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ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: MODELOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM EM DANÇA

Dra. Siane Paula de Araújo – CEFET-MG*

RESUMO: A imagem representativa pode ser entendida enquanto um mecanismo de
produção do conhecimento e, portanto, tecnológico, traçando relações entre arte, ciência e
tecnologia de variadas formas e manifestações como através da pintura, da escultura e da arte
generativa, mas também dos demais tipos de arte, como a arte cinematográfica, teatral ou da
dança. Nesse contexto, é que se compreende o próprio conceito de modelos virtuais de
aprendizagem em dança, uma vez que se aposta em sua capacidade de transformar o corpo,
tomando o modelo pretendido não como objeto acabado em si, mas em movimento – dança.
Essa abordagem apresenta-se como um caminho aberto para se propor noções de modelos
virtuais de aprendizagem e/ou enquanto recurso de potencial auxílio didático/comunicativo no
campo da Arte, da Educação, da Ciência e da Tecnologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Modelos. Dança. Embodiment. Ciência. Tecnologia.

ABSTRACT: The representative image can be understood as a mechanism of production of
knowledge, and therefore technological, tracing relations between art, science and technology
of various forms and manifestations as through painting, sculpture and generative art, but also
of other types of art, such as cinematographic, theatrical or dance art. In this context, one
understands the very concept of virtual models of learning in dance, since one bets on its
capacity to transform the body, taking the intended model not as object finished in itself, but
in movement - dance. This approach presents itself as an open way to propose notions of
virtual learning models and/or as a resource of potential didactic/communicative help on de
plane of Art, Education, Science and Technology. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Doren (1992, p. 03), a história do conhecimento humano pode ser
equiparada à história da tecnologia. O autor assegura também que essa relação se dá com o
aparecimento da história escrita, por volta de 3000 anos antes de Cristo que possibilitou
descrever os elementos mais significativos do conhecimento que permeava os antigos
impérios de várias partes do mundo, como no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia, na Índia e na
* http://lattes.cnpq.br/7585761656458342 
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China. 
Silva (2004), afirma que o homem pré-histórico demonstra características de seus

conhecimentos do mundo por meio dos vestígios arqueológicos das imagens rupestres. Tal
fato que pode ser considerado, pelo mesmo autor, na perspectiva da representação e do
universo do simbólico, o que origina suas possibilidades de interpretação e análise no
contexto das analogias etnográficas. 

O que é interessante notar neste contexto é o uso, já tão remoto, da imagem
representativa como recurso de expressão, divulgação e registro dos fenômenos humanos
admitindo-se aí também o conceito de tecnologia em seu sentido mais amplo. Ressalta-se,
pois, as conceituações de Álvaro Vieira Pinto (2005), que admite a compreensão do termo
tecnologia relacionada ao “logos da técnica” como o modo de produzir algo, ou também a
tecnologia considerada de forma similar ao significado do termo norte americano know how,
que enfatiza sobre o “modo de fazer”. Não obstante, o sentido capital que lhe é considerado se
refere à tecnologia como episteme da técnica quando afirma: “Há sem dúvida uma ciência da
técnica, enquanto fato concreto e por isso objeto de indagação epistemológica.” (PINTO,
2005, p. 220).  

No entanto, as relações históricas entre imagem representativa e conhecimento
no mundo ocidental perpassa por conflitos, conquistas e mudanças paradigmáticas. Segundo
Kern (2006, p. 17) a escrita na idade antiga era supervalorizada em termos racionais em
comparação com a representação por meio da imagem. Segundo a autora, um exemplo é a
comparação apontada entre a atividade do poeta com a do pintor, sendo a primeira
“inseparável da ordem inteligível e abstrata da linguagem, enquanto a pintura, ao ser
construída por meio de linhas e cores, não atenderia as condições necessárias para ser
considerada como tal”. 

Em contrapartida, artistas como o renascentista Leonardo da Vinci reivindicam
o valor racional e cognitivo da pintura enquanto, não somente arte, mas também uma forma
de ciência. Afonso (2015) expande essas relações em Da Vinci uma vez que seus trabalhos
ultrapassam fazeres da arte, como a proposição das máquinas de vôo, materializando seu
pensamento criativo como resultado de sua sensibilidade ao universo biológico o qual
observava e estudava unindo seus conhecimentos científicos dentro de um contexto artístico a
que se inseria. Nas palavras da autora:

O olhar voltado para a natureza e o desejo de dominá-la é outra característica
desse período e Leonardo se destaca com sua capacidade e sensibilidade de
utilizar a arte para observar e representar a natureza, assim como para
promover ciência. Considera-se também o revés como verdadeiro, já que
com grande destreza toma a ciência como base para aprimorar sua arte. Com
um fluxo de criatividade livre. (AFONSO, 2015, p. 49)

Em uma mesma perspectiva, no século XX, o trabalho metamórfico e
ilusionista do artista gráfico Maurits Cornelis Escher (1898-1972) apresenta estreitada relação
entre a matemática e suas obras. Um exemplo, apontado por Sampaio (2012, p. 53), é a
escultura Poliedro com Flores (1948) “que consiste em cinco tetraedros que se
interpenetram”. Para a autora, Escher, ao segmentar o plano, explora elementos geométricos
matemáticos junto a lei da perspectiva de forma a constituir a ideia de infinito em seus
trabalhos, agregando cor e forma como teor artístico. Para Sampaio (2012, p. 57), vale
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ressaltar também que hoje “seus trabalhos são usados por professores de matemática para
ilustrar simetrias, rotações, translações... mas também para explicar conceitos de álgebra
abstrata e da teoria de grupos.”  

Segundo Galanter (2003, p. 13), Escher introduziu o pensamento algorítmico
na arte traçando paralelos com o trabalho do artista ao desenvolvimento da arte generativa.
Este tipo de arte computacional agrega também a teoria da complexidade como princípio para
seu funcionamento e constituição plástica na rede que parte dos sistemas altamente ordenados
para os altamente desordenados. A relação entre caos e ordem enquanto base para a
programação de sistemas autônomos configura a própria arte generativa a qual interliga arte,
ciência e tecnologia. 

Nesse sentido, a imagem representativa pode ser entendida também enquanto
um mecanismo de produção do conhecimento e, portanto, tecnológico, traçando relações entre
arte e ciência de variadas formas e manifestações como através da pintura, da escultura, da
arte generativa, mas também dos demais tipos de arte, como a arte cinematográfica, teatral ou
da dança.

A partir disso, pode-se indagar sobre o próprio conceito de imagem o qual,
segundo Peirce (2008), se relaciona à semiótica em suas três instâncias: icônica, indicial e
simbólica. Primeiramente aos aspectos cognitivos de abstração de um objeto ou coisa a ser
representada ou às qualidades sensoriais que esta produz, bem como, em conseguinte, ao fator
existencial com o qual se relaciona e, em terceira instância, sua capacidade de comunicação e
produção de sentidos, ou semiose. Esse processo, segundo o autor, se torna cognitivamente
necessário para que o ser humano se comunique e interaja com o mundo, transformando-o
conforme sua melhor conveniência e cultura. 

Em uma mesma perspectiva, pode-se pensar sobre a relação com as operações
cognitivas de analogias e metáforas que ocorrem, em especial, por meio da elaboração de
imagens representativas para sua aproximação e familiarização de conteúdo sobre um aspecto
aparentemente estranho e desconhecido. Segundo Pádua (2003, p. 05), o ser humano “têm a
capacidade de armazenar as informações para relacioná-las com experiências futuras. Dessa
forma, é possível identificar imediatamente a nova informação com algo já vivido
anteriormente (...)”. A autora alega ainda que as experiências vividas, nesse caso, operam
como um modelo que busca o reconhecimento desse algo novo em direção às próximas
explorações. 

Para Umberto Eco (1962, p. 24): “ao dizermos “modelo”, já estamos implicando
uma linha de discurso e uma decisão metodológica.” O autor apresenta seu modelo de obra
aberta aferindo a individuação dada a cada um que irá se deparar com a obra de arte, ao
mesmo tempo que atesta o lugar do fenômeno comum presente sobre o fazer artístico de
determinado objeto. Nesse contexto, ele aborda o conceito de “objeto artístico” enquanto
ligado ao seu caráter informativo, ou comunicativo, relacionando-o ao conceito de objeto
estético. Isso se dá quando a fruição de uma obra artística está ligada à nossa capacidade
perceptiva, dada na dimensão da experiência, que envolve não somente o encontro com o
objeto externo (físico), mas com nossas memórias, emoções, ideias e conceitos. Dessa forma,
o autor testifica que uma obra sempre está “aberta” a possíveis e distintas leituras conforme a
visão de mundo do intérprete, e onde, em sua dimensão inacabada (ou em movimento), se
complementa. 
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O objeto, para ser definido, deve ser transcendido em direção à série total da
qual ele, enquanto uma das possíveis aparições, é membro. Nesse sentido, ao
dualismo tradicional de ser e parecer substitui-se uma bipolaridade de finito
e infinito, de tal modo que o infinito se põe no próprio coração do finito.
Es te tipo de “abertura” está na base mesma de cada ato perceptivo e
caracteriza cada momento de nossa experiência cognoscitiva: cada fenômeno
pareceria assim “habitado” por certa potência (…). O problema da relação
do fenômeno com seu fundamento ontológico, dentro de uma perspectiva de
abertura perceptiva, transforma-se no problema de relação do fenômeno com
a plurivalência das percepções que dele podemos ter. (ECO, 1962, p. 59)

Vale ressaltar que Eco (1962, p. 65), com seu conceito de “obra aberta”, visava
propor uma nova prática fruitiva para a sociedade pós anos 1950. Nesse contexto, sobre a
ideia do novo, pode-se referir aí não somente às produções artísticas de vanguarda a que o
autor diretamente mencionava, mas também ao processo de dissimulação da “perda da aura”,
tratado por Benjamin (1994, p. 168) em sua conhecida obra sobre a era da reprodutibilidade
técnica. Nesse sentido, é importante observar que a perspectiva benjaminiana relaciona o
processo de perda da aura na arte à transformação do conceito de objeto artístico que, se antes
era considerado como objeto mítico, ou sagrado, agora passa a ser um meio expressivo do seu
conteúdo, inserto na sociedade. E esse fato promulga também a abertura a novas
possibilidades do “olhar” sobre uma obra em que o objeto artístico passa, então, a se
configurar como um objeto heurístico. 

Por seu turno, Didi-Huberman (1998, p. 148) apresenta a questão da perda da aura
de Benjamin a partir da perspectiva do objeto aurático, ou como denomina, do “processo
aurático”. Esse processo se confere na mudança da relação espaço-temporal com que se
experiencia uma obra, a qual antes se encontrava distante, a acessibilidade agora lhe confere
aproximação: “de uma forma heurística na qual as distâncias – as distâncias contraditórias –
se experimentariam umas às outras, dialeticamente”. Ainda nas palavras do autor: 

O próprio objeto tornando-se, nesta operação, o índice de uma perda que ele
sustenta, que ele opera visualmente: apresentando-se, aproximando-se, mas
produzindo essa aproximação como o momento experimentado “único”
(einmalig) e totalmente “estranho” (sonderbar) de um soberano
distanciamento, de uma soberana estranheza ou de uma extravagância.
(DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 148, grifos do autor)

A partir da leitura de Didi-Huberman, observa-se a capacidade de bifurcação
criativa dos objetos na contemporaneidade, diante do paradoxo que carrega sua proximidade e
distanciamento relativo à perda da aura na conjuntura espaço-temporal. A partir disso,
verifica-se tanto o conteúdo heterogêneo ou híbrido da forma observada quanto o processo
perceptivo, em mutação. Isso se confere, por exemplo, na maneira como as obras artísticas se
veiculam na sociedade contemporânea, como apontado por Canclini (1997, p. 304), quando
afirma sobre as transformações e avanços tecnológicos ocorridos pós anos 1980 na América
Latina. A partir desse fato, observa-se a possibilidade de se combinar, por exemplo, conteúdos
de diferentes linguagens - como uma música com um vídeo - ou ainda de uma mesma
linguagem, mas de contextos culturais distintos - como o tango com o jazz - para se produzir
um terceiro elemento.
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Nesse mesmo sentido, propõe-se também pensar sobre o desenvolvimento de
modelos virtuais de aprendizagem em dança, em especial, sobre conteúdos que estão
diretamente ligados ao contexto do chamado “ciberespaço” e da “cultura digital”. Um
exemplo, tem-se o trabalho do ex-diretor do Balé de Frankfurt (1984-2004), Willian Forsythe,
que utiliza a tecnologia digital de forma interativa através de um CD-ROM denominado
Improvisation Technologies1 (publicado em 1999) destinado ao ensino da improvisação em
dança contemporânea. Não obstante, estão também as múltiplas tendências destinadas à
"aprenda a dançar em casa", com aulas de dança, disponibilizadas on-line ou em formato de
mídia eletrônica (DVD), voltadas, principalmente, para o ensino de danças de salão e
amplamente difundidas na Internet, como nos canais dos sites de compartilhamento do
Youtube e Vímeo. 

Neste trabalho, se atém ainda aos modelos virtuais de aprendizagem2 Monte o
Esqueleto (MOE), Tipos de Articulações Sinoviais (TAS) e o Coordenação Motora (COM)
desenvolvidos durante a minha pesquisa de doutoramento, defendida em novembro de 2017.
Os modelos são softwares livres disponíveis online para computador, executáveis no sistema
Windows e se destinam ao processo de ensino-aprendizagem em Anatomia para o Movimento
em dança, uma vez que abordam conteúdos de anatomia humana sobre os sistemas
esquelético, articular e muscular. O MOE é um jogo digital sobre o sistema esquelético e foi
desenvolvido de maneira concomitante aos outros dois softwares: o TAS, que aborda
conceitos do sistema articular, e o COM, voltado para o sistema muscular. Estes últimos são
players de vídeo animados e interativos. 

Nesse contexto, observa-se na relação entre conteúdo, difusão, manipulação e
interatividade com que esses modelos se propagam na contemporaneidade como um eterno
fluxo paradoxal do objeto aurático em relação ao qual Didi-Huberman (1998, p. 30-34)
propõe “fechar os olhos para ver” ou “abrir os olhos para experimentar o que não se vê”. Esse
fluxo, no contexto dos modelos virtuais de aprendizagem, obtém sua plasticidade em rede
enquanto forma sensorial, ou da experiência, que se dá no contínuo de transformações, e
também sobre um processo de “desautirização”, não como objeto artístico em si, mas sobre a
relação entre fazer e difundir a arte da dança. 

Pode-se, assim, pensar em “fechar os olhos para ver” no sentido da imagem como
mecanismo de informação e estímulo para a percepção corporal e produção de imagens
mentais (dimensão sensorial). Em contrapartida, o “abrir os olhos para experimentar o que
não se vê” está presente na acepção das possibilidades dos recursos para a representação em
desenho, ícones e formas gráficas ou de animação, como das estruturas internas do corpo não
visualizáveis a olho nu, para citar um fato. E nesse fluxo paradoxal encontra-se a relação entre
aproximação e distanciamento frente à familiarização do conteúdo ao universo da dança em
contra partida aos desconhecidos conceitos (seus conteúdos didáticos) a que se destinam no
processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, observa-se uma relação (por que não poética?) entre forma e
conteúdo que se dá em oposições ou pelos próprios tensionamentos da aproximação-distância
- segundo o pensamento de Didi-Huberman -, mas também em espiral. Essa forma circular,
isto é, de circularidades sobrepostas, sugere a ideia de continuidade em transformação, ou em
movimento. Isso ocorre pela forma da espiral constituída a cada nova ruptura do círculo
1 Disponível em: http://www.theforsythecompany.com/.  Acesso em: 17 jun. 2018.
2 D i spon íve i s em: http://dancaravida.blogspot.com/2015/10/moe-tas-e-com-objetos-de-aprendizagem.html.
Acesso em: 19 jun. 2018. 
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proporcionada pelo tensionamento entre suas oposições, como no caso de “fechar e abrir os
olhos”, do ponto de vista da experiência. Nesse ponto, verifica-se ainda a corporificação do
seus conteúdos, conceitos e abstrações como um processo de “contaminação”, ou melhor
dizendo, enquanto um processo de embodiment, como apontado por Gibbs (2005) e é a partir
dessa premissa que se propõe a refletir, neste trabalho, sobre o conceito de “modelo virtual de
aprendizagem” em dança. 

 1 MODELOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM EM DANÇA

Para Nagem e Condé (2011, p. 13) “muitos modelos podem ser expressos em uma
concretude capazes de materializar uma ideia ou um conceito. Tal fato torna as teorias e as
leis científicas mais assimiláveis pelo entendimento humano.” Os autores também adotam
uma classificação onde se inclui a categoria ‘modelos virtuais’. Estes são entendidos pelos
autores como os modelos “concebidos em computadores ou similares” (NAGEM; CONDÉ,
2011, p. 15). Sendo assim, propõe-se refletir neste trabalho sobre o conceito de modelos
virtuais de aprendizagem em dança, uma vez que têm no computador seu meio de produção e
acesso. Além disso, deve-se levar em consideração o seu contexto específico de produção, as
formas de veiculação e acesso na sociedade. 

Nesse contexto, importa destacar, como afirma Gino (2009, p. 19) que a produção
de modelos (com uso de imagens representativas) deve se voltar para um público específico,
uma vez que “o conhecimento por simulação só é possível num quadro epistemológico
relativista, onde não se acredita que tal modelo represente totalmente a realidade”. Essa
questão é importante para se ater às experiências sensório-motoras prévias do suposto público
alvo a que se destina o material proposto. Experiências essas, as quais, segundo Gibbs,
balizam o que se consegue perceber. Em suas palavras (2005, p. 162, tradução nossa3): “O
que as pessoas percebem depende do que elas são capazes de fazer, e o que elas fazem, com o
tempo, altera o que elas percebem”.  Esse aspecto delimita as potencialidades de determinado
modelo, mas também suas capacidades de representação e informação. 

Almeida (2012) infere também que a tipologia de todos os modelos também passa
pela categoria de modelos imagéticos, uma vez que possibilitam a formação de um modelo
mental. Vale ressaltar que, como apontado por Gibbs (2005), o conceito de “mente” para a
linguística cognitiva se concebe de forma não desencarnada. O processo cognitivo envolve
não somente o funcionamento do cérebro, mas de todo o corpo enquanto aspecto de interação
do “eu” com o mundo ao meu redor. 

Nessa perspectiva, este estudo relaciona as características dos modelos virtuais de
aprendizagem em dança a sua representação imagética, não somente no plano do visível, mas
também na capacidade de gerar abstrações e, consequentemente, de estarem diretamente
veiculados à produção de sentidos, de conhecimento e de movimento - dança. Em se tratando
desses fatores, leva-se em consideração ainda a forma como se conceitua, pensa e age
cotidianamente, o que se refere ao próprio conceito de metáfora para Lakoff e Johnson (2012,
p. 45), como se confere: “Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual não só
pensamos, mas também agimos é fundamentalmente metafórico por natureza.” 
3 “What people perceive depends up on what they are able to do, and what they do, in time, alters what they
perceive.”
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Segundo os autores, a noção de metáfora não se restringe a um fenômeno de
linguagem uma vez que ela orienta as ações humanas, o que prontifica uma mudança de
enfoque da episteme relativa a esse conceito – antes visto apenas no âmbito da retórica – em
direção a seu entendimento no campo cognitivo fundamental. A partir de suas observações, os
autores chegam à conclusão de que a metáfora faz parte da “vida cotidiana” do homem, uma
vez que atua sobre a forma como ele conceitua o mundo e apreende sua realidade. A esse
respeito, Moura e Zanotto vão além:

A (parte) da teoria interacionista (de Lakoff & Johnson) é capaz de explicar
como a interação inesperada entre signos (informar, informação) permite
uma apreensão de novos aspectos da realidade. Essas duas teorias
(interacionista e pragmática) partem dos signos, e tentam chegar, através
deles, ao valor cognitivo da metáfora. No caso da teoria conceptual, […] a
metáfora equivale a um modelo de funcionamento da cognição humana. Os
signos são apenas a roupagem visível desse modelo mental. (MOURA;
ZANOTTO, 2009, p. 21)

 Para as autoras, os signos atuam como a “matéria-prima”, ou corpo, das
metáforas, evidenciando suas características visuais/cinestésicas e conduzindo o objeto ao
processo de percepção e leitura: à ação cognitiva. Dessa forma, permite-se o momento de
experienciar uma “coisa”, revestida de signos, em termos de outra (no instante da operação
cognitiva em si). Esta última afirmação é equivalente novamente à própria ideia de metáfora
para Lakoff e Johnson (2002). 

A partir de outra perspectiva, Gino et al. (2006, p. 50) afirmam que é preferível o
termo ‘veículo’, referente ao que conduz o processo de leitura da metáfora ou analogia. Para
os autores, as analogias atuam referindo-se ao processo de estabelecer relações de
semelhanças e diferenças entre o modelo “original” e o final (virtual, no caso). Dessa forma,
os modelos produzidos são objetos análogos cuja informação possui um veículo a favor de um
alvo (o conceito a que se destina, também designado pelos autores de ‘conceito-alvo') por
meio da metáfora. 

Nagem e Carvalhaes, ao apresentarem uma Metodologia de Ensino com
Analogias (MECA) – contendo nove tópicos sistemáticos de orientação visando à
dinamização das formas de trabalho dos conteúdos com os alunos – complementam que: “a
construção de analogias requer sistematização, o que exige reforço da compreensão na
construção do conceito análogo, para entendimento do alvo” (NAGEM; CARVALHAES,
2003, p. 2). Esclarecendo este processo sobre o conceito de veículo e analogia na educação,
informam os autores:

Quando falamos de Veículo estamos nos referindo ao “conteúdo familiar”.
Ele é a própria analogia, que proporciona a compreensão do objeto em
estudo. Na etapa da Descrição da analogia, primeiramente apresentamos e
explicamos o veículo, e somente depois passamos a tratar do alvo. Ao se
tratar das Semelhanças e diferenças, tentamos explicitar, de maneira
objetiva, aquelas relevantes para a compreensão do alvo. Na exploração da
analogia, chamamos a atenção para a necessidade de se reforçar as
semelhanças, que devem ser em número maior que o número de diferenças.
(NAGEM; CARVALHAES, 2003, p. 6).
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Esse trabalho se apropria da proposta MECA de Nagem e Carvalhaes (2003) no
que condiz aos conceitos de analogia, veículo e alvo, ligados ao processo de embodiment dos
conteúdos presentes nos modelos virtuais de aprendizagem em dança: o que os qualifica aqui
enquanto tais. Além disso, atém-se ainda à dimensão plástica contida nesses tipos de modelos
virtuais ressaltando, a partir de suas características sígnicas, uma leitura possível dos seus
discursos produzidos, mas também enquanto matéria-prima do processo de corporificação de
seus conceitos, insertos no meio digital. Nesse sentido, observa-se que a noção de modelo
aqui proposta possui uma especificidade, questionando a ideia usual quando, pelas suas
características aqui apontadas, não se restringe à representação imagética e virtual em si, mas
por gerar “contaminações” específicas, em se tratando do embodiment. 

Vale ressaltar que, para o desenvolvimento do embodiment, Gibbs (2005) acata de
maneira veemente a importância da individualidade. No entanto, também concorda que as
generalizações presentes na teoria da metáfora de Lakoff e Johnson evidenciam atitudes
comuns presentes em determinado seio cultural. Em suas palavras: 

Estas formas metafóricas de compreender a si mesmo (self) não são
consistentes, pois não há um autoconceito monolítico, e único. No entanto,
essas metáforas parecem ser encontradas em uma variedade de culturas, e
capturaram importantes qualidades de como nós concebemos a nossa vida
interior, em parte baseada em experiências corporais variadas (GIBBS, 2005,
p. 20, tradução nossa)4.

Tais questões evidenciam a relação do corpo com o ambiente de maneira a
influenciar na visão de mundo de cada pessoa. O autor alega também que essa relação é dada
pela capacidade humana sensorial de percepção do meio. Esse é um aspecto que, de maneira
mais abrangente, o psicólogo e pesquisador James Gibson (1966, 1979) chamou de
affordances, considerados como “uma propriedade especificada de informações que
estimulam as interações do animal com o ambiente” (GIBBS, 2005, p. 21, tradução nossa)5.
O s affordances são estímulos que ativam o sistema sensorial humano proporcionando sua
percepção e, consequente, interação com o ambiente. 

Esses estímulos (do ambiente) são capazes de alterar também de maneira
individualizada os esquemas e imagens corporais, modificando continuamente a forma com
que cada um interage com o mundo, bem como de estruturar seus conceitos e ações. Inclui-se,
nesse caso, a percepção de si mesmo (o seu self). Nas palavras de Gibbs (2005, p. 24,
tradução nossa)6: “De modo geral, a compreensão de como o cérebro, corpo e o mundo
funcionam para produzir uma noção de self exige que vemos essa interação como parte de um
sistema dinâmico auto-organizado”.

O esquema corporal compreende, para Gibbs (2005, p. 29, tradução nossa)7 “a
maneira pela qual o corpo integra ativamente a sua postura e posição no ambiente”. Por essa
4 “This metaphorical ways of understanding the self are not consistent, because there is no single, monolithic
self-concept. Yet these metaphors appear to be found in a variety of cultures, and capture important qualities of
how we conceive of our inner lives, partly based on varying bodily experiences”. 
5 “[…] each of which is a property specified as stimulus information in animal-environment interactions.” 
6 Most generally, understanding how brain, body, and world function to produce a sense of self requires that we
view his interaction as part of a self-organized dynamic system.” 
7 “‘Body schema’ is the way in which the body actively integrates its posture and position in the environment.
[…] ours bodies making postural adjustments as we perceive objects and events and move about in the world.” 
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propriedade é que se consegue caminhar naturalmente, desviar de obstáculos, atravessar uma
rua, jogar vôlei, etc. Tais esquemas são responsáveis pela maneira como, “fazendo pequenos
ajustes posturais, percebemos objetos, eventos e nos movimentamos no mundo” (GIBBS,
2005, p. 29, tradução nossa)8. Isso se dá uma vez que somos revestidos de terminações
nervosas na pele, nos músculos e nas articulações, enviando as informações por via
proprioceptiva ao sistema nervoso central e requerendo, cada qual, uma resposta do corpo. 

Nesse contexto, ao se basear nas ideias de Gallagher (1995), Gibbs afirma que a
imagem corporal “se refere às representações conscientes do corpo, incluindo a forma como o
corpo funciona, seus sentimentos e emoções, tais como quando estamos gordos, magros,
cansados e assim por diante” (2005, p. 32, tradução nossa)9. É interessante notar, nesse
aspecto, como as mudanças provocadas pela imagem corporal (como ao emagrecer, ficar mais
forte, aumento na estatura, etc.) afeta também os esquemas corporais. Dessa forma, serão
alterados ainda os aspectos perceptivos, emocionais e cognitivos das pessoas e,
consequentemente, modificando a forma como elas se darão com os seus próprios corpos e
com os seus conceitos, de uma maneira generalizada.  

Dentro disso, a forma como as pessoas experienciam seus corpos, como através
do movimento, influencia a maneira como elas pensam, que corresponde ao seu próprio
pensamento, como também propicia o surgimento de imagens e esquemas corporais que
orientam a capacidade de interação com o mundo físico e social. Em contrapartida, as
mudanças no próprio meio interferem no reestabelecimento de novos esquemas e imagens
mentais, pelo corpo. Segundo Gino (2009, p. 18), as “experiências incorporadas estruturam
muitos outros domínios não-físicos por meio da extensão metafórica” sendo que, neste caso, a
cognição “possui natureza interativa e resulta do ambiente”, no qual se desenvolve.  

Nesse contexto, é que se compreende o próprio conceito de modelos virtuais de
aprendizagem em dança, uma vez que se aposta em sua capacidade de transformar o corpo,
tomando o modelo pretendido não como objeto acabado em si, mas em movimento, similar a
ideia de uma “obra aberta”, proposta Eco (1962), como também em produzir movimento -
dança. Este que influi sobre um corpo que também será transformado por meio dos estímulos
– ou affordances – presentes em cada modelo virtual de aprendizagem acessado, alterando os
esquemas e imagens corporais sobre uma extensão metafórica contida em sua representação
imagética e/ou audiovisual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diálogo estreitado entre os campos da Ciência, da Tecnologia e da Arte,
incluindo a relação interartes (dança, cinema de animação e artes digitais), apresentou-se de
forma elementar neste trabalho. De maneira mais específica, observa-se que a apropriação da
teoria da metáfora conceitual e do conceito de embodiment nesse processo importa como “fio
de pensamento” a partir do qual o conceito de modelo virtual de aprendizagem começa a ser
8 “We do not ordinarily sense our bodies making postural adjustments as we perceive objects and events and
move about in the world”. 
9 Segundo Bear et al. (2010, p. 438): “a propriocepção é uma palavra derivada do latim proprius (próprio de si
mesmo) + (re)ception (recepção) cujo mecanismo informa como o nosso corpo se posiciona e se move no espaço
através de seus componentes do sistema sensorial somático, especializado na sensação corporal”. 
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desenvolvido. Essa abordagem teórica apresenta-se como um caminho aberto para se propor
noções de modelos virtuais de aprendizagem e a metáfora como recurso de potencial auxílio
didático/comunicativo.

Por fim, pretendeu-se contribuir com este trabalho para o desenvolvimento, em
meio digital, de metodologias de ensino-aprendizagem no âmbito da atuação docente para a
formação em Dança, com o processo de leitura e escrita coreográfica de modo a gerar novos
significados sobre a disseminação da dança na sociedade, em se tratando dos processos de
virtualização e do fenômeno da cultura digital, enquanto contexto a que estamos inseridos.
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