
BichoDança

Oficinas de dança para 
crianças de 3 a 6 anos



Oficinas lúdicas de dança para o público infantil,
que trabalha com movimentos, gestualidades, formas e sons
inspirados no mundo animal e nos elementos da natureza.
Ao longo dos encontros exploramos como diversas culturas
incorporam a movimentação e a gestualidade dos animais e
de elementos da natureza em suas danças.

Nos inspiramos em alguns aspectos de danças e
mitos das culturas indiana, africanas, indígenas e do Oriente
médio, que tratam especificamente dessas temáticas. Junto
com pequenas histórias e jogos, acompanhados de
manipulação de objetos e estímulos sonoros, esse repertório
cultural funciona como estímulo inicial para desencadear
processos criativos em conjunto com as crianças.

A partir daí criamos, por meio de jogos e brincadeiras
dançantes, padrões ritmicos e movimentos que figuram
pequenas coreografias. Além do repertório em danças
étnicas, Laban serve como técnica de base para o
trabalho com crianças na dança.

Nessa atividade mães, pais ou acompanhantes
são convidados a participar ativamente, numa relação de
troca com os pequenos, por meio da dança. Aspectos do
sagrado e da criança interior são evocados, num
encontro com a expressividade genuína que reside
dentro de nós.



Este trabalho nasceu do entrecruzamento
entre a experiência de pesquisa com o tema
do lúdico na infância e o trabalho realizado
entre os anos de 2015 e 2016 com crianças
refugiadas e migrantes, no projeto Dançar a
história, no qual realizamos um verdadeiro
processo de criação coletiva intercultural,
recontando contos e mitos com o corpo,
onde movimentos, ritmos e gestualidades
de dança constituíram nossa linguagem
compartilhada.



Repertório para os encontros:
- Elemento terra: A terra e os animais da floresta: o som do
tambor, as batidas dos pés e a ginga do corpo; criando nossas
próprias danças.
- Elemento ar: Bichos esvoaçantes, as nuvens e o vento:
Explorando os movimentos das mãos, dedos e braços; criando
nossas próprias danças.
- Elemento éter: A vibração do som e da dança: Juntando sons
da natureza aos seus movimentos; criando nossas próprias
danças.
-Elemento água: Bichos da aquáticos e o movimento do rio: A
leveza e fluidez do corpo e o balanço do quadril; criando
nossas próprias danças.
-Elemento fogo: O calor do sol, a chama da fogueira e o
serpentear da cobra. Braços que serpenteiam, pés e pernas
que se mexem como fogo crescente; criando nossas próprias
danças.

Público alvo: para crianças de 3 a 6 anos.

Duração: 1h



Vídeos	de	atividades	lúdicas	com	dança,	realizados	pelo	Núcleo	
Reinventachão:

"Quintal	de	estar”:	
https://www.youtube.com/watch?v=lFzmEa4Bz6M

"Abracadabra,	isto	é	um	quintal!":	
https://www.youtube.com/watch?v=x1S1sAz7qHo

Oficineira:	Tamara	Grigorowitschs,	dançarina,	contadora	de	
histórias,	pesquisadora	e	integrante	do	Núcleo	Reinventachão.

Tamara Grigorowitschs é dançarina e contadora de
histórias. Tem pós-graduação em educação e em
sociologia da cultura pela USP. É autora do livro “Jogo,
mímese e socialização - os sentidos do brincar na
infância“. Atualmente, realiza pesquisa de linguagem
na articulação de danças étnicas com contação de
histórias. É praticante de danças ciganas dos Bálcãs,
danças indianas e danças circulares étnicas, tendo
realizado estágios de dança expressiva de Rudolf Laban
e danças populares brasileiras. Apresentou-se nas
modalidades de dança Odissi e Kathak em espaços
diversos.

Contato:
tamara.arteeducacao@gmail.com
11-983520109
terradanca.wordpress.com
reinventachao.wordpress.com

Desde 2015, vem desenvolvendo trabalhos de cunho intercultural, principalmente em
danças étnicas, contação de histórias e intervenção artística, em cursos, oficinas,
performances e apresentações para públicos variados, como SESCs, Espaço Rasa, SASFs
variados, Centros de Referência da Mulher, Céus, Associação Saci Pererê (França), Teatro
Sérgio Cardoso, centros para refugiados, escolas diversas, dentre outros.

Atua como fundadora, artista e pesquisadora do Núcleo
Reinventachão, desde 2016, tendo participado da criação e
performance da contação para crianças pequenas Lili e a pedra
mágica, Ciranda de histórias e das intervenções artísticas para Isso
aí que você sabe, Quintal de estar no arraial, Quintal de estar e
Abracadabra, isto é um quintal!


