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 EFICIÊNCIA DA METODOLOGIA DE MOVIMENTO DE RUDOLF LABAN 

NAS AULAS DE ARTE NA ESCOLA  

 

RESUMO 

A dança é a arte do movimento e o estudo de seus elementos básicos é 

fundamental para a aplicação prática dessa linguagem na área educacional. Através 

da análise corporal sugerida por Rudolf Laban, sobre os conteúdos rítmicos e 

espaciais observáveis no corpo e no movimento, é possível despertar e enriquecer a 

consciência corporal na escola, pois essa metodologia – Laban –  é estruturada com 

precisão e rigor científico reconhecidos mundialmente e com eficiência pedagógica 

comprovada. Sua aplicação na escola é eficiente por desenvolver o 

autoconhecimento, o olhar crítico e reflexivo perante o mundo e a inclusão social 

através da arte do movimento. 

INTRODUÇÃO 

A educação escolar tem em seu currículo a dança como parte integrante das 

linguagens artísticas na disciplina Arte, mas como utilizar a dança como área de 

conhecimento? Quais modelos o professor deve seguir para ensinar a dança na 

escola sem especificar uma técnica ou reproduzir danças já existentes? 

Hoje o professor de Educação Artística deve apresentar propostas 

pedagógicas que incluam conteúdos da música, artes visuais, teatro e dança. 

Todavia, a formação desse professor em relação à expressão artística, não 

assegura domínio pleno de todas essas vertentes, tornando-o  incapaz  de alcançar 

globalmente os reais objetivos de uma aula de Arte na escola. Essa problemática 

impulsionou a pesquisa da Metodologia de Rudolf Laban. Suas teorias propõem um 

novo olhar ao corpo e ao movimento, fator fundamental na formação do ser humano, 

propondo aos alunos uma nova percepção estética e artística através da dança e de 

um olhar sensível e criativo diante da realidade de cada um em nossa sociedade.  

 



OBJETIVOS 

O objetivo principal dessa experiência é a comprovação da eficiência da 

Metodologia Laban como ferramenta pedagógica nas aulas de Arte nas escolas, 

podendo ser também um recurso educacional em todas as vertentes artísticas por 

ser estruturada com precisão e rigor científico reconhecidos mundialmente. Além 

disso, tem como característica uma metodologia inclusiva que respeita e enriquece a 

identidade humana com suas diferenças através da Arte do Movimento, 

possibilitando o autoconhecimento e a formação de um ser humano consciente e 

crítico em relação ao seu meio. 

METODOLOGIA 

De acordo com a Teoria do Esforço da Metodologia Laban, um esforço pode 

ser definido como uma ação interior que antecede e origina o movimento expressivo. 

Esse esforço é a intenção que o ser humano tem em se movimentar. Essa intenção 

relaciona-se com o corpo num contínuo processo de estímulos,intenções e 

alterações, onde todos os sistemas corporais, inclusive os emocionais, mentais e 

espirituais estão interligados.  

Através da experiência numa escola particular, com 6 alunos do 7º ano, turma 

A, do ensino fundamental 2, durante  as aulas de Arte dessa escola, foram 

desenvolvidas atividades que consideraram alguns pilares do movimento segundo a 

Teoria do Esforço de Laban como: os fatores de movimento (peso, espaço, tempo e 

fluência); o estudo das ações básicas do cotidiano e o esforço mental que precede a 

ação (atenção, intenção, decisão e precisão). 

DESENVOLVIMENTO 

Numa aula prática, após o alongamento inicial, os alunos experimentaram 

ações comuns de seu dia-a-dia. Através da representação dessas ações cotidianas, 

os alunos responderam com mediação profissional, a questões simples para cada 

ação como: O que se move? Como se move? Onde e para onde se move? Essa 

reflexão provocou o exercício de educar o olhar nas ações do dia-a-dia, dando 

significados próprios dentro da identidade cultural de cada aluno, respeitando as 

diferenças de movimentações no grupo. 



Após essa primeira reflexão, os alunos foram divididos em duplas e criaram 

células de ações básicas sobre um tema específico para cada dupla, como: ações 

básicas domésticas, ações básicas na prática de um esporte e ações básicas nas 

brincadeiras de criança. Nessa criação foi explorada a intencionalidade dos 

movimentos, o esforço mental que antecede cada ação e a organização espacial de 

cada gesto, mantendo a sua originalidade, além de caracterizá-los de acordo com os 

fatores de movimento propostos por Laban. 

Depois dessa análise, os alunos transformaram esses movimentos em células 

coreográficas, com mediação profissional, motivação e colaboração. Assim, cada 

gesto transformou-se em dança, com uma música escolhida por eles. Os alunos 

foram os criadores e imaginadores dessa coreografia que partiu de ações cotidianas 

e se transformou no decorrer da atividade.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Nessa experiência, a Metodologia de Laban produziu resultados significantes 

em relação à consciência corporal, estudo do movimento e compreensão sobre os 

objetivos da dança na escola. Os alunos tiveram sua sensibilidade e percepção do 

outro e do seu redor aflorados e puderam compreender que todos podem dançar, a 

partir de suas experiências de vida. 

Refletimos em conjunto sobre a dança como expressão e os benefícios que 

sua prática traz para o ser humano, pois o movimento, a inteligência e a expressão 

humana caminham juntos, e que, através dessa experiência, os alunos terão mais 

recursos para se comunicar com o outro e compreender a linguagem corporal de 

todos do seu meio. 
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