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INTRODUÇÃO 

A dança é um meio de expressão que existe desde os primórdios da 

humanidade. Cada aldeia/tribo a utilizava, e ainda a utiliza, para diversos fins como 

rituais de iniciação, casamentos, celebrações e funerais, para cura de doenças, 

finalidade social, comunicação, expressão, contação de lendas, adoração de heróis, 

ancestrais e líderes espirituais.  

A dança por si só é muito forte.  

Bernhard Wosien, ao estudar as danças folclóricas, notou que elas estavam 

perdendo seu real sentido: o de celebração. Estavam sendo substituídas por 

exibições aos turistas. Wosien achou importante retomar o sentido original das 

danças e seu valor espiritual, trabalhando a intergeracionalidade, unindo as pessoas 

nesta prática tão prazerosa. Passou a criar algumas danças e resolveu denominá-

las de danças sagradas. Queria, com o uso do termo “sagrado”, apenas remeter à 

espiritualidade das danças. Sagrado, do latim sacratus é, segundo a Larousse 

Cultural, aquilo que é venerável, respeitável e que não deve ser infringido ou violado. 

E, no sentido das danças circulares, representa aquilo que de mais valioso você 

pode possuir: sua essência, trazendo-a à tona, frente à espiritualidade da vida. 

 

OBJETIVOS 

Geral:  

Embasar o conhecimento sobre a dança circular sagrada para poder aplicar 

em contexto escolar, especificamente com crianças do ensino básico. 

 

Específicos: 

• Conhecer a historicidade do acalanto, das danças primitiva, tribal, africana, 

folclórica e da dança circular sagrada; 

• Aprofundar o estudo da dança circular sagrada para maior explanação; 

• Salientar os benefícios cognitivos, motores, sociais, culturais, lúdicos e 

afetivos presentes nas danças; 

• Mensurar a importância sociocultural das danças citadas 

 

METODOLOGIA 



O levantamento bibliográfico está sendo coletado em livros e artigos científicos, 

tendo como teórico básico Bernhard Wosien. O estudo contempla o acalanto, as 

danças primitiva, tribal, africana e folclórica, com maior enfoque na dança circular 

sagrada. Iniciou-se a pesquisa pelo conhecimento de conceitos e histórico das 

danças, por ser imprescindível para compreender sua relevância. Frente à temática, 

compreender o fenômeno da dança circular sagrada e a intensidade com que 

influencia as pessoas que se deixam envolver por ela, torna-se requisito inerente a 

este estudo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A Dança Circular Sagrada é um caminho para o movimento interno e expansão 

da consciência. Conta com o poder de agregar: incluir e não excluir. Nota-se 

também: união intergeracional; resgate da expressão humana; e conexão do eu com 

o grupo e do eu com o universo. 

De acordo com Berni, sob a ótica educacional, a dança sagrada apresenta um 

enorme valor, pois o círculo dançante promove uma equidade entre os participantes, 

proporcionando uma visão de vida onde os erros possam ser levados de maneira 

menos crítica e mais suave. Trabalhá-la em contexto escolar potencializa a relação 

entre as crianças e entre elas e os adultos, pois todos se tornam mais flexíveis, 

amorosos, unidos e companheiros. Essa compaixão para com o outro e esse 

sentimento de igualdade e pertença favorece no desenvolvimento dos pequenos 

sujeitos.  

Este trabalho enseja demonstrar os benefícios da dança circular sagrada em 

prol da construção da totalidade do Ser. É fator fundamental na existência humana 

que o indivíduo se sinta integrado e conectado: consigo mesmo, com os outros que 

possuem intenções comuns e semelhantes e também com a divindade superior. A 

tríplice eu, outro e superior, formam a completude humana. 

É importante quebrar preconceitos e paradigmas, haja vista que a dança 

permite conscientizar a construção de uma visão mais abrangente e crítica sobre a 

expressão corporal das crianças. A escola pode contribuir nesse quesito e no 

processo de autoconhecimento de forma geral, ou seja, do sujeito, bem como de 

suas percepções, sensações e sentimentos de mundo. 

É interessante trazer o cosmos em um artigo científico. Nessa visão mais 

holística de vida, a dança circular sagrada permite aventuranças. As artes se 



agregam, pois na vivência trabalha-se a música (melodia, ritmo, instrumentos e/ou 

voz), e a dança (cujas coreografias são carregadas de simbolismos repassados de 

geração a geração). 

Concomitantemente com a celebração de toda essa energia que a dança 

proporciona, deve-se celebrar as diferenças, pois é com o diverso que agregamos 

novos conhecimentos e experiências. Se todos fôssemos iguais, nada mais seria 

que puro tédio e chatice. E mais uma vez um ponto a favor e muito positivo à dança 

circular sagrada: permite e enfatiza a diversidade, em todos os aspectos, porque 

acolhe e deixa-se envolver, do mais simples ao complexo, do feio ao bonito, do rico 

ao pobre, a questão de gêneros, etária e étnica. Afinal, por que temos que ter uma 

sociedade cheia de padrões que desprezam e segregam, ao invés de expandirmos o 

sentimento de comunidade e pertença planetária, incluindo a todos na busca pela 

igualdade, pelo amor e pelo sagrado? 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Resultados positivos acerca das danças em um compilado sucinto, e 

explanação mais detalhada sobre a Dança Circular Sagrada, seus benefícios e 

aplicabilidade. A dança circular sagrada, em contexto escolar, contribuindo para o 

desenvolvimento integral do Ser, ou seja, contribuição no desenvolvimento da 

criança em sua totalidade. Trabalhando-a na educação escolar para permitir 

expansão da consciência dos sujeitos que, em contato com ela, vivenciarão 

experiências de convívio, afeto, ludicidade e respeito.  

 

FONTES CONSULTADAS 

BARTON, A. Danças Circulares: dançando o caminho sagrado. Org. Renata C. L. 

Ramos; trad. Márcia Schubert. 2. ed. São Paulo: Triom, 2012.  

COSTA, A.L.B. et al. Danças circulares sagradas: uma proposta de educação e 

cura. 2. ed. São Paulo: Triom, 2015 

GUERRA, D. Corpo: som e movimento. Acalantos afro-brasileiros. Revista África e 

Africanidades, ano 2,  n. 8, fev. 2010. Disponível em: 

<http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/Acalantos.pdf>. Acesso em: 10 

set. 2016. 

WOSIEN, B. Dança: um caminho para a totalidade. 3. ed. São Paulo: Triom, 2015. 

 


