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Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: “Que 

tamanho tem o universo?” Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para 

o infinito e respondeu: “O universo tem o tamanho do seu mundo.” 

Perturbada ela novamente indagou: “Que tamanho tem o seu mundo”? “O 

pensador respondeu”: Tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são 

pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos 

serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as 

tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus 

sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão 

flores, suas manhãs não terão orvalho, transforma os miseráveis em reis e 

faz dos idosos, jovens, e a ausência deles transforma milionários em 

mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, 

equipam o frágil para ser autor da sua história, fazem os tímidos terem 

golpes de ousadia e derrotados serem construtores de oportunidades. 

Sonhe! 

 

                                                 Augusto Cury 
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Este trabalho é o estudo e pesquisa de meios para que a minha atuação no estúdio de dança 
se tornasse mais consistente, e a partir da experiência de sala de aula, elaborar uma 
metodologia  para reestruturar a minha didática, sugerindo possíveis mudanças nas estratégias 
de outras profissionais, a partir de um novo conceito de aprendizagem para a criança na dança 
– em especial a dança do ventre – conceituando sua importância para a aprendizagem da 
criança 
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                                                         Foto tirada pela autora 

                       1. Introdução 

                       Desde a mais tenra infância a criança é exposta a inúmeras possibilidades de 

interação com o meio social. À medida que vai se desenvolvendo, seu repertório é ampliado 

com base de influência da família e do ambiente em que vive.  

    A dança é um destes aspectos que deve ser instigado na criança; não só no que 

diz respeito à dança oriental, mas todos os outros seguimentos de dança; pois todos nós 

possuímos todas as habilidades e competências ou as inteligências múltiplas que segundo 

Howard Gardner, basta desenvolvê-las. É claro que o ser humano tende a seguir aquilo que 

lhe é mais propício, mas se for estimulado entre outros aspectos, às pessoas se 

surpreenderiam com suas próprias capacidades. 

    Observa-se na dança a dificuldade que alunas adolescentes e adultas sentem 

na execução de alguns movimentos, devido à falta de orientação e desenvolvimento da 

coordenação motora, que deveria ter sido explorado na educação infantil. É notória a 

dificuldade e a quanto afeta a desenvoltura na dança na vida adulta. A ignorância é um fato 

que não deve ser negada a estas que querem ser bailarinas. Daí a importância de se oferecer 

a dança de forma adequada a estas crianças; que procuram a mesma por admiração ou 

incentivadas pelas mães. Respeitar a faixa etária é o maior desafio para quem quer ministrar  

 



aulas para estas pequenas aprendizas e acima de tudo preservar sua integridade moral e 

assegurar seus valores, que afinal de contas ainda está em construção. 

    A dança do ventre é uma técnica milenar que privilegia tanto a parte 

coreográfica, quanto a do conteúdo histórico em que se resgata desde os primórdios a 

história da mulher, na questão de desenvolvimento de igualdades sociais e superação da 

autoestima. 

    O estudo desta arte tem por objetivo despertar as várias formas do 

conhecimento humano. Por isso é importante analisar todos os elos de uma corrente que 

envolve a dança do ventre e o ser humano. Estão inclusos aqui aspectos filosóficos, didáticos 

e práticos que envolvem a dança do ventre. 

    Segundo Rudolf Laban em livro Dança Educativa Moderna (1990), que dedicou 

sua vida ao estudo do movimento humano e a relação com o meio sua proposta de dança 

não considera apenas a graciosidade, beleza das linhas e leveza dos movimentos, mas a 

liberdade que possibilita ao ser humano se expor através de seus movimentos e encontrar a 

auto-suficiência no próprio corpo. 

    Freinet (1991) considera o ser humano como um ser integrado - corpo e mente 

salientando a necessidade de respeitar o ritmo interno de cada um. A criança deve vivenciar 

experiências variadas, contribuindo para o desenvolvimento dos músculos, da curiosidade e 

da audácia. E foi a partir de minha dificuldade em ministrar aula de dança para criança, que 

procurei pesquisar e aliar a minha experiência de sala de aula, para melhorar e criar 

estratégias que fossem ao encontro com a faixa etária de alunos que me procuravam para 

aprender dança do ventre. 

   A dança do ventre é uma importante ferramenta para as crianças, pois 

desenvolve as habilidades motoras, a apropriação e a consciência da imagem corporal, 

respeitando os limites do próprio corpo, beneficiando o processo de diferenciação das 

crianças e do outro como sujeito para a construção da identidade, oferece situações de 

aprendizagem que permitem às crianças ampliar os conhecimentos de mundo por meio da 

dança e trabalha a socialização e o cognitivo. 

 



Mesmo beneficiando várias questões, o ensino da dança do ventre deve ser 

restrito a um estúdio, por haver informações erradas, que algumas pessoas relatam, sendo 

necessário um local reservado, pois a dança é má intitulada como dança da sedução. Sendo 

assim as crianças ou mesmos as mulheres em qualquer idade devem ter sua imagem 

preservada. 

 

                   2. O brincar na dança 

           O que é brincar? Brincar faz parte da vida do ser humano, pois é uma atividade 

espontânea e prazerosa que é expressa de forma instintiva e que resgata nos adultos, a 

alegria, a vontade de viver e principalmente renova a saúde mental. Nas crianças é momento 

de diversão no qual exercem a comunicação e a expressão, é a maneira que encontram para 

explorar o meio em que vivem e desenvolver o seu aspecto físico, mental, emocional e social. 
Por que brincar?  Brincar estimula o desenvolvimento intelectual, a coordenação motora e a 

socialização.  

   Para Nylse Helena da Silva Cunha (1994: 11 e 12) brincando a criança 

desenvolve potencialidades; é na brincadeira que ela irá descobrir suas aptidões e buscar 

meios para desenvolvê-la. E quem se dedicar a esta atividade é preciso ter: sensibilidade, 

entusiasmo, determinação e competência. Essas qualidades são essências para que se 

entenda a criança em todo o seu âmbito de desenvolvimento. 

    Experimentar faz parte deste mundo, pois a curiosidade está totalmente 

aguçada e desvendar os mistérios que a cercam, se torna uma brincadeira incessante. No 

brincar é possível adquirir experiências que serão de estrema importância na vida adulta, pois 

é a oportunidade de formar sua conduta moral. A partir dos erros e acertos é possível adquirir 

um crescimento emocional, no qual proporcionará uma conduta mais forte perante a vida.   

    Segundo Nylse (Cunha 1994: 27e 28), a criança que teve a oportunidade de 

participar de muitos jogos e brincadeiras, aprendeu a trabalhar em grupo; por ter aprendido a 

aceitar as regras e normas sociais, terá a oportunidade de desenvolver capacidades  

 



indispensáveis a sua futura atuação profissional, como a atenção, concentração e outras 

habilidades perpetuais e psicomotoras. 

    Mas muitos adultos deixam passar despercebido e se esquecem que um dia 

foram crianças e inventaram brincadeiras maravilhosas e deram muitas risadas com as 

mesmas, e querem que as crianças adquiram conhecimento de forma extremamente formal, 

tornando o aprendizado muito pesado e cansativo. Deixam de lado o prazer acima de tudo, 

do divertimento e da alegria que as crianças deveriam sentir no processo de ensino-

aprendizagem. 

    Na dança não é diferente, existem profissionais que querem despejar 

conhecimento excessivo sobre estas pequenas aprendizas; que estão em pleno auge de suas 

descobertas; fazem do seu aprendizado um fardo. E se esquecem, ou melhor, desconhecem 

um aliado fundamental para ministrar as aulas de dança do ventre que é o brincar. O 

processo de aprendizagem tem que ser o mais prazeroso possível, para que não deixe 

traumas e sejam entendidas com a qual importância a que se deve. 

    As crianças devem ser estimuladas a praticar a dança, mas se houver interesse 

por parte delas em conhecer o contexto da dança oriental, o aprendizado será facilitado, não 

que outras não aprendam à dança, mas fazer o que se gosta ou admira é muito interessante.                                        

                            

                                                  Biatriz 10 anos (aluna) 

 



                Biatriz 10 anos (aluna) 

 

                   

                        3. O amor à dança e o ensino  

                   

                  Mas como lecionar para estas crianças? A partir do momento que se quer 

ensinar algo a outrem, se deve primeiro refletir sobre o que se quer enquanto bailarina. Então 

pergunto você se considera uma bailarina completa? Não basta apenas saber dançar e sim 

ter consciência do que se quer alcançar com sua obra, apresentada para aquele público que 

olha atentamente para os mínimos movimentos executados. Dançar é muito mais que 

executar movimentos perfeitos, é a expressão, interpretação e intenção que transcendem o 

poder das palavras, é a libertação do espírito e da alma expressa na melodia da música. É o 

contato que se estabelece em alguns minutos, com pessoas que a cercam e este deve ser o  

 



mais simbólico possível para que um pensamento, uma reflexão ou até mesmo uma critica 

tenha sido inspirada neste que ora admira seu espetáculo.  

    Descoberto então o que se quer alcançar com a sua dança, pergunto: Você 

conhece a sua bailarina interior? Para descobrir é preciso se refletir sobre como é a sua 

conduta perante as pessoas, qual a consciência que se tem sobre a sua vida e o que traz de 

bom para sua saúde mental, moral e espiritual. Ser uma bailarina humana, humilde e 

consciente de seu papel é preciso se desprender da matéria, ou seja, deixar o coração ter 

mais espaço em suas decisões do que o cérebro. Não quer dizer que se deva desvalorizar o 

quanto se gastou para conquistar o conhecimento, o material de trabalho ou as roupas 

maravilhosas que deixam as bailarinas lindas; mas sim ter rigor para com a dança, paixão 

pelo que se faz e comprometimento para com a sua postura perante os outros. É uma cultura 

que requer respeito, até porque as mulheres árabes carregam a responsabilidade da 

dignidade e da sabedoria para preservar, e nós temos o dever de conduzir a nossa dança 

com total responsabilidade. 

    Bencardini (2002, 45 e 77) coloca que a dança do ventre nos obriga a confrontar 

com aspectos emocionais e inerentes a natureza humana, e nem sempre conscientes: 

orgulho e a humildade, a vaidade e o desapego, o ego e a capacidade de se doar. E ainda 

completa que a deusa interior é o poder feminino oculto, é a energia primordial, o princípio, a 

mãe, a matriz de tudo o que existe e ainda está para existir. É ela que faz o mundo girar, 

quem organiza cada coisa no universo. 

    E qual é o papel da professora? É de transmitir conhecimento de forma correta e 

profissional, não negando ensinamento e nem tampouco esconder movimentos que 

supostamente acham ser o trunfo de sua dança, ou pior achar que a aluna irá ofuscar o seu 

brilho. A professora tem que demonstrar o amor pela dança e tudo de bom que a mesma 

pode trazer acima de tudo mostrar o respeito que temos que ter com a cultura árabe. Temos 

que ter a sensibilidade de entender o grau de entendimento das alunas, respeitando a faixa 

etária e seus limites corporais. E assim prover para que encontrem a sua deusa interior e 

entendam para lidar com ela. 

 



                 4. A importância da dança oriental na vida das mulheres                                                            

                                     

                        A dança do ventre surgiu por volta de 12.000 anos antes do antigo Egito, onde 

a dança ritualística era de suma importância para a algumas finalidades, pois desta forma 

agradaria os deuses. No antigo Egito a dança ritualística passou a ter um caráter sagrado, 

intimamente ligado à história e aos costumes. Acreditava-se que a mulher por possuir o poder 

de mexer os quadris e executar os movimentos ondulatórios era capaz de agradar e 

homenagear a Deusa Mãe, pelo seu poder de dar e manter a vida, assim trazer fertilidade 

para os povos. A mulher era vista como um ser superior, ela possuía a divindade de dar a luz 

à uma criança e ser protegida pela grande Deusa. Com a invasão dos árabes e de muitas 

imigrações no antigo Egito, a dança do ventre perdeu seu culto religioso, e passou-se a ser 

apreciada nos palácios como forma de entretenimento. Onde até então era dançada 

descalço, houve a necessidade da introdução do sapato, pois a bailarina não era digna de 

entrar no mesmo com os pés sujos e simbolizava pobreza. 

    Mas com o passar dos séculos, o homem descobriu que a mulher não era 

aquele ser mágico que imaginava e não era capaz de gerar uma filha sozinha, então impôs 

suas regras e passou a dominá-la, a dança que até então era apreciada com respeito, passou 

a ser vista como forma de sedução para obter algo em troca: a bailarina perdeu a seriedade 

na dança. Com a evolução do mundo, a mulher começou a tecer a sua dignidade e seriedade 

na dança, mostrando que praticar a dança do ventre não era mais sinônimo de sexo e sim de 

cultura, desenvoltura corporal e desenvolvimento emocional. 

  



  A dança oriental é uma arte, pois a bailarina interpreta a música com corpo e 

alma. Faz surgir de dentro de si, a Deusa que todas as mulheres possuem, mas apenas 

algumas conseguem deixá-la aflorar.  

    É uma fonte de autoconhecimento e crescimento pessoal. É a chance de 

conhecer o seu próprio corpo e de respeitá-lo. 

    Dançar é a expressão livre da mulher, onde se aprende a lidar com suas 

próprias emoções, deixando-a mais forte para enfrentar a vida. 

   Quando é manifestando o interesse pela dança oriental, a mulher já começa 

neste momento a traçar um caminho diferente para sua vida, pois ela vai adquirir não apenas 

o estudo, mas vai resgatar a feminilidade que é esquecida perante um mundo de 

responsabilidade que assume tentando competir com o homem na vida profissional, para 

mostrar que é tão capaz quanto ele.  

     Enriquecer o autoconhecimento libertar-se de expectativas limitantes e 

orquestrar os pontos de mutação em sua vida ao compreender que tipo de deusa está mais 

predominante é o mais importante é que enfatiza o livro A  deusa interior de Woolger (2002): 

’’a necessidade de harmonia entre as várias qualidades das deusas está em permitir que uma 

deusa domine a personalidade e a torne ricamente disponível quando se tem todas as deusas 

em equilíbrio”. 

     Mas as mulheres se esquecem que possuem intuição, criatividade e percepção; 

e não reconhecem sua deusa interior que são essencialmente femininas e que unidas ao seu 

preparo profissional, e podem sim, juntamente com os homens administrar e resolver 

problemas. 

     Patrícia Bencardini, em Dança do Ventre-ciência e arte (2002) destaca que a 

dança é uma linguagem complexa que antecede o mecanismo intelectual e que nos remete a 

estágios mais primitivos da evolução humana.  

    Há ainda aquelas que são mães e priorizam o bem estar da família e se anulam  

 



enquanto mulher. Mas com certeza existem aquelas que dançam, são mães, exercem outras 

profissões e lidam muito bem com suas emoções. Sentem e transparecem a força com tal 

emoção que contagia a quem está ao seu redor. 

    O estudo da dança leva a mulher a um profundo conhecimento de si mesma, em 

que as conseqüências finais levam à conquista da liberdade. 

    E é esta força, essa emoção, feminilidade, dedicação que a criança tem que ter 

como modelo. Pois aprender a se respeitar, é antes de qualquer coisa, entender o potencial 

existente dentro de cada mulher e o quanto pode ser explorado. 

    Na cultura oriental moderna a mulher é vista como um ser divino, por possuir a 

dádiva de dar à luz a uma criança. Impregnada por essa essência, seu útero se torna 

transportador de conhecimentos, além do que se imagina, sendo assim vista como 

anteriormente como “mãe divina”. 

    Até hoje a dança é realizada por estas mulheres como algo divino, que 

transcende gerações e resgata valores e rituais de forma majestosa. Devemos sempre unir os 

opostos para gerar o equilíbrio e tentar resgatar o melhor de cada um de nós. 

    Antigamente a dança do ventre era transmitida de mãe para filha ou se 

contratava mulheres com infinito conhecimento sobre o assunto para ensinar em casa, sem a 

presença de homens, para preparar estas para o casamento ou parto. Mas existiram aquelas 

que usavam a dança para conseguir favores ou qualquer outro tipo de poder, fazendo com 

que a dança fosse vista como forma de sedução, mas Shahrazad e Samira mostraram na 

dança a sua verdadeira beleza, dedicação que era preciso ter e o respeito a qual a mesma 

merece, que até então era depreciada; foram as pioneiras na dança do ventre no Brasil, que 

chegou por aqui por volta do século XIX, mas foi em 1970 que a dança passou a ter 

dignidade, trazida por bailarinas estrangeiras e introduzida por Shahrazad e Samira; e acima 

de tudo instigaram a libertação sexual e a valorização da expressão, segundo a própria 

Shahrazad em sua autobiografia (2002). 

   Bailarinas da atualidade como: Lulu Sabongi, Shalimar e Hayat El Helwa  

 



trouxeram as inúmeras habilidades que bailarina de dança do ventre pode fazer em seus 

shows. Pois estudaram com as pioneiras da dança no Brasil e buscaram aprimorar seus 

conhecimentos com bailarinas egípcias e formularam um novo conceito de dança, criaram 

sua própria didática e procuram atualmente perpetuar o que há de bom na dança do ventre e 

mostrar o quão feminino e mutante podem ser as mulheres, capazes de realizar qualquer 

coisa e de quebrar os preconceitos. 

     E isso só prova o quanto a dança do ventre é rica, repleta de magia e acima de 

tudo, capaz de transformar o espírito de algumas mulheres. 

  

                  5. O processo de desenvolvimento da criança 

                             Caroline 07 anos(aluna) 

                       Compreender a função mediadora da dança e educação no desenvolvimento 

da criança, buscando as contribuições da Teoria de Howard Gardner e suas tendências no 

contexto educacional, a dança é conceituada por inúmeros autores em infinitas palavras, mas 

sendo difícil abordá-la em sua totalidade, utilizando como meio, apenas a palavra falada ou 

escrita, uma vez que a dança é movimento. 

    Analisando a dança aliada à educação com a Teoria das Inteligências Múltiplas 

de Gardner, observa uma melhor relação com a inteligência corporal-cinestésica. Para  

 



Gardner (1995), a inteligência corporal-cinestésica é a capacidade de resolver problemas ou 

de elaborar produtos utilizando o corpo inteiro, ou partes do corpo, sendo que dançarinos, 

atletas e artistas apresentam esta em alto desenvolvimento. A característica dessa 

inteligência é a capacidade de usar o próprio corpo de maneiras altamente diferenciadas e 

hábeis para propósitos expressivos. Refere-se à capacidade de trabalhar com objetos, tanto 

os que envolvem coordenação motora fina, e/ou coordenação motora grossa. Gardner (1994) 

coloca que, de todos os usos do corpo, nenhum atingiu ápices maiores, ou foi mais 

variavelmente desenvolvido pelas culturas do que a dança, para ele podemos definir a dança 

como seqüências culturalmente padronizadas de movimentos corporais não verbais que são 

propositais, intencionalmente rítmicos e apresentam valor estético aos olhos daqueles para 

quem o dançarino está se apresentando. 

    A professora que se propor a desempenhar esse papel de transmitir a essência 

da dança para as crianças deve fazê-lo de forma clara e verdadeira, pois essas pequenas 

aprendizas estarão com certeza dispostas a aprender e em um futuro próximo não 

esquecerão daquilo que lhe foi ensinado. 

    Oportunidades de viver novas situações de aprendizagens, descoberta e 

criatividade pessoal, levam a criança a independência do pensamento e da ação. A interação 

com outras crianças e adultos, desenvolve habilidades, princípios e valores sociais. 

    É por tudo isso, que a dança do ventre promove vários benefícios às mulheres; e 

meninas entre quatro e doze anos devem sim ter contato com a mesma, se apropriar da 

música, da história, dos valores, do brilho e levar para sua vida como essência de felicidade, 

alegria e diversão. 

    A criança tem que ser apresentada à dança por sua própria vontade, se 

possível, não imposta pelas mães. A mesma tem que se sentir segura e feliz com o que está 

aprendendo. Há mães que querem se realizar através das filhas, e obrigam as mesmas a se 

dedicarem a uma coisa no qual não possuem vocação. Isso causa um stress na criança, 

deixando-a triste e infeliz. E é justamente o que a dança do ventre não quer para suas divinas 

e pequenas aprendizas. 

     



    Cabe á professora respeitar o ritmo individual de desenvolvimento de cada 

criança; ser aceita e respeitada como é, evitar situações de comparações em nível de 

habilidade e desempenho entre as alunas.  

    As aulas de dança devem ser realizadas com níveis de desenvolvimento 

diferentes que podem integrar-se e resultar em um processo dinâmico e produtivo. 

    Na dança, a professora poderá trabalhar com atividade lúdica associada ao seu 

desenvolvimento cognitivo, psicomotor e interação de valores. 

    Piaget (1975), em seus estudos mostra que o ser humano evolui a partir de sua 

interação com o mundo. O aprendizado é um processo gradual no qual a criança vai se 

capacitando a níveis complexos de conhecimento e a atividade se organiza em estágios: 

                       Fase 1: sensório motor (0 a 2 anos)- o conhecimento nesta fase se dá através 

da experiência vivenciada. A fonte do conhecimento é o objeto. 

    Fase 2: pré-operacional (2 a 7/8 anos)- representação, como o jogo, o desenho, 

a linguagem, surgindo os primeiros ensaios para as operações abstratas. 

                       Fase 3: operatório-concreto (8 a 11 anos)- desenvolve-se a noção de espaço, 

tempo, ordem é capaz de relacionar aspectos relevantes e, depende do mundo concreto para 

se abstrair. 

                       Fase 4: operatório-formal (8 a 14 anos)- permite a criança entender a abstração 

por completo sem precisar de representações concretas, é capaz de formular hipóteses e 

solucionar problemas. 

                 O estudo de Piaget vem como apoio para a compreensão do desenvolvimento 

humano equivalente à compreensão de como se dá o processo de constituição pensamento 

lógico-formal e matemático. Pois na dança utiliza-se o movimento aliado a uma base rítmica, 

que busca automaticamente a precisão da contagem de oito tempos para constituir uma frase 

musical. 

 

    Entender o processo de maturação do organismo, a experiência com objetos, a 



vivência social e, sobretudo, equilíbrio do organismo ao meio faz com que o ensino da dança 

se torne mais prático e prazeroso.  

      

[...] Infeliz educação a que pretende, pela explicação teórica, fazer crer aos 

indivíduos que podem ter acesso ao conhecimento pelo conhecimento e não 

pela experiência. Produziriam apenas doentes do corpo e do espírito, falsos 

intelectuais inadaptados, homens incompletos e impotentes. (Freinet, 1991, 42). 

 

    A educação deve ser global. O uso da dança, contudo, não visa apenas 

proporcionar a vivência do corpo e diminuir tensões decorrentes de esforços intelectuais 

excessivos. Na medida em que favorece a criatividade, pode trazer muitas contribuições ao 

processo de aprendizagem, se integrada com outras disciplinas. O trabalho com o corpo gera 

a consciência corporal. A aluna questiona-se e começa a compreender o que se passa 

consigo e ao seu redor, torna-se mais espontânea e expressa seus desejos de modo mais 

natural. 

 

                 6. Uma metodologia para se ministrar aulas de dança do ventre para crianças 

  

    

    Howard Gardner, na Teoria das Inteligências Múltiplas (1998); identificou nas 



inteligências: lingüística, lógica-matemática, espacial, musical, cinestésica, interpessoal e 

intrapessoal.  Postula que essas competências intelectuais são relativamente independentes, 

têm sua origem e limites genéticos próprios e substratos neuroanatômicos específicos e 

dispõem de processos cognitivos próprios. Segundo ele, os seres humanos dispõem de graus 

variados de cada uma das inteligências e maneiras diferentes com que elas se combinam e 

organizam e se utilizam dessas capacidades intelectuais para resolver problemas e criar 

produtos. Gardner ressalta que, embora estas inteligências sejam, até certo ponto, 

independentes uma das outras, elas raramente funcionam isoladamente. Embora algumas 

ocupações exemplifiquem uma inteligência, na maioria dos casos as ocupações ilustram bem 

a necessidade de uma combinação de inteligências. Sendo assim, todos os seres humanos 

são capazes de desenvolver várias habilidades, basta ser motivados e freqüentarem 

ambientes que favoreçam o desenvolvimento do conhecimento para que se possa pretender 

tomar posse de todo o saber universal. Então, seguem-se agora algumas sugestões para 

ministrar aulas de dança do ventre para crianças, de forma prazerosa e técnica. Antes da 

prática de qualquer forma de exercício físico, é preciso fazer um aquecimento, pois as lesões 

são graves e na criança podem causar problemas para o resto de suas vidas. É errôneo 

achar que por que são crianças, possuem flexibilidade maior, não podendo ocasionar lesões. 

O aquecimento é uma forma de preparar os músculos para o esforço que será realizado. As 

crianças estão em plena fase de desenvolvimento muscular e ósseo, processos que podem 

ser prejudicados com uma forma errada de aquecimento. O mesmo propicia o aumento da 

freqüência cardíaca, permitindo melhor bombeamento do sangue para área dos músculos. 

Com a intensificação do fluxo sanguíneo, ocorre melhor oxigenação do cérebro, o que 

aprimora os reflexos e a concentração para a atividade física. Outra vantagem é a lubrificação 

das articulações, concedendo mais flexibilidade ao corpo é o que afirma o prof. Gutemberg 

Rodrigues em sua coluna na Macabu News. 

   E para criança pode-se propor iniciar o aquecimento com uma música bem 

alegre, pois dependendo da faixa etária, a imaginação vai ser o ponto chave para um bom 

desenvolvimento do que se quer alcançar.  

 

     

6.1. Sugestão de aquecimentos para criança para a prática de qualquer              



dança: 

   Essas sugestões em todas as etapas foram elaboradas por mim, a partir da 

necessidade que tinha em me aproximar das crianças. Utilizando uma linguagem que ia ao 

encontro a compreensão desta faixa etária (dos 4 aos 7 anos). 

               

                 6.1.1. Exercícios preparatórios   

                                 Caroline 07 anos(aluna) 

                   -Imaginar que estamos voando e desenvolver o alongamento nos braços e nas 

mãos e juntamente com a música utilizar o espaço da sala para haver o deslocamento; 

-Brincar de surfar, alongando assim as pernas e pés; 

                   -Fazer movimentos para os lados com a cabeça e dizer palavras que não 

gostamos de ouvir, por exemplo, dizer não à fome, à tristeza, à violência,... . Fazer 

movimentos para cima e para baixo e dizer palavras que gostamos de ouvir como: brincar, 

passear, abraçar. Isso porque desenvolve a imaginação de forma construtiva é estar 

contribuindo para a formação social da criança. 

-Abrir e fechar as mãos, como explosão de cores; 

-Pés na meia ponta, executar um de cada vez, como se fosse tirar foto; 

 

-Sentado com as pernas estendidas, tentar pescar os dedos dos pés; 



                 -A famosa borboleta executando vôo rasante; 

                 -Deitar com as pernas para cima e pedalar na bicicleta encantada. 

                    Na brincadeira é possível realizar um excelente aquecimento, basta ter 

imaginação. A preocupação com o bem estar destas aprendizas deve estar em primeiro lugar, 

à saúde é o bem mais precioso que possuímos. Diante disto é que o aquecimento se torna de 

suma importância para a prática desta dança que encanta a todos.   

 A brincadeira continua nos movimentos da dança, pois é possível desenvolver a 

técnica de forma descontraída e lúdica.  

  

                  6.1.2. Exercícios com técnica da dança do ventre 

     Caroline 07 anos (aluna)            

-Twist: vamos imaginar um CD rodando e soltando a música (para localizar o 

quadril); 

- Egípcio básico: lembrar do pezinho da pose da foto, e fornecer um pedaço de 

papel e pedir que esfreguem o pé, como se para um lado e para o outro; 

 

- Mãos de boneca: vamos soltar estrelinhas, fornecer estrelas de papel e mostrar a 



voltinha que a estrelinha tem que fazer para brincar. Ao final da voltinha soltar no chão; 

- Oito maia: vamos brincar que estamos na praia e temos subir e descer no 

calcanhar para que a onda não nos derrube, executando um circulo na lateral do quadril. 

Executando tudo junto sem parar, é possível fazer um oito imaginário. 

- Oito com contorção: fazer bolinhas de sabão com o quadril e dizer que temos que 

fazer a mesma lentamente para não estourar, um lado de cada vez (oferecer bolinha de 

sabão); 

- Deslocamento da cabeça: vamos imaginar um lápis mágico e teremos que fazer 

desenhos no ar, bem colorido, pedir que digam as cores que estão imaginando; 

                  - Ombros para cima e para os lados: subir o escorregador e escorregar; 

 - Deslocamento na dança: pezinhos executando um dois, um dois e arrastando o 

mesmo; imaginar que estamos desfilando pelo espaço e parando para fazer poses para tirar 

fotos; 

 - Gracinhas: pedir que na pose para a foto se faça gestos com sorrisos (evitar 

movimentos que estimulem a sexualidade); 

 - Batida lateral simples: vamos bater a lateral do quadril para o lado e para o outro 

como se fosse um sininho. Desenvolver o conceito de direito e esquerdo; 

   Evitar movimentos que possam causar riscos à saúde da criança, como queda a 

queda turca, cambrees e outros movimentos que exigem muito do corpo, pois as mesmas 

podem executar longe da professora e se machucar;  

   O tempo de aula para essas crianças deve ser de no máximo de quarenta e 

cinco minutos e se a faixa etária for acima de dez anos aumentar para uma hora de aula, 

devido à concentração e atenção das mesmas.  

     

Dedicar um tempo para que as pequenas dancem à vontade para que se 



socializem com a música árabe e aprendam os mais variados ritmos. 

Para as crianças deve-se preparar uma aula bem dinâmica e lúdica, sem 

exigências e que possa vir ao encontro com a faixa etária que está recebendo em seu 

estúdio. Não misturar com adultos, para que o resultado seja satisfatório das aulas. E não 

incentivar a sensualidade, pois a integridade da criança tem que ser preservada. Quanto à 

maquiagem deve ser a mais apropriada à criança, e de preferência aquela que seja 

antialérgica. A mesma deve ser feita bem moderada valorizando os traços infantis. A roupa 

deve ser escolhida pela pequena, para que sinta bem e seja de acordo com a idade.  A 

professora é referência e tem um papel importante na vida destas crianças que querem 

praticar a dança do ventre. Transmitir a essência e a espiritualidade da mesma faz parte de 

suas atribuições e mostrar a seriedade na qual nos dedicamos devem ser levados em conta 

pelas mães, pois estamos enquanto educadoras, fazendo parte do desenvolvimento desta 

pequena e contribuindo para a sua formação moral, social e emocional. Estimular o potencial 

criativo é atitude que faz com que esta criança se desenvolva em outros aspectos, e à medida 

que a mesma atinge estágios sucessivos de desenvolvimento, percebe-se que ela adquire 

inúmeras habilidades motoras. Isso demonstra a maturidade no qual se apropria ao longo de 

seu aprendizado. Respeitar o ritmo individual de cada um é fator primordial para que as 

pequenas tenham segurança e confiança em sua desenvoltura enquanto futuras bailarinas.  

 

                 7. Considerações finais 

   A partir do momento em que há certa sensibilidade para com o próximo, a 

preocupação com o seu bem estar e a reflexão sobre suas atitudes faz com que nos 

tornemos pessoas melhores. O outro é ou mais importante que nós mesmos, pois quando há 

disponibilidade e interesse para ensinar algo a outrem é preciso pensar em estratégias para 

que a aluna aprenda e surpreenda a si mesma com sua desenvoltura na dança. Mas só 

menina pode praticar a dança do ventre, por possuírem ventre e não se deve interferir no 

desenvolvimento do menino. E antes de qualquer coisa é preciso ter amor e dedicação ao  

 

que se faz, para que sua passagem na vida das pessoas não seja nunca mais esquecida e 



que possa trazer contribuições valiosas para o desenvolvimento. Use e abuse da criatividade, 

pois com certeza descobrirá o quanto de impacto causará as aulas de dança nas pessoas.                                       

A criança é o parâmetro de nossas atitudes, pois se gostam e se sentem bem em um 

ambiente, são portadoras do bom estudo que estão tendo, ou melhor, é a propaganda da 

conduta séria e do comprometimento desta professora. Se não gostam, não voltam e 

desistem da dança. Cativar a criança é o primeiro passo para se tornar uma educadora 

consciente. A preocupação para com o bem estar desta e preparação das aulas de dança, faz 

com que sua vida se torne mais iluminada, pois despertará a deusa que há em cada uma de 

nós, especialmente nas alunas, em fase de aprendizado.  
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