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RESUMO 

 

A dissertação “(Re)descobrindo o Corpo na Dança: ações educacionais 
emancipatórias com grupos da terceira idade”, vinculada à linha de pesquisa 
“Dança, corpo e cognição do PPG Dança – UFBA”, tem como objetivo fomentar 
processos emancipatórios em mulheres que se autodenominam da terceira 
idade ou “idosas”, residentes do município de Araras (SP), a partir de 
experiências artístico-educacionais através da dança. A proposta discute de que 
modo a dança, no “pensamento contemporâneo” e nas experiências do mundo 
atual, pode contribuir para o empoderamento e o reconhecimento do processo 
de envelhecimento, princípios centrais das formas de emancipação dessas 
mulheres. Neste sentido, este modo de “agir-pensar” é trazido como 
experiências de (se) conhecer/autoconhecer, em constantes trocas de saberes, 
gerando, inclusive, perspectivas de resistência político-social. A pesquisa, 
portanto, se constitui em vivências com dança, relacionando referenciais que 
transversalizam as ações pedagógicas emancipadas, junto ao compartilhamento 
com as participantes. Neste trabalho, tais ações foram descritas e analisadas, 
incluindo os procedimentos metodológicos que incentivaram o fazer em dança, 
de maneira que as potências de cada mulher fossem reconhecidas, 
questionando, finalmente, um conjunto de estereótipos e discriminações. No ano 
de 2020, em particular, esta pesquisa encontrou maneiras remotas de 
permanecer viva durante à pandemia do “novo coronavírus”. Os principais 
referenciais utilizados foram GOMES (2012) sobre uma proposta emancipatória 
do corpo; AGAMBEN (2009) com o conceito de “ser contemporâneo”; ARRUZZA; 
BHATTACHARYA; FRASER (2019) em discussões sobre o empoderamento 
feminino. Para tratar questões ao corpo enquanto potência, referencio SANTOS 
(2007-2010) e MACHADO (2008-2017); DOWBOR (2007) é um dos aportes para 
as estratégias metodológicas. Os resultados da pesquisa mostraram a 
importância de se refletir sobre o processo de envelhecimento para que a dança 
seja compartilhada também com a terceira idade e reverter ideias estigmatizadas 
e discriminatórias sobre a velhice. Incentivar (e participar de) ações de 
empoderamento colabora para que essas mulheres se apropriem de suas 
próprias histórias, em seus contextos sociais. Considera-se, por fim, que a 
pesquisa contribui para o desenvolvimento e produção de conhecimento em 
dança na terceira idosa, campo de investigação ainda incipiente e em formação 
no Brasil. 

Palavras-chave: Dança em processo educacional; pensamento contemporâneo; 
mulheres idosas; emancipação; empoderamento.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This dissertation, which is linked to the research line “Dance, body and cognition (PPG 
Dance - UFBA), it aims to promote emancipatory processes, based on artistic and 
educational experiences through dance, in women who call themselves “elderly”, 
residents in Araras (SP), Brazil. The work discusses how dance, in “contemporary 
thinking” and in the experiences of the current world, can contribute to the 
empowerment and recognition of the aging process, central principles of the forms of 
emancipation of these women. In this sense, this way of “acting-thinking” is brought up 
as experiences of “self-knowing”, in constant exchanges of knowledge, even 
generating perspectives of political and social resistance. The research, therefore, is 
constituted in experiences with dance, relating references that cross the emancipated 
pedagogical actions, together with others participants. In this work, such actions were 
described and analyzed, including the methodological procedures that encouraged 
doing in dance, so that the powers of each woman were recognized, questioning, 
finally, a set of stereotypes and discrimination. In 2020, in particular, this research 
found remote ways to stay alive during the “new coronavirus” pandemic. The main 
references were Gomes, Agamben, Arruzza, Chattacharya, Fraser. To address issues 
of body as a power, I refer to Santos and Machado; Dowbor is one of the contributions 
to methodological strategies. The research results showed the importance of reflecting 
on the aging process so that the dance i salso shared with the elderly and reversing 
stigmatized and discriminatory ideas about “old age”. Encouraging (and participating 
in) empowerment actions helps these women to appropriate their own stories, in their 
social contexts. Finally, it is considered that research contributes to the development 
and production of knowledge in dance in the elderly, a field of research that is still in 
formation in Brasil 

Key-words: Dance in the educational process; contemporary thinking; elderly women; 
emancipation; empowerment. 
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INTRODUÇÃO  

A percepção acerca da velhice por meio da dança abarca um trânsito de 

ensino-aprendizagem para que existam mergulhos em direção ao pensamento 

emancipado sobre a terceira idade. Ainda há diversas suposições 

preconceituosas sobre o ser velha (o). Neste trabalho, porém, há o engajamento 

em uma postura didático-pedagógica de troca e compartilhamento com mulheres 

nesta fase da vida. 

Essa pesquisa desenvolve-se como um processo artístico-educacional, 

no estudo de caso referente ao grupo de mulheres que se autodenominam “estar 

da terceira idade”, residentes da cidade de Araras (SP)1. Nosso principal intuito 

consiste em articular questões sobre a emancipação e o empoderamento 

feminino por meio da dança, compreendendo a velhice na contemporaneidade, 

ou melhor, compreendendo-a também como uma forma de expressão do 

pensamento contemporâneo (AGAMBEN, 2009).  

A discussão em torno da velhice leva em consideração muitos 

entendimentos ainda ligados ao senso comum discriminatório. Todavia, esta 

dissertação visou possibilidades para este público específico, com a dança 

sendo abordada como campo de processos político-sociais de 

autoconhecimento, em afirmações de ser e estar no mundo.  

Nesta direção, a pesquisa se construiu juntamente às vivências, 

articuladas a discussões, diálogos, estruturando em um contexto de ensino-

aprendizagem. As ações artístico-educacionais acontecem desde 2010, 

mediante uma contínua adaptação e dinâmica de troca de público e de espaços. 

Trata-se de uma dança viva e fluída, que vai ao encontro de mulheres idosas, as 

quais, por sua vez, comparecem e se permitem vivenciar uma proposta em 

dança ligada ao tempo presente. 

As ações e estudos que fomentaram a pesquisa com mais 

aprofundamentos na temática em questão se deram em espaços formais e não 

formais, seja como aluna seja enquanto docente. A partir de 2014, cursei, 

                                                           
1 Araras é um município brasileiro do estado de São Paulo. Segundo o IBGE 2018, sua população 
era estimada em 132.934 habitantes.  
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concomitantemente, o  Curso de Licenciatura em Dança, na Escola de Dança2 

da Universidade Federal da Bahia (2012-2016) e o Curso de Educação 

Profissional Técnico em Nível Médio em Dança na Escola de Dança da 

Fundação Cultural do Estado da Bahia-FUNCEB3. Apesar de serem duas 

escolas de formação distintas, no sentido de comportarem os níveis técnico e 

universitário, ambas alimentaram minha formação em dança em Salvador, o que 

proporcionou um abrangente conhecimento que se entrelaçava em inúmeras 

maneiras de se compreender dança. 

Na FUNCEB, apesar das muitas aulas de dança desenvolvidas com o balé 

clássico, com a dança moderna, ou mesmo com as danças populares brasileiras, 

foi, na verdade, na capoeira que o interesse pela educação emancipatória foi 

efetivamente despertado. Durante minha prática nas disciplinas “Capoeira 1 e 

2”, ministradas pelo Professor Mestre Marcos Cezar Campos Gomes (Mestre 

Zambi), tive provocações questionadoras sobre as possibilidades e os limites do 

corpo, as quais foram intercedendo de forma contundente nas próprias práticas 

de dança que eu fazia e ensinava.  

Um pensamento emancipado em dança permite refletir sobre o 

reconhecimento do corpo como um todo integrado, sobre a quebra de 

paradigmas já estabelecidos politicamente, socialmente e culturalmente, e sobre 

as possibilidades de movimentos a partir das experiências em dança, permitindo 

as pessoas estabelecerem relações consigo mesmas, com o ambiente e com o 

outro.  

Na UFBA, o interesse foi, sobretudo, para com métodos de dança que 

fomentavam os estudos do corpo, suas possibilidades e descobertas em 

processos criativos, assim como as propostas educacionais que tinham como 

base o pensamento e posturas político-sociais conscientes e de encorajamento.  

Durante este período da graduação, pude redescobrir maneiras de dançar e de 

compreender o mundo, o que sustentava uma busca não-tradicional referente ao 

modo de se fazer dança. Diante das múltiplas possibilidades nesta trajetória que 

                                                           
2 A Escola, uma das pioneiras no país, vem aperfeiçoando vários profissionais, desde os anos 
de 1950, nas áreas de licenciatura e bacharelado, sendo responsável pela formação de 
profissionais que atuam em todo Brasil 
3 Instituição integrada ao Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado 
da Bahia (Funceb/ Secult), a Escola de Dança atua na iniciação, formação técnica e qualificação 
em dança, atendendo, em média, cerca de 2 mil alunos anualmente. Seu público é formado por 
crianças, jovens e adultos, que têm acesso gratuito a diversas modalidades de cursos. 
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se construía, fui aprofundando meus estudos e minhas práticas, o que tornou 

possível um nexo relacional entre a minha própria formação em dança e os 

encontros de dança com as mulheres da terceira idade, principalmente no que 

diz respeito à emancipação do corpo e seus desdobramentos possíveis. 

Neste caminhar, enquanto estudante da graduação, aqueles encontros as 

mulheres ainda aconteciam quando eram, na verdade, possíveis, sobretudo 

durante minhas férias, quando voltava para Araras (SP). As aulas, por sua vez, 

apresentavam-se sempre sob novas propostas, precisamente porque as 

inquietações e os novos aprendizados ganhavam amplitude, o que foi tornando, 

gradualmente, possível compreender a dança na velhice sob outra perspectiva. 

Por meio das práticas e das atividades de pesquisa e estudos, continuei 

tentando encontrar caminhos que me orientassem nos encontros com a terceira 

idade. Já formada, em 2017, e de volta à cidade de Araras, fui propondo jeitos, 

diante de muitos, para compartilhar dança. Deste modo, de 2017 a 2018, o 

trabalho foi crescendo de maneira que muitas mulheres idosas se identificavam 

com as aulas, gerando diversos encontros em diferentes lugares da cidade. 

Esses encontros de dança foram extremamente importantes para que se 

respaldassem novas inquietações sobre as ações artístico-educacionais com a 

terceira idade, principalmente porque as percepções acerca deste público 

estavam mais abrangentes e me instigavam a compreender mais sobre as 

questões que envolvem a dança na velhice. 

Ao realizar esta pesquisa na qualidade de Mestrado, com início em 2019, 

houve a intenção de analisar como o processo de envelhecimento deve ser 

encarado como algo natural da vida; o que de fato é. Assim, neste processo, 

parte da vida humana, a dança pode ser um meio de novas possibilidades para 

quem está acima dos sessenta anos, em um fazer artístico-educacional coerente 

e alinhado às ideias emancipatórias, que fortaleçam ações de empoderamento 

em uma postura de compreensão do tempo em que vivemos. 

As questões que emergiram, refletidas e dissertadas, ainda que não 

respondidas em sua completude, mas que puderam dar corpo e sustentação 

teórica à pesquisa, abriram espaços para reflexões e ações sobre a mesma. Elas 

também se colocaram (e se colocam) como forma de contribuição para as 

discussões realizadas neste campo do saber: de que maneira o ensino-

aprendizagem em dança pode contribuir para que as mulheres da terceira idade 



 

14 
 

sejam pertencentes de suas histórias, se redescobrindo por novas possibilidades 

do corpo? A reprodução de ideologias dominantes e segregadoras introvertem e 

não permitem ao corpo experiências para reconhecer sua capacidade criativa na 

dança? Uma postura educacional emancipatória em dança afirma um 

posicionamento político/social de resistência a favor do oprimido? Como 

direcionar o pensamento contemporâneo a este público tão específico? Como 

ligamos o tempo atual às nossas propostas teórico-práticas?  

A dissertação está estruturada em três capítulos, mais as considerações 

finais, de modo que, no primeiro capítulo, há o relato da experiência e contato 

com a proposta de “capoeira emancipatória”, de Marcos Cezar Campos Gomes 

(2012), o que se distingue, de certa forma, do ensino de capoeira. No interior da 

“capoeira emancipatória” extraímos seu conteúdo-ação, que se reverberaram, 

na verdade, em estratégias para o ensino de dança com a terceira idade. Neste 

sentido, esta capoeira pode ser considerada como um dos marcos referenciais 

desta pesquisa, já que abrange uma compreensão libertária geral para o próprio 

da dança, abarcando, inclusive, um posicionamento político-social diante do 

sistema opressor (FREIRE, 2012). Sobre reverberações a partir da 

emancipação, referencio a Professora Doutora Lara Rodrigues Machado (2008-

2017), com seu método “O Jogo da Construção Poética”. Por sua vez, o 

professor Boaventura de Souza Santos (2019) contribui para o entendimento de 

um corpo jubiloso, a partir da valorização de diversos saberes, para o incentivo 

das políticas de resistência por meio dos fazeres artístico-docentes.  

Já no segundo capítulo, é com Giorgio Agamben (2007) a referência 

principal, especialmente no que diz respeito ao modo pelo qual enfrentarmos as 

escuridões do período atual, em um sentido de mundo diferente. Nestas 

discussões, analisa-se a contemporaneidade e suas vinculações com o 

desenvolvimento e realização da velhice, da percepção do envelhecimento por 

meio da dança e a necessidade de se compreender as características “de ser 

contemporâneo” na terceira idade.   

Emanoel Magalhães Costa, com o trabalho “Ladrilhos do Corpo: 

Metáforas de Empoderamento nos Processos de Dança do Grupo Poder 

Grisalho”, de 2019, é mais um aporte teórico de uma reflexão sobre os processos 

de envelhecimento e a velhice. Flor Murta (2014) e Artur Almeida (2016) são 

também outros dois marcos referenciais nucleares sobre “dança 
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contemporânea” e abrem um leque para outras importantes discussões. Ainda 

no segundo capítulo, a pesquisa aborda a questão do empoderamento feminino 

e de como esse processo se realiza por meio da dança na terceira idade. As 

autoras Cinzia Arruzza (Sicília, região da Itália),  Tithi Bhattacharya (Índia) 

e  Nancy Fraser (Maryland, nos Estados Unidos), sustentam mais uma de 

nossas posições, particularmente no livro “Feminismo para os 99%: um 

manifesto”, de 2019, demonstrando que, para que a luta emancipatória das 

mulheres ganhem concretude na atualidade, deve-se igualmente encerrar uma 

luta contra o sistema capitalista e suas implicações desiguais na sociedade.     

 Para o terceiro capítulo, foram considerados as referências relacionadas 

às ações de metodologia teórico-prática em dança, bem como aos processos de 

ensino-aprendizagem e às projeções políticas para o empoderamento, 

proporcionadas pelas formas de emancipação subjetivas que acontecem 

durante os encontros com a terceira idade. Os principais referenciais são os 

seguintes: “Quem educa marca o corpo do Outro” (DOWBOR, 2007) e 

“Metodologia para o ensino da dança” (MARQUES, 1999). Também faz parte 

deste capítulo o desenvolvimento das práticas diante a atualidade, a qual nos 

restringiu em momentos de isolamento e quarentena devido ao “novo 

coronavírus”4. Entretanto, a pesquisa continuou e continua viva e se adaptando 

ao que conseguimos criar e ensinar por meio das redes sociais. Disserto 

referindo-me principalmente a Boaventura de Souza Santos (2020), com a “Cruel 

Pedagogia do Vírus”. Trago, também, o pesquisador Leonardo Augusto Paulino 

(2020) como inspiração para as ambientações, figurinos e imagem. Helena Katz 

e Christine Greiner (2001), com a teoria do corpomídia, embasam a reflexão 

sobre as intervenções que o ambiente nos provoca, em uma constante troca de 

informações, revelando que o corpo não é um simples recipiente.   

 As considerações finais arrematam todas essas reflexões contidas na 

pesquisa, a partir de seus resultados esperados, mas, mais ainda, projeta os 

desejos para um futuro próximo. Abraçando as conquistas e indagações que este 

trabalho representa em posturas de resistências no mundo. O Mestrado 

                                                           
4 Trata-se de um vírus em constante mutação, que, desde dezembro de 2019, alastrou-se por 
praticamente todas as regiões do mundo, partindo do interior da China, causando a então 
denominada COVID-19. Esta doença, causada pelo coronavírus, provocou uma crise pandêmica 
inexistente no mundo, sob tais proporções, há décadas, reconfigurando, globalmente, a 
sociabilidade e a vida cotidiana de grande parte dos grupos sociais e comunidades do planeta. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Cinzia+Arruzza&text=Cinzia+Arruzza&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR850BR850&q=sizilien&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuLC9MMbVUAvMKzbKSSgqr0rTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaO4syqzJzM1LwdrIwAPNaY-kQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiq_eqQ17ruAhXFKrkGHVPrD2kQmxMoATASegQIBRAD
https://www.amazon.com.br/Tithi-Bhattacharya/e/B001HPL6VO/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Nancy+Fraser&text=Nancy+Fraser&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR850BR850&q=Baltimore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDczNbFU4gAxLU2yyrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZOp8Sckszc_KLUHayMALGWBC4-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwih84rJ17ruAhVLIbkGHSibAqUQmxMoATASegQIGBAD
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Acadêmico buscou compartilhar conhecimento com a Universidade e a 

sociedade, em uma troca de corresponsabilidade em trajetórias percorridas por 

mulheres da terceira idade, em constante comunhão com a pesquisa e em 

mediações para atravessá-las.  

 

CAPÍTULO 1 - (RE)DESCOBRINDO O CORPO  

1.1 - O toque do berimbau no corpo – “Capoeira emancipatória”  

Quando o ensino de dança é tradicional em sua conduta, existem 

posturas que são reafirmadas em termos de superioridade e hegemonia, como 

um aval específico para diferenciar “quem pode” de quem “não pode” dançar. 

Tal conduta implica em ações que não vão a favor do autoconhecimento e da 

autonomia do aluno. Por isso, se faz necessário uma reflexão sobre a 

homogeneidade de padrões na educação e na própria dança, conduzindo à 

uma alavanca de percepções acerca de posicionamentos opressores, que 

inibem, traumatizam e não encorajam as pessoas, ou os setores mais 

oprimidos da sociedade, a criarem mecanismos de resistência a favor de seus 

direitos igualitários.  

Muitas práticas tradicionalistas na dança fazem parte da formação de 

inúmeras pessoas, tenham elas se tornado profissionais ou não. As posturas 

didático-pedagógicas, com as quais grande parte dos docentes de muitos 

professores de dança se coadunam, vêm abarcadas, principalmente, de uma 

imposição de regras, “(...) isto leva, no mínimo, a um convívio de reforço e 

legitimação de uma ação autoritária e abusiva, impedindo, assim, a construção 

de consciências críticas e autônomas com relação ao seu próprio fazer (...)” 

(GOMES, 2012, p.24).  

Neste sentido, a prática da “capoeira emancipatória”, proposta por  

Marcos Cezar Campos Gomes (Mestre Zambi), em sua dissertação defendida 

em 2012, permite tecermos, como ele mesmo chamou, uma rasteira5 nos 

ensinos tradicionais em dança. É importante ressaltar, neste sentido, que não é 

escopo desta pesquisa o estudo da capoeira, que, como já se sabe, surgiu em 

                                                           
5 Golpe de capoeira em que passa a perna rente ao chão em um movimento circular ou 
semicircular puxando a perna do adversário, desequilibrando-o. Pode ser aplicada estando em 
pé ou abaixado. 
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um contexto de luta por emancipação dos povos afrodescendentes no Brasil. 

Entretanto, qualquer ensino, mesmo o da capoeira, pode não ser absolutamente 

hegemônico, preservando e mantendo relações de poder e opressão. Por isso, 

a proposta de “capoeira emancipatória” referenciada nesta pesquisa caracteriza-

se por se tornar instrumento do processo de ensino-aprendizagem que aguça 

inquietudes a respeito da unilateralidade de posturas tradicionalistas e 

autoritárias na dominação de uma pessoa por outra, principalmente.  

 Assim, a “capoeira emancipatória” traz uma maneira de ensinar e 

compartilhar capoeira a partir das ideias (emancipatórias) de Paulo Freire. 

Responsabiliza-se, principalmente, em conectar o estudante com processos 

transformadores por meio da educação, neste caso, da capoeira. Nesta 

perspectiva, este trabalho entrelaça os conceitos trabalhados por Gomes (2012), 

no sentido de uma condução de trocas e de explanação sobre as possiblidades 

do corpo que dança mediante a perspectiva de uma educação emancipatória em 

desarticulação dos próprios padrões hegemônicos:  

Referindo-se à ótica freireana, a pesquisa aponta aspectos que 
mantêm uma “pedagogia do oprimido”. Na obra de 1967, Freire 
denuncia, declara e busca fazer ver que esse tipo de metodologia não 
emancipatória traz e sustenta aspectos desiguais, que precisam ser 
desvelados, ou seja, descobertos, tirado o véu (FREIRE, 2012). Essa 
pedagogia do oprimido enquanto método expande-se para variadas 
ambiências educativas e atua de modo a não contribuir para a 
transformação das atitudes hierárquicas entre educadores(as) e 
educandos(as) em ambientes de dança e capoeira. (GOMES, 2012, 
p.23) 

Em março 2014, na condição de aluna da FUNCEB, uma das vivências 

com a “capoeira emancipatória” propostas por Mestre Zambi, aconteceu com um 

grupo permanente de capoeira regional no Largo Terreiro de Jesus6, Pelourinho 

(Salvador, BA). A proposta se articulava entre muitas maneiras possíveis de 

jogar/dançar, a partir de um intercâmbio cultural entre os alunos do curso técnico 

e o grupo presente. As trocas com os diferentes saberes, bem como o ambiente 

em suas diversas contribuições, proporcionavam, naquele momento, uma outra 

percepção de corpo, e também de limites desse corpo.  

 

                                                           
6 O Largo Terreiro de Jesus, oficialmente denominado Praça 15 de Novembro, é uma praça de 
grande importância histórico-cultural localizada no Centro Histórico de Salvador. 
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Mestre Zambi, em sua percepção de educador que defende as causas 

emancipatórias, notou meus processos de descobertas relacionados à dança em 

relação a muitas opressões que foram, ao longo dos anos, abafando minha 

expressão artística e permanência no mundo. Nas vivências com o Mestre, 

gradualmente, fui sendo conduzida a “dançar ao pé do berimbau”, em convite, 

manifestamente, inesperado e arrebatador, compreendi: “A “capoeira 

emancipatória ”batizou-me!”, nas próprias palavras do Mestre. 

Por sua vez, no que diz respeito ao trabalho com as senhoras na dança, 

um “batismo emancipatório” é proposto com o intuito de descoberta de estados 

corporais que se mostram por meio dos entraves na movimentação. Um exemplo 

desses entraves consiste, por exemplo, no medo, que pode ser reconhecido 

quando, em roda ou em exercícios em duplas, teme-se cair ou perder o 

equilíbrio, sobretudo quando tenta-se desviar das rasteiras, ou abaixar-se – 

quando necessário – e não responder a um contragolpe. Isto na capoeira. No 

caso das mulheres idosas, pudemos identificar que os códigos da capoeira são 

propostos, assim como outras técnicas, mediante práticas e modalidades dança. 

Todavia é a noção de “capoeira emancipatória” que é fomentada em todas as 

aulas. 

Estes códigos são apreendidos, quando dentro de um jogo, de capoeira 

ou na dança, mais propriamente, tais inseguranças são reconhecidas, como 

marcas no corpo, e isto acontece quando tais entraves são identificados pelas 

próprias mulheres (alunas), iniciando, a partir de então, um gradual processo de 

emancipação.  

Neste processo de conhecimento do próprio corpo é possível 

(re)descobrir, em contribuições das ações em capoeira/dança, um movimento 

adormecido que se conecta às histórias de vida, revelando não apenas a 

consciência das opressões sofridas, mas também no reconhecimento dos papéis 

dos opressores e oprimidos que se estabelecem na construção social de mundo 

(FREIRE, 2012).  

A dicotomização dos conceitos, nas danças, e na nossa própria vida, é 

comum: corpo e mente estão separados. Geralmente, as afirmações se dão por: 

“fez bem para a mente e para o corpo”.  Nesta pesquisa, porém, compreende-se 

corpomente, ou corponectivo (RENGEL, 2019, 2007) em uma relação contínua 

de ações e reações. É plausível, portanto, a condução do trabalho junto às 
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mulheres da terceira idade nesta perspectiva da não separação, em ativadores 

da percepção em (re)descobrir o corpo como um todo integrado.    

(...) incessantemente é necessário frisar que, por mais que falem, 
escrevam, realizem-se colóquios, congressos e que haja dados 
empíricos provando que o corpo é uma integração corpo e mente, tal 
situação não é evidenciada na educação e nas mídias convencionais. 
Sabe-se, com referência nos estudos e conhecimentos adquiridos em 
pesquisa in vivo das Ciências Cognitivas, que mentes e corpos não têm 
que se “integrar, são integrados. (RENGEL, 2007, p.36-37, grifado 
pela autora).  

Neste sentido, compete apontar que a “capoeira emancipatória” traz o 

lugar da escuta, a apreensão dos saberes compartilhados durante as aulas. 

Desta maneira, as vivências, em suas propostas teórico-práticas, incentivam 

novas percepções diante do mundo, relacionadas, principalmente, ao 

engajamento político-social por meio da dança. Neste entendimento, o 

rompimento possível com as práticas tradicionais em dança, abarcados pelas 

ideias libertárias de Paulo Freire, proporciona um pensamento crítico-reflexivo e 

uma inquietação para um entendimento mais abrangente sobre o sistema que 

nos rege. 

A tríade que se revela opressora: o capitalismo, o colonialismo e o 

patriarcado são forças que se organizam em categorizar as pessoas e em qual 

classe social devem estar inseridas. As mulheres, em especial, fazem parte do 

grupo em que são subjugadas e oprimidas perante os direitos sociais. Quando a 

percepção se aguçou neste sentido, houve uma nova busca em relação à dança, 

para um posicionamento de resistência ao sistema e o encorajamento para 

enfrentá-lo a partir também de propostas emancipatórias.  

Apesar de serem omnipresentes na vida dos humanos e das 
sociedades, são invisíveis na sua essência e na essencial articulação 
entre eles. A invisibilidade decorre de um sentido comum inculcado nos 
seres humanos pela educação e pela doutrinação permanentes. Esse 
sentido comum é evidente e é contraditório ao mesmo tempo. Todos 
os seres humanos são iguais (afirma o capitalismo); mas, como há 
diferenças naturais entre eles, a igualdade entre os inferiores não pode 
coincidir com a igualdade entre os superiores (afirmam o colonialismo 
e o patriarcado) (SANTOS, 2020, p. 12).  

Desta maneira, esta pesquisa em dança se posiciona na afirmação de que 

a dança deve ter a função do compromisso social de preparar sujeitos sociais 

ativos, nesse caso, as mulheres, para as lutas cotidianas em que estão inseridas, 

articulando possíveis transformações, ainda que nucleares de suas vidas. A luta 
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pela emancipação é também uma postura política de resistência, na afirmação 

de que a ação política na dança tem a força de romper imensas e históricas 

barreiras de uma única verdade (GOMES, 2012).  

Tais transformações são ações que se empenham de maneira coletiva em 

um processo de construção de mudança. Por meio da dança é possível que se 

encontrem caminhos em que os conhecimentos não oprimam e desencorajem 

essas senhoras. As mulheres da terceira idade são coparticipativas em um 

desejo referente a uma realidade igualitária para todos.  

Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me 
adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um 
certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que 
tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas 
com ela coerentes. (FREIRE, 2000 p. 33)  

As vivências em “capoeira emancipatória” de Mestre Zambi permitem 

entender o quanto os laços afetivos são possíveis entre educador e educando, 

na medida em que o respeito, a fraternidade, a solidariedade são estratégias de 

acolhimento para a emancipação do corpo. Há uma preocupação, neste sentido, 

com os contextos e as histórias de vida dos alunos. Trata-se, na verdade, de 

uma postura que rompe com a ideia de “quem sabe mais ou menos” dançar, 

debruçando-se, portanto, em compreender os saberes diferentes e as diferentes 

possibilidades de se conhecer de cada ser humano (FREIRE, 2012).  

Freire (2000) deixou como legado a conscientização das pessoas como 

agentes transformadores da própria realidade social na qual estão inseridas. 

Trata-se de uma consciência crítica desenvolvida por meio da reflexão, do 

diálogo, da troca de experiências e da partilha de saberes vivenciados 

diariamente. Os educadores e as educadoras, que se inspiram nestes ideais, 

abrem caminhos para que outras pessoas também sejam fios condutores por 

meio de fazeres que permitam transformações de si próprias, do outro(a) e do 

ambiente.  

Assim, novamente, referenciada na “capoeira emancipatória” esta 

pesquisa em dança também se posiciona como agente transformador na 

sociedade, já que:  

O espaço que buscamos na atual investigação perpassa novos 
caminhos, encontros, reformulação e aceitação do novo. Nele, a busca 
é pela liberdade corpo-movimento no aprendizado da capoeira, o qual 
visa a configurar-se numa vertente pouco explorada, não rotulada, 
oposta aos estilos já conhecidos, honradamente deixados pelos 
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mestres da nossa cultura. Discutimos caminhos e meios, não o fim 
representado pelo esgotamento de outras possibilidades esféricas do 
corpo (GOMES, 2012 p. 38).  

 

1.2 - O “Jogo da Construção Poética” 

A Professora Doutora Lara Rodrigues Machado, pesquisadora e Mestra 

de Capoeira propõe que:   

Em nossas pesquisas, sempre voltadas às tradições culturais afro-
brasileiras, convivemos com corpos em busca de identidade e 
propriedade de tudo que é de seu “povo”; esses corpos nos trazem 
imagens de corpos resistentes. Portanto, devemos estar bem atentos 
aos detalhes, pois, por trás de toda força, alegria e beleza, está, muitas 
vezes, a dor. Observamos isso não apenas na capoeira, que já traz 
esse aspecto de maneira mais aparente, mas em várias outras 
manifestações populares, pois os corpos contam histórias e suas 
histórias são desenhadas por caminhos difíceis, repletos de muita luta 
e sofrimento (MACHADO, 2008 p. 34).   

Quando estudante da Licenciatura em Dança em 2014, participei do 

Grupo de Dança Contemporânea da Escola de Dança da UFBA7 - Núcleo Iperó, 

dirigido pelas Professoras: Lara Rodrigues Machado8, Inaicyra Falcão9, Maria 

da Conceição Castro10 e Marli Sarmento11. A proposta foi um trabalho de 

investigação em dança e pesquisa direcionada às obras do escritor, artista 

plástico e sacerdote afro-brasileiro Deoscóredes Maximiliano dos Santos, 

conhecido popularmente como Mestre Didi.  

                                                           
7 O grupo de Dança Contemporânea da UFBA, que surgiu em 1965, mantém-se até hoje em 
atividade – apesar de alguns períodos de recesso. De acordo com as suas diretrizes, o trabalho 
artístico do grupo tem buscado valorizar os estudantes da Escola de Dança, pretendendo com 
isso, oportunizar a vivência do trabalho artístico. 
8 Professora Associada do IHAC, do Centro de Formação em Artes da Universidade Federal do 
Sul da Bahia. Professora Colaboradora do Programa de Pós-graduação em Dança da UFBA. 
Professora Colaboradora do Programa de Pós-graduação do Departamento de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN. Possui Graduação em Dança (1994), 
Mestrado (2001) e Doutorado (2008) em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas 
- SP (UNICAMP) e Pós-doutorado na UFRN (2016-2017).  
9 Inaicyra Falcão dos Santos (Salvador, Bahia) é uma cantora lírica, professora doutora e 
pesquisadora das tradições africano-brasileiras, na educação e nas artes performáticas no 
Departamento de Artes Corporais da Unicamp. É filha de Mestre Didi e neta de Mãe 
Senhora, Iyalorixá do Candomblé.  
10 Maria da Conceição Castro Franca Rocha. Mestre em Educação. 
11 Marli Sarmento possui curso de Magistério Primário de Dança pela UFBA (1961), curso de 
Dançarino(a) Profissional pela UFBA (1962) e Magistério Superior de Dança (Licenciatura) pela 
UFBA (1968). Especialização pelos créditos concluídos no curso de Mestrado em Etnologia da 
Dança (1978-1980) na UCLA/USA. Professora dos Departamentos de Integração e Educação 
Artística, de Técnica e de Teoria e Criação Coreográfica (1969-1991); professora e coordenadora 
do curso de Especialização em Coreografia e Performance da UFBA (1985-1991). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor_l%C3%ADrico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutoramento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deosc%C3%B3redes_Maximiliano_dos_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3e_Senhora
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3e_Senhora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iyalorix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
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Foram meses de trabalho, em processos intensos de laboratórios em 

dança guiados pela Professora Doutora Lara Rodrigues Machado, com seu 

método “O Jogo da Construção Poética”. Tivemos aulas de dança com as 

Professoras Maria da Conceição Castro Franca Rocha e Marli Sarmento. E 

ainda ensinamentos acerca das manifestações culturais e os trabalhos do 

Mestre Didi com a Professora Doutora Inaicyra Falcão. 

O processo de dança do Núcleo Irepó, desde a audição, os processos 

criativos e estudos do corpo direcionados pelas professoras citadas até às 

apresentações artísticas, e a proposta metodológica do “Jogo da Construção 

Poética” tratam de emancipação também e, portanto, cria-se uma relação com a 

noção de “capoeira emancipatória”.  

O “jogo da construção poética” deu início a diversas trajetórias artísticas, 

vivenciados por muitos intérpretes, cada qual em seu tempo-espaço. Esta prática 

incentiva a arte como realização de anseios, que reconhece a ancestralidade e 

compreende o corpo, no constante exercício de rememorar e valorizar a 

identidade cultural.   

Os processos de criação se dão a partir do improviso, das descobertas 

dos movimentos em diálogos entre os intérpretes. A proposta do jogo é com a 

“(...) relação entre o corpo do intérprete e outro estímulo qualquer, realizando-se 

entre duas pessoas, em uma pessoa e determinado elemento cênico ou entre 

um corpo e uma imagem” (MACHADO, 2017, P. 66).  

O jogo também pode ser compreendido como a liberdade, a evasão da 

vida real, a limitação, o isolamento, a tradição e a ordem (HUIZINGA, 2007). Vem 

(o jogo) de uma roda da capoeira, por exemplo. Nos processos criativos em 

dança, a partir da proposta o “jogo da construção poética”, os jogos da roda de 

capoeira são estudados, reestruturados, discutidos em um compartilhamento 

coletivo, transformam-se em sequências coreográficas que se entrelaçam nas 

relações entre os intérpretes. Os laboratórios de criação em dança e exercícios 

de improvisação, assim como pesquisa de campo, são etapas que se 

complementam para o tema escolhido a ser trabalhado. 

Nesta proposta, os diálogos entre os corpos, que vão se tornando 

possíveis, orientam uma movimentação que, atenta, é capaz de invadir todo o 

espaço, em diferentes direções e níveis. “Virando” de cabeça para baixo, 
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avançando, recuando, gingando, encontrando outros eixos e se desdobrando em 

outras possibilidades.  

Esta permissão de jogar permite que novas danças aconteçam em um 

processo de autoconhecimento e libertação. Em outras palavras: “(...) algo que 

integra os próprios intérpretes, uma vez que tudo passa por eles, no intuito de 

verem a si próprios como corpos em interação com o mundo ao seu redor” 

(MACHADO, 2017, p. 71)  

A movimentação que pode nascer a partir do “jogo da construção poética” 

nasce em laboratórios dirigidos no processo de dança, desenvolvimento que me 

surpreendia a todo momento, principalmente ao reconhecer que existe uma 

dança abafada pelos ensinos tradicionais e preconceitos que podem se dissolver 

aos poucos nesse processo.  

A potência que se revela no corpo permite uma manifestação da 

autoestima e da autovalorização das danças geradas; a noção de coletividade 

se transforma em momentos de criação. No coletivo, ao se trabalhar a noção de 

respeito para com as pessoas, revela também uma maneira de acolhimento aos 

conhecimentos diversos que se propõem se construídos conjuntamente. O 

coletivo é compreendido como atividade social.  

Ainda que esta pesquisa compreenda a importância das singularidades 

e o reconhecimento de si, assume-se também a responsabilidade de 

compreender que, quando grupos minoritários se engajam em uma proposta de 

mudança social, há um fortalecimento simultâneo desses sujeitos, uns com os 

outros, em defesa de igualdade. Assumir este posicionamento frente aos 

ataques causados por inúmeras cobranças acerca do corpo que dança, é por 

onde o acolhimento ao público da terceira idade também acontece.  É comum o 

desmazelo social perante o ser velha(o), por isso é imprescindível a vivência do 

coletivo em sua maneira íntegra e de cuidado com o próximo.   

Compete registrar que a noção de coletivo que permeia esses estudos 

não se caracteriza pela falta de lideranças, mas se se estabelece na 

descentralização do poder em funções distribuídas ao desejo das pessoas. Nas 

aulas com a terceira idade, por exemplo, as tarefas se distribuem em ações 

simples, em que cada aluna pode se sentir à vontade para realizar. Esta maneira 

de aprendizado também é uma noção da convivência em comunidade, o que faz 
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parte das pesquisas de campo realizadas durante o processo de criação do 

Núcleo Irepó.  

Assim, do processo criativo “Irepó”, por exemplo, é trazida para as aulas 

de danças com as idosas várias linguagens artísticas, como a poesia, as 

composições musicais e o canto. São encontradas outras técnicas do movimento 

para simbolizar os vários elementos da natureza como as árvores, os pássaros, 

as cobras, os búfalos, entre outros.  

Figura 1 - Apresentação do Grupo de Dança Contemporânea da Escola de Dança da UFBA – 
Núcleo Iperó. Espetáculo: “Oná Metá”. Intérprete: Marília Daniel.

 
Fonte: Arquivo pessoal. Salvador (BA), 2014. 

 Assim, estes elementos trabalhados nas possíveis construções de 

sentidos mediante a referida técnica são reveladores de expressões poéticas 

capazes de criar caminhos de liberdade subjetiva nas pessoas que a realizam. 

Nesta direção: 

Podemos dizer, então, que esse “jogo da construção poética” 
depreende “sentidos” por meio da liberdade de criar e de romper com 
as regras conhecidas. A partir desses “sentidos” - os quais acreditamos 
que são trabalhados em função poética e constituem “verdades” para 
cada um dos corpos envolvidos -, constroem-se possíveis relações 
cênicas entre os intérpretes. O fato do intérprete, nesse processo 
específico, sentir-se na liberdade de quebrar as regras da capoeira e 
ao mesmo tempo ter o outro para se relacionar através do “jogo”, nos 
traz a sensação de “dançar jogando” e/ou “jogar dançando”. 
(MACHADO, 2008, p.47)  



 

25 
 

A danças que nascem nesses processos de criação, carregam sempre o 

intuito de estarem vivas, ligadas ao movimento da vida, ao tempo presente, às 

histórias que chegam pelos intérpretes, que são marcadas pela peculiaridade, 

as quais, por muitas vezes, surpreende, uma vez que está atrelada a novas 

descobertas, especialmente porque as danças que surgem são “danças de 

gente! ” (MACHADO, 2017, p.27). 

Nesta perspectiva, o “jogo da construção poética” é trabalhado com a 

terceira idade a partir da quebra das limitações dos espaços, engessado pelo 

próprio ensino tradicional, ou seja, na construção de novas formas de se 

estabelecer a relação aluno-professor, cuja finalidade consiste na participação 

ativa e inclusiva das idosas, no estabelecimento de laços para criar uma poética 

no desenvolvimento de valores, na percepção do outro, no respeito com a 

natureza e com a coletividade. 

Portanto, o “jogo da construção poética”, agregado à “capoeira 

emancipatória”, permite mexer o quadril preso, as ideias e sentimentos presos, 

e se orgulhar disso. Transformar os dedos em chifres para furar uma realidade 

tão cruel. A coluna ereta, os pés firmes, os joelhos flexionados, a bacia ágil e 

protetora, os olhos desconfiados e as rasteiras impulsionadas para receber as 

turbulências do mundo. 

A dança se instaura a partir do movimento enquanto rito, 
manifestações de sentimentos, expressados no estado do copo extra 
cotidiano. A tradição e a contemporaneidade costuraram elos, como 
numa colcha de retalhes, a qual cada parte (retalho) traz características 
próprias, formando um corpo coletivo que pulsa pluralidades culturais. 
Mistos, gestos, sons, danças, afetos e narrativas de vida emergiam da 
relação dinâmica dos artistas pesquisadores durante laboratórios 
direcionados de criação. O jogo da construção poética valoriza as 
trocas de experiências, transcende configurações engessadas e 
abrange o contexto no qual os dançarinos estão envolvidos. O Jogo 
permite ao interprete ser o criador de seu processo. Da relação com 
outros corpos emergem diálogos, fricções e inquietações que podem 
ser estruturados enquanto elementos cênicos. Poéticas que se 
comunicam com diferentes contextos e oferecem ao público fruído a 
possibilidade de tecer uma gama de conexões críticas12. (MACHADO, 
2017 p. 167)  

O “jogo da construção poética” se debruça, do mesmo modo que a 

“capoeira emancipatória”, sobre o relacionamento e o cuidar de si, cuidar da 

natureza, cuidar das relações em nossas vidas. Reconhecer as fragilidades das 

                                                           
12 Depoimento de Andreia Oliveira, Salvador (BA), 2014. 
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pessoas em seus processos de criação, e em como suas participações em aula, 

são maneiras de criar laços de amizade e de trocas necessárias para o coletivo. 

Para Machado (2017), existe um afetar que é ação de sensibilizar e comover, 

deixando impressões e marcas, que vão além das estruturas e dos 

planejamentos de um determinado espetáculo. A professora carrega, em sua 

atividade, a expressão “professor de alma”, que caracteriza os guerreiros que 

enfrentam os espaços e tentam propor o diferente, em caminhos de buscas 

conjuntas, orientadas pela escuta do outro. Esta proposta metodológica é um 

importante reconhecimento de que a educação não-tradicional, por meio da 

dança, é caminho possível e fértil para o (re)descobrimento do corpo, das 

potências, da vida que pulsa.  

Nos encontros com as senhoras, há um propagar deste afeto que ajuda 

o processo. Trata-se da perspectiva adotada por Professora Lara e Mestre 

Zambi, os quais buscam maneiras de propor outras formas no ensino da dança 

e da capoeira, respeitando as histórias de vida de cada um, convergindo para 

uma educação emancipatória.  

Sem dúvida, há muitas maneiras de se ensinar capoeira e danças. Porém, 

este trabalho busca agir, nas aulas com as senhoras, com a finalidade de 

contribuir para que cada praticante possa mergulhar em seu próprio interior, com 

autonomia e autoconhecimento, visando percorrer um caminho de descobertas 

de suas características que incentive a criatividade e o trabalho de grupo. Busca-

se, assim, um aprendizado implicado no contexto político-social e nas 

possibilidades criativas daquele corpo que dança.  

Por isso, os preparos físicos tão exigidos por muitos mestres de capoeira, 

os quais dão importância a perfeição em sua execução e cobra dos alunos 

excelência não é o que se discute nestes estudos. A capoeira que se revela 

como premissa de uma (re)descoberta de si mesmo dialoga com as 

possibilidades do estudante para um fazer que tenha ligação com suas 

necessidades para além das formas físicas e perfeccionismo. 

O caminho que se estende quando as propostas metodológicas se 

preocupam em orientar e acolher as pessoas, em suas diferentes capacidades, 

é mais uma característica da emancipação que acontece em ações artístico-

educacionais.      
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1.3 - Um corpo jubiloso  

 O sistema político-social colonizador, capitalista e patriarcal oprime as 

pessoas de tal modo, a ponto de atingir diretamente suas existências no 

mundo. Sua expansão, opressora e cruel, faz com que diariamente 

desacreditemos de nossos potenciais, em constantes estratégias de 

atravessamentos aos corpos e suas expressões. Na dança, revela-se uma 

dessas opressões, dentre muitas maneiras de afetar negativamente as 

pessoas que dançam, como é o caso da uniformização dos corpos, das 

cobranças de padrões estéticos, que não dão vazão à pluralidade em seus 

contextos históricos-sociais.   

Embora os profissionais em dança busquem por práticas educacionais 

contemporâneas e estão cada vez mais alimentadas em tentativas de ensinos 

não tradicionalistas, ainda somos acometido(a)s por posturas hegemônicas em 

fazeres artísticos-educacionais. Percepções que podem transformar modos 

cognitivos, podem também criar uma vontade autônoma de resistência aos 

padrões pré-estabelecidos na dança em compreensão ao que se desvenda 

diante das muitas discriminações causadas por forças do sistema.  

Em uma nova aprendizagem do corpo que “não se trata de mera 

ignorância, mas de estranhamento e tensão entre o saber anterior e a 

experiência presente” (KASTRUP, 2001), as aulas são direcionadas a partir de 

demandas, no sentido de fortalecer a causa do não-constrangimento dos 

saberes diversos e a (re)descoberta de um júbilo existente e pronto para se 

expressar.  

Assim, a questão então se fez (se faz) em: o que seria um “corpo perfeito” 

para a dança? Os padrões estéticos os quais as pessoas tentam se encaixar, 

vão além da dança. Eles são resultados de um conjunto de manifestações 

socioeconômicas que tenta vender a imagem da “perfeição”. Deve-se seguir um 

conjunto de combinações que vão fazer com que as pessoas sejam bem vistas 

na sociedade. Há vários recortes diante destas categorizações, como gênero, 

raça e classe, o que ainda mostra as diversas rachaduras e especificidades 

presentes.  

Em relação à terceira idade, inúmeras questões podem ser refletidas 

sobre o ser velha (o) e o “corpo perfeito”, mas principalmente pontuar, neste 
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momento, que ter a eterna juventude é uma maneira de contradizer o processo 

natural do envelhecimento. Procedimentos estéticos e a venda de fórmulas 

milagrosas são de tamanha cobrança e opressão, capazes de inibirem as 

pessoas na velhice, principalmente as mulheres. Enquanto mulheres, a 

percepção sobre nós mesmas é pautada a partir dessa pressão estética pré-

estabelecida. Em uma configuração ilusória sobre nossas características físicas, 

cronológicas e étnicas, o controle, a repressão, a culpa que nos é causada, 

acarreta inúmeras humilhações e nos cala, desígnio certo de uma das forças do 

sistema: o patriarcado.   

Por isso, o empoderamento feminino é necessário, pois reage a favor das 

mulheres, principalmente, porque somos parte de uma transformação social a 

favor da não intimidação de como somos. Quando uma mulher se autovaloriza, 

fragiliza o poder masculino enquanto força estabelecida.  

Empoderamento é um instrumento de luta social que nasce com uma 
conscientização profunda de quem somos, sobre como os problemas 
da sociedade influenciam nossa vida, e até que ponto absorvemos 
esses problemas. É um questionamento das relações do mundo onde 
a gente vive e não pode haver uma dissociação entre o 
empoderamento coletivo e individual. É uma relação simbiótica. Se 
empoderar é dar poder, a gente precisa discutir o que entendemos 
como poder e até que ponto isso construiu as relações desiguais da 
sociedade (BERTH, 2018). 

Não caber no “corpo-perfeito” e aceitável, principalmente na dança 

tradicional, são conflitos que, por anos, (nos) oprimem.  

*** 

Uma mulher alta, de ombros largos, seios e quadris fartos, braços longos, boca 

carnuda, nariz fino, olho pretos, silhueta com curvas, mãos grandes e coxas roliças não serve 

para dançar? Essas características físicas que são únicas e pertencentes a mim, por vezes, 

foram discriminadas pela dança tradicionalista. 

*** 

Felizmente, a relação com uma dança emancipatória pode expandir 

outras perspectivas, as quais se projetam nesta pesquisa.   
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Figura 2 - Imagem do solo: “O que fazer com o que fizeram de nós?”. Intérprete: Marília Daniel. 
Fonte: Foto de Gilucci Augusto. Espaço Xisto (BA). Salvador (BA), 2016. 

 

Nesta perspectiva da percepção sobre diversidades dos corpos, o 

Professor Boaventura de Souza Santos (2019) contribui nesta pesquisa em uma 

diferenciação entre eles.  

Entre as possibilidades infinitas de diferença corpórea, as 
epistemologias do Sul interessam-se por três tipos de corpo: o corpo 
moribundo, o corpo sofredor e o corpo jubiloso. Não se trata de estados 
de ser abstratos. Esses corpos explicam as principais condensações 
do impacto de relações sociais perversas sobre corpos racializados, 
sexualizados e mercantilizados. (SANTOS, 2019) 

Sob um aspecto, o “corpo sofredor” é aquele que sobrevive e persevera 

na luta apesar do sofrimento nas opressões; por sua vez, o “corpo moribundo” é 

o corpo do fim provisório da luta e aquele que continua a lutar noutro corpo vivo 

que luta. E, finalmente, o corpo jubiloso é o que se regozija com o prazer, a festa, 

o riso, a dança, o canto, o erotismo, tudo em celebração da alegria do corpo 

(SANTOS, 2019). 

Quando o “corpo jubiloso”, especificamente, citado por Boaventura 

(2019), ilustra e enaltece os corpos que dançam e festejam, mesmo diante das 
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lutas, cujo viés é tratado por esta pesquisa, este corpo também se debruça em 

perceber os júbilos presentes nas mulheres da terceira idade. Quando o júbilo 

se manifesta, é possível que se reconheça um corpo vivo, atento às complexas 

e difíceis permanências de vida. Enquanto mulheres, avós, mães, se 

responsabilizam em cuidar da casa, dos netos, dos filhos; em uma posição de 

organizadoras, mediadoras das relações familiares, provedoras e submissas. 

Por muitas vezes, lamentam as exaustivas tarefas por terem de “dar conta de 

tudo”.    

Quando as posturas artístico-educacionais em dança se preocupam com 

os contextos histórico-sociais, é permitida a valorização das pessoas, o 

reconhecimento de suas lutas, abrindo espaços para o júbilo presente, que são 

incentivados a serem expressos em modos de danças.   

Por muitas vezes, as senhoras relataram sobre seus contentamentos em 

poderem dançar e participar de uma aula em que se regozijam, encontrando 

maneiras de resistir às realidades de que fazem parte. Segundo o professor 

Boaventura de Sousa Santos (2019), um corpo jubiloso se alegra diante das 

lutas. Enfrenta as angústias e os cansaços com celebrações. Compreende a 

importância de que assim podem encontrar fôlego para a próxima transgressão.    

O júbilo é indispensável na resistência. Estratégias em dança que agucem 

a alegria propõem um extravasamento nas dores e angústias, quando a 

opressão constante tenta destituir as conquistas e as batalhas legítimas dos 

oprimido(a)s.  

(...) alegria, o júbilo, a celebração e a festa como expressões da força 
vital exigida pelas lutas contra a opressão. São também afirmações de 
dignidade por parte daqueles que constantemente sofrem indignidades 
sem conta em sociedades injustas como aquelas em que vivemos. 
(SANTOS, 2019). 
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Figura 3 - Oficina de Dança para a Terceira Idade. Propositora: Marília Daniel.  

  
Fonte: Foto de Ana Beatriz de Moraes. Araras (SP), 2019. 

O conceito “corpo jubiloso”, de Santos (2019), instiga esta pesquisa, 

porque gritar, cantar, alegrar, dançar, celebrar, são valores que estão 

relacionados à coragem e à resistência. Reivindicar o corpo e valorizar seus 

diversos saberes é uma maneira de emancipá-lo junto às ideias e expressões 

plurais e de não-dominação. O júbilo também se revela pela potência que cada 

pessoa tem em uma afirmação de conhecer/autoconhecer, na compreensão de 

como é ser/estar como um todo, em um corpo valorizado em sua exuberância.  

Muitas mulheres tiveram suas conquistas históricas quando também 

reconheceram essa força degoladora de um sistema opressor. Em cada 

contexto, há uma luta objetivamente diferente, porém sempre com a intenção de 

dizer não às desigualdades e em busca de um corpo livre e potente perante à 

sociedade.  

Ao nos redescobrirmos potentes, percebemos que o mais importante não 

eram/são as questões relacionadas ao tamanho, formato, peso, cor, idade, mas 

sim eram/são as sensações, os funcionamentos, as reações, todo os espectros 

de sentimentos e saberes. O poder que temos quando somos reanimados é 

capaz de reavivar características torturadas e esquecidas. Assim podemos 
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encarar um novo momento de aprendizagens e conhecimentos, com outras 

possibilidades de existência no mundo.   

O júbilo, portanto, traz um vínculo significativo com os processos de 

ensino/aprendizagem na dança que têm o propósito de reconhecer e honrar os 

saberes que temos. Há resistência quando nos sentimos vigorosas, férteis e 

conscientes em uma luta contra o sistema de dominação de mundo:  

(...) o potencial contra hegemônico reside na articulação que buscam 
entre o compromisso visceral num gesto de socorro ou de cuidado 
incondicional e a luta política contra a raiz do sofrimento nas 
sociedades: a prevalência do capitalismo, do colonialismo e do 
patriarcado (SANTOS, 2019). 

As práticas libertadoras em dança possibilitaram um encontro com 

sabedorias que impulsionam para a renovação das pesquisas e dos fazeres 

artísticos/docentes. Busco, nesta pesquisa, o júbilo em uma relação de respeito 

e de engrandecimento aos saberes em constantes lutas diante das mazelas e 

das desigualdades sociais.  

A não-aceitação de uma verdade absoluta, principalmente dos poderes 

de manipulação e doutrinação, são motivos centrais para a condução em dança 

com as mulheres da terceira idade. Costuma-se pensar que o corpo é como o 

“outro” que cumpre suas funções, independente e alheio a nós, tornando-se 

assim uma presença ausente. Porém o corpo não é um objeto inerte do qual 

lutamos separadamente e reagimos às opressões.  

Em nós, sentimos as complexidades dos raciocínios e argumentos que se 

misturam em emoções, desgostos e alegrias, amores e ódios, festas e lutos 

(SANTOS, 2019).  

 

CAPÍTULO 2 – CONTEMPORÂNEO COMO UM SENTIDO DE 
MUNDO13   

Sobre el término “sentido del mundo”: es un 
término mucho más holístico que “visión del 
mundo”, ya que enfatiza la totalidad y 

concepción de los modos de ser.  
                                            Oyèronké Oyewùmí (2017, p. 83) 
 

                                                           
13 A autora Oyèronkè Oyewùmí chama a atenção para não só ver o mundo, mas cheirá-lo, ouvi-

lo, por isso “sentido de mundo”. 
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Existe uma conexão com o tempo atual que é manifesto na 

contemporaneidade como um jeito de permanência que não se descola do 

contexto de realidade. Realidade que “pertence verdadeiramente ao seu tempo, 

é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com 

este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, neste sentido inatual. 

” (AGAMBEN, 2009, p. 58).  

Este tempo, portanto, é o tempo do agora, o tempo contemporâneo como 

uma ideia filosófica, ou seja: (...) “uma questão fundamental a ser enfrentada de 

modo concreto (...)” (XAVIER, 2011, P.36). É um estado de perceber o tempo e 

suas congruências e sinalizá-los como e por onde podem ocorrer as 

transformações nas realidades do tempo-espaço.  

A dimensão contemporânea a este tempo percebe os contextos 

presentes e encontra possibilidades. Nesta pesquisa, a intenção é encontrá-las 

por meio da dança.  A percepção para a fresta na escuridão é pensamento em 

ser contemporâneo ao seu tempo, em uma perspectiva de possibilidades para 

uma conduta de ser-estar no mundo. 

Para o autor Giorgio Agamben, é necessário que se sinta pertencente 

ao agora. O agora é o tempo do já. Este tempo que carrega suas afirmações, 

suas congruências, seus problemas, suas questões, entre tantas outras 

características. Para ele, a contemporaneidade é:  

uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 
mesmo tempo, dele toma distâncias; mas precisamente, essa é a 
relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e 
um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a 
época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não 
são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-
la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (AGAMBEN, 2009, p. 59, 
itálico do original). 

É importante reconhecer as desilusões enfrentadas no tempo do agora. 

Elas que vêm carregadas de frustações que incentivam uma sensação de 

melancolia e de desesperos. Por isso, deve-se tratar este tempo com sua devida 

importância, mas não um debruçar sofredor a ele. Esta prática artístico-

educacional se configura atentamente ao que vivemos na contemporaneidade 

na perspectiva da transformação.   

Ao encararmos o tempo presente, faz-se necessário um posicionamento 

em ações coerentes à atualidade. O contemporâneo ao seu tempo compreende 
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que a estagnação e a conformidade não devem protagonizar situações 

vindouras. Ao contrário disso, ele sente a necessidade da busca pelas frestas 

para criar e tentar estabelecer outras maneiras de viver.  

Nesta busca pelas possibilidades, percebe-se o quanto é indispensável 

irmos a favor de um posicionamento que proporcione oportunidades de 

aprendizados e de convivências sadias para uma sociedade mais justa.  Cada 

contemporâneo a seu tempo pode ter em suas ferramentas para uma reinvenção 

de mundo. Desta maneira, múltiplas existências se configuram em trocas e 

partilhas que se fortalecem. Neste sentido, essa pesquisa em dança carrega 

suas características pertencentes ao agora. A dança, portanto, é a ferramenta 

para que uma reinvenção de mundo aconteça. Transgredimos as dores 

causadas (já mencionadas), sobretudo aos poderes político-sociais que nos 

regem.  

Neste tempo presente, carrego a afirmação de que as percepções diante 

do mundo são de resistência ao sistema que oprime formas de existências não 

hegemônicas (SANTOS, 2020). Continuamos uma luta de resistência a partir da 

dança. E esta luta se fortalece quando o pensamento renovado em relação às 

mulheres da terceira idade é também contemporâneo.  

Há a compreensão de que a dança pode ser um caminho para a 

emancipação atrelada em renovações, redescobertas, coletividades, 

possibilidades, e, para além disso, a percepção de que a velhice não precisa 

estar relacionada à morte, mas sim à vida. Há a constante reflexão em como 

prosseguir esta pesquisa, viva e fluida, para se adaptar ao tempo atual. Somos 

pertencidos ao agora, pois é por ele e a partir dele que recebemos as 

incongruências deste século. Não há possibilidade de estarmos neste momento 

presente e não sermos atingidos por ele. Em outros termos: “um homem 

inteligente pode odiar seu tempo, mas sabe, em todo caso, que lhe pertence 

irrevogavelmente, sabe que não pode fugir a seu tempo” (AGAMBEN, 2009, p 

59). É desta maneira que compreendemos as dificuldades como uma 

oportunidade de mudança, de crescimento, de liberdade e de novas ideias para 

nossas práticas artístico-educacionais, e também nossa compreensão de 

mundo. Isto se deve pelo fato de assim reconhecemos uma realidade e a 

transformarmos conforme nossas capacidades, vontades e interação coletiva.  
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O interesse desta pesquisa é o pensamento contemporâneo em direção às 

potências destas mulheres idosas. Assim compomos um possível roteiro de 

aulas, em que os encontros se tornem sensíveis, na intenção também da escuta, 

pois é imprescindível “olharescutando” e “escutarolhando”, já que “(...) 

comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num 

contraponto (...)” (ALVES, 2013, p. 2). 

Ao perceber este tempo e suas necessidades, reconhecemos um poder 

pré-estabelecido. Encontrando as possibilidades que se escancaram através 

deste século. Assim, uma perspectiva diferente pode abranger uma valorização 

e uma credibilidade direcionada a este público. 

As possibilidades encontradas na escuridão nos emergem em 

compreensões de mundo e assim encontramos bifurcações que fomentam esta 

pesquisa em dança. 

Perceber no escuro do presente essa luz que procura no alcançar e 
não pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. Por isso os 
contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é, antes de 
tudo, uma questão de coragem: porque significa ser capaz não apenas 
de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber 
nesse escuro uma luz que, dirigida por nós, distancia-se infinitamente 
de nós. (AGAMBEN, 2009, p. 65.)  

Nos dedicamos a favor do tempo presente para que a dança seja uma 

ação de possibilidades, de contribuições e mediações, de autonomia e ética. 

Permite, portanto, um lugar atencioso às casualidades, aos improvisos do 

tempo-espaço, ao que as pessoas podem nos oferecer enquanto ensinamentos 

e saberes plurais. “Ser contemporâneo” é, portanto, um conceito do qual nos 

apropriamos para esta proposta artística-educacional. Assim nos percebemos 

potentes para que toda conduta de resistência e transformação seja ação 

coerente na emancipação das mulheres da terceira idade.  
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2.1 - Uma velhice contemporânea 

 

Figura 5 - Encontro com Dança – Viva Saúde 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), 2010. 

Há um desconforto em dizer terceira idade, velhas ou velhos, uma 

problematização recorrente ao nos referirmos às pessoas acima dos sessenta 

anos. Nesta pesquisa, porém, há uma postura de afirmação quando 

reconhecemos este público específico, diante de um movimento de valorização 

e de consciência frente ao contexto social que pertencem.  Afirmar terceira idade 

e discutir a dança como meio de redescobertas do corpo é um posicionamento 

de resistência perante às ideias hegemônicas, totalitárias e autoritárias sobre a 

velhice. É fundamental que exista a sensibilização pelas causas que envolvem 

a terceira idade, pensando em seus direitos enquanto idosas e idosos. 

O paradigma social de que ser velho ou velha é um caminho à morte, ou 

de que a velhice é um momento em que as doenças agridem o corpo e 

impossibilita os afazeres, é uma convenção culturalizada. Neste seguimento 

que, compreendemos as escuridões e transformamos em conhecimento em 

dança na possibilidade de inspiração e um convite à contemplação.  

A terceira idade não deve estar à mercê das não-oportunidades e ser 

algo a ser “descartável” da sociedade. Reconhecer e assumir a idade é por onde 

se encontra possibilidades de luta, de enfrentamentos, de ações capazes de 

movimentar ideias e realizá-las, porque quando reconhecemos quem somos em 
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nosso tempo-espaço se torna mais desassombradas às questões a serem 

enfatizadas.         

O modo como nos relacionamos com o envelhecimento se manifesta 
também, de forma singular. Está conectado às nossas crenças, valores 
culturais, sociais e políticos e integralidade das experiências e da 
história de vida agregada e construída no trilhar da vida. A pessoa em 
seu processo de envelhecimento agrega fatores importantes que são 
os biológicos e culturais. Assim, a forma como entendemos e nos 
relacionamos com a velhice estará vinculada com a construção dos 
valores culturais presentes em cada sociedade. Devem, os valores, 
serem observados sob perspectivas do ponto de vista social, histórico, 
cognitivo e pertencentes a um determinado contexto e última fase da 
vida (COSTA, 2019, p. 37). 

Neste sentido, as percepções em dança para este público estão sempre 

aguçadas em encontrar caminhos possíveis para que se reconheçam na velhice, 

percebendo, obviamente, as dificuldades existentes, junto às possibilidades de 

(re)descobertas de si. Portanto, a reflexão sobre a velhice faz-se necessária, no 

sentido de que “envelhecer é viver um processo sem poder retardá-lo, alterá-lo 

e muito menos controlá-lo” (COSTA, 2019, P.37), pois estar na terceira idade 

ainda é, por vezes, encarado como um problema social.  

De modo geral, enfatiza-se a crença de que o envelhecimento tem de ser 

uma negação. Tal afirmação é usada como forma para vender produtos e 

soluções mágicas na intenção de alcançar a eterna juventude. Inúmeras 

pessoas, principalmente as mulheres, são cooptadas e se sentem insatisfeitas 

com a idade e com o que, de desagradável, a partir de uma imposição 

hegemônica de mercado, ela proporciona, como o enrugar da pele, cabelos 

brancos, “perda” da vitalidade, por exemplo. 

 O envelhecimento aguça nas pessoas o estranhamento e não a 

aceitação de um processo natural, e que todos nós estamos passando por ele, 

diariamente.  

Podemos perceber que a pessoa idosa não se constitui apenas pelo 
plano da cronologia, pois para entendê-la, faz-se necessária uma 
aproximação que abranja e a correlacione com aspectos que podem 
influenciar nas condições funcionais, mentais, culturais, familiares, 
afetivas e educacionais. (COSTA, 2019, p. 42). 
 

É muito comum também, por exemplo, ouvir expressões como “idosos 

não servem para nada”, ou “são pessoas doentes”. Vários profissionais da saúde 

ou educadores físicos, professores de dança, entre outros, ainda repetem um 

discurso preconceituoso e separatista.  
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O estatuto do idoso, de 1º de outubro de 200314, em seu artigo 20 afirma:  

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
em condições de liberdade e dignidade (ESTATUTO DO IDOSO, 
2003, Art. 20).  

 Quando há uma iniciativa em pensarmos a dança para a terceira idade 

como possibilidade de vida, o engajamento político-social também emerge das 

resistências necessárias para que este público seja percebido enquanto potência 

social. Uma luta se inicia pelo autoconhecimento e, por isso, buscamos a 

emancipação por meio da dança como uma estratégia que encoraja os sujeitos 

sociais para uma afirmação de quem são e em como podem estar no mundo de 

acordo com suas questões subjetivas e objetivas. Esta prática em dança se torna 

uma mediação de encontros delas com elas mesmas. Na tentativa de também 

não estarem alheias aos abusos sociais/ físicos/ emocionais, que certamente 

tenham sofrido, e assim encararem por meio da dança suas próprias 

obscuridades. 

Os questionamentos que surgem por serem mulheres e idosas na 

contemporaneidade são inúmeros e de grande importância a serem discutidos e 

salientados. Nesta pesquisa, os conceitos que nos regem encaminham em 

ações de dança em uma perspectiva de valorização ao público acima dos 

sessenta anos. Busca ser uma produção que rende experiências libertadoras, 

politizadas e conscientes, envolvidas de afetos e descobertas, para que a 

potência que há nessas mulheres reaja de maneira surpreendente, sábia, fértil e 

enriquecedora, contribuindo assim à igualdade de gênero, à coletividade e à 

democracia.   

Os fazeres artístico-educacionais encontram possibilidades também na 

comunicação constante com as pessoas em suas contribuições intelectuais, 

acadêmicas, populares, coletivas, democráticas, em um exercício constante de 

nutrir o agora com o que é coerente e em concomitância com as condutas desta 

pesquisa. 

 

                                                           
14 Lei Federal nº 10.741 de 1 de outubro de 2003.  
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   Figura 6 -  Oficina de dança para a terceira idade. Propositora: Marília Daniel. 

 

Fonte: Foto de Ana Beatriz de Moraes. Centro Social da Juventude Irmão Tarcísio – Araras 
(SP), 2019. 

 

 

2.2 - Uma dança contemporânea 

Muitas são as discussões e os conceitos relacionados à dança 

contemporânea, o que nos apresenta inúmeras vertentes. Os estudos 

relacionados ao corpo, e que permitem diversas linguagens acerca desta dança, 

apontam para vários caminhos possíveis. Nesta pesquisa, há uma tentativa de 

compreensão sobre o que é o contemporâneo (AGAMBEN, 2009) e como isso 

se direciona à dança contemporânea. O estudo neste trabalho se relaciona com 

os atravessamentos que aconteceram durante minha trajetória em dança e como 

isso se dilata e alcança as ações artístico-educacionais com as mulheres da 

terceira idade.  

Tais atravessamentos se dão, principalmente, com base em meus 

trabalhos com dança enquanto estudante da graduação na Escola de Dança da 

UFBA, em discursos e atitudes coerentes com aquilo que se é dançado. 

Propiciou-me também ser intérprete e criadora, bem como pesquisadora do 

corpo, reverberando no campo educacional um engajamento referente a uma 

dança de posicionamento político-social. Importante ressaltar também que as 
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ações em dança com estas mulheres não são limitadas em “danças 

contemporâneas”, ou seja, diversas danças são compartilhadas. Denomino de 

“dança contemporânea” uma dança que se pauta em um modo contemporâneo 

de sentir e pensar o mundo, tal qual a referência no filósofo Giorgio Agamben, 

por exemplo.   

Quando o conceito contemporâneo é deslocado de suas colocações 

conceituais, é possível estarmos nos referindo ao tempo atual, “mais 

especificamente atual no sentido do calendário e do relógio” (MURTA, 2012). E, 

em geral, quando se refere à arte, não importa o estilo e a procedência, mas se 

é feito no tempo do agora, é denominado de contemporâneo.  

Então, especificamente, tudo o que se dança nesse momento é 

contemporâneo? Vejamos o que diz Flor Murta:  

Mas se dizer pura e simplesmente que dança contemporânea é tudo 
aquilo que se faz hoje dentro dessa arte não basta, uma vez que isso 
designaria danças da contemporaneidade (nessa perspectiva que 
alinha atualidade e contemporaneidade), e não dança contemporânea, 
olhar para a relação estabelecida com o tempo em que ela se dá não 
deixa de ser uma pista para compreendê-la. (MURTA, 2012. p.13). 

Porém, para Almeida Neto, vale o questionamento:  

Será que a capacidade de provocar reflexão sobre o tempo presente é 
mesmo uma propriedade apenas das danças que devem/podem ser 
nomeadas como “contemporâneas” - o que, novamente, atribuiria o 
traço temporal ao entendimento de “contemporâneo”? Ou será essa 
uma questão ontológica da dança, sem exclusividade na 
contemporaneidade? (...) (ALMEIDA NETO, 2016, p. 31).  

Apresento, neste sentido, três trabalhos que trazem características do que 

argumento como parte de uma dança contemporânea nesta pesquisa.   

Em um espetáculo do Grupo de Dança Contemporânea da UFBA - 

GDC/2014 - Núcleo IREPÓ, sob direção da Professora Doutora Lara Rodrigues 

Machado, em que a pesquisa se deu a partir das obras do escultor e escritor 

baiano Deoscóredes Maximiliano dos Santos, o Mestre Didi, juntamente com 

outras linguagens artísticas como o canto e o teatro, as quais se relacionavam 

em cena, a necessidade em reconhecer e classificar o tipo de dança 

apresentada era constantemente lançada após as apresentações.  

Em outra ocasião, um solo orientado pela Professora Mestra Luciene 

Pugliese, em Laboratório de Corpo e Criação, no curso de Licenciatura em 

Dança da UFBA, intitulado “O que fazer com que fizeram de nós?”, em que a 
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movimentação fora inspirada a partir das tensões cotidianas e em como nos 

encontramos emocionalmente quando elas surgem, também havia a 

necessidade de compreensão do questionamento: de qual dança estamos 

falando? 

Na disciplina Metodologia da Pesquisa do Programa de Pós-Graduação 

de Dança da UFBA, sob orientação da Professora Doutora Lenira Rengel, foi 

proposto um trabalho em grupo a partir do texto Metodologias feministas e 

estudos de gênero: articulando pesquisa, clínica e política, de Martha Giudice 

Narvaz e Sílvia Helena Koller. A construção da cena se deu na perspectiva de 

compreensão do tempo atual e em como a dança se articula no pensamento 

crítico, na intenção de atingir o público de maneira que surjam questionamentos 

e reverberações a partir da crítica ao patriarcado e suas vertentes. 

Essas vivências identificam também o quanto as dúvidas sobre qual 

dança nos referimos são recorrentes e a importância de classificá-la para 

compreensão. “Isso é teatro?”, “Isso é teatro-dança?”, “Isso é dança 

contemporânea?”. Para suprir a necessidade de respostas, ou apenas na 

tentativa, Flor Murta diz:   

(...) essa dança indaga-se sobre sua natureza e desestabiliza suas 

próprias convenções, chegando a romper com os procedimentos 
esperados e com o que pode ser tradicionalmente reconhecido como 
dança. (...) O discurso da dança contemporânea teria como diferencial 
a perseguição (necessariamente) de uma pluralidade de referências 
que a constitua, apostando na hibridação constante (...) problematizar 
noções hegemônicas da dança, duvidar, desestabilizar suas verdades 
são questões que estão postas na cena da dança contemporânea. 
(MURTA, 2012, p. 15). 

Esta compreensão de dança contemporânea interliga várias linguagens 

para abranger um campo de conhecimento amplo. São muitos os eixos que 

conduzem as práticas em danças contemporâneas. Neste sentido, disserto 

sobre um lugar do plural, de diversas pessoas, desestabilizando o lugar de uma 

dança hegemônica, de um modelo de dança estabelecido para apenas um tipo 

de corpo. Existem percursos viáveis na dança em que podemos encontrar uma 

demanda aos corpos a partir de suas possibilidades e de suas próprias maneiras 

do movimento.  

A proposta desta dança contemporânea trata de possibilitar que toda e 

qualquer pessoa, neste caso a mulher da terceira idade, possa dançar. Desta 

maneira, fomentamos um pensamento flexível acerca dos processos criativos 
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em dança e em ações artístico-pedagógicas, que nos ocasiona, por exemplo, 

inúmeras ideias e posicionamentos político-sociais. Expandimos, então, nossas 

percepções referentes ao mundo por meio da prática em dança “(...) é 

confirmada como possibilidade desimpedida que preserva e enaltece a 

indeterminação e o risco, caminhos importantes para descobridores obstinados”. 

(XAVIER, 2011, P. 36). 

Nesta perspectiva, compreendemos que há uma democracia presente 

nesta prática em dança contemporânea. A democracia tem em seu conceito 

muitas definições, nesta pesquisa em dança ela vem como uma ação em que as 

mulheres da terceira idade tenham o espaço de fala e de escuta. Um ambiente 

aberto para que todas possam dançar, sem distinção. Que se sintam à vontade 

para expressar suas ideias e sentimentos, em uma troca constante de 

receptividade, acolhimento e respeito por suas histórias de vida.  

Como já viemos considerando desde o início, há um sistema político-

social opressor para estas mulheres e este sistema fomenta cotidianos 

repetitivos e mecânicos. A repetição é importante para o aprendizado, a 

convivência, a empatia, mas ao se tornar mecânica, no sentido de sem reflexão, 

leva, a grande maioria de mulheres à incompreensão de si mesmas, das outras, 

do coletivo. 

 Ao trazer uma dança contemporânea, ela pode abarcar em suas ações 

um processo de acarretar transformações pertinentes em um estímulo de 

mobilização de “(...) tempos-espaços potenciais para manifestações artísticas 

elaboradas e extremamente heterogêneas que entrelaçam corpo e ambiente, 

modificando-os” (XAVIER, 2011, P. 36).   

Nesta intenção, é fundamental que as práticas em dança sejam 

conduzidas em uma dimensão de conhecimento amplo sobre o que se dança, 

como e por que, em uma compreensão de que há maneiras de organização nas 

práticas que podem ultrapassar uma hegemonia. Para Murta:  

Isso já é indício de que uma das maneiras possíveis de se olhar para 
a dança contemporânea é justamente reconhecendo que a mesma é 
tecida pela diversidade. Mesmo propostas de compreendê-la a partir 
de restrições que possam vir a distingui-la, tais como o reconhecimento 
de determinados valores, certo modo de se organizar, sua índole 
questionadora ou crítica, entre outras, essas carregam consigo a 
diversidade; pois podem falar de proximidade de princípios, mas não 
de iguais. (MURTA, 2012, p. 50).  
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As motivações, de modo geral, que surgem a partir das possibilidades 

acarretadas pela prática em dança contemporânea, geram um trânsito também 

fluido entre corpo e ambiente. Esta dança pode proporcionar ao intérprete 

possibilidade de dançar conforme aquilo que o move. E este mover pode ser um 

estudo de conceitos, como um sentimento, uma memória, uma indagação, um 

sonho, um desejo, entre muitas outras sensações. Esta fluidez entre corpo e 

ambiente também é possibilidade desde inserção nos espaços que podem ser 

ocupados. Esta dança contemporânea permite que as pluralidades não estejam 

apenas em relação às pessoas, mas também aos locais de sua prática, sejam 

eles de formação, de vivências, apresentações, em projetos audiovisuais, entre 

outros.  

O pensamento hegemônico da dança, este que torna homogêneos 

corpos que dançam, em uma exigência constante de padrões estéticos e que 

aponta em direção apenas às salas de aulas ou grandes teatros para 

espetáculos, não condiz com esta dança contemporânea a qual permite expandir 

para além dos lugares comuns. 

Por isso é recorrente as ações desta dança com as mulheres da terceira 

idade em espaços que fomentem seus processos criativos em tentativas de 

expansão da percepção em relação a si mesmas e ao mundo.   

Trata esta dança contemporânea de um dançar que questiona e 

desestabiliza um conceito posto àquela apresentação ou àquela ideia. Ela pode 

também se caracterizar por “(...) uma nova maneira de sentir e criar ao fazer do 

corpo (sobretudo corpo em movimento), ao mesmo tempo sujeito, objeto e 

ferramenta do seu próprio saber (...)” (MURTA, 2012, p. 36). Abrange um caráter 

crítico que leva, comumente, estas mulheres a serem provocadas para reflexão 

de temas a serem discutidos a partir de dúvidas, questionamentos, 

espantamentos, reverberações, inspirações, indagações, etc, acerca daquilo 

que se é discutido em cena.  Para Rocha:  

(...) não é isto o que faz a dança contemporânea pedindo a seu 
espectador que ele invente um conceito de dança a partir da recusa 
(do artista e, por extensão, do espectador-crítico-curador) em dizer o 
que é (dança) e fazer a si a pergunta? (...) (ROCHA, 2007, p. 09).  
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2.3 – Esta dança contemporânea: sobre AUTONOMIA e ÉTICA 

Sob um viés de reflexões acerca desta dança contemporânea proposta 

pela pesquisa, a concepção de autonomia é ação emergente. Para Freire, “[...] 

ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção’’ (2018, p. 24). Não existem saberes melhores ou 

piores, mas, sim, saberes diferentes, os quais podem ser compartilhados. Há 

uma troca constante com as mulheres da terceira idade para que sejam 

valorizadas em suas ideias e acolhidas em seus conhecimentos. Percebe-se na 

autonomia uma potência de que as pessoas se reconheçam capazes de tomar 

suas próprias decisões e encorajamento em praticar a dança, pois não são 

intimidadas ou acuadas em seus saberes. Elas têm o ensejo para se 

expressarem em suas próprias vontades e opiniões, ainda que parte de um 

coletivo, pois as especificidades são importantes ferramentas para os processos 

criativos em dança e em ações artístico-educacionais.  

Em uma ação didática tradicionalista e no que nos diz respeito à dança, 

o trabalho com a autonomia é quase inexistente. E assim, torna-se novidade o 

poder de decisão e a compreensão de suas próprias reflexões a partir dos 

assuntos abordados. Por isso, nesta dança contemporânea, fomenta-se a 

autonomia na ação. São muitas as maneiras que as formas de autonomia podem 

ocupar nas práticas educacionais, o que nos interessa nesta reflexão é como as 

pessoas podem se reconhecer autônomas por meio da dança contemporânea. 

Ela é uma possibilidade de redescobrir seus próprios interesses. 

Quando em nossas práticas artístico-educacionais (as senhoras e eu) 

reconhecemos que não há uma hierarquia de conhecimento, mas, sim, uma 

troca de saberes diferentes, é quando as percepções em relação ao outro se 

transformam em valorizações, ocupando os espaços com/em dança. Se 

refletimos a partir de uma dança contemporânea de possibilidades, é coerente 

que nossas ações sejam de acolhimento e encorajamento, em uma concepção 

de que a autonomia se faz necessária aos processos educacionais em dança.  

Autonomia demanda ações que sejam praticadas. É importante um 

posicionamento perante as pessoas, os espaços, aos diversos saberes, em uma 

postura de respeito e responsabilidade.  Muitas danças são possíveis, mas vale 

o questionamento: quais as danças são coerentes com o discurso e que 
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verdadeiramente produzem um conhecimento emancipatório tão necessário à 

humanidade? É nesta perspectiva que nos reconhecemos em constante 

autoavaliação para que possamos ensinar/aprender uma dança que atravesse 

os enrijecimentos presentes em uma busca de ampliação e de condutas não-

hegemônicas.  

A ética está atrelada às posturas de generosidade e afetos, interligadas 

aos diálogos e acolhimento em trajetórias conscientes que nos conduzem ao 

autoconhecimento e, assim, reafirmamos a ideia de que todas as pessoas 

podem dançar.  

A dança contemporânea evidencia que escolhas estéticas revelam 
posturas éticas. Numa época de tantas barbáries impostas ao corpo, é 
preciso recuperar esta ética quando se escolhe fazer arte com o corpo 
- seja o seu, seja (principalmente) o dos outros. (TOMAZZONI, 2014, 
p. 02). 
 

 A ética é um valor que não se desmembra quando se pratica ou 

compartilha dança em seu caráter amplo. Acreditamos ser uma postura que 

antes mesmo de alcançar nossas atividades, faz parte da nossa maneira de 

encarar o mundo e pertencer a ele. Temos, nesse sentido, ações éticas na dança 

porque antes de reconhecê-la como prática e pesquisa, há uma conduta de 

respeito às pessoas e àquilo que elas trocam enquanto conhecimento. Por isso, 

faz-se imprescindível valores éticos ao refletirmos esta dança.  

Esta dança contemporânea proposta é prática artístico-educacional e se 

compreende necessária aos públicos disponíveis a praticá-la, o que é também 

uma maneira de existir. Não há separações do que se é em sala de aula, ou do 

que se é em vida. Há uma conduta, que, obviamente, tenta de adaptar às 

linguagens dos espaços, mas que é coerente com aquilo que se acredita.  

Direciono minhas ações artístico-educacionais buscando perceber as 

necessidades, as insurgências deste tempo, e rebelando-me contra um poder 

estabelecido. Para isso, o pensamento contemporâneo e emancipado pode 

proporcionar novas aprendizagens às mulheres da terceira idade, mediando a 

possível restituição do poder de suas próprias vidas.   
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 2.4 - Uma dança contemporânea que empodera  

Santos (2020) argumenta que uma transformação social é possível ao se 

focar a tríade do colonialismo, capitalismo e patriarcalismo. Ainda que atenta a 

esta inseparabilidade, a pesquisa se volta principalmente ao que é imposto por 

uma construção de uma cultura predominantemente masculina, em uma 

interpretação social de que o masculino e o feminino são projeções dicotômicas 

e de dominação de uma (masculina) sobre a outra (feminina), características 

fundantes do patriarcado.  

É fato que para o sistema opressor patriarcal sempre houve o interesse 

na manutenção da mulher dentro dos limites que lhe são impostos, para que 

sejam educadas e subservientes às ordens do estado, da política, do sistema 

jurídico, da religião, dos pais, dos maridos. Aprendemos a ser mulheres 

condicionadas às relações de poder entre os sexos, em um discurso e práticas 

válidas originadas do olhar masculino em uma violação de gênero. Estar diante 

destas elucidações é poder ser e estar no mundo como mulheres que vivem, 

questionam e tratam de compreender os papéis pré-estabelecidos na sociedade. 

Por isso, estamos ligadas à contemporaneidade em uma perspectiva de 

enfrentamento e persistência a favor das igualdades de gênero e na conquista 

de espaços que por várias vezes nos foram negados (e ainda são em muitos 

contextos).  

Em uma ação (co)participativa (GERHARDT, SILVEIRA, 2009), esta 

pesquisa se volta a atuar, sustentada por referenciais teóricos, com as mulheres 

da terceira idade e não para elas. Em busca de enfrentar, lidar e superar 

frustrações vividas enquanto mulheres e permitindo re-criar sua trajetória e 

existência com a dança. Sabe-se que o público da terceira idade que se 

manifesta em participar desta prática em dança são as mulheres, e isto nos 

provoca a refletir sobre as desigualdades sociais e o quanto ser mulher faz parte 

de um segmento social oprimido diante do sistema político-social.      

Tentamos uma pesquisa que fortaleça uma postura de enfrentamento ao 

que nos oprime. Empoderar é pensar maneiras de reconstrução sócio-políticas, 

rompendo com o que nos é posto como verdades absolutas, em crenças que 

nos subjugam por sermos mulheres (BERTH, P.16 2019).  
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Além de todo debruçar por uma transformação social a partir da 

igualdade de gênero, em que o empoderamento seja aliança para a 

emancipação, temos ainda a luta constante em desmitificar todos os conceitos 

pré-estabelecidos ao que se diz respeito sobre a mulher na terceira idade. Torna-

se, portanto, incansável o compromisso ético e de generosidade com estas 

mulheres, para que ultrapassem os muros do poder dominante e se empoderem.  

Propomo-nos por meio da dança que o empoderamento seja um ato 

político de resistência e de aclamação por uma sociedade mais justa. Quando o 

poder é reconhecido pelas mulheres da terceira idade, é possível que se 

reconheçam fortes o suficiente não apenas para dançar, mas em como esse 

exercício em dança as transpõem para outros fazeres importantes de suas vidas.  

O poder que nos referimos é aquele em que o autoconhecimento permite 

uma (re)descoberta de si mesma, permitindo o reconhecimento de suas próprias 

habilidades e o reforço deste poder, o que traz uma consciência transformadora 

na prática, portanto, revolucionária, em seu cerne. Para a Joice Berth:  

Quando assumimos que estamos dando poder, em verdade 
estamos falando da condução articulada de indivíduos e grupos 
por diversos estágios de autoafirmação, autovalorização, 
autorreconhecimento e autoconhecimento de si mesmo e de 
suas mais variadas habilidades humanas, de sua história, e 
principalmente de um entendimento quanto a sua posição social 
e política e, por sua vez, um estado psicológico perceptivo do 
que se passa ao seu redor. (BERTH, P 14, 2019(?)) 

Assim, compreendemos o empoderamento como um instrumento de 

emancipação, em um viés de percepção de si e do contexto em que se está 

inserida, e não um movimento assistencialista ou paternalista, ou que cria 

relações de dependência. Nosso interesse está atrelado em como cada mulher 

da terceira idade pode contribuir e atuar em nossos encontros com dança e como 

isso se reverbera para a vida.  

A estratégia aqui encontrada para combater as desiguales de gênero é 

por meio da dança. É quando as ações artístico-educacionais se debruçam em 

transgredir as inconformidades pelas tantas crueldades causadas ao corpo 

feminino e se transformar em luta. Ser contemporâneo (AGAMBEN, 2009) ao 

seu tempo pode ser um despertar político e uma oportunidade de contribuir à 

sociedade de maneira coerente, transparente e de posicionamentos a favor das 

ideias libertárias.  
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Há um interesse profundo em conhecer essas mulheres em suas 

histórias reais e de vida. Embora todas nós soframos opressões, elas vêm de 

diferentes maneiras. Por meio da dança, então, somos solidários em um 

engajamento de acolhimento e luta pela diversidade. A importância em 

compreender seus contextos sociais e o que isso implica se faz imprescindível 

para que a luta pela igualdade seja verdadeira e constante. Não há uma 

imposição em seus quereres ou uma invasão em suas vidas, há o desejo de que 

as percepções se agucem conforme todo o trabalho desenvolvido com dança na 

perspectiva do empoderamento feminino. 

Muitas são as situações de vulnerabilidade em que as mulheres se 

encontram. Há relatos das próprias senhoras que praticam esta dança de que 

são violentadas pelos homens de sua casa, sendo eles o marido e o filho. As 

constantes mentiras que são ditas para que possam ir para a aula de dança, pois 

são proibidas de fazerem o que desejam. Ou, em seus próprios corpos, as 

marcas de tristeza por não serem protagonistas de suas histórias. A 

vulnerabilidade também propicia o não-acesso às informações, principalmente 

às mulheres de baixa renda, ou a dependência financeira de seus maridos, o 

que as tornam prisioneiras. Há ainda mulheres que são obrigadas a viverem em 

uma postura de perfeição perante os olhares alheios, para que não sejam 

julgadas ou envergonhadas, pois carregam um sobrenome a ser “honrado”, 

principalmente nos interiores das cidades.  

Embora cada contexto nos dê um parâmetro deste sofrimento causado, 

a luta pelas mulheres deve ser em conjunto, em uma conscientização de que 

todas nós somos cotidianamente vítimas de abusos. A sensibilidade em 

perceber a diferença de gênero e classe é imprescindível que esteja aguçada 

para que a coletividade seja também uma estratégia de luta contra essa 

realidade imposta.  

O educador Paulo Freire nos conduz em uma perspectiva de que é 

necessário que os oprimidos se empoderem de si mesmos, em um exercício de 

autoconhecimento, de geração de uma conscientização de grupo, e. assim, não 

desejar o lugar do opressor, mas ter na prática a luta pela transformação 

(FREIRE, 1980). 

Esta ação em dança luta contra as restrições que as mulheres da terceira 

idade enfrentam, sejam elas sociais ou emocionais. Há uma negação do seu 
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próprio pensamento quando subjugadas e humilhadas em seus territórios de 

convivências e permanências. Houve um caminho trilhado até à velhice em que 

muitas situações foram sofridas e é importante que sejam enfrentadas. Desta 

maneira acreditamos que estar na terceira idade pode ser um momento em que 

as transgressões sejam transformadas em compreensões de si mesmas e de 

seus contextos. Ser velha não é sinônimo da perda de vitalidade em uma relação 

direta com a morte, mas um tempo presente de possibilidades e de acolhimento 

com outras mulheres.  

Nas tentativas de concretizarmos a luta de igualdade de gênero por meio 

da dança, devemos encontrar estratégias criativas como métodos educacionais 

que estejam a favor da construção de uma nova sociedade. Embora o sonho 

seja de alcance inimaginável, e que tenha sua persistência abarcada por anos a 

fio, é de suma importância que não nos cansemos em acreditar em sua 

realização. “Não escrevemos para delinear uma utopia imaginada, mas para 

assinalar a via a ser percorrida a fim de alcançar uma sociedade justa”. 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 22). 

Nossas reivindicações nascem nas danças que criamos e quando nos 

compreendemos potentes ao fazê-las. Com o fomento ao autoconhecimento, a 

emancipação e as ideias conscientes da nossa posição na sociedade, 

avançamos contra um sistema segregativo e misógino. As proposições desta 

pesquisa são para que exista o encorajamento de que outras percepções sobre 

si e sobre o mundo aconteçam e se multipliquem em uma outra configuração de 

futuro.  
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Figura 7 -  Encontro com dança para a terceira idade. Propositora: Marília Daniel. 

 

Fonte: Foto de Ana Beatriz de Moraes. Araras (SP), 2019. 

Cabe ressaltar que, quando há a pretensão de nos conscientizarmos 

sobre as oportunidades igualitárias de gênero, é razoável aceitar que exista uma 

relação com o movimento feminista. Nesta perspectiva, é indispensável salientar 

que existem vertentes do feminismo que não emergem a favor de todas a 

mulheres, ou seja, são excludentes e separatistas. Segundo as autoras Cinzia 

Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser, em “Femininos para os 99%: um 

manifesto”:  

Mas é preciso afirmar que nem todo feminismo liberta, emancipa, 
acolhe o conjunto de mulheres que carregam tantas dores nas costas. 
E não é possível que nosso feminismo deixe corpos pelo caminho. Não 
há liberdade possível se a maioria das mulheres não couber nela 
(Arruzza; Bhattacharya; Fraser; 2019, p.12). 

O sistema político-social patriarcal e seus desdobramentos é a principal 

causa das desigualdades. Alguns movimentos feministas são ligados   aos 

corpos, talentos, trabalhos, desejos, mulheres. Não há o objetivo de que nos 

reconheçamos potentes, mas sim, uma outra maneira de manipulação e 

dominação de nós.    

(...) esse feminismo propõe uma visão de igualdade baseada no 
mercado, que se harmoniza perfeitamente com o entusiasmo 
coorporativo vigente pela “diversidade”. Embora condene a 
“discriminação” e defende a “liberdade de escolha”, o feminismo liberal 
se recusa firmemente a tratar das restrições socioeconômicas que 
tornam a liberdade e o empoderamento impossíveis para uma ampla 
maioria das mulheres. (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, 
p. 29).  
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Lutamos, porém, e nos engajamos em um movimento que o que nos 

interessa é justamente o compromisso com direito à vida, à liberdade e ao 

acolhimento em uma responsabilidade com o bem viver. O feminismo, portanto, 

deve se atentar aos eixos de dominação, em que as pessoas são de diferentes 

necessidades que vêm das diferenças de gênero, raça, sexualidade e 

nacionalidade, e os desejos dos quais são deturpados e renegados pela força 

do sistema.  

Ao pensarmos neste sistema em uma ótica crítica a respeito de sua 

ideologia produtivista, em que o que o move é o mercado e direcionando às 

mulheres da terceira idade, é fato que existirão conflitos a serem salientados e 

emergidos. Por exemplo, em uma sociedade em que descartamos o que é velho, 

como as mercadorias e coisas, assim também se faz com as pessoas. Há uma 

percepção acerca da velhice na sociedade patriarcal que nos faz agir contra este 

sistema, que é justamente de não descartarmos nossas senhores e senhores. 

Pode-se dizer, por exemplo, que a aposentadoria é um marco na vida das 

pessoas. E eis o centro da questão, quando não se “pode” mais produzir em um 

sistema movido pela produção, então não há mais utilidade.  

Quando o centro da questão é percebido, compreendemos quão crítico 

é a realidade das mulheres em uma sociedade capitalista, colonialista, patriarcal 

(SANTOS, 2019), e é neste sentido que a dança vem como uma tentativa de 

subverter realidades injustas, em uma prática em que elas tenham voz ativa e 

espaços para se permitirem e se perceberem enquanto mulheres.  

Apoiamos a dança como um projeto de vida que poderia dar 

oportunidade também a todas as mulheres da terceira idade se reconhecerem 

potentes. Porém o sistema que deseja sucumbir os direitos da minoria não 

permitirá que o apoio ao gênero feminino se fortaleça, afinal, o patriarcado se 

responsabiliza em dissociar a luta a favor de todas as formas de violência.  

A violência, em todas as formas, é parte integrante do 
funcionamento cotidiano da sociedade capitalista – 
pois é apenas por meio de uma mistura de coerção 
brutal e consentimento construído que o sistema 
consegue se sustentar com perfeição. Uma forma de 
violência que não pode ser impedida sem impedir as 
outras (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 
2019. p. 50). 



 

52 
 

Sabe-se que é uma herança histórica toda uma educação patriarcal, em 

que as pessoas são rigidamente conformadas por uma estrutura que oprime e 

facilita as desigualdades sociais. É neste sentido que nos engajamos na luta 

política a favor das mulheres e contra o poder hegemônico de dominação.  

*** 

Meu nome é Rita de Cássia Pavan Ferreira. Nasci em 04 de Março de 1953, portanto tenho 67 

anos. Sou uma pessoa alegre, cheia de vida, adoro dançar. Quando eu soube que haveria 

aulas de dança no Clube – Associação Atlética Ararense – que é o clube que eu frequento, eu 

fui procurar saber quem era a professora, como que eu fazia. Aí eu conheci a professora 

Marília. Eu já a conhecia como uma pessoa normal, porém nunca tinha tido aula com ela, nada. 

Comecei frequentar as aulas. Eu até estava um pouco acima do peso, eu comecei dançar, que 

eu amo dançar. O entusiasmo dela é tão grande que passa pra gente. Ela consegue levar a 

gente pra música. Aquela música que está tocando, a gente viaja nela. Eu me sinto com 25, 30 

anos. Principalmente quando toca os anos 60, nossa, eu amo. A música da Bahia. Aquelas 

músicas gostosas. Eu me sinto assim, uma menina. Não uma menininha, mas uma moça, uma 

jovem que adora dançar. Que sente prazer pela vida através da dança. Vou para um espaço, 

assim, uma luminosidade. Nossa, eu saio, eu saio da sala de dança tão feliz, tão cheia de vida. 

Ficava com raiva de terminar a aula. Quantas vezes eu falava – Ah! Mas já acabou? Só uma 

hora? – porque eu queria mais e mais. Então, ela passa pra gente uma energia tão grande e a 

gente se satisfaz com o jeito que ela conduz a aula pra gente. Ela consegue passar pra gente 

uma jovialidade que ela tem, ela passa pra gente. Ela tem um carinho, ela tem uma postura. 

Ela não faz diferença com ninguém. Ela trata todo mundo igual. A gente se sente assim, em um 

lugar prazeroso. E isso o que eu tenho de dizer. É uma aula maravilhosa. Meu espírito é jovem. 

Eu consigo me soltar. Eu consigo esquecer do mundo lá fora. Me sinto muito feliz. Sou casada 

há 47 anos e meu marido também gosta de dançar. Isso aí pra mim é uma continuação pra 

minha vida. Sou muito grata15. 

*** 

 

                                                           
15 O depoimento da aluna Rita de Cássia Pavan Ferreira foi dado em 2020 através do app 
WhatsApp como parte da pesquisa.   
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Figura 8 – Encontro na Associação Atlética Ararense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), 2018. 
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Capítulo 3 – Vivências em Danças Contemporâneas  

“Meu único desejo, meu tema 
musical, meu diamante é a 

educação” 

(Rubem Alves) 

 

Figura 9: Oficina de dança com a terceira idade em Araras (SP) (foto 1)  

 

Fonte: Arquivo pessoal. Espaço Viva Saúde. Araras (SP), 2014. 

Para compor este terceiro capítulo, as abordagens da pesquisa se dão 

na ação e no estudo de caso (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), relatando e 

dialogando sobre as experiências desenvolvidas com um grupo de mulheres da 

terceira idade, residentes na cidade de Araras (SP), as quais são praticantes 

desta dança. Elas trazem e tem trajetórias de vida que precisam ser percebidas 

em suas várias questões e assim transgredi-las em possibilidades 

transformadoras.  

Além disso, as narrativas, os depoimentos, as imagens, e a pesquisa 

viva durante esse período, ou seja, ações possíveis realizadas nesse momento, 

embasam os processos de desenvolvimento escolhidos na busca de um fazer 

contemporâneo com e para as idosas.  

As ações em dança em que esta pesquisa tem se desenvolvido intenta 

instrumentos e estratégias de mudança social. Por isso, continuamos na 

afirmação de que este trabalho é um posicionamento de reflexão e de 

https://www.pensador.com/autor/rubem_alves/
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engajamento acerca das questões político-sociais, principalmente aos grupos 

oprimidos, em especial às mulheres.  

As provocações, indagações, questionamentos e descobertas 

direcionam a presente pesquisa em dança no aprofundamento em outras 

dimensões, ou seja, para além dos espaços dançantes, traz as percepções do 

quanto é imprescindível compreender o próximo como uma possibilidade para 

uma construção social mais digna e sensibilizada com as questões 

contemporâneas que nos assistem.   

Os procedimentos metodológicos usados nesta ação em dança se 

identificam nas autoras Martha Giudice Narvaz e Sílvia Helena Koller quando se 

referem aos grupos de conscientização de mulheres, que surgem nos Estados 

Unidos, em 1970:  

Estes grupos, embora não tivessem o objetivo de ser terapêuticos, 
funcionavam como tais, uma vez que possibilitavam a troca de 
experiências de mulheres sobre suas histórias de vida e buscavam 
estimular a autonomia e a emancipação femininas (NARVAZ, KOLLER, 
2006, p. 652). 

Existe essa identificação, pois, ainda que não sejamos um grupo de 

terapias, as danças que compartilhamos se transformam em momentos em que 

podemos nos expressar e trocar inúmeras experiências de vida por meio do 

movimento, das rodas de conversas, das dinâmicas especialmente 

desenvolvidas. É uma estratégia de alcançar essas mulheres da terceira idade 

para que se reconheçam potentes, ao perceberem que não estão solitárias na 

velhice.  

Existem inúmeras maneiras de uma aula de dança acontecer. Muitos 

são os procedimentos metodológicos (MARQUES, 2003) que podem ser usados 

para alcançar as pessoas que se propõem estarem em uma vivência em dança. 

Aqui nos referimos a um grupo específico de alunas que desejam dançar para 

não apenas repetirem os passos, mas que estão em uma busca sedenta para 

(re)descobrirem a si mesmas. Configuro então, em espaços possíveis, vivências 

que rompem o tradicionalismo na dança, em que o professor é dono da uma 

única verdade e, o aluno, um praticante obediente e sempre em prontidão para 

repetir os passos.   

Os procedimentos metodológicos que engajam esta pesquisa em dança 

são caminhos fundamentalmente baseados em crenças, ideias, conceitos 
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emancipatórios e colados à contemporaneidade, pois “(...) o que determina a 

escolha – consciente ou não – do professor de dança é o seu estar no mundo, 

que reflete o seu pensar e agir em sociedade” (MARQUES, 2003, p.143).  

Assim, enquanto os ensinos tradicionais em dança, por muitas vezes, 

pretendem caracterizar-se apolíticos, esta ação artístico-educacional em dança 

assume um compromisso político com a mudança, bem como os fatores 

contextuais, em especial as desigualdades e a opressão, problematizando e 

estabelecendo outras maneiras de fazer dança. Modos que questionam e negam 

estereótipos, posturas e formas físicas, ou seja, as vivências não são 

competitivas, mas antes compartilhadas, para uma dança inclusiva e acessível. 

Professora Doutora Beth Rangel nos ensina que:  

Cabe a todos nós, assim, o desafio de buscar um 

pensamento alternativo, que proponha criar vias e 

desenvolvimento de novos horizontes emancipatórios, 

dando surgimento com isso a um paradigma 

emergente que consiga lidar com a complexidade do 

mundo/do ambiente/do contexto além do 

corpo/sujeito/cidadão. (RANGEL, 2015, p. 02). 

Nas ações artístico-educacionais em dança com as mulheres da terceira 

idade são empregadas diversas técnicas, como o balé clássico, jazz dance, 

aulas coreografadas, ritmos, danças populares brasileiras, exercícios de 

improvisação, capoeira. Todas desenvolvidas em uma perspectiva da educação 

emancipada, por meio do processo de inserir-se na arte, no mundo e do 

reconhecimento de si.   

Uma concepção emancipatória da educação busca trabalhar a favor da 

libertação dos corpos e, especificamente, nesta pesquisa, a favor das mulheres 

da terceira idade. Nas tentativas de transformarmos a realidade, também 

transformamos a nós mesmas, nossas maneiras de lidar com outra pessoa, com 

o Outro e de nos reconhecermos também potências para o Outro(a) e para a 

sociedade. Em outras palavras, alimentamos nossa esperança por meio da 

dança em um trânsito permanente de empatia e de relações consistentes.  

Esta proposta artístico-educacional em dança argumenta que todas as 

mulheres da terceira idade têm direito de compartilhar suas histórias de vida, não 

havendo um movimento de dominação, mas, sim, de reconhecimento e de 

redescobertas.  
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Contudo, de todas as marcas que carrego no meu 
corpo a que fala mais alto é a do amor à vida e ao ser 
humano, que faz com que me identifique e me 
comprometa com uma filosofia de educação que opta 
pela transformação e pela vida (DOWBOR, p. 31, 
2008). 

Há uma necessidade de ensino em dança que seja coerente com o 

tempo atual, mediante uma conduta a ser questionada quando as ações não 

condizem com o que estamos vivendo no agora. Desta maneira, nos conduzimos 

em “(...) uma postura crítica diante do mundo, as múltiplas conexões entre a 

dança, a educação e a sociedade contemporânea (...)” (MARQUES, 2003, 

p.158), para que vivências em dança sejam estabelecidas e transformadoras.  

Ser contemporâneo (AGMBEN, 2009) ao compartilhar dança com estas 

mulheres é a afirmação de que é possível que se dance na velhice, com 

vitalidade, percebendo a vida e todas as possibilidades que ela oferece.  

 

Figura 10: Oficina de dança com a terceira idade em Araras (SP) (foto 2) 

          

Fonte: Arquivo pessoal. Espaço Viva Saúde, Araras (SP). 

 

3.1 – Procedimentos metodológicos: caminhos possíveis  

3.1.1 - Aprender a escutar  

Quando a percepção se abre à escuta, é possível que o corpo se 

comunique em suas diversas maneiras. Aqui nos referimos também ao corpo 
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que dança, e então, quando dançamos, recolhemos informações sobre as 

pessoas. É necessário um estar com o outro para perceber sua história, seu 

estado emocional, suas carências, sua timidez, seu comportamento em grupo, 

seu estado do aqui-agora, bem como suas potências. Tem sido uma postura 

pedagógica o escutar, pois assim os procedimentos metodológicos que escolho 

se transformam em possibilidades de emancipação.   

Figura 11: Alunas da terceira idade em encontro de dança 

                     

Fonte: Arquivo pessoal. Centro Social da Juventude Irmão Tarcísio, Araras (SP), 2018. 

Isto significa, portanto, que “se o ato da escuta é percebido e exercitado 

como instrumento metodológico de trabalho, o educador tem condições de 

realizar uma leitura mais adequada sobre as necessidades daquele a quem 

educa” (DOWBOR, 2008, p. 36). 

O diálogo corporal, as trocas, as conversas existem a partir da escuta, 

em que requerem espaços internos, amorosidade, generosidade e 

disponibilidade para o outro. Temos sempre informação a colher e a dar, em uma 

mobilidade possível de saberes, em que esta dança necessita ser alimentada 

para que existam as possibilidades de ações concretas e para que nossos 

objetivos sejam atingidos com responsabilidade social.  

O educador Rubem Alves diz em seu texto, “A Escutatória”, que escutar 

é um ato de coragem e de sutileza, inspirando, assim, esta pesquisa em dança 

quando escreve:  
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Para mim, Deus é isto: a beleza que se ouve no silêncio. Daí a 
importância de saber ouvir os outros: a beleza mora lá também. 
Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam 
num contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos 
despossuídos de humanidade que teimamos a não ver nem ouvir. É 
tempo de renovar, se mais não fosse, a nós mesmos e assim nos 
tornarmos seres humanos melhores, para o bem de cada um de nós. 
(ALVES, 2018, p. 02). 

 

Figura 12: Exercícios de escrita proposto à terceira idade 

Fonte: Arquivo pessoal. Associação Atlética Ararense. Araras (SP), 2018. 

Quando a ação de escutar se entrelaça à ética, ao cuidado com o outro, 

é quando as posturas didático-pedagógicas se caracterizam e encontram 

maneiras de configurar uma aula de dança que seja agradável e de uma 

atmosfera que traga confiança e que a emancipação possa ser fomentada.   

Neste exercício constante de escutar e assim, consequentemente, de 

perceber, foram criadas maneiras de tocar a outra pessoa e abrir espaços 

internos para ser tocada: desde o abraço, os desabafos cotidianos em suas 

dificuldades, os sorrisos e a dança. A sensibilização para a escuta de suas 

próprias necessidades, a (re)descoberta e reconhecimento de suas potências e 

a oportunidade de encontrar novas e outras possibilidades no corpo, assim 

como, a socialização, o contato com a natureza, a sensibilização, as várias 

técnicas em dança e educação que são compartilhadas e as autoavaliações são 

os principais procedimentos que me acompanham em minhas ações em dança 

com a terceira idade. 
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3.1.2 - Os inícios e a importância da socialização 

  
Figura 13: Café da manhã com a terceira idade 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Centro Social da Juventude Irmão Tarcísio. Araras (SP), 2018. 

Existe uma preocupação para que todas as alunas se sintam acolhidas 

assim que adentram. Por isso, a espera pelas mulheres da terceira idade carrega 

uma preocupação de que o espaço esteja limpo, arejado, com ornamentos, 

organizado e pronto para recebê-las.  

Há também o cuidado de transformar aquele momento em uma vivência 

especial e com significado, de modo que as aulas são pensadas e organizadas 

para que alcancem os desejos das senhoras. Neste sentido, a preocupação não 

é apenas com o espaço, mas também com a postura em que as recebo, os 

figurinos, as músicas e o toque, como o abraço, as saudações e as mediações 

respeitosas e criativas de dizer “sejam bem-vindas”.   
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Figura 14: Encontro com dança na terceira idade 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Espaço Viva Saúde. Araras (SP). 

O ato desta preparação e a preocupação de que elas se sintam 

acolhidas e pertencentes requer também uma postura amorosa, que manifeste 

generosidade em querer bem as alunas e fazer com que reconheçam sua 

importância e presença não só nas aulas, mas também “um estar no mundo”. A 

educadora Fátima Freire nos ensina:  

O ocupar-se na preparação para receber o outro permite a vivência da 
expectativa do encontro, para que este seja vivido de forma antecipada 
no corpo por meio da capacidade imaginativa. É essa vivência 
imaginária que, experiência antecipadamente, possibilita a recriação 
do encontro, quando se vive o “momento em si” do encontro. 
(DOWBOR, 2008, p. 69). 

Esta iniciativa em recebê-las abre precedentes para as trocas 

necessárias do ensino-aprendizagem e que envolvem todas as questões 

pertinentes de que nos engajamos nesta pesquisa em dança. O ato de estarmos 

de prontidão para receber o outro permite uma relação com ele, o que revela 

também como as percepções acerca do outro se estabelecem, portanto, como 

tenho o outro dentro de mim (DOWBOR, 2008). 

Esta disponibilidade de corpo em que estamos abertos ao outro e ao 

mundo é uma maneira de diálogo, de troca, de bem-estar. Essa relação de 

querer bem se constrói também por meio da humildade e do respeito para com 

as histórias que essas mulheres carregam, e em como as potências podem ser 



 

62 
 

reconhecidas por elas quando se sentem confortáveis e à vontade para estarem 

no espaço proposto.  

Compreende-se, portanto, que as ações para os inícios são 

procedimentos metodológicos importantes para que as senhoras se sintam 

acolhidas, vivenciando as propostas das quais trabalhamos nesta pesquisa em 

dança. Desta maneira, é possível que as socializações se configurem em 

interação de grupo, como rodas de conversa, demonstração de afetos, 

sensibilização e expressão de sentimentos.  

O abraço, o sorriso, o toque, a generosidade, assim como a escuta e o 

diálogo são caminhos que levam aos questionamentos político-sociais, e luta a 

favor dos direitos das mulheres, com suas potências, e maneiras de estarem no 

mundo.  

Figura 15: Encontro de dança com a terceira idade 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Lago Municipal de Araras (SP), 2016. 

 

3.1.3 - A dança e a natureza como perspectivas de vida  

 As interações sociais e as múltiplas possibilidades de trocas e expressões 

entre as idosas foram sendo manifestadas, gradualmente, ao longo do 

desenvolvimento das práticas. Formas de expressão que não vieram somente 

através do corpo, com sorrisos, rostos distendidos de bem-estar e expansão de 

presença física quando entravam no espaço de dança. Outros modos que as 
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alunas encontraram de exteriorizarem suas questões subjetivas por meio da 

dança vieram na forma de relatos, dos quais apontamos abaixo alguns deles. 

*** 

Diante da natureza dadivosa, com suas cores e flores, um deleite para 

a visão e o espírito. A música encantando os ouvidos e embalando os 

movimentos. Melhor impossível. (Margarida, 2020-2021). 

*** 

A dança não precisa estar enrijecida em espaços fixos, ela pode se 

adaptar em outros espaços que estejam disponíveis para serem ocupados. É 

desta maneira que compreendemos as dificuldades como uma oportunidade de 

mudança, de crescimento, de liberdade e de novas ideias para nossas práticas 

artísticas-educacionais, e também nossa compreensão de mundo. Pois, assim 

reconhecemos uma realidade e a transformamos conforme nossas capacidades 

e interação coletiva.  

*** 

Aulas ao ar livre foi muito bom, a oportunidade de praticar exercícios para o 

corpo/mente, respirar ar puro e contemplar a natureza, diferente da aula dentro 

da sala que apesar de ser arejada não provoca a mesma energia do que no ar 

livre onde os benefícios são muitos. (Célia, 2020-2021) 

*** 

Nesta pesquisa, há a valorização da natureza em suas diversas 

contribuições, relacionamos as plantas com os processos do envelhecimento, ou 

as diversas formas dos alimentos com as nossas diversidades. Os sentidos do 

corpo e a percepção do entorno ao ar livre, entre muitas atividades propostas.  

Ao nos conectarmos com a natureza, há diversas maneiras de 

percebermos o mundo. A natureza, nesta prática em dança, é, portanto, um 

ponto de partida que nos leva aos muitos saberes de nós mesmas, e assim à 

criatividade, aos risos, aos anseios em comum, ao pertencimento de si e ao 

respeito para com o outro. Em um dos exercícios de improvisação, relacionamos 

nosso movimento com os formatos das frutas, verduras e temperos, o que pode 

ser em uma movimentação individual ou em duplas e grupos. 
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Figura 16: Aula de dança no Projeto Vida Ativa – Melhor Idade. Professora Marília Daniel 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Associação Atlética Ararense, Araras (SP), 2018.   
 

*** 

Quando as aulas de dança aconteciam fora da sala, ao ar livre, eu tinha 

uma sensação de liberdade. Era muito prazeroso dançar e sentir o vento no 

rosto e ao mesmo tempo poder contemplar a natureza. (Luíza, 2020-2021)  

*** 

Figura 17: Aula de dança ao ar livre. Professora Marília Daniel. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Associação Atlética Ararense, Araras (SP), 2017. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa em dança também é um convite à 

espiritualidade. Vale dizer que não há imposições sobre quais caminhos 
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espirituais nos envolvemos nesta dança. A natureza é um dos procedimentos 

que nos inspiram para que a dança seja ação de emancipação, pois somos feitos 

dela e por ela, e assim comungamos de um bem comum.   

Sabe-se que as crenças são muitas e que cada pessoa tem sua própria 

maneira de exercer sua fé, e/ou suas projeções ligadas ao ser humano como um 

todo, ou seja, com tudo aquilo que o pertence.  

Para a Professora Carina Starkl16, em sua fala no V Seminário17 do 

Grupo de Pesquisa Corponectivos em Danças18 – Mergulhos e Travessias, a 

qual teve sua participação online e transmitida pelo Canal do Youtube19, nos 

ensinou sobre como pode ser a espiritualidade e considero pertinente para esta 

pesquisa:  

(...) eu acho que a espiritualidade que não se trata apenas da religião, 
mas sim de buscarmos mecanismos que nos fazem pensar o ser 
humano como um todo, não é? Que temos alma, que temos 
sofrimentos, mas também temos alegrias.... De que temos família, 
temos afeto, temos amigos. Pensar que nós construímos o dia a dia 
que é mais pleno (...) por que? Vem nos propor que superar as 
dificuldades. Vem de um engajamento com nós mesmos. Eu 
recomendo que nós meditemos, que nós rezemos, que nós 
componhamos, que fazemos música, tocamos instrumentos e 
cantamos, e escrevemos e dançamos. Vamos unir essas forças porque 
temos essas possibilidades imensas em cada um de nós (...). 
(STARKL, 2020, p. 134). 

Esta proposta de contato com a natureza e a espiritualidade, esses 

caminhos de ligação à terra, ao céu, às árvores, aos alimentos, à gratidão, à 

coletividade, à união são também atos de uma maneira de encorajamento e de 

compreensão de que a velhice pode ser uma fase de contemplação e de 

redescobertas, e, assim, um reconhecimento de potências.  

A valorização da natureza é também um procedimento de 

responsabilidade social, pois essas mulheres são preocupadas com o mundo em 

que vivem e sua preservação, como afirmam as próprias autoras: “a libertação 

                                                           
16 Bacharel em Letras com concentrações em Ciências Políticas e em Dança pela Middle Biblical 
College – EUA. Trabalhou com gestão educativa em programas internacionais. Atualmente 
trabalho no âmbito de administração pública nacional da Argentina. Ela é membro da comissão 
de Igualdad de oportunidades y prácticas responsables del consejo federal de la función pública. 
17 O V Seminário aconteceu nos dias 07, 13, 14, e 15 de outubro de 2020 em transmissão e 
participações online.  
18 Coordenado pela Professora Doutora Lenira Peral Rengel, o grupo de pesquisa Corponectivos 
em Danças entende que a singularidade não tem ação efetiva quando isolada. Suas 
repercussões visam especificidades em suas linhas de pesquisa, entretanto imbricadas quanto 
a uma compreensão de corpo como corponectivo (mentecorpo juntos), com o enfoque que 
Varela, Thompson e Rosch (1993) dão ao termo embodiment.  
19 Palestra completa disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=On4BNeyyj8o. 
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das mulheres e a preservação de nosso planeta contra o desastre ecológico 

andam de mãos dadas – uma com a outra e ambas com a superação do 

capitalismo”. (ARRUZZA, BHATTACHARYA, FRASER, 2019, p. 58). 

Figura 18: Encontro de dança com a terceira idade. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Lago Municipal de Araras (SP), 2016. 

 

3.1.4 - O que se dança na terceira idade? 

Muitas pessoas perguntam o que se ensina em dança para a terceira 

idade, pois se sentem confusas ao saber que há uma dança pensada para este 

público. Perguntam se é dança de salão ou apenas danças referentes à 

juventude das senhoras, como os famosos “flashbacks – anos 60”. Uma 

resposta: Sim, mas não apenas. Os encontros de dança acontecem com duração 

aproximadamente de 60 minutos e se diferenciam conforme a especificidade de 

cada grupo de mulheres. A escuta é necessária também para compreender 

quem são essas pessoas que desejam a dança e algumas perguntas se tornam 

pertinentes para um planejamento coerente com aquele público: em qual o 

espaço vamos compartilhar dança? Quais são os interesses dessas mulheres? 

De qual parte da cidade elas se deslocam para dançar? Em sua coletividade, o 

que desejam? E em sua individualidade? Quais as dificuldades encontradas?  

Tais perguntas são análises importantes para que a aula seja 

desenvolvida, ou seja, não há em enrijecimento nos planejamentos, há um 
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movimento que vai a favor do grupo, para que exista uma fluidez e 

consequentemente, prazer em estarmos juntas dançando.  

Embora muitas diferenças existam de um grupo para o outro, ou seja, 

mesmo que as individualidades sejam múltiplas, a escuta é um ponto-chave para 

os processos de criação das aulas, proporcionando pontos importantes 

referentes ao desenvolvimento dos encontros com dança.  

A compreensão não-dualista de corpo é um exercitar constante. Há uma 

busca constante de que as alunas entendam que o corpo e a mente não são 

separados, e sim caracterizam uma unidade. Para isso, os exercícios em dança 

também emergem na perspectiva de que elas tenham a conexão consigo 

mesmas. Os ensinos tradicionais em dança ainda separam o corpo da própria 

pessoa, e não entendem que o próprio praticante da dança é que se expressa e 

se comunica.   

Muitas dessas mulheres da terceira idade não conseguem se expressar 

ou se libertar daquilo que lhes foi imposto, mas podem encontrar nesta dança 

maneiras de se sentirem donas de si, de suas vontades, de suas capacidades. 

“Compreender, sentir, pensar sobre o corpo e sobre o corpo em sociedade é 

uma forma de conectar-se consigo mesmo e de re-significar as aulas de dança” 

(MARQUES, 2003, p. 149). 

Deste modo, as aulas de dança são envolvidas de diversas técnicas. 

Cada encontro é uma vivência diferente, em que todo detalhe é pensando para 

que executemos com consciência os estudos relacionados ao corpo. Podemos 

compartilhar a técnica do balé clássico com as senhoras, em que cada exercício 

tem um objetivo diferente: fortalecimento dos membros, equilíbrio, noção de 

espaço, posicionamentos dos pés e das mãos, entre outros. A indicação principal 

é que haja respeito em relação ao movimento e os limites de cada uma.  

É fundamental apontar que se costuma associar o balé clássico, por 

exemplo, à metodologia tradicional de ensino, e aos improvisos, uma 

metodologia de libertação. Na verdade, trata-se de um engano, pois não é o que 

se ensina que “apriosiona”, mas o caminho escolhido para ensinar, posto que “o 

grande desafio da didática atual é justamente repensar, pesquisa e propor 

formas de ensino de danças tradicionais que sejam condizentes com as 

propostas contemporâneas de educação”. (MARQUES, 2003, p. 140). 

 



 

68 
 

Figura 19: Aula de balé clássico para a terceira idade. Professora Marília Daniel. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Associação Atlética Ararense, 2018. 

 

São realizados exercícios de improvisação, de estudos do próprio 

movimento, do reconhecimento de si e da outra enquanto compartilhamos as 

danças. Também há o incentivo de que as senhoras apresentem suas danças 

para a família, para o público em geral, em espetáculos e saraus artísticos, em 

uma perspectiva de coletividade, de fazer dança na terceira idade como parte do 

mundo.  
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Figura 20: Apresentação de Abertura no Espetáculo Anual de Dança da Associação Atlética 
Araraense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Teatro Estadual de Araras (SP), 2018. 

Dentre as diversas técnicas e expressões escolhidas para compartilhar 

dança, também valorizamos nossa cultura popular brasileira. Certa vez, ao 

finalizamos uma aula de Dança Afro-Brasielira20 em suas combinações e 

influências, em que tínhamos um músico convidado, tocando seus instrumentos 

de percussão, e toda aquela sensação de criarmos movimentos a partir do toque 

do tambor, trouxe uma atmosfera de felicidade e de soltura das pessoas. Ao final, 

uma aluna disse “na cultura popular conseguimos nos soltar mais”, em uma 

conexão com a própria cultura, trazendo-lhe identificação e mais liberdade. 

Para a pesquisadora em dança Marilza de Oliveira, referência importante 

na Dança Afro Brasileira na cidade de Salvador (BA), nos ensina:  

Dessa convergência aflora um tipo de conhecimento que redescobre 
na dança afro-brasileira formas amorosas de aprender e ensinar. Pelo 
respeito e reconhecimento à história da sua construção, escapa dos 
mecanismos de segregação e acolhe as diferenças. É a dança da 
ancestralidade para a humanidade (OLIVEIRA, 2016, p. 64).  

                                                           
20 A Dança Afro, no contexto das Danças Primitivas ou no contexto da Dança Afro Brasileira, tem 
suas raízes no continente Africano, berço da humanidade. Hoje, sabemos que o registro mais 
antigo da nossa história foi encontrado na África. Portanto, ela é patrimônio histórico que 
representa não só o continente negro, mas antes nossa identidade como povo e nação. É uma 
forma de arte que expressa emoções sentimentos e significados. Alguns desses significados 
simbolizam a essência da natureza e de seus movimentos. Esta forma de comunicação e/ou 
linguagem se traduz para o entendimento de todos os povos. 
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Figura 21: Proposta de aula de dança afro-brasileira. Professora Marília Daniel. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Academia MaxFitt. Araras (SP). 

 

 
Figura 22: Exercício de capoeira proposto em aula com a terceira idade. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Centro Social da Juventude Irmão Tarcísio. Araras (SP), 2018. 

 Os conteúdos em dança escolhidos são variados, os quais 

desenvolvemos a partir da movimentação em dança, e também com a 

preocupação de que estes conteúdos sejam, inclusive, um trânsito teórico-

prático. Há o incentivo de que a alunas também tenham espaço para discussões, 

posicionamentos, interpretações e apreciações nas aulas. Para isso, ações que 
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ofereçam as alunas elementos para que compreendam a dança de uma maneira 

menos limitada e não dicotômica.  

Figura 23: Encontro de dança com as mulheres da terceira idade. 

 
Fonte: Centro Social da Juventude Irmão Tarcísio, Araras (SP), 2018. 

 

3.1.5 - A importância da sensibilização  

As ações que são trabalhadas nos encontros com dança para que a 

sensibilização aconteça, sucedem-se a partir do reconhecimento do espaço, do 

auto-reconhecimento, e também das outras pessoas que estão no entorno. A 

disponibilidade de dançar, em compreender o lugar que se ocupa e, assim, 

desenvolver empatia com a possibilidade de perceber fragilidades que podem 

também estar no outro (a). Desta maneira, as aulas de dança podem levantar 

discussões e reflexões sem distanciamento dos conteúdos específicos em 

dança.  

Isto acontece durante as aulas em exercícios de roda, em dinâmicas 

ligadas ao trabalho de grupo, em exercícios que ampliem a percepção, nas 

tentativas de conexão com as pessoas ao redor, impulsionando o sentimento de 

contemplação e agradecimento. As músicas brasileiras são um ponto de partida 

para que a sensibilização aconteça: Sorte, de Caetano Veloso e Gal Costa; 

Primavera, de Tim Maia; Emoções, de Roberto Carlos; Epitáfio, do Titãs; Trem-

Bala, de Ana Vilela; entre muitas outras composições que transmitam valores em 

suas melodias e letras. Igualmente, são propostas leituras de poesias e textos 

de encorajamento:  

*** 
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A mulher em todo mundo, é peça muito importante. Cuida da casa dos 

filhos, sofre quando está gestante, só não honra a mulher quem for muito 

ignorante. É no ventre da mulher que sai toda geração, desde o general de 

armas, a governo da nação, deve honrar a mulher pela sua posição. Não só 

para ser doméstica, a mulher foi preparada, temos mulher na cultura, 

presidenta, advogada. E por sua condição deve ser respeitada.21  

*** 

Figura 24: Propostas de aula em roda. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Associação Atlética Ararense. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ladainha de Capoeira “A mulher”, de Mestre Claudio de Feira Santana. Disponível em: 
http://capoeira-paris.over-blog.com/article-29367875.html. Acessado em: 02 de janeiro de 2021.  

http://capoeira-paris.over-blog.com/article-29367875.html.%20Acessado%20em:%2002%20de%20janeiro%20de%202021
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Figura 25: Aula para trabalhar os sentidos do corpo além da visão. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Centro Social da Juventude Irmão Tarcísio. Araras (SP), 

2019. 

 

3.1.6 - Processos de avaliação  

De acordo com Gomes (2012, p. 17), “a sala de aula deve simbolizar para 

o professor um lugar de total preocupação (...). É a forma de agir enquanto 

profissional comprometido com a educação, através do fazer artístico”.  Partindo 

dessa perspectiva, consideramos que a autoavaliação é sempre feita durante 

e/ou após as aulas, justamente para perceber como estamos progredindo e os 

caminhos que estamos tomando.  

O que é preciso melhorar, o que é preciso renovar e como os trabalhos 

das habilidades têm sido realizados tanto no fazer, quanto em questões 

atitudinais. Nesta direção, acredito que a figura do professor na sala traz à 

mulher da terceira idade um grande referencial, e em como somos responsáveis 

pela educação a partir da dança. 

Perguntas autoavaliativas são feitas, como:  

 Ao perceber as alunas, elas estão dançando de maneira prazerosa? 

 Todas as senhoras estão fazendo os exercícios propostos? Se não, por quê?  

 As ações em dança estão coerentes com o plano de aula, ou vice-versa?  

 As estratégias de ensino-aprendizagem estão sendo bem trabalhadas?  
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 Posturas pedagógicas coerentes com a proposta em dança estão em minhas 

atitudes e na relação com todos as alunas?  

 Avaliação direcionada às alunas  

Esta avaliação tem como principal objetivo observar os processos de 

ensino-aprendizagem das alunas de forma qualitativa e gradual, enquanto 

pertencentes de sua própria trajetória de vida. Os resultados esperados estão 

alinhados aos eixos de ensino desta pesquisa em dança, ou seja, leva-se em 

consideração em como as alunas tem desenvolvido suas habilidades corporais, 

mas, além disso, suas capacidades emocionais e manifestações expressivas 

através das atividades propostas e compartilhadas dentro da sala de aula. Esta 

avaliação também é participava. Vários exercícios em que as próprias alunas 

possam se expressar em seus processos avaliativos e em como seus próprios 

desejos possam ser acolhidos adiante.  

Há também a observação da aluna para além da sala de aula. Em como 

se relaciona com o outro e com o ambiente, externalizando o que tem aprendido 

com os valores trabalhados a partir da dança, como o respeito ao próximo e a 

generosidade. E em como as compreensões acerca da velhice tem se 

desenvolvido nos processos de aula.   

Figura 26: Processos avaliativos com as mulheres da terceira idade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Centro Social da Juventude Irmão Tarcísio. Araras (SP), 2018. 
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Figura 27: Processos avaliativos com mulheres da terceira idade.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. Centro Social da Juventude Irmão Tarcísio. Araras (SP), 2018. 

        

3.2 - Pesquisa Viva:  danças criativas com a terceira idade em tempos de 

quarentena  

Apresento, neste momento, um conjunto de reflexões acerca dos fazeres 

artístico-docentes propostos enquanto atravessamos uma crise sanitária que se 

iniciou no ano de 2020. A presente pesquisa encontrou maneiras de continuar 

se desenvolvendo mesmo em tempos de quarentena.  
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 Engajo-me em discussões realizadas a partir dos encontros on-line com 

o “Grupo de Pesquisa Corponectivos em Danças” e disserto atravessada pelo 

tempo presente, o qual se manifesta inconstante e incerto, levando em 

consideração os contextos histórico-políticos e sociais deste ano de 2020.  

 Há uma conexão com o tempo atual como modo de existência atenta às 

violações dos nossos direitos de expressão através da dança. A partir desta 

escrita, busca-se correlacionar os processos criativos em dança para as 

mulheres da terceira idade na contemporaneidade, juntamente com as 

congruências deste momento histórico mundial e seus desdobramentos, 

vislumbra-se o desejo do enfrentamento por meio de uma postura político-social 

emancipada. Isto se deve pelo reconhecimento dos poderes que reagem 

conforme os discursos de dominação presentes em nosso sistema, no desejo de 

ser parte também de um coro revolucionário e resistente às mazelas de uma 

força colonialista, patriarcal e capitalista. 

 O atual, portanto, carrega a aflição de um vírus que vem elevando as 

taxas de letalidade de um modo surpreendente, limitando a todos em não-

presenças. Desta maneira, trago a associação, em uma perspectiva de quem 

trabalha com mulheres e para mulheres, de que o masculino, mais uma vez, está 

ultrajando as relações. O Novo Covid-19 transforma a luz deste início de século 

em trevas e contribui em sensações de melancolia e medo, obrigando a todos a 

quarentenas e isolamento social. Somos, portanto, vítimas de um agressor em 

nível mundial, que está sufocando nossas práticas e nossas tentativas de 

existência. 

 É imprescindível o olhar contemporâneo para esta pesquisa em dança 

com a terceira idade, pois é desta maneira que há uma afirmação constante de 

um lugar de luta por visibilidade e voz ativa social, porque fomentamos e 

trabalhamos a partir de questões femininas de empoderamento, atentas em 

reconhecer e resistir às obscuridades presentes. Muitas de nós (mulheres) 

sentimos medo constante, acometido de um sistema politico-social injusto e 

enrijecedor. 

O presidente da República22 do Brasil (2020) se posiciona contra o 

isolamento social, afimando, nos primeiros meses da pandemia, que era preciso 

                                                           
22 Jair Messias Bolsonaro é um capitão reformado, político e atual presidente do Brasil. Foi 
deputado federal por sete mandatos entre 1991 e 2018, sendo eleito através de diferentes 
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isolar apenas pessoas de saúde frágil. Por isso, há também a importante reflexão 

em como enxergar esta pesquisa, viva e fluida, se adaptando à falta de liderança 

governamental e seu tipo de neofascismo:  

Essa é uma realidade, o vírus “tá” aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas 
enfrentar como homem, “por**. Não como um moleque. Vamos 
enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Tomos nós iremos morrer 
um dia. (BOLSONARO, 2020)23 

 O pertencimento ao agora é indiscutível, já que é por ele – e a partir dele 

– que recebemos as incongruências deste século. Assim, como podemos estar 

neste momento presente e não sermos atingidos por ele? Compreender o 

“agora” é substancial nesta escrita em dança. Agamben (2009), referência 

importante para esta pesquisa, relaciona o ser contemporâneo e discutimos 

como isto se projeta às mulheres da terceira idade que dançam e que em sua 

subjetividade carregam o ser velho, e como isto no agora, as tornam mais 

vulneráveis ao inimigo presente, por estarem, justamente, acima dos sessenta 

anos. 

Esta pesquisa sofreu o impacto do momento pandêmico e uma questão 

saltava à vista: Como repensar o fazer artístico-docente diante das dificuldades 

que enfrentamos neste tempo presente? Esta inquietação levou a um estado de, 

não apenas refletir sobre o que nos atravessa no agora, mas em como criar 

estratégias em dança para alcançar as idosas que estão em suas casas. Neste 

segmento, desenvolvo uma ideia que mobiliza as alunas mesmo à distância e 

que tem acesso a aparelhos celulares.  

Qualquer quarentena é sempre discriminatória, mais difícil para uns 
grupos sociais do que para outros e impossível para um vasto grupo 
de cuidadores, cuja missão é tornar possível a quarentena ao conjunto 
da população. (SANTOS, 2020, p. 15).  

Vários profissionais de diversas áreas estão em transmissão ao vivo com 

o desejo de continuarem seus trabalhos via lives. Porém, sabe-se que muitas 

idosas não têm ainda acesso às redes sociais, limitando-se, então, ao aplicativo 

WhatsApp. As práticas on-line vêm crescendo em tempos em que não 

frequentamos espaços como sala de aula de dança, ou academias, e são 

                                                           
partidos ao longo de sua carreira. Elegeu-se à presidência pelo Partido Social Liberal, ao qual foi 
filiado até novembro de 2019. 
23 Trecho da entrevista disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53327880 - 
Acessado em: 04 de janeiro de 2021.  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53327880%20-%20Acessado%20em:%2004%20de%20janeiro%20de%202021
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53327880%20-%20Acessado%20em:%2004%20de%20janeiro%20de%202021
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justamente direcionadas aos públicos mais jovens, deixando, mais uma vez, 

nossos idosos à mercê, isto é, “os idosos. Este grupo (...) é, em geral, um dos 

grupos mais vulneráveis (...)” (SANTOS, 2020, p. 20).  

*** 

A dança presencial é, sem dúvida, mais prazerosa. Mas nessa época 

de pandemia, as aulas on-line foram a forma de contornar a quarentena, 

proporcionando uma atividade necessária e muito agradável. (Margarida, 2020-

2021) 

*** 

Existe uma alternativa, embora derivada de uma mudança drástica, em 

novas maneiras de produzir conhecimento. Nesta perspectiva, e pensando nos 

possíveis alcances, crio, em 2020, o grupo “Danças com Marília”, em que vídeo-

aulas são gravadas previamente por mim, e enviadas depois a todas as alunas. 

Em processos de adaptação e de descobertas, em uma troca de saberes, tanto 

com profissionais da tecnologia como com as próprias alunas, escrevo as 

maneiras criativas de transportar as aulas, que antes presenciais, agora 

mediadas por uma tela. 

*** 

Eu amo a sua aula online, pois nesse ano que passou as escolas sem 

funcionar, eu não tenho como ir na academia. Agradeço você com essas 

músicas animadas que é uma benção para mim. (Maria, 2020 – 2021) 

*** 

Para isso, consolidei meus aportes teóricos em consonância ao 

pesquisador Leonardo Augusto Paulino, que constrói, durante seus estudos no 

Doutorado – PPAC/UFBA24, a Ecodrag25 Leona do Pau. Ela serve como 

inspiração nas montagens estéticas relacionadas à imagem para refletir sobre o 

processo criativo em relação ao corpo e ao ambiente, bem como as montagens 

de figurinos para as vídeo-aulas, o espaço como cenário, e as posturas-

                                                           
24 Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – Universidade Federal da Bahia  
25 Drag Queens, Kings, Queer e/ou Eco Drag são personagens criadas/os por homens e 
mulheres. Conforme seus desejos vivenciam a experiência de montar-se Drag empreendendo 
em performances teatrais e/ou na própria diversão. 
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educacionais-criativas perante os fazeres artísticos em uma perspectiva 

tecnológica.  

(...) com diferentes materialidades, com restos de 
objetos, usufruindo de diversas técnicas de produção 
em artes. Novamente, criação produzida no 
movimento de abrir e fechar-se, em uma relação mais 
interna/mais externa, de dobras, pensando a superfície 
como lugar dos encontros. Encontrar-se com uma 
tinta, com folhas, com flores, com o ar, com o humano, 
com o pós-humano, com o inanimado, com tecidos, 
com água, vento, noite. (PAULINO, 2020, p. 111)  

O acompanhamento do trabalho do pesquisador Leonardo acontece há 

algum tempo, em que suas atitudes criativas diante do mundo sempre foram 

inspirações em minha trajetória com dança. A maneira como os processos de 

montação da “Ecodrag” se desenvolvem são pistas das quais sigo para encontrar 

caminhos para a criação de figurinos, ambientação e modificação do espaço em 

que as aulas via grupo de “WhatsApp” acontecem.  

As memórias referentes às apresentações de “Leona do Pau” também 

instigaram no processo de repensar em como a imagem deve ser trabalhada 

perante o público. Embora nas aulas presenciais este cuidado já existia, a 

questão se dá em outro tempo-espaço, em que há uma configuração das aulas 

perante as telas.  

A prática das aulas trouxe a necessidade de trabalhar a imagem como 

importante meio de informação referentes ao conteúdo proposto. Os processos 

de criação buscam proporcionar transformação nos cotidianos dessas pessoas.  

Abaixo, duas imagens escolhidas, as quais ilustram como esta produção 

acontece. Tem-se sempre um tema, como uma ideia, e a partir dele os 

desdobramentos criativos vão encontrando suas expressões.  

 

*** 

Eu amei as aulas online!!! O profissionalismo, a didática, a expressão corporal 

contagiante. (Magali, 2020-2021). 

*** 
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Figuras 28: Aulas temática na quarentena. 

         
Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), 2020. 

Helena Katz e Christine Greiner (2005), com a “Teoria de Corpomídia”, 

me ampararam na compreensão de que o corpo é um estado e não um objeto 

existente, de modo que as vídeo-aulas, a partir dos processos criativos, estejam 

atreladas às condições daquele momento e em como perpassam o mundo.  

O corpo não é um lugar onde as informações que vêm do mundo são 
processadas para serem depois devolvidas ao mundo. O corpo não é 
um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda 
informação que chega entra em negociação com as que já estão. O 
corpo é o resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as 
informações são apenas abrigadas. (Katz; Greiner, 2005, p. 63).  

Existe o atravessar de um momento crítico e de muita sensibilização 

acerca das questões do planeta, tanto em relação à ecologia, tanto em relação 

ao sistema capitalista e, então, uma possível melancolia nos invade, sobretudo 

quando envolvidas em muitas mudanças cotidianas. O Isolamento social, por 

exemplo, provoca sensações desconhecidas e nos deixam em contato com 

sentimentos de desesperança, desalento, solidão, ansiedade...  

O estado corporal que as senhoras estão dentro de suas casas, em 

isolamento, não é o mesmo estado de corpo que dançavam nas aulas 

presenciais. Deve-se levar em consideração todas as mudanças causadas pela 

pandemia, para que as ações em dança continuem em um viés do pensamento 
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emancipado, ligado às questões da contemporaneidade. É um desafio constante 

repensar as aulas de dança em tempos em que o contato com as pessoas está 

restrito, por isso compreender o corpo como um todo, em seu ambiente com 

todas as suas informações, é imprescindível.  

*** 

Eu comecei a fazer as aulas no início da pandemia, e foi ótimo para mim. Eu não gosto muito 

de fazer exercícios pela internet, mas com a dança foi diferente. Eu me sentia motivada e tinha 

vontade de fazer. Quando eu recebia os vídeos, eu já olhava todos para saber quais músicas 

eram. E quando eu fazia a aula eu nem percebia o tempo passar. É diferente do presencial, 

falta aquele contato, aquela energia, mas promovia em mim o mesmo bem-estar. Eu adorei e 

indiquei para várias pessoas. Dava para ver o cuidado com os figurinos, as escolhas das 

músicas e a até a preparação do ambiente que a professora cria as aulas. (Roberta, 2020-

2021) 

*** 

A preocupação gerada a partir deste conhecimento é de as mulheres da 

terceira idade sejam instruídas a fazerem os exercícios propostos com 

responsabilidade, em uma disposição de corpo que esteja atrelada às suas 

necessidades presentes. Para isso, os exercícios propostos são 

cuidadosamente pensados e explicados com detalhes antes de sua execução.  

As aulas acontecem desde Março/2020, quando a quarentena foi 

decretada no Brasil e são produzidas na sala de minha casa. São gravadas toda 

semana, em que cada aula tem aproximadamente de quatro a seis vídeos 

enviados, com um tema especifico. Muitas mulheres têm acesso ao grupo, ele é 

aberto e gratuito, ou seja, para além das pessoas da terceira idade, quem tiver 

o interesse pode entrar pelo link compartilhado26.  

*** 

Sou grata a dança por ter me libertado da ansiedade. (Natália, 2020). 

*** 

Dentro desta estratégia em dança, as alunas recebem incentivo e 

conhecimento para que possam experimentar e criar em suas próprias casas. 

Desta maneira, os vídeo-aulas oferecem oportunidades para que se sintam 

                                                           
26 O link está disponível na página do Instagram: @dancasnaterceiraidade. 
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percebidas e pertencentes. Permitir que a dança atravesse uma tela de celular 

e alcance as idosas que estão em isolamento em suas casas possibilita a 

construção de pontes diretas e dá suporte para que elas também construam e 

vivam seu dia-a-dia de forma transformadora.  

Figura 29: Aluna da terceira idade praticando as aulas de dança em sua casa via grupo de 

WhatsApp. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), maio/2020. 

*** 

Um dia alegre, com mais disposição, entusiasmo, uma dose de autoestima. 

Renovada!! (Nilzete, 2020).  

*** 

 Outras ações em dança durante a quarentena  

A presente pesquisa desenvolveu-se em suas possibilidades na cidade 

de Araras (SP). Muitas oportunidades foram surgindo ao compartilhar dança 

para além da terceira idade, principalmente porque estando on-line, as propostas 

puderam se transformar em outras e novas maneiras de acontecerem. 
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Considero importante pontuar quais foram estas participações em lives 

e em contribuições em diversas áreas da educação, pois foram ações que 

condizem com as condutas referentes a esta pesquisa em dança.  

 Primeiro Semestre de 2020 – Vídeo-aulas de Dança para crianças 

da rede municipal de ensino de Araras (SP); 

 Março/2020 – Ingresso no Coletivo de artistas da cidade de Araras 

(SP) “Quintal do Genésio”, para a discussão e fomento da Lei Aldir 

Blanc27;  

 03 de maio de 2020 – Convidada para a Live do Núcleo de Artes - 

Cenário Cultural; 

Figura 30: Participação na live do Núcleo Artes 

         

Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), 2020. 

 06 de junho de 2020 – Participação na Live do Coletivo em Artes 

“Quintal do Genésio”;  

 Agosto de 2020 – Ocupação da Cidade com Dança 

Contemporânea! Criação de Vídeo-Dança nos espaços abertos da 

Cidade de Araras/SP.  

Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=EAIBj3veb60. 

 

                                                           
27 A “Lei Aldir Blanc”, sancionada pelo Presidente Jair Bolsonaro em junho/2020, garantiu uma renda 
emergencial a profissionais do setor cultural, como artistas, contadores de histórias e professores de 
escolas de arte e capoeira, paga por meio dos governos estaduais em três parcelas mensais de R$ 600,00.  
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 17 de setembro de 2020 - Participação no Congresso On-line 

ANDA28: Quais danças estão por vir? Trânsitos, Poéticas e Políticas 

do Corpo no CT Dança e Tecnologia com a Pesquisa: Danças 

Criativas com a Terceira Idade em Tempos de Quarentena. 

 

Figura 31: Apresentação no Congresso On-line ANDA 

  
Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), 2020. 

 25 de setembro de 2020 - VAMOS FALAR DE DANÇA? - Convite 

feito pelo professor de Artes, Felipe Custódio, para compartilharmos 

dança com os alunos da EMEIEF Ivan Inácio de Oliveira Zurita – Araras 

(SP). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 A Associação Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA) é uma associação civil, sem fins 
lucrativos, de natureza cientifica. Fundada em 4 de julho de 2008, congrega pesquisadores, 
centros e instituições dedicados a promover, incentivar, desenvolver e a divulgar pesquisas no 
campo da dança.   



 

85 
 

 

Figura 32: Diálogo sobre dança em escola de Araras (SP) 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), 2020. 

 

 02 de outubro de 2020: Palestra sobre Dança no Curso de Educação Física 

da Faculdade Anhanguera na disciplina Metodologia do Ensino da Atividade 

Rítmica e Dança.   

Figura 33: Palestra no curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera 
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 12 de outubro de 2020 – Dia das Crianças: Gravação de Vídeo Infantil 

para crianças da EMEF João Poletti Professor – Araras (SP).  

Figura 34: Vídeo infantil para crianças 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), 2020. 

 Fase Verde da Quarentena no município de Araras (SP)29  

 29 de outubro de 2020 – Aula presencial de dança para as mulheres 

da Associação ALARA30;  

 

 

 

 

 

                                                           
29 Fase Verde – Abertura Parcial - Fase decrescente, com menos restrições para o 
funcionamento dos setores econômicos. As atividades econômicas podem funcionar com 60% 
da capacidade e adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos.  
30 Pioneira na cidade, a Associação Laço Rosa de Araras - ALARA foi criada para dar suporte 
através de voluntários dispostos a ajudar mulheres com câncer de mama e ginecológico.  
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Figura 35: Retomada das aulas presenciais após abertura parcial do isolamento 

 
Fonte: Arquivo pessoal. Araras (SP), 2020. 

 

Considerações Finais 

A presente dissertação descreveu o percurso de importantes vivências 

em dança em processos de (re)descobertas que encontrou caminhos para  

compartilhar  conhecimento em fazeres artístico-educacionais com a terceira 

idade. Esses estudos trazem reflexões sobre a dança na velhice, em um caminho 

a ser percorrido buscando ação ética e generosidade.  

Em relação às várias reflexões e discussões sobre a dança na terceira 

idade, em seus processos de desenvolvimento, é possível compreender o 

cuidado necessário e o pensamento contemporâneo e de que modo vivências 

pessoais se interligam à uma postura didático-pedagógica em que a 

reciprocidade e a empatia sejam constantes.  

O acolhimento dos diversos saberes que as senhoras trazem de suas 

experiências de vida é sempre discutido e adequado aos conteúdos propostos. 

Inseri-las no aprofundamento de reflexões sobre elas mesmas, sobre o mundo, 

percebendo as questões político-sociais imanentes, é tarefa constante a ser 

cumprida. Minha função enquanto educadora é mediar a dança no sentido de 

que as pessoas se sintam pertencentes à sua própria história, em atenção e 

amor, em uma conduta de acolhimento e diálogo para com uma relação de 

reciprocidade e de respeito com minhas alunas. 
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 Como pesquisadora, declaro que não foi simples criar um 

distanciamento objetivo dos estudos propostos, em um lugar de crítica e absoluta 

ponderação para os caminhos escolhidos da escrita. Como se sabe, o trabalho 

acontece durante anos e, dar conta de uma parcela, tem de ser extremamente 

cuidadosa e delicada, devido a tantas vivências que envolvem este fazer em 

dança. 

Nesse processo, a percepção da dimensão dessas ações em dança traz 

a conscientização do quanto os trabalhos direcionados à terceira idade são 

importantes em um âmbito social. As produções bibliográficas em dança 

referentes a este tema especifico ainda são escassas, o que tem feito com que 

a pesquisa seja direcionada, principalmente, às vivências nos ambientes de 

troca com as senhoras, a partir de diversas proposições artístico-educacionais, 

em um trânsito teórico-prático. As referências em relação a criação das vídeo-

aulas também são poucas, e menos ainda ligados ao público da terceira idade. 

Os feedbacks das alunas são importantes maneiras de sanar as inseguranças 

que surgem. 

Reconhecer a importância da academia para que os trabalhos feitos 

sejam validados em espaços que fomentam a produção de conhecimento e 

relevam suas contribuições, evidencia esta pesquisa em um espaço de 

aprendizado. O curso de Mestrado em Dança (Acadêmico) se apresentou como 

uma oportunidade de envolvimento com diferentes pensamentos que me 

inquietaram em um movimento constante de reflexão sobre a minha relação com 

a dança.  Esse percurso me fez perceber o quanto é necessária nossa ocupação 

na universidade, em comprometimento com nossa conduta educacional e de 

vida.  

Este momento deve ser honrado, pois a afirmação dos posicionamentos 

de resistência frente a tantas opressões que vivemos enquanto mulheres, 

encontram maneiras de (re)existir em espaços científicos. Assim, a mediação 

acontece entre o conhecimento acadêmico, abarcado por tantas provocações, e 

as senhoras que percebem a dança como possibilidade.  

O trabalho com a terceira idade, que se iniciou em 2010, vem crescendo 

e encontrando maneiras de conquistar outros territórios para além do interior 

paulista. Por isso, propor um estudo em dança que se extrapola a Academia e 

alcança outras proporções, é motivo de orgulho.  
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A impossibilidade de frequentar a universidade, de modo presencial, no 

ano de 2020, em que fomos acometidas pela pandemia a nível mundial, fez com 

que também sentisse o isolamento social como uma dificuldade a ser 

ultrapassada. As aulas remotas, os materiais on-line, os encontros de orientação 

via vídeo, por exemplo, trouxeram uma maneira de readaptação aos estudos, 

que interferiram diretamente nas rotinas de trabalho em uma perspectiva de 

transformação. Pois, mesmo em tempos de pandemia, novas maneiras foram 

encontradas para nossa sobrevivência. Ela (a pesquisa) resiste, mais uma vez, 

às tiranias que tentam nos impossibilitar.  

Esta pesquisa, sempre aberta, continua em ações políticas que se 

desenvolvem de maneira instigadora e criativa, na intenção de tocar as pessoas 

com uma dança que permite o conhecer/autoconhecer em estratégias 

emancipatórias, implicadas em um pensamento contemporâneo e aos 

direcionamentos pertinentes e comprometidos com ideais, que, por meio da 

dança, criam (re)descobertas no corpo. 

 

Figura 36: Alunas da terceira idade do Projeto Vida Ativa – Melhor Idade 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Associação Atlética Ararense, Araras (SP), 2017. 
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 ANEXO 1  
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu,___________________________________________________, portadora 

da Cédula de Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº 

________________, residente à Rua _____________________________, nº 

_______, na cidade de ____________________, AUTORIZO o uso de minha 

imagem  em fotos, sem finalidade comercial, para ser utilizada no trabalho de 

dissertação “(re)descobrindo o corpo na dança: ações educacionais 

emancipatórias com a terceira idade”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Dança da Universidade Federal da Bahia PPGDança, na linha de pesquisa 

Corpo e Cognição. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e 

no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes 

formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por esta ser a 

expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a 

qualquer outro.  

 

Araras,    de                              de 2021.  

 

 

Assinatura do participante ou responsável legal 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre “(re)descobrindo o corpo na dança: ações educacionais 

emancipatórias com a terceira idade”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Dança da Universidade Federal da Bahia PPGDança, na linha de pesquisa 

Corpo e Cognição e está sendo desenvolvida por Marília Daniel. Solicitamos a 

sua colaboração para entrevistas e depoimentos. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Esclarecemos que sua 

participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) 

a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação 

na assistência que vem recebendo na Instituição. A pesquisadora estará a sua 

disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer 

etapa da pesquisa.  

 

______________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo 

proposto, de como será minha participação, declaro o meu consentimento em 

participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 

investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e 

publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento.  

 

Araras,      de                   de 2021.  

 

 

_______________________________________________ 
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Assinatura do participante ou responsável legal 
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