora, pensar 

circularmente significa abrir-se ao diálogo, ao acolhimento e as diversidades: “vejo o 

outro e me vejo, dou espaço ao outro e ocupo meu espaço. Encontro o outro e caminhamos 

juntos”. (2009, p.182). 

Como é ficar em roda na educação? O que este formato circular pode nos dizer a 

partir da junção das mãos? Roda e círculo evocam equilíbrio, totalidade, diferenças, 

interdependência.  

Nas contribuições de Ostetto (2009, p. 182) ela afirma sobre a circularidade: “[...] 

sou parte do todo sem perder a individualidade”. O nós, que cabem o eu e o tu. O 

conhecimento em relação, lado a lado. Como expressão de movimento e mudanças, 

significa desalojar certezas e a rigidez unilateral presentes na educação. O dar as mãos 

sela a harmonia da roda como um exercício de respeito e confiança. 

A DançanDois para representar o que a vivência com a dança circular possibilitou 

em seu corpo, vai ao centro e apresenta uma sequência de gestos que demonstram uma 

ressignificação da sua infância: inicia como bebê, depois pulando Amarelinha (uma 

brincadeira da infância), em seguida outras brincadeiras, caderno na mão indo para a 

escola, logo depois quando mocinha, dando voltas na roda, em seguida representa uma 

gravidez, um bebê no colo; logo o bebê cresce, apanha o caderno e vai para a escola, faz 

sinal de oração olhando para o céu, admira todos na roda, manda beijo com a mão e 

termina com uma profunda reverência para o centro. Ela relata que está feliz pela 

oportunidade de voltar ao passado e poder sentir-se criança novamente por meio das 
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danças que foram vivenciadas e se sente agradecida por ter a oportunidade de rever as 

boas fases de sua vida com esse novo olhar.  

Para Ostetto (2007) este é o primeiro elo na direção da integração de polos que, 

culturalmente, desconectaram-se. O adulto precisa dar as mãos a sua criança interior para 

formar-se professor:  

 

Olhar as crianças e revelar crianças, na sua singularidade, é princípio 

da ação pedagógica do tempo presente que já “descobriu” a criança e 

“celebra” a infância. Neste tempo, portanto, emerge um aspecto 

essencial para a formação do professor: aprender a olhar, ampliando o 

foco da visão, mirando na diversidade através da sensibilidade que 

acolhe as diferenças. É neste ponto que destaco a importância de o 

professor, na sua formação, reencontrar-se com sua criança, pois, como 

acolher o outro fora de si, se não acolhe o outro interno? (OSTETTO, 

2007, p.202) 

  

A DançanTrês entra na roda, com as mãos cruzadas na frente do corpo, dá uma 

volta bem tímida, séria e muito observadora do todo, em seguida, busca uma cadeira para 

sentar-se. Fica observando tudo com os olhos por alguns instantes, depois se levanta 

repentinamente, abre um sorriso, vai ao encontro de todas as demais dançantes na roda e 

abraça sorridente uma por uma. 

Esta dançante demostra corporalmente o estranhamento inicial com o movimento 

de aproximação de pessoas que a roda da dança proporciona. Fica isolada e atenta a tudo 

que acontece, mas, com o tempo ela se anima, sente-se acolhida e percebe que pode haver 

entrega, então vai ao encontro das outras pessoas. Esta dançante declara que não possui 

este hábito de abraçar as pessoas:  

 Eu não conseguia chegar muito perto, sempre achava que os outros não queriam me 

abraçar, ou estavam me excluindo das coisas que estavam acontecendo, mas percebi que 

aqui na dança é diferente, as pessoas me olhavam e me aceitavam assim como eu também 

passei a aceitar-me. 

 

Na expressão desta dançante, com relação ao campo intercultural, como premissa 

para entender as relações sociais, ela se abre ao encontro e confronto com outras formas 

de constituir-se e de se perceber no mundo.  

Na perspectiva intercultural evidenciam-se movimentos de abertura ao Outro, à 

interculturalidade. A dançante abre possibilidades para que se estabeleçam trocas nas 

diferenças étnicas e raciais. Quando há reciprocidade na relação e quando, no 

reconhecimento do “Outro”, nos tornamos conscientes da própria forma de ver a vida e 

de construir respeito às diferenças.  
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A DançanQuatro inicia sua apresentação no centro na roda de joelhos no chão, 

depois em posição quadrúpede, segue girando ao redor do centro por duas vezes, vai se 

levantando aos pouquinhos, sem parar de girar, até ficar com o corpo completamente 

ereto. Dá seis voltas, ampliando-as na medida em que girava. Mostra-se bem reflexiva 

enquanto circula em volta do centro. 

A dançante demostra pela expressão corporal a evolução humana, de forma 

circular e espiralada. Evidencia também que a dança circular possibilita vivenciar a 

origem e a evolução da vida. Segundo suas palavras: 

 

 A dança circular promoveu a percepção das coisas ao meu redor, os conhecimentos 

foram se ampliando em mim.  

 

A circularidade como estratégia das aprendizagens interculturais nas relações 

implica a evolução do pensamento e de pensar a vida como uma rede espiralada de 

conhecimentos. 

A contribuição de Suquet (2008) para a representação da DançanQuatro traz a 

ideia do corpo como veículo expressivo na fronteira entre o consciente e o inconsciente, 

o eu e o outro, o interior e o exterior, inclusive para se pensar na redefinição desse sujeito 

contemporâneo, como é revelada em sua fala a respeito da percepção ampliada de si no 

mundo pelas relações e pelos processos evolutivos da vida. A espiral é apresentada como 

uma metáfora do princípio vital: 

[...] se a espiral é associada á vida, é porque ela procede por 

transformações. Ela transmuta continuamente as polaridades e as 

dimensões do movimento. O central e o periférico, o ascendente e o 

descendente, o anterior e o posterior aí se encadeiam sem cessar. A 

espiral constitui, em suma, um princípio de organização elementar. 

(SUQUET, 2008, p.523) 

 

Assim como o símbolo da espiral, que não é uma linha reta, com uma única 

direção entre um ponto de início e chegada, mas em curvas por onde circulam as 

diversidades e transitam por estradas sinuosas que se entrelaçam, se afastam, partem e 

retornam às origens, assim também é a interculturalidade. Ela cria mecanismos que 

favorecem a integração de pessoas em diferentes contextos sociais e culturais. Em 

movimentos circulares, propicia o retorno, o reencontrar-se e renovar-se em constante 

diálogo e fortalecimento das relações.  

A DançanCinco entra na roda bastante reflexiva, olhando para o centro com 

semblante interrogativo, se aproxima com as mãos espalmadas, recebe a “energia” 
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concentrada neste centro e a transporta para o coração (peito), faz um giro na roda olhando 

para as pessoas, em seguida vai ao encontro de uma por uma na roda, segura nas duas 

mãos (palma direita para cima e esquerda para baixa) e olha nos olhos. Por fim, se dirige 

novamente ao centro com as duas mãos espalmadas, recebe novamente a “energia” 

desenrola os braços em movimentos circulares e espiralados diversas vezes no sentido 

crescente, ou seja, a partir da base de seu próprio corpo, dos pés e sobe até o topo da 

cabeça e para finalizar, faz uma reverência longa e profunda. 

Esta dançante disse que foi fisgada pela dança circular: 

 Apaixonei-me pelas Danças Circulares de cara, logo que dancei pela primeira vez, 

mexeu com todo meu ser, meu corpo e minha alma, eu gosto de estar com pessoas então 

foi muito bom.  

 

As mãos dadas e os olhares reforçam a união e a boa convivência com as pessoas. 

A manifestação do eu e o Outro na roda da vida, a totalidade do ser presente nos gestos, 

o corpo respeitado e a alma em gratidão. 

A dançante manifesta o corpo desafiado no exercício intercultural, põe o foco na 

afetividade, na experiência de estar com o outro e a vivência da cooperação, criatividade 

e integração. Demostra consciência de si pela dimensão afetiva que permeia o corpo que 

se afeta nas relações. 

A DançanSeis faz uma profunda reflexão em gestos simples e criativos. Ela traz 

um balão colorido para cada pessoa da roda, distribui e motiva todos a encherem seus 

próprios balões. Depois de cheio, vai deixando o ar sair aos poucos do balão, 

demonstrando com seus gestos para que todos possam segui-la. Movimenta-se circulando 

no centro da roda enquanto solta o ar do balão. E, segundo a dançante: 

 Para se encher de algo é preciso esvaziar-se, a dança me fez perceber que preciso saber 

mais, mais preciso também dar lugar a esse conhecimento. E também quando estamos 

preenchidas precisamos levar aos outros, aquilo que estamos vivendo de bom.  

 

A dança circular vem ao encontro de mais um círculo de construção coletiva, de 

amizade e de descobertas. Como um caminho que precisa ser intercultural porque cuida 

das relações, cuida de si, assim como cuida do outro neste espaço social.  

Quando se pensa que se já se sabe de tudo e que nada mais precisa ser preenchido 

novamente é que surgem os grandes equívocos e as desigualdades. Na interculturalidade, 

dar lugar a esse conhecimento significa abrir espaços para as diversidades culturais, 

modos de ser e agir. 



84 

 

A DançanSete entra na roda timidamente, põe as mãos no rosto e sorri 

desconcertada, circula no espaço olhando para todos com sorriso largo de felicidade. 

Depois, demonstra gesto de amizade com as mãos sobrepostas no peito em sinal de 

reverência, se curvando para cada uma na roda. Em seguida, gira a procura de uma por 

uma na roda batendo com as mãos contra as mãos das outras dançantes em sinal de 

companheirismo. Faz cada encontro com as colegas ser único, demorado, sentido, olhado, 

vivido.  No relato da DançanSete: 

 

 Eu adoro dançar, mas aqui na roda é diferente! Aqui nós dançamos com os outros e 

conservamos nossas amizades, aqui eu olho as pessoas e elas me olham.  

 

Neste caminho de educação intercultural eu sou vista pelo outro que está comigo 

na roda da vida. A espontaneidade e a simplicidade são estampadas no corpo e no 

comportamento desta dançante. Ela demonstra como as Danças Circulares tocam o 

coração, e não a racionalidade. Além de selar as amizades, as danças também são espelhos 

que refletem as relações, mas, sobretudo, revelam quem somos, pois é pelo olhar do outro 

eu me vejo, me construo e me identifico.  

A DançanOito recua um pouco, muito pensativa, antes de entrar na roda. Simula 

um telefonema, demostra apreensão, dúvidas, insegurança. Aproxima-se do centro 

gradativamente, faz uma pequena reverência com mãos justapostas, começa a girar 

lentamente e depois corre saltitante e sorridente. Em seguida, com gestos, convida  todos 

a darem as mãos, entrarem na roda e fazem um abraço coletivo por alguns instantes. Ela 

relata que: 

 

 Quando eu não conhecia e não sabia do que se tratava então tinha medo e estava 

insegura, mas depois que conheci achei muito bom e pude ver a união e o respeito entre 

as pessoas.  

 

Aquilo que nunca experienciamos pode nos conduzir ao medo do desconhecido, 

e esse desconhecido exerce poder sobre nós.  A dança circular incorpora outros modos de 

ser e viver que nos tornam cientes dos sentimentos, de maneira que, estando ciente do que 

sinto quando estou inseguro, poderei compreender o que é a insegurança e saberei porque 

me afeta, saberei qual a sua causa e o que fazer para enfrentar e transcender o problema.  

A DançanNove entra na roda muito tímida, põe as mãos justapostas na boca em 

sinal de prece, abre as duas mãos, elevando-as para o alto e reverencia o centro da roda 

abaixando-se, em seguida se dirige a todas e as saúda com um aperto de mão e um sorriso 

no rosto. A dançante nove diz no momento da partilha: 
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 Estar na roda da dança circular com outras pessoas que me recebem é muito bom, tenho 

um sentimento que não sei explicar em palavras, só mesmo Deus pode fazer isso com a 

gente.  

 

As danças circulares promovem a inclusão de todas as pessoas, proporcionam bem 

estar porque geram a aceitação de si mesmo. A convivência com o grupo amplia a união 

e a amizade das dançantes. A timidez vai cedendo lugar a afetividade, as emoções e a 

participação na roda, os sentimentos ampliam também a consciência do sagrado que está 

presente nessas relações. 

Como afirmamos com Eliade (2008) ao tomar conhecimento do que é 

absolutamente diferente do profano, o ser humano reconhece-o como sagrado. Ou ainda, 

como Wosien (2002) nos ensina, o sagrado é o religar-se com o que temos de mais 

humano e este também se dá neste processo vivenciado pela DCS, pois como expressa 

acima a dançante, essa nos liga a um mistério que nos alimenta a alma, o ser.  

A DançanDez faz uma apresentação simples e bem profunda. Inicia entrando na 

roda em direção ao centro lentamente, põe as mãos justapostas próximas ao coração, em 

sinal de profunda sintonia, eleva seu olhar para o alto lentamente, depois abre as duas 

mãos e eleva para bem alto enquanto gira olhando as pessoas. Em seguida, se dirige a 

todas com os braços apertados em sinal de acolhimento, com sorriso singelo no rosto. 

Segundo ela: 

 

 A roda da dança circular é como um lugar de oração, onde se recebe o divino e se 

emociona com os outros pelas bênçãos recebidas. Muitas vezes dançando, eu tinha 

vontade de chorar, ficava muito emocionada. 

 

No processo educativo, a dança como linguagem implica diálogo com o mundo, 

pelo reconhecimento e valorização do corpo que habita os espaços educacionais, mas, 

sobretudo, a dança ativa um diálogo íntimo, pessoal e transformador. Tomando como 

referência os estudos de Madaloz (2016), a dança tem caráter importantíssimo na 

educação das emoções:        

Sendo a dança uma linguagem corporal e não verbal, sua importância e 

influência para a educação das emoções se dá mediante a ação corporal 

empreendida pelo ser dançante. Expressar com o corpo emoções é 

superar o dualismo corpo/mente, sensibilidade/razão, empreendendo 

uma busca contínua de outras formas de conhecimento fundadas na 

sensibilidade e na emoção (MADALOZ, 2016, p.51) 

Em vários momentos das oficinas, os gestos e os sentimentos foram expressos e outras 

vezes silenciados. Desta maneira, a pesquisa evidenciou algumas emoções e gestos mais 
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significativos e simbólicos para as DCS: mãos no rosto, sorrisos, gestos de amizade, mãos no 

coração, apreensão, dúvidas, inseguranças, aproximação com o centro lentamente, 

reverência, silêncio, timidez, quietude, mãos na boca em sinal de prece, aperto de mão, mãos 

elevadas ao céu, ajoelhar-se no centro da roda, abraços coletivos, olhares e passos circulares 

e espiralados. 

É possível perceber que a prática das Danças Circulares Sagradas proporciona a busca 

pela integração com o todo inseparável, que ocorre através da experiência particular, de cada 

um com o Divino, presente na essência do movimento e que é percebido somente por aqueles 

que vivenciam a experiência do despertar pela dança.  

Bernhard Wosien (2002, p.137) destaca os significados simbólicos para compreender 

os passos dados na dança e como os gestos expressos são marcados no corpo: “[...] na 

caminhada passo a passo em direção ao silêncio, ele (o dançarino) supera a crise, 

desprendendo-se da agitação e da priorização de objetivos e, neste caminho, tem 

percepções e faz descobertas maravilhosas no próprio instrumento do corpo”. 

As Dançantes associam os passos com o próprio passo, e caminham para o silêncio 

interior manifesto nos gestos em oração de agradecimento. Em cada expressão bastava 

seguir a voz interior, a voz da alma que treme o incompreensível e que ganha movimento 

naquilo que habita o universo da pessoa que cria. 

Em cada apresentação a noção de tempo desaparecia. Aliás, tudo a sua volta 

parecia desaparecer, somente a alma se debruçava no assimilado no corpo que se 

expressava numa linguagem sem palavras, um aprendiz que busca a si mesmo e ao fazê-

lo, encontra quem o interpreta e o compreende, o corpo do Outro dançante. 

 

4.3. Da composição de imagem corporal coletiva          

Esta segunda representação, agora composta coletivamente, foi manifestada a 

partir das dimensões constituídas no corpo, sendo elaborada pelas dançantes a partir dos 

significados que foram atribuídos para as danças circulares vivenciadas na oficina.  As 

imagens registradas expressam os sentimentos gerados a partir do diálogo e evidenciam 

o potencial intercultural da dança, que passa pelo reconhecimento de si e pela interação 

com o outro.  

A figura 14, abaixo, revela a imagem de uma primeira tentativa da expressão 

coletiva que buscava demonstrar corporalmente o processo vivido após o contato com as 

danças circulares e os sentimentos coletivos sobre o experimentado com as danças 

circulares, contudo, apenas sob o ponto de vista de uma das dançantes. 



87 

 

 

Figura 14: Registro da Primeira versão da Imagem coletiva. Foto da pesquisadora. 

 

A figura 15, a seguir, revela a imagem coletiva depois de reelaborada pelo grupo 

de dançantes em diálogo reflexivo, abrindo novas possibilidades para os possíveis “erros” 

ou pontos em comum, na perspectiva do reconhecimento das diversas opiniões, 

sentimentos, sensações e, portanto das diversidades e conflitos que constam da roda. 

Na contribuição de Marín (2009) educar para os diferentes tipos de erros, tendo o 

conflito como fonte de aprendizagem, também ajuda a compreender a dimensão 

intercultural que nos permite respeitar as diversidades na dinamicidade do conhecimento. 

A disposição das mãos na roda da dança como imagem simbólica representa, 

segundo relato das dançantes, os opostos, a dualidade, as semelhanças nas diversidades e 

a unidade vivenciada nas danças circulares.  

 As mãos dadas nos lembram de que precisamos seguir sempre assim na vida. As mãos 

juntas podem sentir coisas que sozinhas não poderiam despertar; ligam as mãos, ligam 

o coração e a mente. Unidas vão sendo conduzidas umas pelas mãos das outras para ver 

o que antes não se via, pelo menos não com tanta clareza, do jeito como são. 

(DançanTrês) 

 

O gesto das mãos dispostas em círculo constitui-se de uma modalidade textual que 

é potencializadora da cultura da paz que não nega a diferença, mas a reconhece e a 

valoriza. A imagem transmite na linguagem do corpo as fronteiras entre o sentido e o 

vivido. Na contribuição de Madaloz (2016) o corpo passa a ser canal de significação da 

sensibilidade, sendo conduzido e se materializando no gesto.   

Depositar as mãos no centro da roda revela a entrega, as intenções, os sonhos, os 

desejos emanados na coletividade que são também advindos das percepções que as danças 
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circulares trouxeram para o grupo das dançantes, a fim de assegurar a força necessária 

que provém de uma fonte para onde tudo se converge. São: “esforços na tentativa de criar 

canais de comunicação intra e interpessoais” (MADALOZ, 2016, p.77). 

 

Figura 15: Registro da Imagem coletiva. Foto pela Pesquisadora. 

 

Um dos aspectos que essa experiência demonstrou diz respeito aos espaços de 

aprendizagem, trocas culturais e ressignificação do corpo singular e múltiplo que a Dança 

circular Sagrada pode proporcionar. A abertura para o Outro e a reciprocidade nas trocas. 

A partir daí, constrói-se o respeito às diferenças. 

 

4.4.  Reconhecimento de identidade cultural. 

O espaço da oficina de DCS propiciou o emergir da memória pela consciência que 

as educadoras dançantes da pesquisa manifestaram no reconhecimento de si sobre a sua 

identidade cultural, sobre o próprio pertencimento a esta cultura local e sobre a 

apropriação do saber popular.  

Ao serem interrogadas sobre o que se dança na cidade e quais as manifestações 

culturais regionais, a resposta foi surpreendente, inclusive para elas. Relataram viver tão 

inseridas na tradição das Danças dos Mascarados como uma festa de Santo que acontece 

na cidade de Poconé, que nem se deram conta de que ali, bem perto, tinham uma 

identidade cultural historicamente marcada e pertencente aos moradores locais, e, por 

conseguinte a elas próprias.  

A Dança dos Mascarados é uma manifestação folclórica/tradicional. Sua origem 

está associada à miscigenação étnica das tradições indígenas, africanas e europeias de 
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matriz religiosa cristã. Nos estudos de Bonetti (2015, p.23): “[...] tradição é a transmissão, 

é passar adiante, é o processo no qual se divulga o conhecimento popular, que é 

conservado na memória atemporal do povo”. 

Essa tradição presta louvor a São Benedito, festejado no mês de junho, e a Nossa 

Senhora do Rosário, homenageada em outubro. Todos os anos, nas festas de santo da 

cidade, em frente a Igreja, um grupo de homens, que formam de 8 a 14 pares separados 

por dois cordões travestidos e mascarados dançam coreografias complexas e dinâmicas 

com intensidade e beleza estética: de um lado, os homens, vestidos de mulheres, que 

fazem o papel das damas, e do outro, homens que fazem o papel de galanteadores.  

Todos utilizam máscaras, roupas de chitão e cetim estampados bastante coloridos 

e chapéus, que levam espelhos e outros adereços. A música, tocada ao vivo, assemelha-

se à de bandas de coreto, de modo que seus principais instrumentos são: saxofone, tuba, 

pistons, pratos e tambores. Os ritmos utilizados estão associados à valsa e aos batuques 

africanos. A máscara utilizada é confeccionada em tela de arame e colocada em madeira 

para modelagem final e, em seguida, recebe um banho de tinta. 

Segundo Zannata (1997), um dos objetivos da máscara é esconder a identidade 

dos homens que se vestem de mulher. O segredo dos mascarados é dançar com as pontas 

dos pés. A tradição conta com um conjunto de doze danças, e cada uma apresenta uma 

coreografia e um significado diferente. Desde 1915 a cultura desta dança tradicional é 

passada de geração a geração, e todos os integrantes se sentem honrados em participar 

dessa festa.  

A apresentação do repertório completo leva mais de duas horas. Os integrantes do 

grupo afirmam que a não participação das mulheres encontra explicações no tempo de 

duração do evento. Os homens acreditavam que as condições físicas femininas não 

forneciam força suficiente para resistir ao tempo da dança. Por isso, até hoje os 

mascarados são formados somente por homens, mantendo um aspecto da tradição 

original. No repertório das danças essas se organizam assim: Entrada – Cavalinho – entra 

saltando; Primeira e Segunda com forte influência espanhola na música e no passo; 

Trança Fitas: dança com seis galões e seis damas; Joaquina: a que requer mais 

resistência; Harpejada: dança com passos mais rápidos; Caradura (cara-de-pau) em que 

os pares ficam de fileiras um frente ao outro; Maxixe de Humberto - o Galã bate palma 

enquanto a dama dança e imediatamente a situação se inverte; Carango: continuam os 

cumprimentos, mas de forma diferenciada; e Lundu: começam as mesuras entre galão e 
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damas. Conta-se ainda com a dança do vilão, e a retirada despedindo-se do público 

(ZANNATA, 1997) 

 
Figura 16: Dança dos Mascarados. Foto pela pesquisadora. 

 

Assim como ocorre com outras danças tradicionais trazidas para o Movimento das 

Danças Circulares Sagradas, essas manifestações de cultura popular influenciam a 

sociedade em seu modo de ser, agir, pensar e se expressar, além de representarem a 

história de uma comunidade. Bonetti (2015), em relação à cultura popular, diz que:  

A cultura popular, a arte, o folclore, a dança, a música, e a festa é o que 

o povo produz. A cultura popular é criada e recriada pelo povo, ela é 

constantemente reelaborada. Seus temas refeitos entre o novo e o 

arcaico, perpetuam o universo simbólico e suas manifestações do fazer 

espontâneo e livre. Acontecem por tradição. Devem ser mantidas pela 

comunidade. (2015, p.26). 

Sabendo-se da importância que essas manifestações representam, surgiu a 

necessidade de uma visita a Casa da Cultura na cidade de Poconé, lugar que abriga a 

história e indumentárias da tradição das Danças, com as dançantes, em virtude dos 

desconhecimentos sobre essa tradição. Após questão levantada na entrevista sobre os 

conhecimentos prévios acerca das Danças dos Mascarados, descobre-se a falta de 

aprofundamento, conforme segue respostas: 

DançanUm:       

 Conhecia muito pouco da Dança dos Mascarados, embora eu seja da cidade eu acho 

uma dança muito bonita, contagiante que ninguém fica parado. Mas tenho conhecimento 

do que minha avó falava porque minha avó era muito apaixonada, ela contava várias 

coisas. Mas o básico do básico. 
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 Segundo a minha avó, a Dança dos Mascarados não era uma dança de mascarados. Era 

apenas “Os Mascarados” eles saíam em procissão nessas festas de santo dançando pelas 

ruas, e eles faziam brincadeiras de mau gosto com as pessoas, jogando água nas pessoas, 

então as pessoas viam eles com maus olhos tanto é que as crianças morriam de medo. 

Segundo ela, por isso eles usavam máscaras. Aí depois de anos foi pra Dança dos 

Mascarados. 

DançanDois:  

 Mudou muita coisa depois que conheci mais de perto. Mudou porque causou muita 

curiosidade em relação à dança, como ela surgiu? Por quê? Por que eles dançam 

mascarados? Por que só homem que dança? Questionamentos que antes a gente não 

fazia. A música em si, ela contagia, eu gosto muito de música, qualquer música me traz 

certa euforia. 

 

DançanteTrês:  

 A Dança dos Mascarados eu via, mas não sabia o porquê, apenas sabia que era dança 

do Santo. Agora eu aprendi a valorizar nossa cultura. Nós, poconeanos, não damos valor 

na nossa cultura, quando tem alguma coisa assim na cidade a gente já diz logo “Hum, 

já vem essa “semgraceira” de novo”. E agora eu tô percebendo que é a minha história. 

A minha própria identidade. Eu sou historiadora. Trabalho com história na escola e vejo 

meu erro em deixar pra falar no fim do ano, quando todo mundo já tá cansado. 

 

DançanQuatro:  

 Eu não sou nascido aqui. Mas casei, moro e gosto daqui. Desde que cheguei me interessei 

muito pela história local. Como sou historiador também me dedico a pesquisar sobre as 

Danças dos Mascarados. Tenho inclusive um artigo que trata sobre esse tema e tenho 

interesse em continuar minhas pesquisas.               

 

DançanSeis:  

 Já conhecia as Danças dos Mascarados, porque desde criança a gente já convive com 

isso. Só que mais profundo, a historia inteira nunca me interessei em procurar mais a 

fundo a origem, a gente sabe o que eles passam pra gente. Que são todos homens, filhos 

de mulheres da região e que é uma tradição do santo, uma festa do santo. Todo ano que 

tem a festa do São Benedito, é tradicional ter a dança. Mas não sei por que. Eu conheço 

os passos mais ou menos. Até então, a gente nunca fez um estudo, por falta de interesse 

mesmo. A gente sabe que é em harmonia com o santo. Não sei por que dançam com 

máscaras. 

 

DançanSete:  

 A festa é bonita e contagiante. Mas não faço ideia da história nem sei por que dançam 

de máscara. Acho que é por causa de não parecer que são homens. 

 

Na busca por responder as questões levantadas e saber um pouco dessa cultura tão 

própria do lugar. Combinamos com as professoras e marcamos uma entrevista com o 

responsável por manter a tradição das Danças dos Mascarados, o Senhor João Benedito 

da Silva. A proposta era conhecer mais sobre essa dança tradicional para tentar inserir 
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uma adaptação da dança ao movimento das Danças Circulares Sagradas, ou pelo menos 

ter a noção do vivido, uma vez que mulheres são “proibidas de dançar”, segundo seu João, 

a fim de não descaracterizar a tradição.  

Como “guardião da memória” das tradições que estão inseridas no contexto da 

Dança dos Mascarados, seu João não abre mão de ceder as músicas e as coreografias das 

12 danças que compõem os movimentos da dança de seu grupo. Entretanto, ele é 

consciente do domínio público e do livre acesso através dos meios digitais, sabe que as 

tradições são reproduzidas, inclusive sem conhecimentos do contexto histórico, social e 

cultural. Segundo ele, existe um “mistério” que envolve o dançar dos Mascarados e isso 

não é possível vivenciar fora das práticas do grupo.  

Enfim, depois de nos orientar com muita cautela somos autorizadas a “brincar”, 

adaptando a Dança dos Mascarados para uma atividade do nosso grupo de pesquisa, já 

que ele entende que os professores são também responsáveis por divulgar e manter o 

conhecimento e respeito à cultura local. 

DançanQuatro traz um vídeo das danças e a música contagia a todas que logo 

começam a contar o que sabem e a dançar também. Presencio uma explosão de alegrias, 

espontaneidades e identidades pessoais e coletivas exteriorizada. Era como se dissessem 

essa é nossa dança, só nossa. Foram formas diversas de perceber a memória em relação 

ao corpo que dança.      

Todas as professoras da pesquisa nasceram em Poconé, com exceção de um 

professor. O processo de criação e adaptação da dança surge com as professoras, pelas 

minhas orientações, música, ritmo, passos, pares e a alegria contagiante que emergiu do 

corpo das dançantes foram filmadas e registradas pela memória corporal vivida, conforme 

relata a DançanCinco:  

 

 Ficamos felizes por saber agora um pouco mais sobre a nossa cultura. Quando a gente 

fala da outra cultura é diferente, não que não seja importante, mas é diferente. Mas 

quando colocou a nossa música, dos Mascarados, todas começaram a dançar 

enlouquecidas. Porque é nossa identidade, é daqui a dança, a música, a cultura... Tá em 

nós. Muita gente teria que ter feito [a oficina]. 

  

Na Dança dos Mascarados é possível perceber o fenômeno sobre o 

comportamento humano, os valores sociais e coletivos que permeiam a história local 

sendo reatualizadas em cada nova expressão vivenciada e a importância da manifestação 

da cultura popular para ampliar os olhares sobre si, sobre os sentimentos que emergem da 

coletividade da sabedoria do povo, na memória que está guardada no corpo. Nas 
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contribuições de Bonetti (2015, p. 24): “[...] um dos principais significados de cultura é 

cultivar e quando cultivamos a memória de um povo ela expressa, através da arte, a sua 

perenidade histórica”. 

 

 

Figura 17: Coreografia adaptada das Danças dos Mascarados. Foto da pesquisadora. 

 

Uma última ação avaliativa do processo vivido acontece no momento da 

apresentação de um vídeo que organizei, tratando do desenrolar da pesquisa, contando 

com registros de todos os encontros. A figura 18 retrata um dos momentos finais da 

oficina. Ao se verem dançando no vídeo projetado, as professoras demostram 

naturalmente as expressões marcadas no corpo, pelas expressões faciais, pelas roupas 

coloridas, pelo olhar atento e o sorriso farto. A alegria estampada é comunicadora dos 

frutos colhidos quando a semente cai em terreno fértil. 
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Figura 18: Momento de rever o processo das vivencias na oficina. Foto da pesquisadora. 

 

4.5. Dançar os ritmos da vida: a busca por um movimento de análise. 

Neste momento, há que se refletir sobre a importância do Movimento das DCS 

constituída nesta pesquisa como potencializadora da interculturalidade. Dar as mãos e 

estar presente com o Outro que é diferente de mim, em uma roda de danças com músicas 

de povos que não conheço e ainda se reconhecer e se alegrar com isso pode ter uma 

dimensão intercultural? 

Dançar em roda, como propõe o Movimento da DCS, está diretamente ligada à 

possibilidade de autoconhecer-se e de autodesenvolver-se. Sobretudo, na ampliação dos 

horizontes culturais e na transmissão de novos conhecimentos herdados por essas 

culturas. Porém, não se trata apenas de evolução pessoal, a conotação intercultural 

vinculada a DCS vai mais além: ela desencadeia uma nova ética frente à vida, 

comportamentos e posturas são ressignificadas para o encontro consigo e com o Outro, 

de maneira integral.   

A DançanTrês relata que nunca imaginou dançar tantas músicas de países tão 

diferentes e conhecer um pouquinho dos ritmos das suas culturas: 

 Foi gratificante perceber que pelas danças podemos aprender a lidar com o diferente. 

Às vezes a canção não agradava de primeira, mas depois entendia que era a cultura, o 

jeito de ser de outra pessoa, então passa a respeitar. 

A experiência que começa na vivência corporal transcende para a “roda da vida”, 

como lugar dos reencontros, lugar de reconhecer-se como sujeito potencialmente criativo, 
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participativo e explorador de novos caminhos a partir da diversidade das culturas 

expressadas pelas danças dos diversos povos. 

Os registros apresentados nos permitiram traduzir os sentidos e significados da 

experiência de educação do corpo vivenciada na pesquisa, ao mesmo tempo em que 

promove o diálogo com os referenciais que contribuíram para a compreensão de como 

essa educação é possível e o seu potencial de transformação das pessoas nortearam a 

compreensão no sentido de adotar uma postura intercultural em relação ao Outro no 

mundo.  

Além do estudo das educações interculturais do corpo educador, a pesquisa abriu 

possibilidades de investigação desse corpo dançante que traz na memória a “Dança dos 

Mascarados”, uma dança tradicional pantaneira, como dito acima, mas que surge no corpo 

dançante das professoras, e que, potencialmente, reconhece os conflitos interétnicos e 

preconceituosos vividos na cidade de maioria ameríndia e negra, marcada pela 

religiosidade em rituais sagrados e profanos. 

No processo formativo de educadores, a Dança Circular pode então, reunir 

componentes que foram transmitidos pelas músicas e pelos costumes da comunidade, em 

manifestações que, além de informar fatos mitológicos e épicos, também se pautaram no 

pensamento mítico religioso, além de retratar a vida simples dos camponeses de diversos 

países em suas atividades diárias de pesca, plantio ou colheita. Esses elementos da vida 

prática são também retratados na vida do pantaneiro, com os quais as dançantes se 

reconhecem a partir do vivenciado nas oficinas, pois compreenderam que esses sentidos 

são criados e recriados em cada ritual vivido na Dança dos Mascarados.  

Podemos observar na cultura de uma comunidade a reconstrução contínua de 

significados e funções em todas as dimensões existentes nela, sendo espelhadas na 

dimensão corporal. Os passos das danças tradicionais, por exemplo, podem renovar 

caminhos antigos, despertar valores adormecidos, reviver emoções ancestrais, clarear 

decisões necessárias, transformar a solidão em sentimento de doação e identidade coletiva 

como está expresso na imagem abaixo, que o grupo pesquisador fez questão de registrar. 
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Figura 19: Registro final do grupo de dançantes da oficina.  
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PASSOS FINAIS 

“Tu que moves o mundo, agora moves 

também a mim.Tu me tocas profundamente e 

me elevas alto a ti. Eu danço a canção do 

silêncio, seguindo uma música cósmica. E 

coloco meu pé ao longo das beiras do céu. Eu 

sinto como teu sorriso me faz feliz”! 

                                         Bernhard Wosien 

Focada na Dança Circular Sagrada, essa dissertação dedica-se à compreensão do 

potencial intercultural que se manifesta no corpo em movimento. Essa compreensão me 

permite olhar a dança como educadora de pessoas porque esta é educadora de corpos.  

Percebo que o corpo que afeta é também afetado pelas relações construídas coletivamente 

e expressas simbolicamente nos gestos, nas palavras e na convivência. 

Como educadora e focalizadora de DCS sou levada a reconhecer e ter consciência 

de que a dança é recriada a partir da corporeidade de quem dança. Sua cultura, forma de 

viver e pensar, sua história e sua experiência pessoal, corpórea; nestas dimensões são 

recriadas e, por isso, educam em uma dimensão para além da centralidade do eu. 

Quando enveredei no campo da pesquisa não fazia ideia de como o processo seria 

desafiador e autotransformador, principalmente com os estudos e as vivências 

relacionadas ao tema em questão. Relato aqui brevemente dois acontecimentos, a fim de 

elucidar a experiência pessoal enquanto pesquisadora.  

A primeira situação aconteceu ao fim da pesquisa de campo, quando voltava 

sozinha dirigindo meu carro da cidade de Poconé em uma estrada sem trânsito. Pela 

primeira vez percebi, conscientemente, como eu havia interferido na vida daquelas 

professoras e como a vida delas estava interligada a minha. Foi um momento de tamanha 

consciência que fui às lágrimas, e de clareza da interculturalidade que eu havia me 

proposto pesquisar. De fato, aquilo que busquei conceituar na teoria já estava 

sacramentado no corpo vivido com e no grupo. 

O poder intercultural potencializado pela DCS me evidenciava provas vivas do 

respeito à diversidade, independente de classe social, cor, gênero ou qualquer outra 

característica, mas acima disso, o respeito mútuo pelas pessoas que se relacionaram com 

todas as nossas diferenças, como iguais. 

A segunda situação ocorreu em 2015, em um workshop organizado pelo grupo 

Semeidança de São Paulo, com o tema “Dança e Mito”, focalizado pela filha de Bernhard 

Wosien, Maria Gabriele Wosien, hoje com mais de 70 anos de idade e raras viagens ao 
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Brasil. Ou seja: esta foi uma oportunidade ímpar de aproximação com a fonte de onde 

emergiram as DCS. Na ocasião em que me debrucei sobre a origem do Movimento das 

DCS, conhecer e vivenciar a Danças em contextos históricos e mitológicos coreografados 

por ela parecia extremamente surreal. Senti-me dentro da história, parte da história que 

dava asas aos sonhos de Bernhard Wosien.  Então lhe perguntei se ela tinha a dimensão 

do que seu pai havia iniciado, pois estava curiosa para saber se seu pai imaginava a 

proporção que o Movimento das Danças Circulares Sagradas tomaria, principalmente no 

Brasil.  

Ela me surpreendeu ao me parabenizar por ter o cuidado de ao elaborar o 

questionamento, separar as Danças Circulares das Danças Circulares Sagradas. Para ela, 

há diferença entre os Movimentos, e esta distinção precisa ser conceituada, danças 

sagradas traduz a essencialidade interior. Prosseguiu, afirmando que o pai não fazia a 

menor ideia, porque não era sua intenção inicial. A DCS foi assumindo, ou retomando 

seu lugar no mundo. Ouvir da própria Maria Gabriele uma resposta à minha indagação 

me fez refletir sobre o lugar que, de fato, as DCS assumem na minha história de vida.  

Pela experiência vivida neste processo investigativo, me dei conta de que as 

danças que são passadas de geração a geração pela tradição em diferentes contextos 

sociais, trazem em seu bojo os valores condizentes a educação de seu povo, pois há nelas 

múltiplas manifestações culturais, nos ritmos, nos gestos, nos passos, na simbologia 

mítica, por isso considerado como ato mágico e sagrado, como reconhecido nos relatos 

das próprias professoras aqui denominadas “dançantes”. 

As informações coletadas me possibilitaram perceber a dimensão cultural que é 

intrínseca aos processos pedagógicos e ainda mais na vida cotidiana, hipótese confirmada 

pela revalorização da cultura popular de Poconé. As próprias professoras reconheceram 

sua identidade e cultura quando as trouxeram nos registros e memórias da infância 

guardadas no corpo e que foram rememoradas através da Dança dos Mascarados. 

As danças tradicionais de outros povos e culturas, vivenciadas nas oficinas, 

potencializaram a vida do que estava oculta nos corpos, ao trazer a tona sua expressão 

viva de identidade local, tornando-as conscientes de sua própria cultura, sobretudo na 

composição da rede de interlocuções com o Movimento das Danças Circulares Sagradas.   

Essas percepções me levam a compreensão do vivido como uma experiência que 

agrega sentidos e significados a existência de cada sujeito, e de que a educação pode ser 

transformadora quando se atreve a valorizar a cultura do Outro e as diferentes identidades, 
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especialmente vividas nos corpos em relação, como potencial de saber e ser. O corpo traz 

em si saberes que devem ser reconhecidos em si e no Outro.  

O diálogo com os autores e os dados produzidos na investigação dão provas da 

relevância da prática pedagógica pautada nas Danças Circulares Sagradas como 

potencializadora da educação do corpo e de mobilização para a aprendizagem que supera 

a revisão de conteúdos ou os limites das formações iniciais pautadas na fragmentação 

disciplinar. Neste sentindo, um encontro entre dança e educação onde não se separa 

corpo/emoção e mente/cognitivo, surge um processo de apropriação humana do 

conhecimento. 

Considerando os objetivos dessa pesquisa, com as entrevistadas reconhecemos 

elementos para a afirmação da pertinência das Danças Circulares como importante 

recurso para a potencialidade dialética do corpo-mente-emoções, como evidenciam as 

falas expressando os sentimentos e significados atribuídos pelas dançantes à vivência, 

quando questionadas sobre as percepções que chegam e como seu corpo responde.  

No entanto, tenho consciência de que por si só a Dança Circular não pode garantir 

todas as mudanças de que necessitamos no campo da formação permanente de professores 

e de que outros fatores também são necessários para atender as demandas do educador 

consciente das diversidades socioculturais.  

O que me parece, é que os pressupostos teóricos de Paulo Freire (1998, 1996) 

aliados à proposta coletiva das Danças Circulares atenderiam de maneira significativa aos 

ideais de educação coletiva, cooperativa, humanizada e consequentemente 

transformadora. 

A educação atual emerge para a abertura de novos “seres humanos”, e conclama 

para que “dancem a vida” circularmente, que pela rica diversidade cultural passa a ser 

intercultural, aproximando-se, distanciando-se, relacionando-se, reafirmando-se, 

contrapondo-se, mas sobremaneira, reconhecendo-se e respeitando-se.  

Os primeiros passos já foram dados, o ritmo está posto, mas a dança ainda não 

acabou e pela melodia apresentada nesta pesquisa, podemos afirmar que a educação do 

corpo, que se dá na dança como potencial de formação de educadores revela, sobretudo, 

a relevância da educação intercultural para a compreensão das identidades e da cultura do 

Outro. 
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ANEXO 01 -  Instrumento de coleta de dados – Questionário  

 

Antes da Vivencia.  

 

1- O que é dança para você?  (   ) uma experiência corporal  (   ) uma arte   (    )   movimento 

sensorial  

2- Tem conhecimento em alguma modalidade de dança?  (    ) sim (   ) não 

          3- Tem o hábito de  dançar?  (    )  sim   (    ) não 

4- Tem a prática de dançar com seus alunos  (    )  sim   (     ) Não  

5- Com qual frequência?  Explique 

6- Você conhece as danças circulares?  (    )  sim   (     ) não 

 Se afirmativo, responda qual o conhecimento que tem sobre elas?  

 Se negativo, responda o que pensa que seja as Danças Circulares? ( ou o que as DC 

sugerem a você?).  

7- Escreva sobre as expectativas que tem para esta formação em Danças Circulares? 

 

Depois das vivencias. 

 

1- Ao participar das danças circulares, quais foram as percepções vivenciadas na roda da 

Dança? 

 Com relação a si mesmo 

 Com relação ao outro 

 

2- Percebe diferença entre as danças circulares e outras modalidades de danças? 

             Sim (   )    Não (   )   Quais ? 

3- Como você percebe as músicas (ritmos, melodias e letras ) que compõem o repertório 

das danças circulares? Elas contribuem para a sua formação? Em que?  
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ANEXO 02– Roteiro para observações que serão feitas durante as oficinas de Danças 

Circulares 

Serão realizadas em diferentes momentos dentro do tempo estipulado nas oficinas para 

responder as hipóteses e também atender aos objetivos do projeto de pesquisa.   

(perguntas, registros, fotos, vídeos, comportamento corporal, postura diante das relações 

grupais e outras)  

1- A dança é uma prática habitual pessoal ou coletiva para os participantes? 

2- A dança faz parte ou influencia a produção cultural no ambiente escolar? 

3- Existe regularidade na prática das danças na escola? 

4- Existe integração coletiva na escola provocada pela dança?  

5- Há relação entre música, sentimentos e movimento corporal entre os 

participantes? 

6- Há reconhecimento de que a dança é um dos canais de experimentação dos 

sentidos que são aguçados pela música? 

7- Existem motivos para dançar no cotidiano (exercício físico, manifestação de 

alegria, fonte de cura, meditação ativa, experimentar a arte da dança, enaltecer o 

potencial criativo, oração etc.). Quais são os motivos mencionados pelas 

participantes?  

8- Quais atitudes de integração à cultura local ou dos povos são percebidos no grupo? 

9- Quais atitudes podem ser percebidas nesses espaços que reconheçam a cultura 

indígena ou afro-brasileira?   

10- É percebida a valorização as diferenças regionais como marcas da identidade de 

um povo e de suas heranças? 

11- Enquanto manifestação cultural, a dança deve ser pensada como algo em 

constante transformação. Observar os relatos sobre os gestos e os movimentos 

expressados na dança em significados diversos a cada contexto e momento 

cultural. 

12-  O que é possível notar na interação dos professores com os alunos e suas práticas 

corporais?   

13- Observar se a escola desenvolve projetos que tenham relações positivas com a 

dança dos povos.  

14- Observações com relação à sensibilidade desenvolvida nas oficinas e fora dela. 

 Aceitação do outro como ele é • Suavidade nos movimentos • Coordenação 

motora • Atenção • Disposição, ânimo • Ritmo de vida * Apoio às pessoas • 

Postura corporal • Inovações bem criativas • Expressão verbal • Concentração 

• Paciência, tolerância • Leveza • Paz interior, harmonia • Flexibilidade • 

Vitalidade, energia  • Liberdade (mais solto)  • Amorosidade • Autoconfiança   

• Equilíbrio emocional • Equilíbrio entre o dar e o receber • Inteireza do Ser • 

Estado de entrega, abandono.  

 


