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Resumo: A possibilidade de inserção da Dança Circular Sagrada em contexto 
educacional em prol de uma educação integral para que os indivíduos se 
desenvolvam de modo multidimensional. A metodologia consiste em utilizar o teórico 
básico Bernhard Wosien para as danças circulares sagradas, bem como outros 
autores, para embasamento do trabalho. Contempla relatos de dançantes e sua 
experiência com a mesma, para posterior análise. Os relatos foram gravados e 
transcritos de modo a corroborar os objetivos do trabalho. Visa apontar os seguintes 
benefícios multidimensionais: sociais, cognitivos, culturais, espirituais, integrativos, 
lúdicos e afetivos; verificando o conseqüente aumento na qualidade de vida dos 
dançantes e daqueles que tenham vivenciado a dança em uma vivência apenas; 
compreendendo o fenômeno da dança circular sagrada e a intensidade com que 
influencia as pessoas. Dessa forma, a salientar o benefício do coletivo e da 
integralidade individual humana.  
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Abstract: The possibility of inserting the Sacred Circular Dance into an educational 
context in favor of an integral education for individuals to develop in a 
multidimensional way. The methodology consists of using the basic theorist Bernhard 
Wosien for the sacred circular dances, as well as other authors, for the basis of the 
work. It contemplates reports of dancers and their experience with the same, for later 
analysis. The reports were recorded and transcribed in order to corroborate the 
objectives of the work. It aims to point out the following multidimensional benefits: 
social, cognitive, cultural, spiritual, integrative, playful and affective; verifying the 
consequent increase in the quality of life of the dancers and of those who have 
experienced the dance in an experience only; understanding the phenomenon of 
sacred circular dance and the intensity with which it influences people. In this way, to 
emphasize the benefit of collective and individual human integrality. 
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INTRODUÇÃO  

Os benefícios da prática em Dança Circular Sagrada são multidimensionais 

e o presente trabalho visa corroborá-los, salientando o viés em prol do coletivo e da 

integralidade humana. Abarcando os objetivos específicos seguintes: conhecer a 

historicidade da Dança Circular Sagrada; apontar os benefícios multidimensionais: 

sociais, cognitivos, culturais, espirituais, integrativos, lúdicos e afetivos; verificar 

aumento na qualidade de vida dos dançantes e/ou que tenham vivenciado a dança; 

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

influencia as pessoas. 

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 pessoas. O âmbito educacional 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? 



Após o levantamento bibliográfico coletado em livros e artigos científicos no 

Projeto de Iniciação Científica (PIC), tendo como teórico básico Bernhard Wosien 

para as danças circulares sagradas, contemplando também outras danças, o 

presente estudo visa comprovar com relatos de dançantes, a sua experiência com a 

dança intitulada sagrada. Pode ser de uma experiência mais duradoura, bem como 

de uma única vivência; haja vista a importância da Dança Circular Sagrada na 

integralidade dos sujeitos, por contemplar benefícios multidimensionais, contribuindo 

nos aspectos sociais, cognitivos, culturais, espirituais, integrativos, lúdicos e afetivos, 

proporcionando maior qualidade de vida.  

Para o presente estudo foram selecionados especificamente relatos de 

idosos e de crianças. Com a possibilidade de uma vivência apenas entre 

professores, sendo possível obter relatos deste grupo. Como alguns participaram 

com as crianças, foi possível selecionar relatos de professores que acompanharam 

a vivência com as crianças. Com os idosos foi possível uma vivência maior, ou seja, 

em quantidade de encontros, com mais de uma vivência em uma oficina de dança 

circular de uma instituição educacional no município de Indaiatuba – São Paulo; com 

as crianças, apenas uma vivência em um colégio no município de Indaiatuba – São 

Paulo.  

Foram coletados doze relatos, sendo seis de idosos, cinco de crianças e um 

de professor. O relato foi de um professor que participou com mais de um grupo com 

crianças naquele dia. 

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. 

 

  

1  DANÇA CIRCULAR SAGRADA 

O homem é linguagem e se expressa por diversos meios. Entre eles, a dança, 

por permitir uma conexão entre o externo e o interno. Wosien (2015, p. 103) diz que 

“a experiência que acontece externamente, reflete-se internamente. É essa a melhor 

maneira de se compreender o mundo – através da marcha viva”. Assim como 

compreende a importância de um homem visto pela ótica da totalidade, Wosien 

(2015, p. 27) afirma que “o homem vivencia na dança a transfiguração de sua 

existência, uma metamorfose transcendente de seu interior, relativa ao ser e 



também ao seu eu divino”. Dessa forma, a dança é o próprio sagrado, como a vida 

que está a espera do novo, aberto a mudanças, como se fosse passível de 

comparação a um renascimento.  

O dançar é um ato que remete ao universo imagético, por estar intrinsecamente 

ligado à criatividade, expresso em “[...] como o primeiro o primeiro testemunho de 

comunicação criativa” (WOSIEN, 2015). Acontece que o homem atual, segundo 

Ramos (2015), distanciou-se do aspecto transcendental e tem dificuldades de trazer 

o sagrado em sua vida, e, portanto, de criar. O esforço para que recupere seu 

potencial criativo é um grande desafio, porém passível de enfrentamento. 

Assim, a partir de uma atenção redobrada para sair do automatismo e do 

ordinário comentados por Ramos (2015) surgem as danças circulares sagradas, com 

formas de experenciar novas vivências, embora novas apenas para este indivíduo 

distanciado do seu transcendental. A exploração de sensações, emoções e valores 

de modo livre e criativo para além de “[...] vaga lembrança dos momentos de intensa 

convivência amorosa com energias mais sutis que permaneceram gravados em sua 

memória celular” (RAMOS, 2015, p.180) 

Em se tratando de um sentido intrinsecamente significativo e muito sagrado da 

dança, pode-se mencionar Wosien (2015) ao dizer:  

 

Nos povos que ainda atribuem um sentido ao 
invisível, a dança é, ainda hoje, pedido e oração. 
Nela, o homem consegue exteriorizar todos os atos 
primevos da alma, desde o medo até a entrega 
libertadora. (WOSIEN, 2015, p. 28) 

. 

A Comunidade de Findhorn, situada ao norte da Escócia é uma Fundação com 

extenso programa de cursos voltados para o desenvolvimento humano. É em 

Findhorn que “a Dança Sagrada traduz, em gesto e movimento, os ideais que 

conduzem a vida do lugar” (CARVALHO, 2015, p.10), pois as pessoas do mundo 

todo se reúnem ali com o propósito comum de conviver de modo harmônico e 

amoroso, com a intenção de um ambiente pautado em valores cada vez mais 

humanos.  

A Fundação Findhorn tem como proposta de “desfrutar o dançar junto de um 

modo totalmente não competitivo, aprender que é possível para todos dançarem 

juntos” (BARTON, 2012 p.17), e assim permitir uma confiança no (e entre) o grupo, 

garantindo que sejam solidários uns com os outros. Possibilitando “o contato com a 



terra, com o espírito e com cada participante através das diferentes qualidades de 

cada dança” (BARTON, 2012 p.17), sendo considerada para Barton (2012, p.17) 

“uma ferramenta para canalizar a energia de cura para os dançarinos e também 

para o resto do planeta”, ao contemplar uma criação em três níveis, o emocional, o 

mental e o espiritual.  

 
[...] é errado tomar um método de abordagem do 
ser humano como o único válido ou subordinar 
todos os outros métodos a uma única abordagem, 
seja o método teológico dos tempos antigos, o 
método racionalista dos tempos modernos ou o 
método empírico da atualidade. Por outro lado, 
devemos evitar qualquer atomismo de métodos. 
(TILICH, 2010, p. 229) 
 
 

O homem é o microcosmo dentro de um macrocosmo, “E enquanto a vida 

moderna leva a uma massificação beirando o insuportável, a Dança alimenta o 

vínculo único que cada um tem com a Terra” (LORTHIOIS, 2015, p. 31) 

 
[...] em cada método encontram-se elementos que 
nos dirigem para outros métodos; que a abordagem 
empírica não pode ser utilizada sem os elementos 
descobertos pelo método racionalista; e que este 
último, por sua vez, pressupõe certos elementos 
fornecidos pela teologia. Os métodos de estudo da 
natureza humana não devem ser exclusivos, nem 
meramente atomísticos e cumulativos, mas 
dialéticos e mutuamente interdependentes. (TILICH, 
2010, p. 229) 
 

Dessa forma, estudar a natureza humana é algo complexo, porém muito 

importante para a compreensão de novas maneiras para se viver com estímulos 

positivos e com qualidade, dialogando de modo interdependente com a 

multidimensionalidade do Ser. 

O homem está tão perdido “que procura novas sensações que nem mesmo sabe 

quais são!” (RAMOS, 2015). Vale investir na busca, na interiorização, conectando-se 

e relembrando. “[...] a palavra Relembrar é de infinita profundidade porque significa 

andar para dentro de si mesmo à procura dos ensinamentos esquecidos para, então, 

se iluminar” (RAMOS, 2015). Essa iluminação dar-se-á por inúmeros fatores, tal qual 

a dança circular sagrada pode favorecer esse processo, cujo sagrado “seria sagrado 

quando se orienta para o bem da totalidade” (BARTON, 2012, p. 37) 



O ser humano é uma unidade e uma totalidade. 
Portanto é inadequado se desenvolver doutrinas 
diversas sobre o ser humano: uma científica e uma 
filosófica, uma secular e uma religiosa, uma 
psicológica e uma sociológica. O ser humano é uma 
unidade indivisível. Todos os métodos contribuem 
para uma e mesma imagem do ser humano. 
(TILICH, 2010, p. 229) 

 

Em termos da física, “os átomos não só controlam a memória celular mas 

também o processo de cognição” (RODRIGUES, 2015, p. 51). Dessa forma, “assim 

como no átomo, nos astros, em toda a criação, e também na roda, quando giramos 

em torno do próprio eixo estamos ativando nossa memória celular e toda a memória 

do universo” (RODRIGUES, 2015, p. 51). Ou seja, a Dança Circular Sagrada é algo 

muito profundo e que deve ser levado a sério, pois “na dança circular nos colocamos 

um ao lado do outro tal qual elos de uma corrente, onde o centro é preenchido pela 

luz” (RODRIGUES, 2015, p. 51). 

Considerando o homem e a totalidade do Ser, refletindo acerca deste para com 

seu processo individual, bem como com o outro, afirma: 

  

Em nenhum lugar o homem é tão exigido em sua 
totalidade. Aqui, por fim, ele se encontra não só 
consigo mesmo, mas também com o Tu, com o 
mundo ao redor, com o grupo, com a alteridade. 
(WOSIEN, 2015, p. 28) 

 

Wosien trata do individual para o coletivo, mencionando um valor muito 

importante: a alteridade. Segundo a Larousse Cultural (1999, p. 44), alteridade é o 

“estado, qualidade daquilo que é outro, distinto.” Como antônimo de identidade, a 

que Larousse Cultural (1999, p. 505) define como o “conjunto de caracteres 

pessoais que serve para individualizar as pessoas”, nota-se a relação positiva entre 

o Ser que se relaciona consigo mesmo – um processo de auto-conhecimento –, mas 

também com o outro, e dessa ligação, estende-se para um todo muito maior, para 

de grupos em grupos, essa energia contagiar muito mais pessoas. 

A energia da dança, do contato individual que é possibilitado a princípio, para 

envolvê-lo ao outro... “A dança é para ele um meio de autorealização. Em íntima 

relação com a música, ele recebe a harmonia da reconquista” (WOSIEN, 2015, p. 

28). A música é um elemento que associado a dança, contagia, permite que os 



movimentos surjam, envolvendo e afetando positivamente aqueles em contato com 

tal benefício. 

Ainda que o benefício seja o de despertar e buscar significados, é notória a 

dificuldade de compreensão, pois  

 

“[...] é ainda um ponto difícil para compreender e 
aceitar que o espírito e a emoção fazem parte do 
ser humano e devem estar harmonizados entre si, e 
que a prática das atividades motoras devem 
proporcionar uma consciência corporal, respeitando 
o homem como um todo e dando-lhe a chance de 
cumprir o que sua alma se propôs a fazer” 
(BONETTI, 2015, p. 129).   

 

É necessária uma mudança de paradigma, muitas vezes, ao longo da vida. 

Nossa trajetória é marcada por referenciais que de certa forma se alteram com o 

tempo. O despertar vem de encontro com essa alteração de ponto de vista, pois 

“despertar uma nova consciência planetária” (Bonetti, 2015) é algo muito importante 

por tratar de “abrir às energias cósmicas, conectando-nos com nossa fonte interior – 

Religare” (Bonetti, 2015). Assim como a questão da dança circular sagrada ainda é 

encarada com certo preconceito por determinadas pessoas, é por esse viés que se 

deve encarar como um desafio a ser afrontado, pois, 

 

“[...] mesmo que nosso trabalho possa ser 
hostilizado por aqueles que ainda vivem sob a 
tutela de uma visão reducionista – seja religiosa, 
mecanicista ou somática – é mais importante levar 
uma nova consciência da dualidade corpo/alma ao 
nosso emprego do que mudar de emprego.” 
(BONETTI, 2015, p.128) 

 

 

2  A DANÇA CIRCULAR SAGRADA EM ÂMBITO EDUCACIONAL 

Segundo Wosien (2015) a dança é um instrumento importante da pedagogia 

criativa ao exigir adaptação, integração, equilíbrio, libertação e ludicidade; portanto 

devendo ser incentivada, por ser benéfica. 

Há um “prazer na convivência conjunta e entusiasmada” (Wosien, 2015, p. 65), 

com significados terapêuticos experimentados pelos sujeitos que a vivenciam. À 

medida que o crescente número de doenças da mente (e da alma) têm surgido, ela 



pode ser utilizada no contexto terapêutico da cura, pois “vida é movimento” (Wosien, 

2015, p. 64). As questões psicofísicas são atreladas às funções do movimento e 

existe, portanto, uma pedagogia da cura que favorecerá indivíduos que sofrem com 

perturbações, podendo estas serem relacionadas ao fato de existir uma não 

satisfação de necessidades.  

Infelizmente, “o esforço de reconquistar a bem-aventurada elevação espiritual 

perdida termina, não raramente, num mundo do “como se” (WOSIEN, 2015), pois as 

prioridades acabam sendo direcionadas a âmbitos muitas vezes dispensáveis e o 

mundo ilusório do que viria a seguir pode se beneficiar muito mais com aspectos 

interiores que exteriores. 

Enfatizar a dança na formação humana e não apenas como disciplina científica 

é uma das grandes possibilidades que devem ser colocadas em pauta para uma 

educação diferenciada, cujo enfoque seja na integralidade dos seres. Dessa forma, 

corroborando com Wosien (2005, p. 66) que argumenta: “Deveria ser a aspiração de 

uma sociedade o estímulo de fatores constitutivos da personalidade, assim como a 

educação de pessoas criativamente participativas.”  

O estímulo à criação e à integralidade pode ser observado em contexto de 

múltiplas inteligências.  

Uma das maneiras para se trabalhar criativamente as pessoas, cujo modo seja 

participativo, colaborativo, com valores como respeito e amizade, é percebendo as 

Inteligências Múltiplas (IM) como um parâmetro de desenvolvimento pessoal. 

Howard Gardner (1995) estabeleceu algumas inteligências, desmistificando o 

conceito de uma única inteligência para todas as pessoas.  

As Inteligências Múltiplas valorizam outros potenciais e, assim como a Dança 

Circular Sagrada explora potenciais, pode-se relacioná-las de modo positivo. A 

Dança Circular Sagrada (DCS) empreende fortemente as inteligências corporal-

cinestésica, espacial e musical; de modo que as inteligências intra e interpessoal 

serão potencializadas também, haja vista que o autoconhecimento que a dança 

proporciona é verificada na inteligência intrapessoal, e o contato com o outro, na 

inteligência interpessoal. 

O estudo das Inteligências Múltiplas, percebido sob a ótica prática da Dança 

Circular Sagrada em contexto educacional corrobora um desenvolvimento total do 

indivíduo que dela vivencia, contribuindo para a integralidade do Ser. As 

inteligências múltiplas foram, portanto, a escolha para dar o enfoque e embasar a 



prática da dança circular, além do teórico-base da prática e demais autores 

capacitados frente à temática.  

Com Gardner aprofundando sobre as inteligências, associá-las à dança 

enriquece a prática, pois, valoriza ainda mais aspectos negligenciados durante o 

processo educacional. Entretanto, não se pode deixar de mencionar outras 

abordagens para a dança, sob análise de um enfoque mais amplo e global, trazido 

pelos estudiosos do assunto, bem como sob enfoque específico tal qual as 

Inteligências Múltiplas permite. O presente estudo optou por associar as IM, não 

desconsiderando outras possíveis abordagens e associações. 

Em âmbito educacional nota-se um contexto complexo de relações. O 

relacionamento entre sujeitos muito diferentes entre si apresenta variáveis um tanto 

quanto sublimes e intensas. E são as “[...] situações, que nos despertam emoções e 

sensações diferentes, influenciando-nos em nosso corpo-templo” (BONETTI, 2015), 

que nos faz questionar como lidamos conosco para saber lidar com o outro. Dessa 

forma, influenciando positivamente nas relações intra e interpessoais.  

O corpo-templo mencionado pode ser explorado e valorizado no contexto 

educacional de forma a priorizar um desenvolvimento integral na dualidade intra-

interpessoal de modo mais equilibrado. 

 

 

3  DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

 

O método consiste em observação e intervenção por intermédio da dança. No 

espaço educacional Instituto Henrique da Silva Semente (IHESS) do município de 

Indaiatuba, foram realizadas vivências semanais por oito meses, sendo quatro 

ininterruptos, com um período de recesso na instituição, para a retomada dos quatro 

subsequentes. No espaço educacional Colégio Projeção (Escola de Educação 

Básica Grilinho Falante) foi realizada apenas uma vivência, com os grupos sendo 

subdivididos por séries escolares, em um dia pré-determinado. A equipe escolar 

enviou uma solicitação requerendo a participação do aluno para a prática. 

 

3.1 Vivências ao longo dos meses 

Com o grupo de idosas a vivência se estendeu por quase um ano –, com início 

no mês de março, finalizando ao final de novembro – no espaço educacional 



Instituto Henrique da Silva Semente (IHESS), no município de Indaiatuba – São 

Paulo. 

Foram trabalhadas várias danças, cujos diversos estilos despertaram muitas 

sensações nas dançantes. A oficina de Dança Circular era pautada por teoria 

atrelada à prática com o intuito vivencial, ou seja, não se formavam focalizadores. 

Mas, para o fechamento, elas puderam ser as focalizadoras naquele momento ao 

trazerem uma música a sua escolha com coreografias elaboradas por elas mesmas. 

Algumas participantes deste grupo aceitaram relatar suas experiências para a 

presente autora, que serão exploradas ao longo do trabalho. É importante a coleta 

dos relatos para identificar os benefícios da prática. A intencionalidade baseia-se na 

relação teoria e prática acerca da temática. 

 

3.2 Vivência única 

Acolhimento, conforme Larousse Cultural (1999, p. 13) aponta: “ato ou efeito de 

acolher; recepção”, é a palavra-chave que descreve não só a proposta da dança, 

mas o sentimento desde o início e durante o processo. O Colégio Projeção do 

município de Indaiatuba – estado de São Paulo – me acolheu no estágio 

supervisionado, desde a equipe até as crianças. E o vínculo formado foi essencial 

para a prática circular.  

Primeiramente, a título de esclarecimento, o subtítulo refere-se à vivência única 

de cada criança, mas principalmente por participarem apenas neste dia comigo; 

porém, neste item apresento os três momentos, ou seja, as três vivências realizadas 

no colégio. 

A priori, o colégio me aceitou para a prática da dança no ano anterior. Quando 

finalizei o estágio, a vivência foi seu encerramento. Afirmo com propriedade que o 

vínculo permitiu uma vivência muito mais segura e receptiva, uma vez que eles já 

me conheciam e se sentiam em um ambiente conhecido. 

Entretanto, não foi algo de ímpeto. Foi algo premeditado e bem organizado. A 

gestão escolar passou um bilhete semanas antes para todos os alunos, solicitando 

permissão para a prática. Nele continha a proposta de “Dança Circular”, com data 

marcada. O termo “sagrado” não foi acrescentado para não repercutir em 

abordagem de cunho religioso e gerar barreiras como a não participação da criança. 

Mesmo assim, alguns pais não autorizaram a prática e os alunos não autorizados 

permaneceram assistindo a vivência.  



Um ponto relevante a mencionar é a não abertura de alguns pais. Se nem 

sequer saber sobre o que se trata, julgam e não permitem que o filho tenha uma 

nova experiência em sua vida. Alguns pais ainda relevaram, após questionarem a 

direção e esta incentivar a pesquisa acerca da prática. Relevaram e permitiram a 

participação. Felizmente, o número dos que não puderam realizar a vivência foi 

inferior e as três rodas estavam repletas de crianças. 

Algumas crianças não sabiam que eu daria a vivência, outras aguardavam 

ansiosas. Algumas ainda observaram as práticas ocorrendo e estavam bem 

curiosas, ansiosas para chegar a vez delas.  

Foram três vivências: a primeira, com alunos da educação infantil e alunos do 

primeiro ano; a segunda, com alunos dos segundo e terceiro anos e a terceira, com 

alunos dos quarto e quinto anos. Alguns professores observaram de fora e outros 

participaram da roda.  

A vivência com mais alunos foi a segunda, devido ao maior número de alunos 

ser do terceiro ano. Neste momento a docente da turma do segundo ano participou 

da roda. A docente do terceiro ano observou a prática e a professora de educação 

física participou em alguns momentos, quando possível, da grande maioria das 

danças. Uma das docentes dos quarto e quinto anos também participou de algumas 

danças, assim como um estagiário de educação física. 

O relato foi colhido no mesmo dia, com a dança recém praticada. Quem 

participou se sentiu bem. Ouvi de muitas crianças comentários como: “adorei”, 

“gostei muito”, ao longo dos corredores. A equipe escolar elogiou muito. E rendeu 

frutos, pois me chamaram para uma vivência do dia das Mães. 

Poucos da equipe tinham ouvido falar sobre a dança e foi geral a curiosidade 

pela novidade. As crianças que o digam. Quando perguntado, todos disseram ter 

gostado de dançar. Todavia, despertei uma curiosidade lúdica-intelectual, que 

contribuiu para o envolvimento e reciprocidade daquele momento singular.  

É com propriedade que afirmo, por meio desta prática, o benefício real e 

imediato de apenas uma vivência. Desejando que seja a primeira de muitas, para 

que os resultados da prática sejam observados constantemente, em prol de uma 

união efetiva, permeada de diversão, autoconhecimento, sentimentos positivos. 

Quando eu fui questionada sobre o centro da roda por um aluno do quinto ano, 

notei que a cada vivência eu poderia trazer alguns aspectos teóricos, mais 

aprofundados, devido a idade dos participantes serem maiores.  



O centro representava a família, a união e todo o bem que um relacionamento 

afetivo proporciona. Meu objetivo foi alcançado. Eu trouxe um repertório infantil que 

cativou as turmas. Pude explorar ao longo da vivência algumas danças diferentes 

entre as turmas. Sinto não ter dado os passos-base. Não havia tempo suficiente 

para todo o repertório – e eu montei achando que era pouco. O que mantive igual 

para todas as rodas foi o início, com a dança da “Dona Árvore” e a finalização com 

“Te ofereço paz”.  

Apesar de estar com dúvida a respeito da dança da árvore para o quinto ano, 

arrisquei e foi bem sucedida. Afinal, eu sempre trabalhei ela com os idosos e eles 

gostavam muito. Ela seria a porta de entrada para a magia circular. No decorrer, 

explorou-se a alegria, diversão, brincadeiras infantis. E no fechamento, uma dança 

gestual para acalmar, meditar, se interiorizar – mesmo não verbalizado, foi o que 

ocorreu. 

O repertório da primeira vivência foi bem interessante, pois foi a partir dele que 

pude saber se ia dar certo ou não, o que seria alterado ou mantido, por exemplo. 

Claro que teria apenas uma intuição, sem verdades absolutas. Quando se lida com 

pessoas, é sempre dinâmico e muito singular.  

Iniciamos com “Dona Árvore”, o que já havia programado para iniciar todas as 

vivências. Mas de dez danças (e quatro extras, totalizando quatorze), conseguimos 

dançar apenas 6, repetindo uma de um jeito diferente. Parece pouco em quantidade, 

mas em qualidade foi muito significativo. A vontade era de dar mais em quantidade 

também, equiparar qualidade e quantidade, mas tínhamos tempo, não podia 

estender as vivências. Inclusive por meu repertório contar com uma música mais 

lenta no início e uma no final, preocupei-me em seguir a finalização a risca. Não 

queria que eles saíssem agitados da prática.  

Quanto à primeira dança, considero-a a harmonização com o grupo e também 

com a natureza. E a última, uma mensagem positiva que a dança circular sagrada 

pode deixar, além de ser uma possibilidade para se acalmarem após a vivência 

expansiva do repertório infantil. 

Para a primeira vivência, cujos estudantes da educação infantil e do primeiro 

ano do ensino fundamental puderam começar a conhecer a dança através da “Dona 

Árvore”, dei continuidade com “Giro Giro Tondo”, uma música muito agradável 

italiana. Seguida de “Camaleão” do Palavra Cantada. Essa repetimos, pois, 



primeiramente dançamos todos juntos, como um grande camaleão; e depois, a 

praticamos em trios de pequenos camaleões. 

Na sequência, uma música japonesa bem engraçada, “Donguri Kororo”. 

Posteriormente, viramos piabas ao dançar “Sai piaba”. E para o fechamento, “Te 

ofereço Paz”. 

Na segunda vivência, com estudantes dos segundo e terceiro anos do ensino 

fundamental, que também iniciaram seus conhecimentos acerca da dança com 

“Dona Árvore”, optei por manter a alegria de “Giro Giro Tondo” na sequência.  

Dando seguimento, uma música mais inusitada, “Agadu”. E também, “Escravos 

de Jó”. Ao mencionar esta última, eles cantaram, mostrando que sabiam a letra. 

Assim como experienciaram “Donguri Kororo” também, resolvi colocar um novo 

passo, com “É bom cantar”. Nesta dança, a roda fica bem juntinha. Eles 

conseguiram fazer o passo, mas a roda não se mexia muito. Por ser curta, optei por 

dançarmos mais uma vez. Só que além da original, dessa vez eu ensinei uma 

adaptação que fiz. Ela se tornou gestual em práticas anteriores minhas e senti que 

cabia naquele momento. Todos acompanharam. Finalizamos com “Te ofereço Paz”. 

Na última vivência, agora com estudantes dos quarto e quinto anos, senti um 

receio em iniciar pela mesma, porém mantive. Deu certo também com “Dona Árvore” 

e então fizemos pares em “Legal legal legal”. Dançamos “Tô rindo a toa” e 

emendamos com “Agadu”. Dando seguimento, “Peixe vivo” e “Boneca de Lata”, com 

o fechamento de “Te ofereço Paz”. 

Ocorreu tudo de uma maneira leve e descontraída. Eu só gostaria de ter dado 

mais danças, assim como as danças com o passo base da dança circular. 

Infelizmente, devido a duração ser estipulada, não pude me estender e optei por 

manter o máximo do repertório infantil.  

Falta abertura ainda perante o conhecimento da dança circular sagrada. 

Quando se ouve dança circular já assusta, quem dirá o sagrado posto na proposta.  

Quando se fala de sagrado, deveriam associar a algo positivo. Não que a 

religião ou a religiosidade seja algo negativo, pelo contrário. Mas não estamos 

tratando de religião e que isto fique claro. Sobre religião, um campo muito tênue e de 

complexa discussão, não me cabe entrar em pormenores.  

Mas há quem relate que a religiosidade está sim presente. Eu prefiro não usar 

este termo, e sim, associar a prática circular a uma conexão. Espiritual sim, mas 

para que não soe tão pesado, uma conexão consigo mesmo. E com o outro. E o 



sagrado é isso, estar consigo e com o outro. Dar as mãos, trocar energias. Vivenciar 

o aqui e o agora com músicas e danças da cultura dos povos, trazendo toda a 

sacralidade que o ritmo, a melodia, a musicalidade e a coreografia podem 

representar, cuja intenção foi única e exclusivamente pensada em virtude de um 

bem maior frente ao autoconhecimento e ao bem estar individual e coletivo. 

Com certeza, deixei uma semente da prática circular. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Foram analisados seis relatos de alunas idosas, cinco relatos de crianças do 

ensino fundamental e um relato de professor. Os sujeitos foram entrevistados e seus 

relatos registrados em mídia digital. Todos praticaram a dança por no mínimo uma 

vez. A faixa etária do primeiro grupo (IHESS) varia entre 53 a 70 anos entre as 

idosas; enquanto que no segundo grupo (PROJEÇÃO) varia entre 6 a 10 anos entre 

as crianças, além do professor, sujeito de 50 anos.  

A Dança Circular Sagrada possui um grande mito que deve ser desmistificado: 

o sagrado a que se refere tem a ver com religião?  

A dança está associada a uma questão muito significativa, a de re-conexão, 

pois, “É fundamental re-conectarmos dentro de nós mesmos sentimentos e 

sensações necessárias à inteireza de nosso Ser (...)” (RAMOS, 2015). Assim sendo, 

“pra mim, N., a dança circular sagrada é uma conexão, corpo espírito e divino. É 

uma libertação do corpo, que no momento, neste momento na dança, ele atinge o 

divino.” 

A prática circular deve ser vivenciada e quando seu formato circular ocorre, em 

algumas danças, “(...) resgata este simbolismo, pois, assim como o círculo 

representa o Todo, cada ponto dentro do círculo representa a individualidade, a 

identidade de cada participante.” (SAMPAIO, 2015). Dessa forma, a dança motiva 

cada indivíduo de uma maneira única, conforme mencionado em um dos relatos, “A 

dança circular pra mim, sagrada, foi uma maravilha. Sempre me deixou assim muito 

disposta, muito bem com tudo. Até em questão do humor, bem humorada”, 

reforçando a individualidade de um Ser em contato consigo e com o outro.  

A dança circular sagrada é uma ferramenta que possibilita a preservação do 

uno com o todo. De acordo com Sampaio (2015), “A dança consegue, de maneira 

simples e direta, preservar a identidade pessoal dentro da coletividade”. E ainda, 



“(...) vivemos vários estados de alegria, de aconchego, de suporte, de 

equanimidade, de confiança em nossos potenciais, de concentração interior e de 

transformação. Esses estados podem nos levar a trilhar um caminho de saúde e 

cura.” (EID, 2015), corroborado em um dos relatos, “Aquelas dores, não têm mais. 

Então a dança circular sagrada realmente é uma maravilha. E é sagrada sim, 

independente de religião, independente de qualquer coisa, é uma dança circular 

sagrada, porque deixa o corpo da gente muito bem.” 

Quem pratica a dança circular, sagrada ou não, recomenda e indica, pois 

observa os benefícios a curto, médio e longo prazo, como um dos sujeitos da 

pesquisa, ao relatar que “Pra qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer sexo, é 

tudo de bom. A partir do momento que uma pessoa entra num círculo de dança 

circular sagrada, ela é outra pessoa. Logicamente pra melhor. É isso que nós 

precisamos nesse mundo: coisas melhores.” 

Assim como nas vivências ao longo dos meses pode-se explorar o conceito do 

sagrado, na vivência única com as crianças o foco foi o momento ali presente, de 

união e respeito com os pares.  

A dança favorece a inclusão e a “sensação do toque e a consciência de que se 

continua a ser um indivíduo dentro de um grupo em harmonia” (ARAD, 2015), 

reconhecido pela aluna A.J. do primeiro ano ao relatar sua preferência: “que a gente 

fazia o peixinho.. daí tinha que escolher um amiguinho”. Quando questionada do 

motivo, ela respondeu: “porque a gente escolhia o amiguinho, daí podia os 

amiguinhos todos ir lá também”. Ela ficou muito contente com a participação de 

todos e ainda afirma: “Eu achei legal porque eu aprendi bastante coisa.” 

Também houve relatos infantis sobre o gosto por dançar da aluna do segundo 

ano, L., “eu amo”, citando também outras danças que gosta além da vivência com a 

dançar circular; e da aluna do terceiro ano, M., que cita em tom bem entusiasmado a 

dança circular sagrada após a vivência ao ser questionada sobre algo a mais a 

relatar: “eu adorei a dança circular!”. 

A aluna M. se empolgou no relato ao ser questionada sobre o que houve na 

escola: “teve uma dança circular que eu amei, eu adorei dançar. Foi muito agitado, 

foi indo devagar, depois foi muito agitado, adorei... como todo mundo em harmonia.”, 

conforme corrobora Arad (2015) ao mencionar o sujeito individual dentro de um 

grupo harmônico.  Sua preferida foi “aquela que a gente foi pra Itália!”. 



Além de cantar uma das músicas que gostou comigo, o escravos de Jó, sobre 

uma das músicas, ela refez os movimentos dizendo: “da árvore...”,“...que a gente 

vinha lá do pé e ia crescendo, daí a gente chegava o braço ali em cimão, daí a gente 

fazia assim e a gente mexia os dedinhos pra ser as folhinhas e começava a mexer 

que nem se fosse a árvore quando soprava”.  

O aluno do quarto ano, R., diz que o ponto forte da vivência foi o trabalho em 

equipe: “Eu gostei que todo mundo trabalhou em equipe e isso foi lindo!” – um relato 

muito espontâneo e sincero.  

Ao perguntar sobre alguma sugestão, ele demonstra um outro gesto possível 

para a dança de finalização. Ele diz “... daí quando você falou lá de dar o amor, você 

podia fazer assim...”, então ele demonstra o gesto que pensou e completa: “tipo 

cavar o amor”, “dar pro outro”.  

 O aluno do quinto ano, N., diz não ter preferências ao ser perguntado, “gostei 

de todas.” Achou que os amigos gostaram quando questionado. Sobre o grupo, 

disse que estavam rindo. N. comenta “a gente dançou”, falou que foram várias e que 

a última foi calma. Ao ser questionado de como ele gosta, disse que gosta de “meio 

a meio”, pois gostou das agitadas e da calma. Logo, “através do silêncio se 

estabeleceu a comunicação amorosa” (ARAD, 2015), seja no momento inicial da 

prática, seja no momento mais meditativo, a comunicação amorosa faz-se presente 

quando se vivencia a dança circular sagrada. 

Arad (2015) comenta sobre o equívoco que se observa com relação a dança 

circular e a religião. Nota-se a confusão por uma gama de pessoas que as 

relacionam, estreitando as possibilidades da dança circular sagrada para o viés 

religioso. Ele diz que “qualquer atitude, pensamento ou ação passa a ser ‘sagrado’ 

pelo simples fato de ter a importância de celebração, necessária para aquele Ser ou 

para aquele Grupo” (ARAD, 2015), trazendo de um modo simples, porém muito 

coerente o sagrado e sua significância.  

A professora R. trouxe bem sua visão do sagrado ao dizer que “Os movimentos 

que foram feitos, a letra da música, não expressa uma religião específica”, 

complementando com “eu, R., no meu conceito, Deus é um só”; e ainda, “É uma 

coisa cultural, você traz a paz e o amor e isso você já lembra de Deus“. E continua: 

“Esse preconceito que muitos pais tem em relação a dança circular dizendo que vai 

entrar na religião... eu não consegui enxergar isso. Pra mim foi simplesmente 

maravilhoso.” 



Ainda pode expressar-se frente à experiência, “A vivência hoje com a dança 

circular foi fantástico”, dizendo “Eu fiquei fascinada, achei muito legal”. Afirmou que 

“No final, do fechamento, foi uma música assim muito emocionante, que faz a gente 

se sentir livre e em contato com Deus”. 

Fez menção à focalizadora em “A professora Carolina, ela foi muito boa assim 

em relação, pra tá passando os passinhos, a dança, a música pros meus alunos”. 

Entusiasta, vibrou com a vivência e relatou: “Foi muito legal, eu amei de paixão, 

quero até fazer o curso”, completando com sua recomendação: “Recomendo pra 

todas as idades” 

Ela ainda comentou sobre o centro: “Entendi que a Carolina colocou a família 

no centro né e ela falou que aquela dança era pra representar a família dela.” 

Acrescentou: “Era pra gente focar em algo que a gente quisesse trazer pra dentro da 

gente”, “foquei o pensamento na família”. 

Estava muito entusiasmada durante o relato: “nossa, são tantas coisas pra se 

falar sobre isso né”. Ela disse o que sentiu: “Achei uma experiência muito fabulosa”. 

Ao ser questionada sobre o trabalho da dança circular sagrada em âmbito 

educacional no favorecimento dos valores humanos, ela afirma: “sim, com certeza 

pode”, “As crianças não foram excluídas”. E finaliza: “dá pra trabalhar o conceito, pra 

mostrar que todos somos iguais, todos podem participar e não fazer diferença, de 

quem é melhor, de quem é pior, quem dança melhor, quem não dança, quem leva 

jeito na dança circular, quem não leva. Todos fizeram, todos participaram. E isso já é 

um conceito. O conceito do preconceito.” 

Observa-se tendência ao benefício relacional nas falas dos entrevistados e 

uma harmonia em decorrência da prática conforme as falas de N., “meio a meio” e 

M., “adorei... como todo mundo em harmonia”.  

Conforme R. relata o trabalho em equipe como o forte da prática, elogiando 

essa situação em ” trabalhou em equipe e isso foi lindo!”, nota-se como a Dança 

Circular se torna um “instrumento facilitador do processo de formação de grupo” 

(COSTA, 2015, p. 25) à medida que prevalece um sentido muito forte de integração, 

com a notoriedade de união por parte dos indivíduos, cujo contato baseado em uma 

vivência grupal harmônica por intermédio dos sons, da musicalidade e do movimento 

faz-se presente.  

R. ainda sugere possibilidades para gestos na ‘dança do amor’, referenciando o 

amor como se ele fosse passível de ser cavado. A música o tocou de uma forma em 



particular, assim como para outros a dança em si já se torna uma experiência única: 

“é uma dança circular sagrada, porque deixa o corpo da gente muito bem”. A 

proposta da dança é refletida em “É isso que nós precisamos nesse mundo: coisas 

melhores”, pois “A dança, como expressão e manifestação espontânea, é uma 

herança a que todos temos direito e que contribui para que nossa atuação no mundo 

torne-se mais harmoniosa, ampla e flexível” (COSTA, 2015, p. 26) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Dança Circular Sagrada é intergeracional, corroborada pelo presente 

trabalho ao demonstrar que sujeitos de todas as idades podem participar e dela 

usufruir de benefícios multifacetados. 

Foi vivenciada por todos os sujeitos entrevistados de modo muito prazeroso e 

gratificante, sendo validada como experiência única e intransferível. Por mais que os 

trabalhos acerca da temática afirmem seus benefícios, cada vivência é muito 

singular e por ser tão pessoal, espero que o trabalho lhe toque a ponto de se 

envolver neste universo circular e, dessa forma, possa contribuir para seu 

aperfeiçoamento interior. 

Não foi possível trabalhar a fundo o conceito do sagrado com as crianças 

conforme foi abordado com os idosos; porém, no contexto escolar foi introduzida 

uma abordagem durante as vivências cujo aspecto de modo indireto abordasse o 

sagrado, sem ser dito explicitamente. Ao mencionar o centro, comentar sobre os 

valores trabalhados, o sagrado fez-se vivo. 

Após a vivência, recebi um convite para dançar novamente no colégio, dessa 

vez no dia das Mães, o que pode favorecer ao explorar novas danças, trazendo mais 

conteúdo do sagrado e desmistificando para os responsáveis certos preconceitos 

possivelmente enraizados. 

A Dança Circular Sagrada é uma das diversas possibilidades existentes para 

se trabalhar habilidades e fortalecer vínculos, pois um mesmo processo que pode 

ser divertido e meditativo, favorece aprendizado e qualidade das relações.  

Uma alternativa que demanda preparo, empenho e dedicação, porém muito 

acessível e plausível, haja vista sua importância. Uma prática que deve ser 

incentivada e valorizada. O estímulo ao se tornar dançante pode iniciar em âmbito 

familiar, mas é em âmbito escolar que ele será reforçado, contribuindo muito na 



forma como o indivíduo se sente, ou seja, na sua auto-estima e percepção acerca da 

vida, favorecendo as relações interpessoais. Nesse ínterim, seus relacionamentos 

afetivos são melhorados, pois o respeito e a amizade foram agregados e/ou 

fortificados. Não só entre os sujeitos, mas o relacionamento para com o professor é 

favorecido.  

Então, ocorre um processo circular, e identificam-se as inteligências múltiplas 

no decorrer da prática, pois não apenas uma inteligência padronizada e restrita é 

trabalhada, e sim um compilado de saberes. Estes saberes são evocados e 

potencializados, enfatizando habilidades muitas vezes ocultas. Vale salientar a 

importância de um meio cujo espaço ofertado seja livre de preconceitos, valorize as 

diferenças e ressalte quão bela e espetacular é a diversidade! 

A dança circular sagrada pode não ser compreendida em seu âmago e mesmo 

assim ser vivenciada em muitas rodas, com muitos dançantes; mas sua essência é a 

da totalidade entre o ser com o seu eu mais profundo, evocando o sagrado e se 

conectando consigo e com o outro, explorando o autoconhecimento e a expansão da 

consciência. 
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APÊNDICE 

Relato dos idosos  

N.O. , 70 

Fale seu nome, idade, sua percepção e visão .. experiência com a dança  

“Eu sou N., tenho 70 anos. Não conhecia a dança na prática, só de ouvir falar. Achei uma 

experiência bastante interessante, muita proveitosa. Durante esse ano do nosso convívio 

dançando, nós fomos nos conhecendo, fomos trocando experiência, e no momento em que 

você participa da Dança, você se liberta. Consegue atingir esferas superiores. O seu espírito 

realmente fica livre e o seu corpo dança. Eu acredito que valeu a pena esse ano de 

convívio, foi bastante proveitoso, Fizemos novas amizades, percebemos que nós podemos 



nos libertar, nos encher de energias positivas. A dança nos transmite tudo isso. Nós tivemos 

oportunidade de reunir esse grupo graças ao IHESS, que e uma instituição totalmente 

voluntária e permitiu que nós tivéssemos esse convívio de um ano, que foi muito agradável, 

muito proveitoso, muito amoroso.” 

O que seria para você o sagrado da DCS? 

Pra mim, N., a dança circular sagrada é uma conexão, corpo espírito e divino. É uma 

libertação do corpo, que no momento, neste momento na dança, ele atinge o divino. 

você imaginava ter relação com religião? 

Acredito que não tem nada a ver com religião. 

Recomendaria? 

Sim, pra todas as pessoas que puderem, eu recomendo. 

E.G. , 64 

Me fala seu nome, idade, sua percepção e visão .. experiência com a dança . Já 

conhecia, experiência no IHESS e o que mais quiser comentar sobre essa experiência  

Eu conheci a dança circular sagrada em 1998, porém não tive oportunidade de praticar a 

dança. Apesar de gostar muito, mas na época não tinha em Indaiatuba nenhum focalizadora 

que permitisse os encontros de roda dançante. Quando surgiu em 2017, surgiu essa 

oportunidade, o que me deixou muito feliz, no IHESS. Em 2017, surgiu a oportunidade de 

praticar a dança, com a nossa focalizadora Ana Carolina Tavares, foi um ano de muita 

alegria, cada roda uma experiência diferente. Bem, na dança eu me encontro. É como se 

fosse uma oração. Eu fico tão feliz dançando, que eu me emociono; eu fico muito bem. 

Então,  a partir do ano de 2017, eu comecei a procurar mais pela dança, porque eu me 

identifico tanto, eu me realizo dançando. E Aí comecei a procurar onde tem encontro de 

roda, e as amizades também que se formam a cada encontro. Pessoas diferentes, a cada 

cidade que eu tenho ido, é gratificante, que vai ampliando os círculos de amizades. São 

todas pessoas unidas em um mesmo objetivo, a dança circular sagrada, que realmente é 

muito sagrado pra mim. Eu coloquei assim como um ponto principal na minha vida. A dança 

circular e não parar mais. Continuar dançando e sempre que tiver oportunidade, eu quero 

praticar. 

O que seria para você o sagrado da DCS? 

Eu, Elizeth, eu penso que a DCS é uma união de corpo, mente e espírito. No momento em 

que estou dançando, eu encontro realmente estes três pontos no meu ser. Há uns anos 

atrás até pensava que tinha alguma coisa a ver com religião, mas depois, a partir do 

momento que eu comecei a praticar, eu vi que na realidade não tem nd a ver com religião. É 

o seu eu, o seu encontro. O seu eu, o seu encontro, que se tornam um sagrado. Eu penso 

assim. 

Recomendaria ? 

Com certeza. O que é bom pra mim, eu quero que se torne conhecido. Falo pras amigas. Já 

levei amigas pra dançar. Sempre que possível eu vou falar da dança e o quão importante é. 



M.A.M. , 68 ANOS 

“A dança circular pra mim, sagrada, foi uma maravilha. Sempre me deixou assim muito 

disposta, muito bem com tudo. Até em questão do humor, bem humorada. Aquelas dores, 

não têm mais. Então a dança circular sagrada realmente é uma maravilha. E é sagrada sim, 

independente de religião, independente de qualquer coisa, é uma dança circular sagrada, 

porque deixa o corpo da gente muito bem. 

Pra qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer sexo, é tudo de bom. A partir do momento 

que uma pessoa entra num círculo de dança circular sagrada, ela é outra pessoa. 

Logicamente pra melhor. É  isso que nós precisamos nesse mundo: coisas melhores. 

Nem nunca imaginei e nem nunca associei, não tem que associar a dança circular sagrada 

que seja alguma coisa de religião. Pode ser sim uma coisa muito forte, muito grande; mas 

que não tem a ver com religião. Ou essa ou aquela, eu não vejo. 

Eu já dançava, eu morava em São Paulo (...) inclusive vinha uma professora do Rio de 

Janeiro e a gente dançava sempre. Depois mudei pra Indaiatuba e fiquei muito feliz quando 

eu fui convidada porque procurei bastante, mas eu nunca encontrei. De repente recebo um 

telefonema em minha casa, que havia uma turma que fazia dança circular com a professora 

Ana Carolina, que eu fui e gostei. Não vejo a hora de começar novamente.” 

J.G.T, 53 a 

“Eu conheci a dança através de uma menina que fazia yoga comigo no clube. Adorava ela 

falar da vivencia que tinha em Itu (...)  

(...) Fiquei muito curiosa, mas nunca consegui ir com ela. Quando fui fazer inscrição no 

IHESS, descobri que tinha dança circular e fiz matricula. 

Gostei muito da experiência, foi muito enriquecedora, era aquilo que eu esperava. 

(...) Só que no ar livre seria muito mais interessante. 

As amizades, a dança .. Não tenho coordenação motora, mas a dança foi uma atividade 

muito enriquecedora no ano passado. 

Quanto ao sagrado eu li uma frase que dizia assim hoje: o sagrado pra mim é alguma coisa 

que me faz bem que me conecta com o meu eu e meu universo 

Então na dança circular sagrada o nome diz o sagrado e é mais ou menos o que li nessa 

frase 

Que não tem uma ligação com religião, mas com o ser com a pessoa e o seu interior e o 

que esta vivendo naquele momento (...) 

(...) Sempre falei pra todas as minhas amigas (...)  

(...) indicaria com certeza. 

Relato das crianças  

A.J.R., 6   “da que a gente fazia o peixinho... daí tinha que escolher um amiguinho”.   



“porque a gente escolhia o amiguinho, daí podia os amiguinhos todos ir lá também” 

“Eu achei legal porque eu aprendi bastante coisa.” 

 

L., 7    Você gosta de dançar? “eu amo!” 

M., 8    “teve uma dança circular que eu amei, eu adorei dançar. Foi muito agitado, foi indo 

devagar, depois foi muito agitado, adorei... como todo mundo em harmonia.”  

“aquela que a gente foi pra Itália!”. 

 “da árvore...” 

“...que a gente vinha lá do pé e ia crescendo, daí a gente chegava o braço ali em cimão, daí 

a gente fazia assim e a gente mexia os dedinhos pra ser as folhinhas e começava a mexer 

que nem se fosse a árvore quando soprava”. 

 

“adorei a dança circular!”. 

 

R., 9    “eu gostei muito!” 

“Eu gostei que todo mundo trabalhou em equipe e isso foi lindo! 

 “... daí quando você falou lá de dar o amor, você podia fazer assim...”  

“tipo cavar o amor” “dar pro outro”. 

 

N., 10 

“legal”   “a gente dançou”  “várias”  “gostei de todas” “Tava rindo”  “meio a meio” 

Relato dos professores  

R.H. ,50  

“A vivência hoje com a dança circular foi fantástico” 

“Eu fiquei fascinada, achei muito legal” 

“No final, do fechamento, foi uma música assim muito emocionante, que faz a gente se 

sentir livre e em contato com Deus” 

“A professora Carolina, ela foi muito boa assim em relação, pra tá passando os 

passinhos, a dança, a música pros meus alunos” 

“Foi muito legal, eu amei de paixão, quero até fazer o curso” 

“Recomendo pra todas as idades” 

“Entendi que a Carolina colocou a família no centro né e ela falou que aquela dança 

era pra representar a família dela.” 

“Era pra gente focar em algo que a gente quisesse trazer pra dentro da gente” 

“foquei o pensamento na família” 

“nossa, são tantas coisas pra se falar sobre isso né” 

“Achei uma experiência muito fabulosa”. 

“Os movimentos que foram feitos, a letra da música, não expressa uma religião 

específica” 

“eu, R., no meu conceito, Deus é um só” 

“É uma coisa cultural, você traz a paz e o amor e isso você já lembra de Deus“ 



“Esse preconceito que muitos pais tem em relação a dança circular dizendo que vai 

entrar na religião... eu não consegui enxergar isso. Pra mim foi simplesmente maravilhoso.” 

Trabalhar em âmbito educacional favorece valores humanos? 

“sim, com certeza pode.”  

“As crianças não foram excluídas”  

“dá pra trabalhar o conceito, pra mostrar que todos somos iguais, todos podem 

participar e não fazer diferença, de quem é melhor, de quem é pior, quem dança melhor, 

quem não dança, quem leva jeito na dança circular, quem não leva. Todos fizeram, todos 

participaram. E isso já é um conceito. O conceito do preconceito.” 

 


