Aprender a dançar versus copiar
Isabel Marques1
Será mesmo que o brasileiro já nasce com “samba no pé”, “frevando”, ou
seja, já “nasce dançando”? Se assim fosse, não precisaríamos mais nos
preocupar em ter aulas de dança, professores licenciados, ou ainda encontros
como esses do Sesc, dedicado à dança e a seu ensino. Por que ensinar o que
todos já, supostamente, sabem?
Para que aulas de dança nas academias, projetos sociais voltados para o
ensino de dança, construção de currículos nas escolas? Na verdade, aulas,
projetos e currículos se justificam porque a dança é uma construção social. Nós
aprendemos a dançar. Mas, como o Brasil é um país bem dançante, é mais
comum que aqui as pessoas aprendam a dançar mais cedo, até com mais
facilidade, pois estão expostas a muitas formas de dança desde pequenas.
Mas, como aprendemos a dançar? Na maioria das vezes, da mesma
forma que aprendemos, inicialmente, a falar: ouvimos os adultos, outras
crianças, os meios de comunicação e começamos a repetir sons, palavras,
frases; ou seja, copiamos os falares que nos cercam. Mas logo nos afastamos
das repetições literais e nos apropriamos da língua, começamos a ter “nosso
jeito” de falar, de nos comunicar: criamos frases, expressões, sotaques,
entonações pessoais e próprios, idiossincráticos.
Com muitas formas de dança também fazemos assim: aprendemos a
dançar copiando aquilo que vemos, principalmente em casa, nas festas, nas
ruas. Hoje em dia a internet talvez ensine mais danças do que muitos
professores. Em qualquer destes lugares, costumamos olhar as danças em outro
corpo e experimentamos no nosso aquilo que estamos vendo. Na maioria das
vezes, aprendemos a copiar passos que estão em sequência, sejam passos das
danças populares, do jazz, do balé ou das danças urbanas.
Diferentemente do aprendizado da linguagem verbal, no entanto, na
maioria das vezes, ao aprendermos dança, paramos aí, na cópia simples de
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modelos externos: somos reprodutores de passos, repetidores de corpos,
imitadores de modelos. Raramente copiamos o que já existe para nos
apropriarmos da linguagem da dança e podermos, com isso, criar as nossas
próprias maneiras de dançar. Ao contrário, na maioria das vezes, continuamos
dançando “a dança dos outros”, isso nos satisfaz. Por que será?
Uma técnica para girar mais rápido, um passo que desafia a gravidade,
uma nova coreografia com a música que gostamos tendem a nos desafiar tanto
corporalmente que raramente tentamos ou temos prazer em compreender o que
estamos fazendo, seja no âmbito corporal, pessoal ou histórico social. Nossa
vontade de atingir uma meta corporal costuma ser tão grande que nos
esquecemos de que somos seres criadores, capazes de transformar o que
vemos de acordo com o que queremos
Muita gente sabe dançar – o aprendizado por cópia permite isso –, mas
poucos de fato conhecem a dança: é por isso que temos aulas de dança, para
conhecermos melhor esta arte. Conhecer é ampliar (não dançar sempre a
mesma coisa), aprofundar (perceber e compreender o corpo em movimento),
relacionar as danças que dançamos aos cotidianos e às pessoas que nos
cercam, dentro de contextos sociopolítico-culturais específicos.
Brasileiros não nascem dançando, alguns brasileiros nascem mais
expostos à dança do que outros, e nós aprendemos as danças que nos cercam.
Nosso desafio nos tempos de hoje é aprendermos a criar e a transformar estas
danças para que possamos também, isto sim, transformar o que nos cerca.

