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PREFÁCIO 
 

 
Pela 16ª vez tivemos a alegria de realizar o Seminário “Concepções Contemporâneas 

em Dança”. O evento é uma realização do Programa de Dança Experimental da Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e do Grupo de Pesquisa CCODA. Nessa décima sexta versão, mais uma vez, 
movidos pelo anseio por oportunidades e espaços para pensarmos a dança, apresentamos uma 
proposta para estudiosos e comunidade interessada no tema da dança, para conhecer, estudar e 
compartilhar as experiências e os conhecimentos produzidos nos dias de hoje. O tema desse ano é 
“Estudos Interdisciplinares em Dança: Arte, Linguagem, Cultura e Diversidade”. 

O evento seria realizado em junho de 2020, mas logo no início de março, fomos todos 
surpreendidos com a pandemia COVID-19 e com as consequentes suspensões de todas as 
atividades presenciais na UFMG. Diante dos acontecimentos foi necessário rever a possibilidade de 
realização do Seminário Internacional CCODA e de novas datas.  

Com a retomada do semestre letivo universitário no formato de Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) para a graduação e com a mobilidade das datas acadêmicas, optamos por 
manter a realização do Evento, mas no formato virtual. O tema proposto, se reafirmou oportuno, 
coerente e tangível para pensarmos sobre o presente vivido, principalmente nos últimos meses. O 
tema do seminário se mostrou como uma oportunidade ímpar para conhecermos, estudarmos e 
compartilharmos as experiências e os conhecimentos produzidos na área da dança em diálogo com 
áreas afins tendo em vista o sujeito da dança e na dança em tempos de pandemia COVID-19. 

Transpor uma experiência presencial consolidada por 16 anos para a proposta virtual, 
ainda nos levou a refletir sobre todo o contexto metodológico e logístico do Seminário e, nesse 
sentido, o modelo virtual nos abriu uma janela de possibilidades e geramos uma programação entre 
atividades síncronas (ao vivo) e atividades assíncronas (gravadas previamente). 

O conceito de espaço e tempo no ambiente virtual, também nos levou a ousar na 
direção de termos todas as salas assíncronas funcionando ao mesmo tempo durante todo o evento 
para que os inscritos pudessem escolher o que assistir primeiro e transitar entre os vários conteúdos 
como lhes aprouvessem. Sonhamos alto e conseguimos inserir no ar o projeto do seminário 
totalmente on-line! 

O evento, desde seu planejamento, escolha pela plataforma e consequentemente a 
montagem do seminário na plataforma, descortinaram desafios minuto a minuto trazendo 
experiências novas em cada passo! O Seminário foi realizado gratuitamente para seus participantes 
inscritos pela plataforma virtual Doity (https://doity.com.br/16-seminario-internacional-
concepcoes- contemporaneas-em-dança).  

As atividades síncronas aconteceram por meio de lives e web-conferências via 
aplicativo do Youtube e Instagram enquanto as atividades assíncronas aconteceram por meio vídeos 
gravados das palestras, das apresentações orais dos Grupos Temáticos, da mostra de pôsteres, das 
mostras de dança e de videodança. As atividades síncronas foram gravadas e disponibilizadas 
posteriormente na plataforma. Cada atividade da programação foi acompanhada por fóruns virtuais 
assíncronos de conversa em que os conferencistas e apresentadores de trabalhos tiveram a 
oportunidade de interagir com o público participante para ampliar a discussão temática em pauta 
por meio de trocas, conversas e networking. 

Durante todo o Seminário refletimos sobre o que nos move para sua realização, 
reafirmando o evento como uma oportunidade e um espaço profícuo para pensarmos o diálogo 
entre a Dança, a Educação Física e tantas outras áreas de conhecimento e de pesquisa afins. 
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A cada ano, o Seminário vem propondo diálogos focados na produção em dança na 
tríade do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. O tema desse ano, deu continuidade ao 
tema desenvolvido em 2019, “Estudos Interdisciplinares da Dança” com o foco nas temáticas da 
arte, da linguagem, da cultura e da diversidade. Para compor o corpo de conferencistas, 
convidamos professores, pesquisadores e artistas inseridos em diferentes campos de atuação e 
pesquisa em Universidades/Faculdades brasileiras e estrangeiras. 

Para os Grupos temáticos, para a Mostra de Pôsteres, para as Mostras de Dança e de 
Videodança, foram abertas inscrições para submissão de trabalhos.  O público alcançado foram 
alunos de graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores das áreas da Educação Física, da 
Dança, das Artes Cênicas, da Pedagogia, da Psicologia, do Jornalismo, da Fisioterapia, da 
Filosofia, Antropologia e da Linguagem.  

O evento não se limitou aos quatro dias iniciais para sua realização. Toda a 
programação permaneceu disponível na plataforma até 31 de dezembro de 2020 e agora se 
encontra disponível no site do PRODAEX www.dancaexperimental.com distribuída em posts. 

Como fruto do seminário apresentamos este volume em Anais com algumas das 
palestras ministradas no evento no formato de artigo e outras em formato de resumo com os 
respectivos links do vídeo de apresentação no canal do Youtube. Neste volume, também, se 
encontram artigos das comunicações orais apresentadas nos GTs, resumos expandidos referentes à 
Mostra de Pôsteres, além das sinopses, fichas técnicas e respectivos links de cada trabalho inscrito 
nas Mostras de Dança, de Videodança e de Videodança-documentário.  

Assim, estes Anais estão organizados da seguinte maneira: No primeiro capítulo se 
encontram a palestras de Abertura do evento em que a autora aborda o tema do seminário com o 
objetivo de refletir a dança e sua conexões com a arte, a linguagem, a cultura e os temas da 
diversidade e da inclusão social. Em seguida, estão as palestras ministradas em três Colóquios. 1) 
Dança, Arte, Diversidade e Inclusão com a presença dos professores Dra. Giselle Guilhon (UFPA), 
Dra. Anamaria Fernandes (EBA/UFMG) e do Dr. Marcos Campos (UFC). 2) Dança e Linguagem: 
escrita e prática artística com a presenças dos professores Dr. Antônio Laginha 
(CLEPUL/Portugal), Dra. Ciane Fernandes (UFBA) e Dra. Siane Araújo (CEFET/MG). 3) 
Ciências da Dança com a professora Dra. Bárbara Pessali Marques (Bastidores/BH) e a professora 
doutoranda Tatiana Boletini (UFMG). 

No segundo capítulo encontram-se as palestras de professores convidados vinculados 
aos Grupos Temáticos (GTs). No GT Dança e Processo de Criação contamos com a presença dos 
Professores: Dra. Mariana Trotta (UFRJ) e Dr. Jardel Sander. No GT Estudos Interdisciplinares da 
Dança, temos a presença da professora especialista Keila Barros (Fábrica de Artes/BH). Em 
seguida seguem os artigos alusivos às comunicações orais destes GTs e também do GT “A Dança 
na/da Escola”. 

No terceiro capítulo encontram-se os Resumos Expandidos referentes à Mostra de 
Pôsteres. Finalmente, do quarto ao sexto capítulo, estão relacionadas as Mostras Virtuais de Dança, 
de Videodança e de Videodança-documentário.  

Esperamos que o conteúdo aqui publicado venha contribuir para a reflexão, o 
enriquecimento e aprofundamento esperado para o conhecimento e para a pesquisa no campo da 
Dança!  

Boa leitura, boas danças! 
 

Profa. Dra. Isabel Coimbra 
Programa de Dança Experimental (PRODAEX) 

Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança (CCODA) 
EEFFTO- UFMG 

http://www.dancaexperimental.com/
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1 PALESTRAS 
 
1.1 ARTIGOS 
 
1.1.1 ABERTURA DO 16° SEMINÁRIO INTERNACIONAL CONCEPÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS EM DANÇA 
 

 
 
 

ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA DANÇA: 
ARTE, LINGUAGEM, CULTURA E DIVERSIDADE 

 
 

Profa. Dra. Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz * 
EEFFTO/UFMG 

 
 
RESUMO: O objetivo deste artigo é refletir sobre a dança e suas conexões com a arte, a 
linguagem, a cultura e a diversidade.  Como caminho metodológico, usamos a abordagem 
descritiva, filosófica e reflexiva para discutir a dança numa perspectiva interdisciplinar. A 
fenomenologia Merleau-Pontyniana é a nossa via de acesso. Este texto é alusivo à palestra 
proferida na abertura do 16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de 
Minas Gerais realizado em 3 de novembro de 2020.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Arte. Linguagem. Cultura. Interdisciplinaridade 

 
 

ABSTRACT: In order to reflect on dance and its connections with art, language, culture and 
diversity. As a methodological path, we use the descriptive, philosophical and reflective 
approach to discuss dance from an interdisciplinary perspective. Merleau-Ponty's theory on 
phenomelogy is our access route. This text is related to the lecture given at the opening of the 
16th International Contemporary Conceptions in Dance Seminar of the School of Physical 
Education, Physiotherapy and Occupational Therapy at the Federal University of Minas Gerais 
held November 3, 2020.  
KEYWORDS:  Dance. Art. Language. Culture. Interdisciplinarity 
 
 
 

 
*Docente na área de Dança da EEFFTO/UFMG. Coordenadora do Programa de Dança Experimental da UFMG. 
Líder do Grupo de Pesquisa CCODA. 
http://lattes.cnpq.br/8193448308248291 
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INTRODUÇÃO 
 

Com o objetivo de refletir sobre o diálogo entre a arte, a linguagem, a cultura e a 
diversidade tendo a área da Dança sob os holofotes, optamos por trilhar e buscar conexões 
possíveis entre alguns conceitos que demarcam historicamente estas áreas. A via de acesso é a 
fenomenologia Merleau-Pontyniana, tendo em vista o princípio norteador de que homem, 
natureza, cultura e mundo são correlacionados em uma "teia tecida pela vida”.  Grosso modo, 
para a fenomenologia, a experiência é única para o homem e é sob essa perspectiva que 
desenvolveremos as proposições neste artigo.  

Com uma abordagem descritiva, filosófica e reflexiva buscamos abordar a dança 
como uma área de estudo pesquisa e conhecimento. Este texto é alusivo à palestra proferida na 
abertura do 16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança realizado pelo 
Programa de Dança Experimental da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
 

1 A DANÇA DOS CONCEITOS 
 

1.1 A linguagem e a cultura como ponto de partida 
 

O termo linguagem possui acepção ampla, pois ela é inseparável do homem, 
seguindo-o em todos os seus atos. Para o linguista dinamarquês Hjelmslev (2006), a linguagem 
se caracteriza, sobretudo, como o instrumento pelo qual o ser humano modela seu pensamento, 
seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. 
 

A linguagem não é um simples acompanhante, mas sim um fio profundamente 
tecido na trama do pensamento; para o indivíduo, ela é o tesouro da memória 
e a consciência vigilante transmitida de pai para filho. [...] O desenvolvimento 
da linguagem está tão inextricavelmente ligado à personalidade de cada 
indivíduo, da terra natal, da nação, da humanidade, da própria vida, que é 
possível indagar-se se ela não passa de um simples reflexo ou se ela não é tudo 
isso: a própria fonte do desenvolvimento dessas coisas (HJELMSLEV, 2006, 
p. 2). 
 

Mas como explorar as relações entre as várias possibilidades de linguagem? 
Acomodados no espaço intelectual em que podemos tomar certas práticas como linguagem, o 
ponto de intercessão é o caráter de regularidade na produção de sentido e eficácia 
comunicacional das expressões. Atributos que localizamos na linguagem em nossa experiência 
cotidiana e que, por analogia, são emprestados a outras práticas sociais, como o teatro, a moda 
ou a dança. 

Questões que gravitam ao redor do tema linguagem, abarcam um espectro muito 
vasto e envolvem problemas muito antigos e sedimentados na tradição do pensamento ocidental. 
Nesse sentido, qualquer definição de linguagem é uma definição dos seres humanos no mundo. 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6 n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

16 

E isso não é pouca coisa.  Para Maturana (2001), por exemplo, 
 

[...] a linguagem é um modo de viver juntos num “fluir”, que se manifesta numa 
rede de coordenações consensuais de ações realizadas de diferentes maneiras, 
ou seja, tudo que fazemos, fazemos na linguagem. Os objetos, os diferentes 
mundos e os diferentes domínios de afazeres refletem uma espécie de linguajar 
[...] nosso modo de existir como seres humanos (MATURANA, 2001, p. 178). 

 
Assim, um sistema abstrato de signos inter-relaciona a natureza e a cultura 

demarcando estilos e características próprias nas expressões de grupo sociais em determinado 
tempo e espaço. A linguagem conecta o mundo e traça conexões entre o nosso pensar, sentir e 
o agir. Desde sempre o ser humano tem se organizado socialmente se comunicando de inúmeras 
maneiras e expressões. Códigos de comunicação foram criados sistematicamente de acordo 
com as necessidades de cada realidade social e cultura local. 

Nesse contexto, cientes das possíveis diferenças epistemológicas, o consenso de 
que o conceito cultura1 pode ser apresentado num primeiro momento como um “imenso guarda-
chuva”, sob o qual estão abrigados os mais variados fenômenos, é o ponto de partida para a 
busca do entendimento de que a linguagem é composta por um delineamento cultural (DINIZ, 
2018b). 

A cultura é inseparável da linguagem, pois são maneiras compartilhadas de ver e 
interpretar o mundo. Ambas definem quem são nossos heróis, nossos mitos, ritos, crenças, o 
certo, o errado, o bom, o ruim, o “como fazer” técnico e tantas outras coisas. Acima de tudo, a 
linguagem e a cultura estão profundamente enraizadas à forma como vemos a nós mesmos e os 
outros.  

Outro aspecto importante é que a cultura e a linguagem fornecem a estrutura básica 
sobre a qual o nosso raciocínio lógico se constrói. Por isso, a palavra “compartilhar” traz, em 
sua essência, um processo simbólico que se manifesta na comunicação de determinado grupo 
sociocultural, por meio de linguagens verbais e não verbais. A linguagem, ainda, além de 
multiforme, abrange diferentes domínios: É ao mesmo tempo, física, fisiológica e psíquica, 
pertencendo aos domínios individual e social (SAUSSURE, 2006, p. 17). 

Por isso, a percepção cultural de um elemento não é isolada, mas se tece numa teia 
de significados e varia em diferentes níveis entre grupos sociais ou étnicos. Não é atoa que as 
teorias do conhecimento apontam para o fato de que a linguagem e os signos que a compõem, 
são estruturantes da consciência, ou seja, existem certos elementos na cultura que fazem com 
que nós pensemos de uma forma, e não de outra, muitas vezes, sem nos darmos conta disso 
(DINIZ, 2018b). 

Nesse sentido, se considerarmos que a cultura imprime suas marcas no sujeito e que 
este expressa uma história acumulada de uma sociedade, ao longo da história, o homem, 
também, assimila inúmeras concepções de sua existência inclusive no tratamento com o seu 
corpo em determinado contexto social. Nesse corpo, na inteireza do mesmo, a linguagem, o 
texto e a arte estão lá sendo materializados. 

 
1 Cultura é entendida aqui como “um sistema historicamente derivado de projetos de vida explícitos e implícitos 
que tendem a ser partilhados por todos os membros de um grupo social ou por aqueles designados” 
(ABBAGNANO, 1982, p. 213). 
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Merleau-Ponty (2011) nos propõe um olhar sensível e inteligível por meio desse 
corpo que “é”, e o é por ter no presente sua integridade, concretizando uma existência que 
carrega sua história, símbolos e sentidos que o fazem existir. O corpo é um ser uno e indivisível, 
tornando-se um corpo-aí, que vê, ouve, fala, percebe e sente. 

Grosso modo, a linguagem é um recurso de comunicação próprio do ser humano 
que evoluiu desde suas formas auditivas, visuais e sinestésicas puras e primitivas até a 
capacidade de se expressar, de enumerar, de ler, de escrever de produzir cultura. Além disso, a 
linguagem abarca inúmeras técnicas de expressão, nas quais o fluir da experiência teórica e 
prática do ser faz um recorte de sua interpretação de mundo por meio de seu próprio corpo, que 
é cultural e traduzido via relacionamento dos sujeitos com a vida, com os outros corpos, com o 
mundo. 

 
1.2 A arte e a dança: representação dialógica da linguagem no corpo 
 

Para Bakhtin (2003), toda e qualquer linguagem está impregnada de relações 
dialógicas. Dialogismo, para esse autor, pressupõe a relatividade da autoria individual e destaca 
o caráter coletivo, social e cultural da produção de ideias e textos. Nessa perspectiva, a 
linguagem, não pode ser compreendida separadamente do fluxo de comunicação entre duas 
partes constituídas por um fenômeno social de interações verbais, não verbais e sincréticas, por 
meio da enunciação ou das enunciações (DINIZ, 2018b).  

Ao tratarmos a dança como linguagem, consideramos que a dança é uma das 
expressões com as quais o corpo se manifesta e se comunica. Por outro lado, o corpo não é 
mero “meio” em que a informação simplesmente passa ou um “lugar” onde as informações são 
apenas abrigadas. Trata-se do processo e do resultado de cruzamentos das inúmeras 
informações que chegam por meio dos vários mecanismos sensoriais todo o tempo durante toda 
a vida do ser. Por essa perspectiva, para Katz (2005), 
  

Ao comunicar algo, há sempre deslocamentos: de dentro para fora, de fora 
para dentro, entre diferentes contextos, de um para o outro, da ação para a 
palavra, da palavra para a ação e assim por diante. A sistematicidade que nos 
permite entender um aspecto de um conceito em termos de outro (a chave da 
metáfora) vai necessariamente esconder outros aspectos do conceito e da 
experiência. Idéias (sic) e expressões linguísticas são objetos e a comunicação 
identifica-se com a ação do envio das informações (KATZ, 2005, p. 8).  

 
A dança como possibilidade de linguagem, se configura por meio da expressão 

corporal e de movimentos transformados que adquirem características extraordinárias, pois os 
fatores espaciais, temporais, rítmicos e o próprio modo de movimentação do corpo tornam-se 
diferentes e particulares adquirindo valores em si mesmos. Nesse sentido, qualquer movimento 
pode ser transformado em dança. 

Para o acontecimento da dança é crucial a existência de um corpo pensante e 
sensível. Um corpo que, na articulação com o mundo e a cultura, vai se expressando de acordo 
com os sinais que o tocam e ativam suas emoções. O movimento, nessa perspectiva, é a 
reverberação dessa ativação.  

Nos últimos anos, é notável a utilização intensa das redes de comunicação e a 
informação computadorizada que tem alterado, inclusive, o desenho e as configurações 
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socioculturais dos sujeitos sociais. Hoje, com as novas tecnologias, o movimento em dança se 
tornou mais do que um gesto de um braço coordenado com uma perna. O acontecimento e o 
sentido da dança não se estancam mais na combinação de gestos com as batidas rítmicas e 
sequências melódicas. Dança é mais do que uma coreografia em um palco ou um arrasta-pé no 
forró da esquina. Com as novas tecnologias, o imaginário concretizado pela dança, ultrapassou 
esses “limites”. Nessa perspectiva, se entendemos que a dança acontece no seio da cultura e 
agora também na cibercultura, ela segue tendo significado e uma dada importância associada a 
crenças, valores e pela maneira como o sujeito a percebe e a vivência.  

A sociedade, neste contexto, condiciona, muitas vezes o tipo de arte e de dança em 
produção, uma vez que suas “funções” variam de acordo com as exigências colocadas por cada 
substrato sociocultural. Como o movimento da sociedade é dinâmico, as “novas” sociedades 
geram também tanto novas artes como uma nova dança, desenhada pelo surgimento de novas 
necessidades e novos olhares sobre o real e o outro. 

Se pensamos a dança pelas lentes da arte, sua manifestação e fruição precisa ser 
também percebida como acontecimento estético (aistesis2). Pode ser de abordagem folclórica, 
popular e erudita. Tomando a dança como possibilidade artística, Valéry (1996), corrobora ao 
apresentar suas reflexões sobre o lugar do sensível, do inteligível e do lugar estético. Para o 
autor, no acontecimento da dança é impossível separar essas duas partes, pois ambas se tornam 
totalidade palpável, o sabor, o contorno e a carne de nossas percepções. 

Por essa perspectiva a dança enquanto arte, se expressa por meio de signos do 
movimento, com ou sem ligação musical se processando numa continuidade estética (aistesis), 
em que os gestos ou os movimentos corporais ou imagens são o que tornam visíveis os possíveis 
sentidos e o imaginário da dança, na dança. É impossível, inclusive, pensar simplesmente em 
poses ou gestos isolados (descontinuidade), mas, sim, na totalidade. 

 
[...] em dança, a forma, a matéria configurada é efêmera, fugaz, transitória: a 
dança se realiza no corpo através de movimentos que fazem e se desfazem 
com rapidez, que se desmancham assim que se constituem, quase 
instantaneamente (DANTAS, 1999, p. 51). 
 

Segundo Trotta (2011), o sujeito (coreógrafo ou bailarino) na dança ressemantiza 
movimentos e gestos comuns. Dessa forma o sujeito em dança camufla e expande esses gestos 
do cotidiano dotando-os de valores estéticos, eliminando a fronteira entre o “gesticular” ou o 
se deslocar e o dançar, transformando-os em um único projeto de sentido (TROTTA, 2011, 
p.22). 

Assim, na dança, de modo geral, o movimento, o tempo e o espaço são elementos 
dinâmicos de uma estética de fronteiras que se entrecruzam, trazendo, na dramaticidade em 
dança, uma linguagem própria que rompe barreiras entre sentidos antes fragmentados como 
como, por exemplo, movimento e sentimento, arte e vida, teoria e pratica, execução e 
observação (DINIZ, 2018b, p.44). 

 
 
 

 
2 A palavra estética vem do grego aistesis que significa faculdade de sentir, sensação, compreensão pelos sentidos, 
percepção totalizante (ARANHA, 1992, p.200). 
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1.3 A diversidade em diálogo na dança 

 
O termo diversidade está associado á ideia de alteridade, diferença ou 

dessemelhança. Segundo Abbagnano (1982), diversidade está associada à variedade de coisas 
ou identidades que não podem ser substituídas umas pelas outras. A expressão diversidade diz 
respeito à qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, múltiplo, plural. 

Grosso modo, pelo ponto de vista da sociologia, o termo diversidade diz respeito à 
variedade de culturas antrópicas, expressas por vários tipos de manifestações culturais que nos 
revelam tal variedade e riquezas de um povo como a linguagem, danças, vestuário, culinária e 
as inúmeras e diferentes tradições socioculturais.   

Podemos pensar em diversidade como aquilo que nos diferencia um do outro, do 
ponto de vista da natureza como, por exemplo, a cor do nosso cabelo e do ponto de vista de 
escolhas pessoais como, por exemplo, o tipo de corte do nosso cabelo.  Mas é mais complexo 
do que isso: A diversidade humana se refere também às diferenças culturais, étnicas, ideológicas, 
religiosas, políticas e outras que precisam ser compreendidas e respeitadas. Um olhar sensível 
para a identidade do outro tendo em vista o respeito à diversidade, é algo muito caro e 
indispensável para a formação cidadã e formação da cultura.  

Muitas situações de discriminação, poderiam ser evitadas se o olhar para a 
diversidade fosse impregnado de respeito à diferença, à aceitação do outro e à inclusão social 
nos diversos aspectos. A realidade da alteridade é algo que não podemos nos furtar, porque 
corremos o risco de perder a experiência da troca, do aprendizado, do crescimento e da 
superação. Na diversidade, temos a oportunidade de experimentar historicamente a inter e a 
multidisciplinaridade de diferentes áreas e olhares sobre o corpo, a cultura, a arte e a 
humanidade. 

Curiosamente Domingues (2001, p.7), afirma que “desde a segunda metade do 
século XX, a comunidade científica e o público cultivado de diferentes países do Ocidente 
tomaram consciências de uma tênue e progressiva mutação epistemológica na forma de 
geração, organização e difusão do conhecimento”.  

Nesse abrir de novas perspectivas para a produção de conhecimento, surgem as 
abordagens interdisciplinares, pluri ou multidisciplinares, e transdisciplinares como um quadro 
de aproximação entre as diversas disciplinas e inúmeras áreas de conhecimento. Em diferentes 
campos da filosofia, das ciências, das artes e suas subáreas, passa-se a considerar o caos 
organizador, o poder estruturador dos acontecimentos e a diversidade sociocultural. Áreas antes 
consideradas como irrelevantes ou nulas por suas características de instabilidade e 
mutabilidade, por seus diferentes modelos e padrões de produção, são consideradas e 
descondicionam, inclusive, o “rígido” olhar científico. 

A diversidade está presente nas abordagens interdisciplinares e multidisciplinares 
significam uma inovação importante no processo de gerar conhecimento. O esforço em reunir 
as diversas disciplinas frutificou. Tal fertilidade mostrou que a quebra do insulamento das 
disciplinas e das especialidades é possível, descobriu-se afinidades e o relacionamento 
dialógico. 

Historicamente, além da interdisciplinaridade, esse novo olhar sobre o 
“conhecimento”, vislumbra a abordagem transdisciplinar. Silva (2001) elucida que, 
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 o prefixo trans além da acepção de através, evoca sentidos “para além”, de 
passagem de “transição”, e remete a processos de conhecimento que 
concebem a fronteira como espaço de troca e não como barreira, processos 
que incitam a migração de conceitos, à frequentação exploratória de outros 
territórios, ao diálogo modificador com o diverso e o de outra forma, 
processos que não se esgotam na partição de um mesmo objeto entre 
disciplinas diferentes, prisioneiras de pontos de vista singulares, irredutíveis, 
estanques, incomunicados (SILVA, 2001, p.36). 

 
De modo geral, a história tem nos mostrado que o olhar sensível para a diversidade 

promoveu muitas mudanças na concepção de homem, de corpo, de espaço e de tempo. Tanto 
cientistas como artistas vêm trabalhando na noção de realidade, de relatividade, de vida, de 
existência e de experiência humana. As disciplinas se conectam e se expandem dialeticamente 
impactando progressivamente a sociedade rompendo pouco-a-pouco preconceitos e 
intolerâncias. 

Merleau-Ponty (2011), por exemplo, buscou construir e propor uma reflexão 
rigorosa que contribuiu para um saber crítico sobre a problemática da dualidade inteligível e 
sensível dos fenômenos. No livro Fenomenologia da Percepção, o filósofo francês, nos 
apresenta o homem como núcleo dos debates, sobre o conhecer e o perceber seu corpo. Nessa 
percepção, o “corpo” é convertido em um processo fenomenológico e em uma modalidade 
existencial. Para o autor, isso acontece na medida em que a experiência humana é culturalmente 
assimilada, praticada. Mudanças culturais não acontecem da noite para o dia. Para muitos, por 
exemplo, o conceito de corpo ainda é visto pela lente platônica como a prisão da alma. 

Ao longo da história, portanto, o diálogo entre a linguagem, a arte e a cultura vêm 
sendo repensado, se instaurando e se estreitando pouco a pouco desde a revolução científica 
nos séculos XVI-XVII.  No século XXI, novos olhares e relações são instauradas sobre os seres 
humanos, seus corpos, seus saberes, seus valores suas relações, suas experiências e percepções. 
Tudo se entrelaça ao nosso redor em casa, na escola, no trabalho, nas ruas etc.  

Nessa perspectiva, a percepção sobre o corpo, o mundo, a cultura, a arte e a dança 
sofrem profundas alterações (DINIZ, 2108 a). De modo geral, a diversidade vem sendo 
progressivamente re-vista e ressemanttizada. 

 
 

2 ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA DANÇA: CONEXÕES 
EPISTEMOLÓGICAS 
 

Como linguagem, a dança trata da problemática corpo-arte se expressando por meio 
de seus significantes (linhas, cores, texturas, sons, configurações, estruturas espaciais, ritmos, 
fluências, pesos, medidas, movimentos etc.)  e seus inúmeros significados (rupturas, visões de 
mundo, heterogeneidades, realidades sociais, mutabilidade de fenômenos existenciais, dor, 
felicidade, tristeza, contentamento, descontentamento etc.). Na dança, o comportamento, 
movimento, o gesto e o pensamento do ser humano são os portadores dessas linguagens 
(sinalizações) em cada contexto sociocultural, pois acontecem nos espaços do corpo3 e em sua 

 
3 Desse corpo, que percebe e acrescenta linguagem, medeia, no interior do sujeito, um mundo que se transforma 
em sentido, por meio da expressão do conteúdo imanente em si. O conteúdo existe potencializado até que seja 
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representação (DINIZ,2018 a).  
No âmbito da arte, a dança, se materializa na criação de formas simbólicas 

expressivas que se processam pela transformação da matéria. No bojo da arte, dança é o 
movimento humano agindo no sensível e no inteligível de quem dança e de quem participa 
como espectador. Da mesma maneira, a dança se encontra na ciência porque é uma área de 
conhecimento por si só e, ao mesmo tempo, comporta um conjunto de conhecimentos inter e 
transdisciplinares que dialogam entre si nas mais diversas áreas (antropologia, sociologia, 
biomecânica, fisiologia, psicologia, linguagem, semiótica, tecnologia, cinema, educação, 
fisioterapia, terapia ocupacional, treinamento físico, etc (DINIZ, 2019). 

Enquanto as linguagens consideradas utilitárias têm uma função estrita para 
comunicação, nas formas artísticas como, por exemplo, do movimento em dança, há uma 
inversão: Elas preferem o encanto da matéria tratada, expandida, ampliada à eficácia da 
comunicação, preservando o plano da expressão (da matéria em transformação). Nesse contexto 
Trotta (2011, p. 14), acrescenta que “o estudo das linguagens artísticas é de grande importância 
para as ciências da linguagem, uma vez que preservam o significante, deixando transparecer 
com maior clareza como se deu a construção do sentido da obra”. 

Outra área possível de ser conectada com a dança e em franca expansão é a da saúde. 
Nos últimos anos a preocupação a respeito do bem-estar e saúde dos bailarinos enquanto 
profissionais e as consequências do treinamento físico, até então realizado para a dança, tem 
aumentado consideravelmente.  

Por certo a motricidade humana pode ser considerada como um fenômeno natural, 
mas é também um fenômeno cultural e artístico e passível de ser celeiro de inúmeras áreas de 
pesquisa. Inclusive, as necessidades físicas dos bailarinos, o tipo de treinamento que eles 
necessitam para alcançar o alto rendimento e o elevado índice de lesões com possíveis sequelas 
tem despertado a necessidade de um conhecimento mais específico sobre a área da dança 
considerando as particularidades dessa arte. 

 Assim, considerando as grandes áreas e suas subáreas de conhecimento, com um 
olhar voltado para o estudo inter e transdisciplinar, entendemos todo o processo do 
acontecimento da dança como um caminho formador de arte, de conhecimento e de linguagem 
inserido na cultura e na sociedade.  

Nesse sentido, o filósofo Merleau-Ponty (2011) nos abre uma janela para a 
problematização do sentido e do significado da dança, quando nos aponta para o ressignificar 
a arte e a “diversidade” a partir das nossas relações com o conhecimento do nosso próprio corpo 
e o corpo do outro.  A dança, por exemplo, é uma fonte inesgotável para pensar novas linhas de 
força para o trabalho reflexivo sob a perspectiva de estudos interdisciplinares que se conectam 
a ela. 

Nóbrega (2009, p. 29), também nos estimula a pensar na dança sob o prisma de 
estudos inter e transdisciplinares quando salienta que “o corpo, a técnica e a estética afinam-se 
na linguagem do gesto que é captado pelo olhar do artista, do filósofo, do cientista, do educador 
na criação, sistematização, divulgação e crítica do conhecimento.” 

Merleau-Ponty (2008, p.369), enaltece o papel transformador da arte, e da 
importância que a mesma possui na existência humana. Por isso a arte deve ser entendida como 

 
manifestado pela junção com a expressão (DINIZ, 2018a, p.4). 
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uma obra que reflita a criação de novas significações, ancorada na trama do sensível, no 
conhecimento do corpo na sua completude (biológico, intelectual, emocional, cultural, histórico, 
etc). 

Nessa perspectiva, a obra de arte é uma expressão do espaço estético no qual os 
sujeitos estão inseridos e estes espaços, inclusive, se apresentam como espaços de produção de 
conhecimento, de ciência, de valores e de ressignificação. Merleau-Ponty (2013) numa ação 
superadora das dicotomias sensível e inteligível, corpo e mente, nos instiga e instrumentaliza 
para estas reflexões: 

 
[...] profundidade, cor, forma, linha, movimento, contorno, fisionomia são 
ramos do ser, e cada um deles pode trazer consigo toda ramagem, não há na 
pintura “problemas” separados, nem caminhos verdadeiramente opostos, nem 
“soluções” parciais, nem progressos por acumulação, nem opções sem retorno. 
Jamais está excluído que o pintor retome um dos emblemas que havia afastado, 
obviamente fazendo-o falar de outro modo (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 54). 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na dança, o imaginário e as ideias se concretizam em ações e experiências 
assimiladas no corpo e por meio do próprio corpo. Hoje, corpo pode ter conotações e 
materialidades variadas. São os corpos cibernéticos, os corpos virtuais configurados em 
avatares nas suas mais variadas formas, são os corpos das redes sociais, são os corpos 
expandidos em sentidos por meio de inserção de tatuagens, são os corpos ampliados por meio 
de próteses e implantes e tantos outros “corpos”. A diversidade de corpos e das danças vem 
materializando historicamente a diversidade humana promovendo a reflexão sobre a alteridade, 
o outro e a inclusão. A dança é plural, porque os corpos são plurais, as gentes são plurais e a 
história não para. A história segue tendo o sujeito, seu corpo e sua existência como protagonista. 

Se o corpo percebe e medeia, seu entorno assimila e extrai informações, a percepção 
de si mesmo, de mundo, de ciência e de arte, por exemplo, são ressignificados progressivamente.  
A arte e a cultura neste contexto, integram-se como formas de conhecimento e consolidam uma 
relação dialógica.  

A dança como área de conhecimento, como prática corporal, como linguagem, 
como fenômeno da cultura, da arte e da ciência, é nutrida pela curiosidade humana, pela 
criatividade, pela linguagem, pela diversidade, pela técnica, pelo desejo de experimentar, de 
criar e de se reinventar. Como está cravada na história, na cultura e na arte, a dança em todo o 
tempo, revela um corpo em profusão de sentidos e formas desvelando a existência humana. 

Se consideramos a dança como área de conhecimento inter, multi e transdisciplinar, 
podemos, também, considerar e trazer ao diálogo cada vez mais produtores de arte, bailarinos, 
coreógrafos, especialistas, mestres e doutores, uma vez que a curiosidade e a criatividade para 
o método científico são o mote e ingredientes essenciais para pesquisa e a produção de 
conhecimento (DINIZ, 2019). 

Se a dança, se comporta como um conjunto de conhecimentos interdisciplinares 
que dialogam entre si nas mais diversas áreas (Antropologia, Sociologia, biomecânica, 
Fisiologia, Psicologia, Linguagem, Semiótica, Tecnologia, Cinema, Educação, Educação Física 
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Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Treinamento Físico, etc), da mesma maneira dialoga com 
uma diversidade de situações e particularidades socioculturais.  

Quando, na dança há, sobretudo, a experiência do diálogo e da dialética entre tantas 
áreas de conhecimento e linguagens, por certo, a experiência, como aquilo que nos toca e nos 
transforma, é constitutiva de propostas e ideias, de sonhos ou de esperanças.  

A experiência na dança, pode tornar-se possibilidade de vislumbrar uma realidade 
latente e sonhada em que a diversidade é percebida como riqueza, patrimônio imaterial e acima 
de tudo como possibilidade de inclusão sociocultural. 
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1.1.2 COLÓQUIO: DANÇA, ARTE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
 
 
 
 

DANÇA, LUTA, MITO E RITUAL NO ALTO XINGU:  
UMA INTRODUÇÃO AO KWARUP  

 
 

Giselle Guilhon* 
UFPA  

 
 

RESUMO: O Kwarup é um ritual de homenagem aos mortos, realizado pelos povos indígenas 
do Alto Xingu, consistindo numa sequência complexa de ritos e sub-ritos que se iniciam após 
o falecimento de uma pessoa e cuja performance rememora o ato de criação da humanidade 
pelo herói mítico Mavutsinin, organizador de toda a sociedade xinguana. O presente artigo 
corresponde à transcrição da Palestra intitulada “Dança, Luta, Mito e Ritual: uma introdução 
ao Kwarup”, gravada pela autora em 02/11/2020, Dia dos Mortos, para ser exibida no dia 
03/11/2020, no Colóquio Virtual “Dança, Arte, Diversidade e Inclusão” do 16° Seminário 
Internacional Concepções Contemporâneas em Dança, da UFMG. 
PALAVRAS-CHAVE: Kwarup. Dança. Luta. Mito. Rito.  
 
 
ABSTRACT: Kwarup is a ritual of homage to the dead, performed by the indigenous peoples 
of the Upper Xingu, consisting of a complex sequence of rites and sub-rites that begin after the 
death of a person and whose performance recalls the act of creating humanity by the mythical 
hero Mavutsinin, organizer of the entire Xingu society. This article corresponds to the transcript 
of the Lecture entitled "Dance, Faith, Myth and Ritual: an introduction to Kwarup", recorded 
by the author on 11/02/2020, Day of the Dead, to be shown on 11/3/2020, at the Virtual 
Colloquium “Dance, Art, Diversity and Inclusion” of the 16th International Seminar on 
Contemporary Conceptions in Dance at UFMG.  
KEYWORDS: Kwarup. Dance. Faith. Myth. Ritual. 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
Os rituais, nas sociedades indígenas, caracterizam-se pela dramatização de 

acontecimentos míticos. A performance desses acontecimentos – o que o antropólogo Richard 
Schechner denominou de “comportamento restaurado” [ato de reviver esteticamente um dado 
acontecimento histórico, mítico ou social] – possibilita a conexão entre o mundo natural 

 
* http://lattes.cnpq.br/2551648142775344 
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[“mundo real”] e o mundo sobrenatural [“mundo imaginário”], entre a sociedade [agregado 
organizado de pessoas pertencentes à mesma cultura] e o Cosmos. Em outras palavras, entre a 
comunidade formada por homens e mulheres e seus ancestrais, pessoas que já morreram e se 
transformaram em animais, elementos da natureza ou seres mitológicos.  

A comunicação com o mundo espiritual e com o mundo sobrenatural se dá através 
de rezas, cantos e danças, acompanhados de instrumentos musicais, tais como flautas, 
chocalhos e maracás, sendo, muitas vezes, conduzida/operada/mediada pela figura do “pajé” 
ou “xamã”. Opto, aqui, por seguir a recomendação do escritor indígena Daniel Munduruku, 
expressa em seu blog “Mundurukando”, de que utilizemos a palavra “xamã”, em detrimento da 
palavra “pajé”. Na visão de Daniel, o termo “pajé” é mais limitador, em comparação à palavra 
“xamã”1, que é mais universal, “uma vez que em todas as culturas do mundo há ou houve a 
presença de uma pessoa que se conecta com os espíritos para curar”.  

 
Entrando no tema da palestra... 

 
Há um mês, precisamente no dia 29 de setembro de 2020, proferi uma palestra sobre 

danças indígenas no evento virtual intitulado I Encontro de História da Dança, organizado 
pelo Centro Acadêmico de Dança (CADAN) da UFPA. O aluno Felipe Araújo de Melo, 
idealizador do evento, pediu que eu abordasse as danças indígenas amazônicas sob a ótica da 
Antropologia da Dança. Coincidentemente, quando recebi o convite, eu estava, justamente, 
revisando a literatura antropológica e etnomusicológica sobre danças-rituais indígenas, visando 
incluí-la no Plano de Aula da disciplina “Dança, Cultura e Sociedade II”, que estou em vias de 
ministrar, em formato modular e à distãncia, em janeiro de 2021. Considerei o convite uma feliz 
coincidência, decidindo apresentar, na palestra, descrições e reflexões sobre quatro danças-
rituais indígenas: 1) Amtô (Festa dos Ratos) – rito de nomeação dos Ksêdjê ou Suyá; 2) Wapté 
Mnhõnõ (Furação de Orelhas) – rito de iniciação à vida adulta dos Xavante; 3) Yawari ou 
Jawari (Festa da Jaguatirica), também conhecida por Hagaka – festa-ritual de homemagem a 
um morto, falecido há mais de dez anos; e 4) Kwaryp ou Kwarup (Festa das Madeiras) – 
cerimônia de homenagem aos mortos falecidos até, no máximo, um ano. As duas últimas – 
Yawari e Kwarup – são realizadas pela maioria dos povos indígenas alto-xinguanos 2 . 
Diferentemente do Kwarup, entretanto, em que a aldeia anfitriã convida todos os povos alto-
xinguanos (nove etnias, ao todo), no Yawari são convidadas apenas duas ou três aldeias. Outras 
diferenciações importantes relativas aos dois rituais podem ser encontradas no capítulo “25 
jogos e brincadeiras indígenas do Alto Xingu”, escrito pela indigenista e pesquisadora Marina 

 
1 Xamã é um termo de origem siberiana que significa, literalmente, “aquele que enxerga no escuro”. Representa o 
arquétipo do advinho, conselheiro, curandeiro, médico e sacerdote. Alguém capaz de se comunicar com outros 
mundos, tendo acesso e fazendo contato com as forças da natureza, com os espíritos dos mortos e com seres 
mitológicos. (Ver PUCCI & ALMEIDA, 2017, p. 56) 
 
2 O Parque Indígena do Xingu é subdividido em três áreas geográficas: 1) Ao Norte (Baixo Xingu) vivem os povos 
Suyá ou Ksedjê, Yudjá, Kaiabi e Kayapó, atendidos pelo Posto Diauarum; 2) Na Região Central (Médio Xingu) 
ficam os Trumai, os Ikpeng e os Kaiabi, atendidos pelo Posto Pavuru; 3) Ao Sul (Alto Xingu), vivem os Aweti, 
Kalapalo, Kamayurá, Kuikuro, Matipu, Mehinaku, Nahukuá, Naruvotu, Trumai, Waujá e Yawalapiti, atendidos 
pelo Posto Leonardo Villas-Bôas. A parte sul do Parque abriga, ainda, alguns grupos das etnias Ikpeng, Kaiabi, 
Ksedjê, Tapayuna e Yudjá, não pertencentes ao Complexo Cultural Alto-Xinguano.  
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Herrero (2010), e que se insere no livro Jogos e Brincadeiras na Cultura Kalapalo (HERRERO 
& FERNANDES, 2010):  

 
Assemelha-se [referindo-se ao Yawari] ao Kwaryp e dele se diferencia em 
várias formas e conteúdos: assim como no Kwaryp, três anfitriões, 
normalmente parentes do falecido a ser homenageado, são escolhidos para 
irem em grupo até as aldeias a serem convidadas. Esses três deverão alimentar 
os convidados e os aliados. É um ritual interétnico [Yawari] no qual o 
homenageado é falecido há muitos anos, mais de dez; já no Kwaryp, não passa 
de um ano. Os homenageados sempre são da ordem aristocrática (HERRERO, 
2010, p. 133). 
 

As etnias convidadas, tanto no Yawari como no Kwarup, chegam um dia antes.  À 
medida em que vão chegando, são recebidas pelo mensageiro (pareat) e levadas por ele para 
um local reservado, externo à aldeia, onde ficarão acampadas. Na manhã do dia seguinte, os 
anfitriões buscam-nas nos acampamentos, conduzindo-as até a aldeia. Há bancos reservados 
para os chefes e os grupos deverão se acomodar atrás deles. Os convidados adentram a aldeia 
“sem se misturarem, cada etnia formando um bloco, dançando e cantando” (HERRERO, 2010, 
p. 134).   

Abri a palestra [aquela, do dia 29/09/2020] com a exibição de um vídeo sobre um 
Kwarup realizado pelos Yawalapiti do Alto Xingu. Sem dar qualquer explicação prévia acerca 
do ritual que estava sendo mostrado, pedi aos estudantes que apenas exercitassem a sua 
imaginação, procurando responder, mentalmente, às perguntas: “O que eles estão fazendo?”, 
“Por que estão daçando?”, “Por que os corpos estão pintados e adornados com plumagens”? “O 
que representam ou simbolizam os objetos rituais?” Pedi que imaginassem, apenas, sem 
nenhum compromisso com a interpretação correta dos significantes. Em menos de 2 minutos 
de exibição das imagens, fui interrompida por Felipe de Melo, organizador do evento, com uma 
situação que teve um efeito desconcertante para mim: “seu ex-aluno, Mark [vou chamá-lo de 
Mark], que é cego, pede que a senhora encontre uma forma de lhe descrever as imagens”.  

Não tive muito tempo para me recuperar do susto e tomar uma decisão a respeito 
da demanda que me fora apresentada. Disse, apenas, que se eu começasse a descrever as cenas, 
teria que alterar o curso da minha fala, e que isso mudaria totalmente o foco da palestra. Ao 
mesmo tempo, queria que o aluno se sentisse incluído no contexto da minha exposição oral. 
Decidi, então, mudar ligeiramente as orientações que havia dado anteriormente aos alunos: em 
vez de tentarem interpretar mentalmente as cenas, solicitei que apenas descrevessem as imagens 
no chat do Google Meet, sem interpretação, e que outra pessoa fosse lendo, em voz alta, essas 
descrições para o Mark. Cito aqui algumas delas:    

 
O vídeo mostra um grupo indígena. // Eles decoram um tronco com tinta 
branca. // São pessoas indígenas dançando algo que remete a um ritual. // Estão 
pintados de branco com desenhos da cor preta no corpo. // Mulheres e homens 
estão intercalados. As mulheres um pouco atrás dos homens. // As mulheres 
não apresentam a mesma pintura corporal que os homens. // Aparecem 
crianças. // Um homem adulto aparece sentado, comentando sobre algo. // 
Rapazes saem em fila com uma bermuda vermelha, sem pintura corporal. // 
Esses rapazes entram em uma moradia indígena e ficam ao redor de uma 
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fogueira. // Agora alguns homens adultos aparecem comentando, intercalados 
durante o vídeo (Felipe de Melo, Talita Lemos, Thays Araújo). 
 

Mirei no que vi e acertei no que não vi. A intervenção inesperada de Felipe, 
informando-me sobre a necessidade de Mark, fez com que eu mudasse as orientações dadas aos 
alunos, o que possibilitou que chegássemos mais rapidamente ao cerne do que eu efetivamente 
queria transmitir, ou seja, que uma observação impressionista do que chamaríamos, no senso-
comum, de “dança” – “movimento do corpo esteticamente organizado” – não dá conta de 
apreender os significados cosmológicos e mitológicos subjacentes às danças-rituais indígenas.  

Na sequência, exibi um outro vídeo, desda vez sobre o Amtô (Festa dos Ratos) – 
rito de nomeação dos Ksêdjê ou Suyá – adotando o mesmo procedimento. Transponho, abaixo, 
o que os alunos escreveram no chat do Google Meet: 

 
Agora mais um vídeo, Mark. // Inicia com o preparo de algum tipo de comida. 
// Os homens estão em pares e se movimentam em círculo. // Um indígena 
mais velho está comendo algo. // Voltou à movimentação dos homens em 
pares. // Se movem para frente e para trás com o pé direito. // Homens em 
fileira, cantando e dançando com instrumentos musicais tradicionais. // 
Marcação predominante do pé direito. // Na cabeça, amarrado, uma espécie de 
fio de palmeira. // Os homens estão com uma pintura preta na região do nariz. 
Porém alguns traços percorrem da testa ao queixo (Felipe de Melo, Talita 
Lemos, Thays Araújo). 
 

Como vimos, nenhuma das descrições acerca do conteúdo dos dois vídeos foram 
suficientes para revelar os significados (cosmológicos e mitológicos) implícitos nas estruturas 
visíveis das duas performances-rituais indígenas. Passemos ao Kwarup. 

 
 

 1  DANÇA, LUTA, MITO E RITUAL NO ALTO XINGU: UMA INTRODUÇÃO AO 
KWARUP  
 

O Kwarup é um ritual de homenagem aos mortos, realizado pelos povos indígenas 
do Alto Xingu, consistindo numa sequência complexa de ritos e sub-ritos que se iniciam após 
o falecimento de uma pessoa e cuja performance rememora o ato de criação da humanidade 
pelo herói mítico Mavutsinin, organizador de toda a sociedade xingana:  

 
Antes era o caos, então Mavutsinin veio para organizar tudo, pôr nome e cada 
coisa em seu lugar. Para criar os primeiros seres humanos, Mavutsinin cortou 
12 troncos de madeira, chamados Kwarup [...]. Os mais escuros 
representavam os homens e os mais claros as mulheres. Durante toda a noite, 
Mavutsinin cantou [...] e alimentou o fogo, para que seu calor transmitisse 
vida aos troncos. O dia amanheceu e o sol começou a aquecer a areia e os 
troncos começaram a se mover, dando início ao processo da transformação [da 
madeira] em gente. Dessa maneira, foram criadas as seis grandes linhagens do 
herói criador de todas as coisas. [...] A vontade do grande criador, Mavutsinin, 
era de que o índio fosse eterno. Com a morte, bastaria repetir o ritual do 
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Kwarup, e através do mistério da transformação do tronco de madeira em 
gente, a vida lhe seria devolvida (PINAGÉ, 200, p. 48-49). 
 

Numa segunda versão do mito de criação da humanidade, Mavutsinin cortou 
troncos de árvore, denominados Kwarup, pintou-os, enfeitou-os com colares, braçadeiras de 
penas de arara, cocares e fios de algodão, “plantando-os” depois no centro da aldeia. Duas cutias 
foram convocadas a cantar, ao som do maracá, por longas horas, até que, pouco a pouco, os 
troncos adquirissem forma humana: primeiro surgiram os braços, depois a cabeça, o tronco, as 
pernas e, finalmente, o corpo todo (Ver JUNQUEIRA & VITTI, p. 133; 2009; PUCCI & 
ALMEIDA, 2017, p. 62).  

Numa terceira versão do mito de criação, Mavutsinin criou os primeiros seres 
humanos a partir de troncos de madeira. A filha mais velha, nascida da transformação do tronco 
em gente, deu a luz um casal de gêmeos: Kwat (o Sol) e Yaí (a Lua), responsáveis pela formação 
de toda a aldeia xinguana, porém sem o poder de transformar tronco em gente. Tal poder 
continuou sendo exclusivo de Mavutsinin, sempre que houvesse necessidade de aumentar a 
população de determinada aldeia. Certo dia, um dos troncos decidiu observar a própria 
transformação, Em razão dessa ousadia, a metamorfose foi interrompida na metada. Mavutsinin 
desapareceu na mata e nunca mais deu vida aos troncos.  

Além dos três mitos alto-xinguanos de criação da humanidade, dramatizados e 
revividos esteticamente no Kwarup, deparei-me com o registro de uma quarta narrativa mítica, 
esta relativa ao primeiro Kwarup realizado por Mavutsinin: 
 

Com a intenção de devolver a vida aos mortos, Mavutsinin fincou os troncos 
de madeira na aldeia e os pintou e adornou. Após muitas horas de canto, ele 
mandou que todos se fechassem em suas casas, permanecendo apenas ele 
junto aos troncos que começaram então a ganhar forma humana. Quando a 
transformação se completou, Mavutsinin mandou que os homens saíssem das 
casas para saudar os renascidos, expressando alegria e felicidade. Apenas os 
que tivessem tido relação sexual durante a noite não deveriam deixar suas 
casas para participar da comemoração. Somente um homem permaneceu 
dentro de casa, mas vencido pela curiosidade, saiu para apreciar o espetáculo. 
No mesmo instante, os ressuscitados voltaram a ser troncos de madeira 
(JUNQUEIRA & VITTI, 2009, p. 133-134). 
 

Conta-se que Mavutsinin lamentou profundamente a reversão de sua magia de 
revificação dos mortos, causada pela transgressão humana de uma das regras rituais, fixando, a 
partir de então, a finalidade do Kwarup: “De agora em diante os mortos não mais renascerão 
por ocasião do ritual do Kwarup. Nela, serão apenas lembrados e homenageados”.   

     
1.1  Descrição do Kwarup  

  
O Kwarup é a festa-ritual mais importante do Alto Xingu, reunindo a maioria dos 

povos indígenas daquela região em uma aldeia anfitriã. É quando os grupos celebram e 
homenageiam suas lideranças falecidas, homens de prestígio que tenham prestado relevantes 
serviços à comunidade. Durante a celebração, outros mortos também são lembrados.  

O Kwarup começa com a notícia do falecimento de uma pessoa. Os homens se 
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reúnem no centro da aldeia com o objetivo de designar uma equipe para cavar a sepultura e 
cuidar do corpo do morto. Os indicados têm liberdade para aceitar ou não a função. Parentes 
próximos do morto nem se candidatam. A equipe é composta por seis homens, sob a liderança 
de um deles. O líder fica encarregado de fazer contato com a família do morto, pedindo-lhe 
permissão para cavar a sepultura. Tão logo se obtenha o consentimento, a família também indica 
um de seus membros para ser o “dono do morto”. Este comunica a decisão familiar ao líder e 
aos integrantes de sua equipe, que passam a ser chamdos de “sepultadores”.  

Os corpos são enterradas no centro da aldeia, em frente à Casa de Flautas ou Casa 
dos Homens (tapyyp). Natimortos e crianças de até sete anos são enterradas dentro da casa da 
própria família. Pessoas acusadas de feitiçaria têm seu corpo abandonado em frente à casa da 
vítima do feitiço. “O sepultamento é feito atrás da casa de seus parentes ou no mato, mesmo 
que se trate de pessoa de grande prestígio social, antes da acusação. Nada impede, entretanto, 
que o morto seja homenageado numa cerimônia do Kwaryp em outra aldeia.” (Cf. 
JUNQUEIRA & VITTI, 2009, p. 138)  

As funções dos “supultadores” são bem definidas: enquanto uns ficam encarregados 
de cavar a sepultura, outros devem pedir permissão à família do morto para banhá-lo, pintá-lo 
e adorná-lo. Quando a pessoa morta é do sexo feminino, a tarefa é transferida às mulheres dos 
“sepultadores”. A posição do corpo na cova reproduz a forma como o pai (ou mãe) do morto 
(ou da morta) foi enterrado/a, sendo mais recorrentes as posições “sentada” e “em pé”. Depois 
de cuidadosamente preparado, o corpo do/a morto/a, junto com seus objetos pessoais – fuso de 
fiar algodão para as mulheres, e arco e flecha para os homens –, é “embrulhado” com uma rede 
de dormir, que ficará atada a uma estrutura semelhante a uma escada, em posição vertical. Para 
os grandes chefes são abertas duas covas, conectadas por um túnel, ficando a rede de dormir, 
que carrega o morto e seus objetos pessoais, atada aos troncos de madeira fincados nos dois 
buracos, como podemos observar nesse sepultamento Mehinaku:  

 
Cavando-se dois poços de aproximadamente 2 metros de profundidade, 
ligados por um túnel, a sepultura é feita. No centro de cada buraco fica uma 
tora de madeira, onde amarram a rede com o corpo esticado ao longo do túnel. 
Recobrem os poços com terra, dessa forma não colocam terra diretamente 
sobre o corpo, pois acreditam que se assim for feito, a alma fica 
impossibilitada de ir ao encontro de seus ancestrais (PINAGÉ, 2000, p. 47). 
 

Passados alguns dias (cerca de três semanas) do sepultamento, o líder dos 
“sepultadores” consulta respeitosamente o “dono do morto” sobre a possibilidade de realizarem 
uma pescaria. Uma vez concentida, todos os homens são convidados para uma grande pescaria, 
organizada pelo parente mais próximo do morto. Os peixes resultantes da pescaria são entregues 
ao “dono do morto” para que sejam assados e distribuídos entre todos os habitantes da aldeia. 
Antes da distribuição dos alimentos, entretanto, feita sobre a sepultura, corta-se os cabelos dos 
enlutados. Na sequência, os parentes do morto são lavados, pintados e adornados. A seguir, de 
modo semelhante, o “dono do morto” e seus familiares lavam, pintam e adornan os 
“sepultadores”. Finalmente, as demais pessoas da comunidade também recebem um banho, 
sendo em seguida pintadas. Presentes são trocados entre as pessoas que se pintaram mutuamente.    

Um tempo depois (entre um mês e um ano), os “sepultadores” procuram a família 
enlutada e pedem permissão para construir o apenap, cerca de troncos fincados ao redor da 
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sepultura. Uma vez concentida a construção do apenap, considera-se assegurada a realização 
do Kwarup. A partir desse momento, o “dono do morto” torna-se o “dono da festa” (torypajat) 
ou simplesmente “dono” (jajat), e os “sepultadores” transformam-se nos “donos da fala” 
(je’enjaret), por terem sido bons mediadores nos diálogos com os enlutados. Com a permissão 
dos “donos da festa”, e com a ajuda de outros homens, “os donos da fala” incumbem-se de 
cortar a madeira para a construção do apenap.  

A construção do apenap é marcada por cantos e músicas tradicionais, executados 
pelos marakaip (cantadores), por danças masculinas e pela distribuição de alimentos (beiju, 
mingau de mandioca e peixe). Ao términado do canto, os homens, cuidadosamente pintados, 
performam a “dança do Kwarup” (morahai). Um pouco mais tarde, começa-se a ouvir o som 
das grandes flautas (uruá), que serão tocadas por muitas horas. E no início da noite, um grupo 
de mulheres, lideradas pelo “dono da fala”, percorre, cantando, o pátio da adeia, até entrarem 
na casa do “dono da festa”, de quem receberão peixe.  

As antropólogas Carmen Junqueira e Vaneska Vitti vêem essa etapa de preparação 
para o Kwarup como uma espécie de “mediação entre a dor causada pela perda de um membro 
da comunidade e a promessa de alegria, alimentada pela realização futura da festa do Kwaryp. 
Marco significativo dessa nova etapa é a substituição dos termos ‘dono do “morto’ e 
‘sepultadores’ por ‘dono da festa’ e ‘donos das fala’ (JUNQUEIRA & VITI, 2009, p. 141). 

Uma vez definido o dia para a realização do Kwarup, são cortados os troncos de 
madeira que representarão os mortos durante a festa-ritual: os homens Morerekwat e as 
mulheres Nuitu, descendentes diretos dos caciques, receberão troncos mais grossos; os demais 
mortos, pessoas consideradas comuns (Kamará), terão troncos mais finos. O apenap que 
cercava a sepultura é retirado do pátio, sendo posteriormente queimado. Inicia-se, então, uma 
série de ritos para a realização do Kwarup propriamente dito:        

 
A aldeia anfitriã manda para outros povos da região um pareat (mensageiro) 
e dois acompanhantes levando o convite para a festa. Retira-se, então, o 
apenap, e poucos dias depois é organizada uma festa com a presença dos pajés 
que cuidam das rezas e dos rituais dirigidos aos espíritos das águas para que 
permitam sucesso na pesca. Quandos os pescadores regressam, os troncos são 
colocados em buracos feitos previamente no centro da aldeia. Cada tronco 
representa um morto a ser homenageado e é pintado e ornamentado com 
algodão no topo como cabelo e pequenos círculos pretos como boca e olhos 
[...]. Mais abaixo e sobre um fundo branco, os tradicionais desenhos 
geométricos do corpo são feitos. Os cantadores entoam os cantos tradicionais 
e, logo depois, os homens, ricamente enfeitados, dançam no pátio. Os 
familiares dos mortos começam a adornar os troncos com cocares, colares, 
cintos e braçadeiras. Os tocadores de uruá percorrem a aldeia, entrando de 
casa em casa. [...] Os parentes choram durante toda a noite ao lado do tronco 
do familiar morto (PUCCI & ALMEIDA, 2017, p. 62-63). 
 

Os Kwarups – troncos que representam os mortos – são velados durante toda a noite. 
As fogueiras acesas ao redor dos troncos servem para manter os espíritos dentro dos Kwarups 
até o término da Festa. A madrugada é atravessada por choros, lamentos, cantos e danças.  Ao 
amanhecer do terceiro dia de festa, os Kwarups são jogados no rio e os mortos devem ser 
esquecidos, para seguirem sua viagem em direção a Yvát (aldeia celeste), onde encontrarão seus 
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antepassados. Em algumas aldeias os troncos são aproveitados para a confecção de artefatos, a 
exemplo do pilão, sendo que a madeira já cumpriu sua função ritual. 

 
 
  

1.2 Hoa’at (dança) e Huka-Huka (luta) entre os Kamayurá    
 
A disputa no huka-huka é o ponto alto do Kwarup! E para o qual se voltam as 

atenções e expectativas de todos os participantes – anfitriões e convidados – exceto, talvez, os 
familiares do(s) morto(s). Após vários meses de treinamento, os rapazes terão, finalmente, 
oportunidade de mostrar suas habilidades na luta que irá consagrar os campeões.    

Um dia antes da luta, entretanto, os Kamayurá se deslocam até o pátio central da 
aldeia, dançando vigorosamente e pronunciando em uníssono seu grito de guerra: “hip, hip, 
hurra”! Essa dança, denominada ho’at, cujo termo significa “grupo reunido”, produz um forte 
impacto sonoro, visual e estético nos participantes do Kwarup:   

 
Os homens exibem sua força e entusiasmo guerreiro, em que a violência [...] 
é controlada pelo ritual. Mas a exibição do ho’at se aproxima claramente de 
um grito de guerra. Os lutadores da aldeia visitante entram no patio e repetem 
o mesmo circuito ritual na dança ho’at, pegam achas de lenha que alimentam 
as fogueiras colocadas diante dos troncos e retornam ao acampamento. Pouco 
depois seus chefes igualmente se retiram. O mesmo ritual e a mesma 
coreografia são repetidos por cada um dos grupos convidados (JUNQUEIRA 
& VITTI, 2009, p. 145). 
 

Na manhã seguinte, os visitantes são conduzidos novamente à aldeia. Os chefes têm 
o privilégio de sentarem-se em bancos. Os demais, acomodam-se atrás deles, de acordo com a 
etnia. Ao som solene de uruás (flautas longas de bambu), vários homens, todos da aldeia anfitriã, 
entram dançando o ho’at. Eles circundam o pátio, seguidos dos grupos visitantes, que repetem 
o mesmo desenho coreográfico. Na sequência, dá-se início à luta. 

Ao chamado do familiar do morto de maior prestígio, os melhores lutadores 
Kamayurá dirigem-se para o centro da aldeia. Com os joelhos e as mãos tocando o chão, vão 
girando em sentido anti-horário até conectarem seus olhos aos olhos do adversário. Os chefes 
(mestres de cerimônia) sinalizam o início da luta. O xamã (pajé) reza para dar segurança aos 
lutadores, enquanto outros cantam e dançam ao redor da arena. Considera-se vencedor aquele 
que consegue derrubar o adversário, imobilizando-o por trás dos joelhos. (Esse é o 
comportamento adequado entre os lutadores experientes. Lutadores neófitos, todavia, 
costumam provocar a queda do adversário, sendo publicamente censurados.) As lutas conferem 
grande prestígio aos homens, facilitando sua interação com as mulheres. 

A preparação para a luta inclui diversos cuidados e restrições: um dia antes da 
competição, os lutadores ingerem chás energéticos para aumentar sua força e potência; durante 
a noite, devem manter-se acordados, no intuito de evitar que tenham sonhos ruins que possam 
se tornar realidade; escarificam seus braços e pernas, produzindo riscos na pele com o jajap, 
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instrumento feito de dentes de peixe-cachorra, imunizando-os contra possíveis feitiços 3 
lançados pelas etnias convidadas; untam as articulações com óleo de pequi quente, aquecido 
num composto mágico à base de unha de tatu canastra, para que a força do animal seja passada 
ao lutador. Por fim, fumam e gritam, produzindo um som gutural cuja sílaba é “huh”.   

A huka-huka é uma luta de caráter intertribal, semelhante, na forma, às lutas greco-
romanas e ao sumô japonês. Guardando, evidentemente, as devidas proporções de peso entre 
os atléticos corpos dos indígenas xinguanos e os pesados corpos dos lutadores japoneses. Não 
se sabe, ao certo, a origem do nome huka-huka, mas há indícios de que foram os brancos 
(karaíbas) que o puseram, por corresponder, talvez, à onomatopeia dos gritos emitidos pelos 
dois lutadores logo no início da competição.  

Na primeira parte da huka-huka, o Yayat, espécie de chefe da cerimônia, convoca 
os campeões e escolhe os oponentes. Os lutadores se colocam frente a frente e vão girando seus 
corpos, na medida em que se enfrentam. Logo se conhece o vencedor. Na segunda parte da 
huka-huka, os lutadores das aldeias convidadas aproximam-se do pátio central, desafiando 
seus adversários. Esse é o momento em que as divergências pessoais e intertribais ficam em 
relevo, mas a agressividade é controloda pelo Yayat e por uma rigorosa auto disciplina. Como 
observaram as antropólogas Carmen Junqueira e Vaneska Vitti, “a luta oferece oportunidade 
ímpar para que os diferentes povos explicitem suas hostilidades latentes num encontro que, 
embora agressivo, é conduzido sob regras estritas” (JUNQUEIRA & VITTI, 2009, p. 144) 

A rivalidade entre as aldeias, facilmente identificável no huka-huka, tem sua 
gênese em uma das versões do mito de criação da humanindade. Depois que Mavutsinin 
transformou os doze troncos de madeira em gente, criando as seis linhagens de seus 
descendentes diretos, fez com que os peixes saltassem do rio para a praia e reverenciassem as 
seis linhagens recém criadas. Em seguida, vieram as onças, criadas naquele mesmo instante, e 
começaram a brigar com os peixes. Num outro gesto, Mavutsinin as transforma em gente – 
índios comuns, denominados Kamarás. 

Encerrada a Festa, os visitantes retornam para suas aldeias de origem, levando 
consigo diversos bens que serão posteriormente trocados. Somente depois da partida de todos 
os convidados é que os troncos (Kwarups) são retirados dos buracos e depositados 
horizontalmente no chão, até que decidam entregá-los, sem quaisquer formalidades, ao rio.   

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Um traço cultural que distingue os povos alto-xinguanos das demais etnias do Baixo 

e Médio Xingu é o fato de eles não serem caçadores nem guerreiros. Para esses povos, aliás, a 
caça é considerada um tipo de guerra. O modo de ser do homem alto-xinguano está associado 
à pesca e à luta. De acordo com seus critérios, a guerra é uma característica de 
subdesenvolvimento social. “Nós não guerreamos, nós lutamos”, diz um homem Mehinaku (ver 
GREGOR, 1982 apud HERRERO, 2010, p. 177). Em substituição à guerra, os alto-xinguanos 
lutam. A luta esportiva não deixa de ser uma forma sublimada de guerrear.  

À primeira vista, pode-se pensar que a luta – que é a parte, digamos, mais profana 
 

3 No Kwarup, enquanto os convidados permanecem nos arredores ou no pátio da aldeia anfitriã, os xamãs (pajés) 
procuram indentificar possíveis feitiços cujo intuito é atingir os lutadores locais, levando-os a fracassar na luta.  
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do Kwarup – não tem nenhuma relação direta com o propósito do rito, que não é outro senão 
o de homenagear os mortos e rememorar o ato de criação da humanidade pelo herói mítico 
Mavutsinin. No entanto, se formos um pouquinho mais fundo em nossa reflexão, podemos 
pensar a luta como metáfora ritualizada das tensões individuais e coletivas que envolvem a luta 
pela sobrevivência como um todo. Nesse sentido, lutar no centro da aldeia, em pleno rito 
funerário – que é uma situação de extremo controle social – não deixa de ser uma forma sábia 
de descarregar as tensões intertribais, dissolvendo temporariamente as diferenças identitárias, 
em prol de um sentimento de unidade que fortalece a todos! É assim que os xinguanos superam 
as suas perdas, voltando depois renovados para a “luta” cotidiana da vida! Lutar para não 
guerrear! Lutar para não morrer! É o que nos ensina o Kwarup!   
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1.1.3 COLÓQUIO: DANÇA E LINGUAGEM: ESCRITA E PRÁTICA 
ARTÍSTICA 

 
 
 
 

O PARADOXO DO ANTI-DANÇA 
 
 

Prof. Dr. Antônio Laginha 
Gabinete de Estudos de História, Cultura e Dança (GEHCD) da Cátedra Convidada 

FCT/Infante Dom Henrique para o Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização 
Revista Dança 

Centro de Danças Oleiras/Portugal 
 
 

RESUMO: Entre a provocação e a indiferença, a não-dança tem surgido no panorama 
terpsicoreano português como um fait divers que nem sempre tem corrido bem, nem se tem 
levado muito a sério. Embora, em rigor, não se trate de uma “linha” de espectáculos que se 
oponham ferozmente à dança – coreografada e executada por artistas treinados em códigos 
acadêmicos em que a gestão de movimento prevalece na sua base e o espaço vai além das suas 
mentes – os seus praticantes acabam por recusar em palco qualquer tipo de movimento 
“expressivo”, ancorando em trabalho físico e, muito mesmo, com caráter virtuoso. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Bailado. História. 
 
 
ABSTRACT: Between provocation and indifference, non-dance has arisen in the Portuguese 
Terpsycorean landscape as a fait divers that has not always gone well, nor has been taken very 
seriously. Although, strictly speaking, it is not some kind of “line” of shows that fiercely 
opposed dance - choreographed and performed by artists trained in academic codes and in 
which movement prevails at its base and space goes beyond their minds – the performers end 
up refusing on stage any kind of “expressive” movement, anchored in physical work and, much 
less, with some kind of virtuousity. 
KEYWORDS: Dance. Ballet. History. 
 
 
 

O fenómeno da Anti-Dança, que poderá ser visto como uma espécie de paradoxo 
na própria recente do História do Bailado - tal como o conhecemos no início do século XXI - 
data dos últimos dez ou cinco anos do século passado. Todavia, ao longo dos tempos, sempre 
apareceu (quase sempre isoladamente) uma ou outra proposta, mais ou menos inusitada, 
provavelmente com o fim de “desvirtuar” aquilo que durante milénios se concebeu como a 
própria “arte de dançar”. 
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Ainda assim, quando se fala de “não-dança”, no universo terpsicoreano em geral, 
ou no contexto contemporâneo das artes teatrais em particular, nem sempre os artistas, críticos 
e académicos se estão a referir a uma corrente ou movimento que seja, estritamente, anti-dança. 

Poder-se-á dizer que, na sua génese, se trata de uma contradição pois ao definir-se, 
genericamente, dança como “uma série de movimentos cadenciados, geralmente ao som de 
música” - e no imaginário da grande maioria dos indivíduos dançar traduzir-se num “acto 
eminentemente físico em que o movimento está presente, é acompanhado por música e, 
sobretudo, de prazer corporal, emocional e intelectual” [1]-, no momento em que o intérprete se 
remete para uma situação de imobilidade, teoricamente, a dança deixa de existir.      

Devido não só à sua pouca longevidade e a uma reduzida abrangência – esta 
designação foi adoptada por um número mais ou menos circunscrito de criadores em alguns 
países – e por ser protagonizado por indivíduos que, em geral, se autodenominam “artistas 
visuais” e “performers” adoptando metodologias muito particulares, não é óbvio chegar a uma 
definição rigorosa e abrangente do conceito em causa. 

Segundo Dominique Frétard este “fenómeno estético recorrente, que ganha formas 
diferentes em função das épocas” é “uma parte, um desenvolvimento e uma definição, vista 
como uma categoria da dança contemporânea” [2]. 

Embora, em rigor, não se trate de uma “linha” de espectáculos que se oponham 
ferozmente à dança – coreografada e executada por artistas treinados em códigos académicos e 
em que a gestão de movimento prevalece na sua base e o espaço vai para além das suas mentes 
– os seus praticantes acabam por recusar em palco qualquer tipo de movimento “expressivo”, 
ancorado em trabalho físico e, muito menos, com carácter virtuoso.  

Por vezes, as suas “performances” – reduzindo as coisas a um plano algo simplista 
– resultam numa espécie de sequência de “encenações” teatrais que tentam plasmar um certo 
estado das Artes, em que elas se interpenetram e se confundem, recusando qualquer espécie de 
individualidade e, mesmo, alguma hierarquia na sua gestão. Frequentemente esses “actos 
performativos” primam por uma acintosa imobilidade, ou, em alguns casos, por movimentos 
minimalistas e gestos do quotidiano, ilustrados (ou não) por música, imagens em movimento e 
voz. Mas em que, deliberadamente, o espectador deve manter na consciência que a base da 
“não-dança” se situa sempre na tentativa e nunca na certeza. 

Não ocultando o “esqueleto” das obras – antes, pelo contrário – a “não-dança”, 
supostamente, exibe uma certa componente do foro “artístico” mas em que o processo e o 
resultado performativo se confundem na hora do acto teatral. Para atingir esse objectivo é, 
algumas vezes, necessário que os seus intérpretes sejam tão improváveis quanto possível, 
rejeitando qualquer laivo de treino nos corpos que se apresentam em púbico. E, com frequência, 
também de profissionalização na contribuição desses mais ou menos improvisados artistas de 
cena, com o fim de criar em palco uma paleta humana, não só variada, mas também algo 
heterodoxa, que sirva os objectivos dos coreógrafos em termos de diversidade etária, social, 
cultural e económica. E até no que respeita a um certo estado da chamada “normalidade” física. 

O movimento coreográfico denominado “não-dança” – ou submovimento de um 
universo amplo em que cabem propostas que vão do puramente intelectual ao alegremente 
recreativo – nasceu com alguns coreógrafos gauleses quando, por meados dos anos 90, 

 
[1] Laginha, A. (2018) O (pequeno) Livro da Dança 
[2] Frétard, Dominique (2004), Danse et non-danse. Paris: Éditions Cercle d’Art. 
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começaram a restringir movimentos dinâmicos substituindo-os por uma deliberada imobilidade 
ou apenas por actividade gestual básica. As suas “criações cénicas” apostam mais em conceitos 
racionais do que nos corpos em movimento, tendo por filosofia (como atrás se afirmou) as mais 
diversas formas de transdisciplinaridade. Por tal, não é estranho que numa mesma peça se 
cruzem o teatro, a música, o vídeo, a literatura, a antropologia e as artes plásticas e que os 
coreógrafos, quase sempre, apresentem formação académica (ou não) em outras artes que não 
a dança. 

Não sendo pedido aos artistas qualquer tipo de treino sofisticado, nem se esperando 
deles interpretações virtuosas – o que não significa que sejam desprovidos de carisma – as obras 
conotadas com a “não-dança” acabam assentando, em grande parte, em conceitos mais ou 
menos explícitos que os seus criadores levam a cena e cuja inspiração poder vir das mais 
variadas fontes. Em alguns casos poder-se-ão relacionar com a chamada “dança conceptual” 
norte-americana dos anos 60 e com algumas “performances” dos artistas do Judson Dance 
Theatre (fundado em 1962) e do colectivo Grand Union [3] (1970-1976), ambos nascidos na 
cidade de Nova Iorque (EUA). De um modo geral a sua matriz comum era rejeitar o movimento 
teatral, técnico, sofisticado e espectacular em espaços convencionais para recuperar a pureza 
do movimento prístino e a beleza das acções do quotidiano. 

O percursor da “não-dança” na Europa terá sido o artista multidisciplinar siciliano 
Orazio Massaro, cineasta, encenador, actor, pintor e designer, diplomado pelo Instituto de Arte 
de Catânia e bailarino na Companhia de Dominique Bagouet no Centro Coreográfico Nacional 
do Languedoc-Roussillon, entre 1987 e 1990. Justamente com o espectáculo “Volare”, criado 
para o Festival de Montpellier, em 1990, em que seis bailarinos se apresentaram em cena sem 
coreografia, na pele de actores com um olhar crítico e autobiográfico sobre a dança. 

Os principais artistas associados a este movimento em França foram intérpretes 
saídos da chamada Nova Dança Francesa, dos anos 80. Entre eles encontram-se Jérome 
Bel, Boris Charmaz, Christian Rizzo,Hervé Robbe, Xavier Le Roy, Alain Buffart, Benoît 
Lachambre, Marco Berrettini, Fanny de Cahillé, Myriam Goufink, Emmaneulle Huynh, Jenife 
Lacey, Rachid Ouramdane, Loïc Touzé e Caudia Triozzi, entre outros[3]. Do primeiro, cuja peça 
mais conhecida é “The show must go on” (estreada em 2001 e apresentada nesse mesmo ano 
no Teatro Nacional de São João, no Porto) vimos também, e Lisboa, “Isabel Torres e “Pichet 
Klunchum & Myself” (2006), no Teatro Municipal São Luiz, “Cédric Andrieux” (2016) no 
Teatro Maria Matos – do ciclo “peças autobiográficas” – “Gala” (2016), no mesmo teatro e o 
fime “Rétrosepctive” (2019), na Culturgest. 

Em Portugal, esta corrente poderá ter alguma ligação com os primeiros trabalhos 
de Madalena Victorino (Lisboa, 1956), uma professora de dança “para a comunidade” que com 
o seu Atelier de dança para não-profissionais, concebeu em 1989 o “Projecto Tojeira”, num 
meio rural, “Torrefação”, no ano seguinte, numa antiga fábrica e “O terceiro quarto”, em 1990, 
numa casa abandonada.   

Curisosamente, por ter, a pouco e pouco, começado a associar-se a bailarinos e 
coreógrafos profissionais os seus trabalhos ganharam uma vertente mais formal, beneficiando 

 
[3]Banes, Sally (1987). Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance. Middletown: Wesleyan University Press, 
p. 27. 
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da presença de artistas com alguma formação académica, lado a lado, por exemplo, com 
crianças e “animais reais e oníricos”[4] 

Assim sendo, o seu percurso – que incluiu em simultaneamente o trabalho de 
programadora - convergiu numa direcção oposta a João Fiadeiro que, vindo da Companhia de 
Dança de Lisboa (fundada em 1985) e de uma fugaz passagem pelo Ballet Gulbenkian, foi 
progressivamente abandonando uma vertente mais física nas suas composições balizando e 
reduzindo drasticamente o seu léxico corporal. 

Talvez por isso, tanto Fiadeiro (Paris, 1965) como Cláudia Dias (Lisboa, 1972), 
uma sua “discípula” que fez peças como “One Woman Show”, “Visita Guiada” (2011), “Nem 
tudo o que fazemos tem que ser dito, Nem tudo o que dizemos tem que ser feito” (2013), 
“Segunda-feira: Atenção à direita” (2016), “Terça-feira: Tudo o que é sólido dissolve-se no ar” 
(2017) e Quarta-feira: o tempo das cerejas” (2018), têm uma expressão algo residual no mundo 
da dança portuguesa. 

Fiadeiro, com o seu método de “composição em tempo real”, iniciado em 1995, 
procurou exprimir-se através da fabricação de imagens mais ou menos triviais e da utilização 
da palavra e de outras opções cénicas, revelando um crescente gosto pela imobilidade. Em 2008 
suspendeu a sua actividade enquanto coreógrafo e encenador, “desviando o seu foco de 
interesse para iniciativas onde o processo – em oposição ao produto – passou a ser o seu objecto 
central”.  

Entre 2011 e 2014 co-dirigiu, com a antropóloga brasileira Fernanda Eugénio, o 
centro de investigação AND Lab em Lisboa, uma plataforma de formação e pesquisa na 
interface entre criatividade, sustentabilidade e quotidiano em que os investigadores pretendiam 
questionar e experimentar modalidades do “como viver juntos”. Um dos resultados desta 
colaboração, foi a performance “Secalharidade”, estreada em 2012 no Pequeno Auditório da 
Culturgest, que marcou um regresso ao trabalho autoral, depois continuado com a revisitação 
da peça dedicada ao trabalho de Helena Almeida em novo formato conferência – “I am (not) 
here” (2014) – e uma peça de grupo: “O que fazer daqui para trás” (2015). 

Para além dos citados há que referir o nome de Miguel Pereira (Maputo, 1963) o 
primeiro intérprete em Portugal de uma peça de Jérôme Bel, “Shirtologia” (1997), criada de 
colaboração entre ambos. E também o de Sónia Baptista (Lisboa, 1973) que, durante alguns 
anos, desenvolveu trabalho a solo tendo, mesmo, levado à XI Bienal de Lyon (2004) uma peça 
em que exibia pequenos bonecos da cadeia de “fast food” MacDonald’s, intitulada “Haikus” 
(2001). 

Outro “performer” cujas apresentações são multifacetadas e poderão inserir-se 
também numa lógica da “não-dança” é João Galante (Luanda, 1968), que fez par com Teresa 
Prima (Porto, 1975) entre 96 e 98 e com Ana Borralho (Lagos, 1972) a partir de 2002. 

Em França com Bel, 
 

“(…) Em resumo, a peça de Bel, “The show must go on”, ao contrário de 
uma coreografia que deixa lastro na memória, quer pela qualidade 

 
[4] Cultura ao Minuto: “Eva Poro #1” de Madalena Victorino e Joana Guerra estreia-se. 31/01/2019, Cultura 
Lusa, em Cultura ao Minuto  
(https://www.noticiasaominuto.com/cultura/1190152/coreografia-eva-poro-1-de-madalena-victorino-e-joana-
guerra-estreia-se) 
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interpretativa e invenção do movimento, quer pela sua intrínseca 
dramaturgia – poderá, com alguma propriedade, reclamar o estatuto de 
“ocorrência” coreográfica. Mas, provavelmente, não muito mais que isso! 
Para pessoas que se divertem a representar o papel de artistas, porque não 
fazê-lo uma vez na vida em busca de uns momentos de brincadeira e de auto-
satisfação?” António Laginha (Outubro 2008), em Revista da Dança[5],  

 
ou em Portugal com Batista, 
 

“(…) Em ridículo e “non-sense”, a “geixa da lata de sardinhas” que (Sónia 
Baptista) deixou para trás, era bem mais atrevida que a desajeitada “pin-
up” que canta a cappella em três línguas, mia e suspira “dengosa” em 
“Royale”. Para não se sentir muito sozinha – e porque o palco da Culturgest 
parece ser demasiado amplo para tanto talento – Sónia trouxe um rapaz em 
roupa interior para ler uns textos com ar sério e distante, Rogério Nuno 
Costa. 

 
De vez em quando até parece que a criadora – que assenta o seu “trabalho 
no território das artes performativas seguindo uma linha de criação 
alicerçada em pressupostos performativos e filosóficos” – se não leva 
muito a sério, o que ainda consegue ter um pouco de graça, mas as 
filmagens no Palácio de Queluz e o seu ar de “vamp” roubado a um velho 
filme de Ernst Lubitsch, não parecem muito convincentes no que toca aos 
seus dotes de “stripper”, actriz, cantora e, muito menos, de bailarina. De 
pose em pose e de canção em canção, Sónia Batista foi, assim, enchendo 
de vazio “Vice-Royale. Vain-Royale. Vile-Royale”.” António Laginha 
(Fevereiro 2009), em Revista da Dança[6]. 

 
 

Entre a provocação e a indiferença, a não-dança continua a ser vista por uma 
maioria expressiva dos amantes da “Arte de Terpsícore” como um fenómeno de moda que, 
na realidade, nem sempre tem sido levado muito a sério. 

Já fora da Europa, no caso do imenso país que é geograficamente o Brasil, com 
o seu multi-cultural panorama artístico, também a anti-dança tem os seus seguidores. 

Jérôme Bel deixou a sua marca na América do Sul, em 2005, ao passar para o 
corpo da bailarina clássica, Isabel Torres, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um solo 
auto biográfico originalmente concebido um ano antes para a francesa do Ballet da Ópera de 
Paris, Véronique Doisneau. Engendrado com a cumplicidade das intérpretes, o supracitado 
solo de cerca de meia hora, era mais uma conversa franca, humorada, crítica e directa (de 
uma bailarina saída do anonimato do corpo-de-baile), com o público. O mesmo que 

 
[5]        Laginha, António (2008). “The Show Must Go On – uma Bel(a) provocação”, em Revista da Dança 
(http://www.revistadadanca.com/?p=562). 
 
[6]        Laginha, António (2009). “Sónia Baptista na Culturgest: A Vamp do Palácio de Queluz”, em Revista da 
Dança (http://www.revistadadanca.com/?p=530). 
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raramente distingue umas intérpretes das outras nas linhas e conjuntos das obras clássicas. 
O trabalho que foi apresentado no festival carioca Panorama Dança – e em certames como a 
VI Bienal Internacional de Dança do Ceará - narra aspectos muito particulares das vivências 
artísticas e pessoais de uma bailarina clássica. Bel, cuja “peça-surpresa” surgiu 
originalmente na Ópera de Paris espartilhada entre duas de coreógrafos famosos, intitulava-
se no programa do espectáculo, não como um coreógrafo, mas como um “homem de 
ideias”[7]    

Curiosamente, é no estado de Minas Geraes e na cidade de Belo Horizonte, que 
se regista um grupo muito significativo de artistas que apresentam um histórico de obras 
multi-discilinares e, quantas vezes, divorciadas de movimento expressivo, muito díspar e 
diversificado. Desde Marcelo Gabriel (Belo Horizonte, MG, 1971) a Wagner Schwartz 
(Volta Redonda, RJ, 1972) que trabalha entre o Brasil, a Alemanha e a França, passando por 
Adriana Banana, o nome artístico de Adriana Matos (Belo Horizonte, MG, 1973), Margô 
Assis (Capitólio, MG, 1962), Tuca Pinheiro (Belo Horizonte, MG, 1960), Ana Pi (Belo 
Horizonte, MG, 1986) e Luis Abreu (Araguari, MG, 1963).  

Na grande São Paulo, uma metrópole com forte tradição em dança moderna e 
contemporânea, encontramos nomes como Marta Soares (Piedade, SP, 1962), Marcos 
Moraes (São Paulo, SP, 1967), Cristian Duarte (São Paulo, 1973), Juliana Moraes 
(Campinas, 1976), Eduardo Fukushima (São Paulo, 1984) entre muitos outros. 

No estado da Bahia podem referenciar-se Neto Machado (Curitiba, PR,1985) ou 
Jorge Alencar (Salvador, BA, 1079) e no de Tocantins, Marcelo Evelin (Teresina, PI, 1962). 
Já a cidade do Rio de Janeiro, a antiga capital do país com larga tradição no mundo da dança 
académico-clássica, conta com nomes como Cristina Moura (Niterói, RJ, 1969), Gustavo 
Ciríaco (Rio de Janeiro, RJ, 1969), Laura Samy (Rio de Janeiro, RJ, 1971) e Marcela Levi 
(Rio de Janeiro, RJ, 1973).  

Por fim, um estrangeiro, Alejandro Ahmed (Montevideu, Uruguai, 1971), 
radicado em Florianópolis no estado de Santa Catarina, coreógrafo, bailarino e director da 
Cena 11 Cia. de Dança, apresenta um trabalho que ele próprio enquadra na categoria de 
“dança degenerativa”, difícil de mapear e, por vezes, baseado numa técnica algo pessoal 
intitulada “percepção física”.   

E, certamente, muitos outros artistas mais ou menos conhecidos e dignos de 
menção contribuem para o universo da não-dança num país tão envolvido com a dança teatral 
e a folclórica e cuja população demonstra um amor e entusiasmo ímpares por essa arte.  

Talvez por isso, poder-se-ia levar a crer que as experiências anti-dança não 
encontrassem particular receptividade da parte do público brasileiro. Porém, a generosidade 
e abertura para toda e qualquer “linha” ou “estilo” de movimento, a sua curiosidade e energia 
e a própria necessidade de, mais que questionar a tradição, ampliar o escopo e a 
intercolaboração entre as artes numa deliberada acção de transgredir, fazem dos povos 
brasileiros produtores empolgados e consumidores ávidos até das formas mais ortodoxas da 
dança com raiz na Europa. 
 
 
 

 
[7] Programa do Ballet da Ópera de Paris, Outubro de 2004.  
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POR UMA VIRADA ECOCÊNTRICA DECORONIAL:  
DANÇA, PESQUISA E RESILIÊNCIA 

 
 

Ciane Fernandes–Universidade Federal da Bahia* 
 
 
RESUMO: O artigo discute a Dança, a Somática e a Prática Artística como Pesquisa 
como modos de resistir e reinventar-se em tempos de excesso de informação múltipla, 
dissipante e contraditória. Num contexto de virtualização e “pensamento sentado” 
(BAITELLO JÚNIOR, 2012) compulsórios, onde as informações e sensações mais vitais 
são consistentemente desvalorizadas e omitidas, em meio a genocídios, epistemicídios e 
ecocídios, propõe-se uma virada que enfatize as práticas corporais criativas, associadas à 
pesquisa e à escrita performativa, como modo essencial de resiliência existencial e 
integração ecocêntrica.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Somática. Prática Artística como Pesquisa. Ecocentrismo. 
Pandemia. 
 
 
ABSTRACT: The text discusses Dance, Somatics and Artistic Practice as Research as 
ways of resisting and reinventing oneself in times of excess of multiple, dissipating and 
contradictory information. In a context of compulsory virtualization and “seated 
thinking” (BAITELLO JÚNIOR, 2012), where most vital information and sensations are 
consistently devalued and omitted, amidst genocides, epistemicides and ecocides, we 
propose a turn that emphasizes creative bodily practices, associated to research and 
performative writing, as an essential mode of existential resilience and ecocentric 
integration.  
KEYWORDS: Dance. Somatics. Artistic Practice as Research. Ecocentrism. Pandemics. 
 
 
1 (IN)VISIBILIDADES  
 

Este ano de 2020 tem sido surpreendente em muitos sentidos, um verdadeiro 
teste de sobrevivência e de discernimento, exigindo um ancoramento na corporeidade 
talvez mais necessário que nunca. Temos vivenciado uma mudança radical em nossos 
modos de viver e conviver que, de fato, não apenas nos assusta pelo surgimento de um 
vírus que é uma ameaça mortal invisível e todo o extremismo de ações necessárias à sua 
contenção, mas pelo fato deste parecer ser o ápice de um longo processo de adoecimento 
generalizado que já vem ocorrendo há séculos, mais intensificado nas últimas décadas, 
muitas vezes omitido e marginalizado pela grande máquina de produção do corpo ideal, 
tanto quanto pela milionária indústria da doença e seus parceiros (a exemplo da produção 
alimentícia em larga escala e criação de gado, associadas aos desenfreados desmatamento, 
controle e alteração dos recursos hídricos e extração de minérios e aos agronegócios e sua 
toxicidade e alteração ambiental), que justamente vem não apenas piorando, mas, 

 
* http://lattes.cnpq.br/2276710235171349 
 

http://lattes.cnpq.br/2276710235171349
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principalmente, produzindo tal quadro patológico generalizado.  
No entanto, doenças que crescem exponencialmente afetando grande parte da 

população e que certamente terão efeitos desastrosos ao longo das próximas décadas, a 
exemplo do Transtorno Invasivo do Desenvolvimento ou autismo que já é considerado 
uma epidemia e está previsto de atingir 50% das crianças do planeta até 2030,1 não tem 
recebido nem um milésimo da atenção da mídia que a covid-19, certamente porque não 
implicam em questões econômicas de tanta amplitude. Movidos pela indústria da doença, 
inclusive, o uso indiscriminado de medicamentos controlados já vem sendo denominado 
como epidemia da dependência medicamentosa, batendo recordes em mortes por 
overdose, os quais não apenas não são divulgados como são omitidos. Fica evidente que 
o que move a informação vigente e, logo, nosso foco, tempo e (in)ações, continua sendo 
o interesse econômico, e não as vidas, sejam elas humanas ou não. Experiências vitais de 
marginalização e sofrimento continuam invisibilizadas, talvez ainda mais diante de 
informações cada vez mais numerosas, simultâneas, múltiplas e contraditórias.  

A novidade mortífera que vem de algum lugar distante e seu alarmismo, bem 
como seu negacionismo, são duas facetas do mesmo embate no qual sempre temos a 
mesma vítima: a corporeidade sensível. Entre montanhas galopantes de estatísticas de 
outras doenças mutantes e sintomas múltiplos ainda nem classificados - diante de uma 
medicina insuficiente que nega não apenas os conhecimentos originários integrados de 
cura, mas também desenvolvimentos recentes comprovadamente eficazes (como 
ozonioterapia e canabidiol) por conta de sua não lucratividade – temos agora mais esta 
novidade dissipante que vem se amontoar ao contexto de genocídios, epistemicídios e 
ecocídios crescentes e invisibilizados.  

Em meio a tanta privação sensorial e vital e até mesmo escassez de 
informações precisas e cientificamente comprovadas (já que muitos dos estudos há 
décadas vêm sendo mascarados por interesses econômicos) (GØTZSCHE, 2016), o 
quadro que se instala é somaticamente alarmante. A movimentação corporal tem sido 
restringida não apenas pelo confinamento obrigatório ou pelo cuidado extremo ao sairmos 
nas ruas, supermercados etc., desviando uns dos outros, contraindo todo o corpo e 
encurtando a respiração, mas pelo trauma e medo generalizados, o que estimula o sistema 
nervoso simpático em estado de alerta constante, em reações de luta e fuga, priorizando 
cérebro e músculos para nos preparar para correr diante do perigo e, a longo prazo, 
danificando órgãos e vísceras do corpo. A este estado de constante estresse, sobrepõem-
se a coerção e o congelamento corporal extremos do“pensamento sentado”
(BAITELLO JÚNIOR, 2012), já que grande parte de nossas atividades agora são virtuais, 
além de vigiadas incessantemente por este meio disseminado e onipresente.  

Não, este texto não será sobre a pandemia, mas sobre opções de nos 
despandemizarmos com dança, buscando reconquistar possíveis lugares de fala/escrita da 
dança e de pertencimento da/na corporeidade, seguindo o fluxo de iniciativas que vem 
acontecendo em processos de resistência ao longo de décadas (ao invés de paralisarmos 

 
1 Estudos vêm demonstrando que autismo é, de fato, uma combinação de comorbidades com causas 
variadas, ou seja, um conjunto de sintomas de doenças distintas, agrupadas com o mesmo código. Muitos 
cientistas vêm defendendo e demonstrando que não se trata de uma doença psicológica ou do 
desenvolvimento (o que implica num quadro de “ser” autista), e sim de uma doença médica de disfunção 
neuroimune, com causas que variam desde intolerâncias alimentares, intoxicação por metais pesados, 
disfunção mitocondrial a infecções virais, bacterianas e fúngicas (GOLDBERG, 2011) (o que implica num 
quadro de “estar” autista e no papel fundamental do ambiente neste estado).  
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atividades ou deixarmos nosso foco ser dissipado mais uma vez por alguma outra coisa 
sempre mais importante que a corporeidade sensível). Seguiremos nos desafiando e 
desafiando contextos de invisibilidade e adestramento coercivo da corporeidade através 
de processos criativos resilientes e inovadores, agora mais do que nunca, e cada vez mais, 
respeitando e dando prosseguimento a matrizes culturais de integração com a natureza e 
seus ritmos.  

Temos testemunhado na academia várias viradas bastante significativas e até 
mesmo revolucionárias, mudando paradigmas vigentes de modo crítico e criativo. A 
virada linguística desde os anos 70 retirou a aura da linguagem como algo neutro e 
transparente e a expos como meio que constrói a realidade segundo códigos e convenções, 
muitas vezes opressores, além de deixar de ser um modo direto e claro de comunicação, 
já que o mundo não pode ser fixado em verdades absolutas. Em meio a múltiplas 
perspectivas, a linguagem passou a ser associada também à performatividade, na virada 
prática (NELSON, 2013). Assim, ação, linguagem e multiplicidade associam-se, 
valorizando modos abertos, dinâmicos e críticos de ser e relacionar-se com/no mundo.  

Nesse contexto, a dança é uma arte que ganha destaque, pois seus modos 
mostram-se cada vez mais atuais e necessários. Seus percursos vêm não apenas imergindo 
em movimentos internos e mínimos, com uma ênfase na senso-percepção e na paragem 
(LEPECKI, 2006), mas também extrapolando os espaços confinados, conquistando zonas 
de campo expandido com a dança urbana (ROPA, 2012), as intervenções e as 
ecoperformances (DOUD, 2018). E esta saída da construção ou do espaço teatral 
demarcado, apesar de ter sido muito afetada durante a quarentena, mostra-se como uma 
opção bastante visionária para o contexto “pós-coronial” (REIS, 2020), se é que podemos 
realmente imaginar um pré e um pós num contexto tão imprevisível e incerto. 

Este duplo crescimento da dança, simultaneamente para dentro e para fora de 
si mesma, extrapola limites do corpo como referente e atravessa linguagens constritivas 
para justamente associar sensibilidade e razão, pulsão e espacialidade, intimidade e 
expansividade, célula(s) e ambiente(s). É neste modo espiralado duplo que a dança 
conecta realização e testemunho, performance e análise, multiplicando conhecimento 
como auto-referente (auto-percepção) e relacional (dialogando entre diferentes campos, 
temáticas e abordagens metodológicas a partir da corporeidade). A corporeidade nos 
permite conectar práticas e suas reflexões de modo coerente e fundamentado, num 
“pensamento dançante”, ou mesmo “celular-ambiental”, em processos de imersão, 
diferenciação e crescimento em todos os níveis a partir da criatividade incorporada 
no/com o planeta em que vivemos.  

De fato, esta saída do espaço teatral mostra-se como algo bastante orgânico, 
já que este só foi imposto ao corpo dançante a partir de 1700, na França, juntamente com 
o surgimento da palavra “coreografia”e da disciplina corporal do balé associada a um 
vocabulário escrito (LEPECKI, 2020). Este foi o primeiro confinamento histórico da 
dança, já bastante tardio, se pensarmos que a humanidade dança desde os primórdios de 
sua existência, há 200 mil anos. Além disso, modos de se mover bem mais integrados ao 
ambiente do que sentados inertes diante de uma tela já existiam em formas de vida bem 
menos complexas que a humana há cerca de 3,7 bilhões de anos. Revisitar estes modos 
integrados de ser, por exemplo, através dos Padrões Neurológicos Básicos 
(BARTENIEFF e LEWIS, 1980), vem fazendo parte da dança, de modo sistematizado, já 
há pelo menos meio século, e hoje se mostra como um recurso vital. 

Ou seja, dançar em espaço confinado pode ser uma opção bastante 
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interessante e resiliente durante a quarentena, mas, a longo prazo, teremos que nos voltar 
a esta história expandida, muito além da limitada história linear da dança antropocêntrica 
e hegemônica do ocidente. Para além do tempo produtivo fragmentado em curtos 
intervalos de tempo, teremos que nos perceber em espaçostempos expandidos, também 
muito além da urbanidade, ou da dicotomia entre urbano e natural ou tecnológico e 
orgânico, e explorar opções que nos reconectem com espaços abertos e de revitalização 
em modos coletivos ecocêntricos, integrando estas facetas em prol de novas tecnologias 
sustentáveis e modos mais justos e igualitários vis-à-vis a manifestação de corporeidades 
plurais, respeitadas em suas singularidades. Neste âmbito, dança implica na conquista de 
direitos, como por exemplo, em políticas de acessibilidade e inclusão.   

Esta evolução regressiva ou regressão evolutiva, integrando culturas 
originárias e suas tradições com tecnologias sustentáveis e midiáticas através da 
corporeidade celular-ambiental, mostra-se como opção integradora potente e fértil, tanto 
quanto imprevisível e múltipla. E a dança na universidade tem um papel fundamental 
neste contexto, por ser um eixo promissor de articulação entre diferentes campos do saber 
a partir daquilo que vem sendo consistentemente domesticado e adestrado, ou 
“docilizado”, como diria Foucault (1988).  

A ênfase na corporeidade como modo de viver e criar em todos os níveis, 
pesquisando, escrevendo e transformando realidades, ultrapassa o pensamento linear 
etnofonologocêntrico (centrado na origem, na fala e na razão) (Jacques Derrida apud 
MOTA, 2010) e estabelece conexões de empoderamento para além de qualquer ambiente 
confinado, inclusive da universidade. Afinal, conhecimento é poder. Conhecimento 
celular-ambiental atravessa e conecta fronteiras, redirecionando, investigando, 
descobrindo e afirmando aquilo que realmente importa em meio ao simulacro do excesso 
de informações e imagens dos invasivos e deturpantes“furacões da mídia”(BAITELLO 
JÚNIOR, 2012, p. 27).   
 

 
2 RE-EXISTÊNCIAS 
 

Como parte da história de uma arte que tem nos preparado para o momento 
atual, muitos artistas da dança e da performance, muitos deles vinculados a universidades, 
tanto a programas de graduação quanto pós-graduação e grupos de pesquisa, já 
desenvolviam projetos visionários muito antes da pandemia. Este é caso, por exemplo, do 
projeto de dança independente Corpo em Casa, que existe desde 2016, mas que em 2018 
e 2019 aconteceu na Casa Rosada dos Barris, uma nova Casa de Cultura, de gestão 
coletiva e feminista de Salvador BA. O projeto Corpo em Casa é uma proposta da 
Deslimites Mediações Artísticas, coletivo de artistas composto por Ana Brandão, Brisa 
Morena, Janaina Candeias, Naiara Rezende, Nefertiti Altan, Nirlyn Seijas e Thiago 
Cohen. O projeto tem produção própria, que inclui os artistas de cada edição na montagem 
e desmontagem de cada apresentação, bem como estratégias de divulgação 
individualizadas (CONCEIÇÃO, 2016). 

A edição de 2018, por exemplo, intitulada “Sobre Cuidados e Maneiras de 
Resistir”, durou três meses e incluiu apresentações com três curadorias, onde vinte e seis 
dançarinas apresentaram quatorze obras:  
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Seus passos são bem mais do que coreografias... são parte do espaço 
que oferece ao público testemunha uma experiência sensível e política 
de versões múltiplas e alternativas sobre corpo e intimidade. ... Segundo 
Thiago Cohen, ... [o] cuidado é um caminho e pode ser uma maneira de 
resistir, como aquilo que precede aos embates ou que os cessa para em 
seguida continuar. ..., pontuam [Thiago] Cohen e [Thulien] Guzman. 
(DESLIMITES MEDIAÇÕES ARTÍSTICAS, 2018). 

 
Enquanto algumas obras do Corpo em Casa apostam, por exemplo, na 

sonoridade, presença e materialidade marcantes e inconfundíveis de rochas e cristais – a 
exemplo da instalação sonora e participativa “Para ouvir o murmúrio das pedras”, de 
Priscila Ginna Jorge, e das danças “Nua”, de Raiça Bomfim e Nirlyn Seijas (Figura 01), 
e “Processo Dilatado”, de Thiago Cohen -, outras plantam nossas expectativas mais sutis 
no ritmo e sabedoria sensível do reino vegetal, como é o caso de “Resistência!”, de Juliana 
Molla e Priscila Ginna Jörge (Figura 02). Deitadas de lado por um longo período de 
tempo, em pausa dinâmica ou paragem, descansam em imersão, inundadas por todo o 
ambiente coberto com imagens virtuais fractais gigantes de plantas. Pouco a pouco, 
ouvimos intermitentes e prolongados sons de respiração profunda ecoando no ar, como 
quem emerge de um naufrágio antigo, ou um George Floyd se conseguisse ter escapado 
do sufocamento policial antes de seu último suspiro, ou um paciente de covid-19 saindo 
do quadro de asfixia e voltando a respirar ou, ainda, um ser marítimo que aos poucos 
passa a respirar na atmosfera terrestre. O cenário, composto por inúmeras samambaias 
cuidadas por cada pessoa do público que as recebeu na entrada, logo se tornará figurino 
destas corporeidades plenas de respiração e fotossíntese, num ritual de reflorestamento 
coletivo que também inclui texto verbal:2  

 

Resistência é um evento cênico que convida o público a testemunhar o 
ato de resistir através da perspectiva da Planta. A obra oferece olhar aos 
elementos oriundos do universo das plantas como uma forma sensível 
de abordar as relações humanas. No seu desenvolver intérpretes e 
público-testemunho criam juntos uma floresta-instalação de 
samambaias, onde a delicadeza dos tempos e silêncios são convidados 
a se instalarem, criando uma nova dimensão de realidade e de qualidade 
de presença. O desejo de Resistência é que cada um, a seu modo, se 
encontre e se reconecte com a sabedoria ancestral das Plantas. De que 
é preciso avançar junto ao Tempo com muita inteireza, sutileza 
confiabilidade e sempre sempre sempre respirando (Molla e Jörge apud 
DESLIMITES MEDIAÇÕES ARTÍSTICAS, 2018). 

 
 

Em 2020, o projeto Corpo em Casa vem acontecendo em versões de 
quarentena, que incluem, até o momento, quinze desafios com dramaturgias 

 
2 A obra inclui vários trechos com falas, e inclusive estreou no Teatro Martim Gonçalves em 2016, como 
espetáculo de formatura de Juliana Molla em Direção Teatral, inovando nesta categoria na Escola de Teatro 
da UFBA.  
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compartilhadas ao vivo.3 Atravessando tempos de pandemia, a dança conecta elementos 
naturais, urbanos e midiáticos, pessoais e sociais, corporeidades, cenografias e 
sonoridades expandidas. No Corpo em Casa, a pausa dinâmica e a respiração profunda 
marcam este território feminino de conexão intersticial e conectiva, esgarçando o tempo 
produtivo e recriando novos modos possíveis de resistir, co-existir e re-existir.  

 

 
FIGURA 1. NIRLYN SEIJAS E RAIÇA BOMFIM EM “NUA”. SALVADOR BA, 2018. 

FONTE: João Rafael Neto. Acervo do Grupo 
 

 
3 Os experimentos online podem ser vistos no link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWtMqS_x6ZjWPL7AoR9YgyMVP8DYj1mnp  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWtMqS_x6ZjWPL7AoR9YgyMVP8DYj1mnp
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FIGURA 02. PRISCILA GINNA JÖRGE EM “RESISTÊNCIA!”. SALVADOR BA, 2016. 
 FONTE: Diney Araújo – Acervo do Grupo 

 

3 COREO-GRAFIAS  
 
Desde 2009, tenho desenvolvido atividades em ambientes aquáticos variados, 

desde lagoas, rios e cachoeiras a praias e oceanos, integrando criação artística, ensino e 
pesquisa, no contexto da Abordagem Somático-Performativa (ASP), modo de Prática 
Artística como Pesquisa que venho delineando no Programa de Pós-Graduação em Artes 
Cênicas da Universidade Federal da Bahia (PPGAC/UFBA) nos últimos quinze anos 
(FERNANDES, 2018). Esta conexão entre somática, ecoperformance e pesquisa tem 
confluído num desdobramento da ASP ao qual tenho denominando de Imersão como 
Pesquisa (FERNANDES, no prelo).  

Algumas premissas deste desdobramento foram apresentadas na vídeo-
palestra CoreoGrafia Aquática: Danças e escritas ecocêntricas decoroniais, apresentada 
neste 16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança, a convite de 
Isabel Coimbra, a quem tive o prazer de compartilhar momentos performativos-afetivos 
no Grupo de Trabalho da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 
Cênicas (ABRACE) Processos de Criação e Expressão Cênicas, coordenado por Alba 
Pedreira Vieira e Valéria Chaves Figueiredo (2020). Neste grupo de Trabalho da 
ABRACE, temos experimentado modos de Prática Artística como Pesquisa fundadas na 
corporeidade inter-artística, em sintonia, por exemplo, com as atividades que venho 
desenvolvendo no Laboratório de Performance do PPGAC/UFBA desde a fundação deste 
programa em 1998 e, mais especificamente direcionadas para a ASP, a partir do retorno 
do pós-doutorado, em 2010.   
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Desde a fundação do PPGAC/UFBA, tenho orientado diversas pesquisas de 
pós-graduação, além de auxiliado artistas-pesquisadores a seguirem sua criatividade 
artística como modo de pesquisar, nos referidos laboratórios, e também participado de 
inúmeras bancas de pós-graduação em programas variados. A partir destas experiências, 
tenho testemunhado algumas tendências que por vezes precisam ser questionadas, uma 
vez que não ajudam os próprios pesquisadores nem a valorizar suas criações artísticas no 
processo da pesquisa em pós-graduação, nem a desenvolver pesquisas coerentes com suas 
experiências de vida, e nem mesmo a promover pesquisas inovadoras ou de relevância 
num contexto acadêmico mais amplo.  

Todas estas questões precisam de uma revisão cautelosa e variam de caso para 
caso, e venho esmiuçando várias delas ao longo de publicações dedicadas principalmente 
a alunos/as de pós-graduação, mas também a qualquer artista que esteja realizando sua 
criação no âmbito da pesquisa que se configura como uma busca de conhecimento e do 
levantamento de princípios e paradigmas de criação relevantes para processos e debates 
atuais nas artes e para além delas. Muitas destas questões foram sistematizadas em 
premissas, princípios e procedimentos bastante específicos (FERNANDES, 2018). 
Porém, algumas dicas mais práticas e pontuais podem ser elencadas aqui a título de um 
breve levantamento.  

Um aspecto fundamental que tenho percebido ao longo dos anos é que 
pesquisadores falam bastante a respeito de matrizes de todos os tipos, principalmente 
mais recentemente influenciados por referências decoloniais etc., porém, na maioria das 
vezes, identificam apenas uma matriz dominante em seu trabalho e ignoram diversas 
outras influências relevantes ao longo de seus percursos de vida, muitas vezes 
desconsiderando influências fundamentais para o trabalho atual. Isto pode ser porque se 
veem obrigados a focar numa só matriz devido ao recorte da pesquisa. Ou, 
contrariamente, são tomados por um excesso de referências de matrizes múltiplas, que 
não se integram por falta de um denominador comum que, no caso, provavelmente 
deveria ser a prática corporal artística. Mas, no geral, podemos identificar que nas 
experiências de vida de cada artista, diferentes matrizes se amalgamam de modo bastante 
particular, e precisam ser incluídas no quadro geral, mesmo que não sejam o elemento-
eixo da pesquisa. E esta articulação precisa ser embasada no processo criativo corporal.  

Mas muitas vezes me parece que aquilo que é artisticamente mais fundante 
para um/a pesquisador/a é justamente aquilo que esquecemos de detalhar, primeiro 
porque já é tido como dado, e segundo, porque acreditamos que fazer pesquisa é algo 
além de nosso horizonte, o que de certo modo até faz sentido. Porém, não podemos 
ignorar nossas práticas mais fundantes em prol de argumentos discutidos por todos/as 
para priorizar a alteridade sem justamente sistematizar e contextualizar nossos saberes 
únicos (já que cada um sempre teve percursos muito pessoais e os associa de modo 
também peculiares).  

Além disso, me parece bastante curioso que, muitas vezes, justamente as 
matrizes corporais sejam deixadas de lado. Ou seja, mesmo que a temática seja a 
corporeidade, as práticas corporais e os processos criativos ligados a elas, muitas vezes 
estas são tidas como dadas, ou como impossíveis de serem descritas de modo apropriado, 
ou descritas de modo bastante superficial e não sistematizado, até com uma justificativa 
de que esta linguagem pede formatos mais fluidos e menos uniformes. E lá vem um monte 
de teorias (escritas por quem não tem prática corporal) para explicar ou comentar as tais 
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práticas, que nem sequer foram explicitadas, ou seja, estão sem lugar de fala por si 
mesmas. 

Ora, nenhuma justificativa seria suficiente para não sistematizarmos um 
conhecimento corporal, pois justamente os conhecimentos mais invisibilizados são os que 
mais precisam ser delineados e inseridos no contexto do conhecimento reconhecidamente 
acadêmico. Sistematizar não significa apreender ou fixar, e existem modos bastante 
dinâmicos de sistematização que podem e devem ser (re)inventados, já que a corporeidade 
está sempre se transformando. A escuta sensível e a vivência da dança nos mostram os 
caminhos possíveis para sua (auto)organização na escrita, sem que isto implique numa 
tradução, mas sim em mais um desdobramento criativo.  

Outra questão é achar que fazer Prática como Pesquisa ou defender uma 
escrita performativa e dinâmica coerente com a dança ou com a corporeidade implique 
em uma escrita caótica, disforme, desorganizada etc. Na verdade, aqueles modos de 
pesquisa são um terceiro nível de dificuldade. O primeiro nível seria a prática 
performativa em si mesma, a exemplo de um processo coreográfico, o segundo seria a 
pesquisa teórica que está apartada da prática (mesmo que se refira a ela ou a inclua em 
alguns trechos, ou até mesmo que, em alguns casos, se configure como uma prática), e o 
terceiro é a “escrita” (de fato, dançaescrita) que se reconstrói performativamente, 
contaminando a teoria a partir da e a favor da obra de arte-matriz, transformando-se, assim 
em uma prática performativa de desdobramentos múltiplos, fundada na criatividade 
corporal. Ou seja, trata-se de um terceiro nível de complexidade, que vai além tanto da 
obra de arte como processo final definido (se é que isso ainda existe) quanto da ordem do 
pensamento linear (o que infelizmente se impõe na maior parte do tempo em nossas 
sociedades e suas escolas).  

Para acessar aquele terceiro nível de complexidade, é preciso integrar estes 
dois níveis para além da dualidade prática-teoria ou corpo-mente, e reverter o poder do 
segundo sobre o primeiro. Este é um processo bastante desafiador e único, tanto quanto 
as obras de arte-matrizes. Estas são sempre o elemento-eixo. Quando temos uma dúvida, 
estamos confusos/as ou congelados/as diante de uma fase da pesquisa, retornemos à 
matriz, que é a obra de arte em toda sua plenitude e força. Qualquer conexão ou 
desdobramento virá sempre a partir dela. E, sempre que possível, pratiquemos a escuta 
sensível e dancemos com/a partir da pesquisa, e nos deixemos permear por suas dicas 
inovadoras no espaço dinâmico, sem tentar premeditar significados ou resultados. Isto 
sempre funciona nos momentos mais tensos, trazendo novos rumos com fluidez e 
coerência. Precisamos sair urgentemente do “pensamento sentado” e perceber as 
conexões possíveis que se desenham a cada instante, daí, performativas.  

Lembro-me de uma primeira aula do semestre do Laboratório de Performance 
há uns 4 anos atrás, onde cada um apresentava sua pesquisa. Em geral não sigo muito 
esse protocolo, prefiro seguir caminhos mais surpreendentes nas aulas, mas este dia por 
acaso só vieram três alunos, começamos bem informalmente enquanto os outros 
chegavam. Fato é que um aluno falou por meia hora sobre milhões de associações e 
problemáticas de sua pesquisa, que afinal era sobre dança. Parece que tudo aquilo já 
estava bastante debatido com a orientadora e consigo mesmo, com palavras e 
posicionamentos bastante definidos. Ao final de toda aquela explanação, perguntei 
curiosa se ele estava dançando recentemente ou como parte do processo, ao que recebi 
uma longa pausa silenciosa e olhar surpreso como resposta. E isto também aconteceu 
outras vezes com outros/as alunos/as em outros momentos ao longo dos anos.  
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Não podemos abandonar nossos meios de criar conhecimento e fazer 
conexões justamente para fazer pesquisa, seria muito incoerente. Por isso, nos 
laboratórios, em geral aquecemos e dançamos primeiro, e as conexões e sentidos vão 
emergindo ao longo das práticas, e sendo sistematizadas em materialidades e 
espacialidades diversas, até estruturarem-se em textos mais complexos e, portanto, 
coerentes, inclusive poéticos e com formatos inovadores (mas não confusos nem 
negligentes em termos de rigor metodológico, por exemplo). 

Mesmo sabendo que toda comunicação é plural e que não podemos prever 
nem controlar sua recepção e interpretação, é preciso que sejamos generosos com 
nossos/as leitores/as, fazendo da escrita/leitura um processo relacional tanto quanto uma 
dança no espaço dinâmico. Podemos dar pistas coerentes, dentro de uma estrutura própria 
por vezes desenhada ao longo do percurso, mas ao final do processo é recomendável 
voltar ao início e indicar seus critérios e modos numa introdução que pontua com clareza 
como um release geral. Apresentar as linhas gerais, inclusive as linhas de fuga, tangentes 
e rastros do percurso, logo de início, não elimina as surpresas, que só acontecem ao longo 
da vivência da leitura. Indicando a lógica interna geral logo de início nos ajuda a seguir o 
fluxo de modo mais livre, pois já avisamos que não seguiremos uma lógica previamente 
padronizada.  

Por exemplo, se descobrimos, ao longo da pesquisa, que nossa temática pede 
por dados múltiplos e plurais, coletados de vários modos diversos (entrevistas, 
explorações em estúdio e na natureza, aulas, espetáculos, eventos e viagens), é importante 
listar este critério de coleta de dados, e elencar toda esta diversidade logo de início, para 
que o/a leitor/a não se perca ao longo da jornada e tenha uma visão do todo.  Tanto quanto 
esta introdução e a conclusão, cada capítulo (mesmo que sejam seções curtas em cartas 
ou manifestos, por exemplo) tem sua lógica e precisa ter uma função no todo e sua 
localização é exata, tanto quanto as células de um tecido do corpo, que sabem sua função 
devido a seu lugar uma em relação às outras. Isto não é pensamento linear, mas sim 
somático e sistêmico. 

Se as práticas e criações corporais são o tema central da pesquisa, então é a 
partir delas que podemos elencar aquilo que faz sentido em termos de referências. Nesse 
contexto, autores/as, teorias e conceitos compõem o todo da escrita como numa conversa 
sobre o chão (de fato, no ambiente) movediço da dança. Todo mundo tem que dançar para 
que o sentido seja criado ao longo da composição. Não adianta colar citações aqui e ali 
como se algum/a autor/a milagroso/a pudesse fazer o serviço por nós, por mais que 
concordemos com ele/a ou achemos que ele/a já disse tudo que precisa ser dito. Inclusive 
porque, se este for o caso, a pesquisa atual não é necessária! E até mesmo autores/as dos 
quais discordamos precisam ser trazidos, para delimitar também nossos parâmetros de 
diferenciação. Além disso, outros/as pesquisadores/as que já pesquisaram a mesma 
temática precisam ser elencados, justamente para demonstrar como a atual pesquisa se 
diferencia delas e vai além. A voz do artista/pesquisador precisa ser ouvida, e é ela que 
faz as conexões, trazendo outros/as autores/as, introduzindo e desdobrando citações de 
modo coerente ao longo da escrita. 

A questão da legitimação da pesquisa também é bastante importante, pois 
uma investigação auto-referente demais também perde amplitude e impacto, não se 
relacionando com os pares. Aqui a questão da decolonização é central, pois muito se tem 
advogado em prol da inserção de vozes diversas nos textos acadêmicos. Porém, diante do 
contexto ainda bastante hegemônico de teorias em geral, muitas vezes observo também 
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um embate entre vozes nativas e estrangeiras, onde estas últimas, muitas vezes de autores 
repetidos que vemos na maioria das pesquisas, parecem ter destaque ou impor uma ordem 
epistemológica no todo da escrita. É como se nós precisássemos repetir determinados 
jargões de autores já bastante reconhecidos para podermos validar nossos achados, 
enquanto outros/as autores/as – tanto nativos/as quanto estrangeiros/as – continuam à 
margem do reconhecimento, ou são usados apenas em pequenas citações, o que por vezes 
é ainda pior.  

Pesquisa implica justamente em descobrir novos/as autores/as, especialmente 
aqueles/as que também praticam e criam a partir da corporeidade, muitas vezes ainda não 
citados/as, tanto quanto reconhecer os pares, colegas de sala de aula ou de universidade 
ou de pesquisas afins no próprio estado ou no país que fazem pesquisas na mesma 
temática. Por outro lado, há também o modismo (ou a limitação de pesquisa bibliográfica) 
de só citar autores/as recentes, resistir a usar referências de vinte anos atrás ou mais, como 
se fossem desatualizadas. Ou então limitar-se a uma técnica desenvolvida há décadas atrás 
sem mencionar pelo menos algumas das atualizações e desdobramentos que sofreu ao 
longo dos anos, ou como ela se relaciona num contexto maior com outras técnicas afins.  

Neste quesito, vale lembrar Sally Banes (1994), que aponta quatro operações 
fundamentais para se fazer uma crítica de dança, o que pode ser aplicado a qualquer 
análise de obra ou processo de dança. São elas:  

 
 

Descrição (o que os dançarinos fizeram – como ele [o crítico] vê e sente 
o trabalho?); Interpretação (o que eles comunicam – o que a dança 
significa?); ... Avaliação (o quão extraordinário foi? – o trabalho é 
bom?) ... [e] Contextualização (de onde, estética e/ou historicamente, o 
trabalho vem?)  (Sally Banes apud VASCONCELOS, 2008, p.14). 

 
 
Estas operações mudam bastante quando somos simultaneamente dançarino/a 

e pesquisador/a, pois estamos imersos na obra que analisamos, e pesquisar é bastante 
diferente de apresentar e criticar uma obra para um público, pois não temos a intenção 
primeira de avaliar em termos estéticos, mas sim em termos de relevância e coerência na 
pesquisa como um todo e no contexto acadêmico. 

Para sistematizar a obra de arte a partir de sua coerência interna, tenho pedido 
aos/às alunos/as que identifiquem em suas obras alguns itens-chave, o que por vezes pode 
ser organizado numa tabela, mesmo que esta ao final nem seja incluída na escrita final. 
Exemplos de itens-chave são: Nome da obra (mesmo que seja, por exemplo, um ensaio 
aberto, uma experiência ecoperformativa em ambiente aberto, uma exploração no espaço 
urbano, uma vídeo-dança etc.); local(is) e data(s) de apresentação ou realização; equipe 
participante; duração, iluminação, música ou outros itens constitutivos importantes de 
serem apontados; matrizes culturais e estéticas que influenciaram seu desenvolvimento 
(bem como temas específicos destas, se for o caso); matrizes e princípios ou exercícios 
ou procedimentos artísticos e técnicos específicos que foram aplicados a partir da 
formação do pesquisador/a ou criador/a (caso seja diferente do pesquisador/a); sensações 
ou imagens ou temáticas ou associações que emergiram da experiência; princípios 
artísticos que possam ter emergido do processo investigativo; teorias e conceitos-chave 
que podem ser associados à experiência. Exemplos de tabelas como estas, inclusive com 
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cores, formatos e adaptações pertinentes a cada tema pesquisado, podem ser vistos em 
várias pesquisas, como, por exemplo, na dissertação de Gabriela Wanderley de Holanda 
(2019) e na tese de Wagner Lacerda (2020). 

Ao descrever estes itens referentes a algumas obras ou experiências artísticas 
diversas, por exemplo, esclarecemos também um modo de comparar estas experiências, 
pois podemos distinguir o que elas têm em comum e no que elas divergem, verificando 
assim o que se mantém estável como estrutura e o que pode ser mudado, mas mantendo-
se fiel à proposta como um todo. Ou seja, pouco a pouco, identificamos elementos-eixo 
que atravessam todos os processos, de modo flexível e adaptável, mas bastante único e 
inovador. Neste ínterim, teorias e conceitos emergem da sistematização da prática 
artística, criando sentidos integrados de vivência pessoal e relevância para o campo.  

Os itens-chave são definidos pelo/a próprio/a pesquisador/a segundo critérios 
de importância da própria obra em questão. Por exemplo, pode ser que a duração de cada 
cena ou obra não seja tão importante, ou que, por outro lado, seja fundamental, como 
acontece em performances duracionais. Ou pode ser que associar imagens oníricas a cada 
cena seja fundamental, ou que isso não seja nada relevante. Cada obra ou processo e suas 
etapas ou desdobramentos pede por categorias específicas de sistematização.  

Além disso, tenho sugerido que alunos/as façam esboços ou desenhos ou 
diagramas, incluindo na mesma página todas as referências de uma mesma categoria, para 
que se possa compreender e visualizar tudo que tem o mesmo papel ou função na pesquisa 
de uma só vez, ao invés de descrito linearmente ao longo do texto, o que temos que fazer 
eventualmente, mas não nos ajuda a integrar o conhecimento e identificar suas relações e 
prioridades. Estes diagramas podem ter formas e desenhos variados, dependendo da 
quantidade e da relação de seus itens. Por exemplo, em uma única página, colocamos 
todas as matrizes e influências em termos das artes (obras, técnicas, temas etc.); em outra, 
todos os nomes de campos utilizados com os respectivos autores/as, teorias e conceitos; 
em outra, ainda, todos os tipos de dados coletados na pesquisa (artistas entrevistados, 
obras assistidas, aulas realizadas, leituras, explorações práticas, processos criativos, 
eventos etc.); entre outros.  

Ao fazermos estes diagramas, de repente nos damos conta que muitas coisas 
que estão na pesquisa, muitas vezes de modo espalhado e não reconhecido ou nomeado, 
passa a ser colocado frente a frente ou lado a lado com outras coisas já bastante 
reconhecidas e por vezes até muito enfatizadas de modo desnecessário (redundante). 
Após realizar estes diagramas separadamente, podemos também criar um esquema geral, 
que organiza a pesquisa de modo dinâmico e criativo. Exemplos de diagramas como estes, 
com desenhos e tonalidades inspiradas nas obras artísticas criadas durante tais processos, 
podem ser vistos em várias pesquisas, como, por exemplo, na dissertação de Felícia de 
Castro Menezes (2012) e na tese de Lenine Guevara Oliveira e Salvador (2017). 

 
 

4 SERVIÇOS ESSENCIAIS  
 
Apesar de práticas corporais artísticas como dança, performance e Somática 

não estarem oficialmente incluídas na lista de serviços essenciais durante a pandemia pela 
covid-19, é evidente que tais práticas são fundamentais para que mantenhamos a sanidade 
e a resiliência diante de tantos desafios e privações, e ainda sendo cobrados/as e 
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exigidos/as continuamente em termos de produtividade, sem respeito ao nossos limites 
entre espaço domiciliar e de trabalho, além de taxados/as como desocupados/as. 

Coerente com a ênfase na prática corporal criativa e sua importância em todas 
as instâncias, proponho, a seguir, como fechamento, uma vivência a partir da Análise 
Laban/Bartenieff de Movimento (Laban/Bartenieff Movement Analysis L/BMA), 
aplicando-a ao momento de confinamento atual. Dividi a vivência em três tipos de 
exercícios livres, organizados a partir de selecionados elementos-eixo, ou seja, alguns 
princípios e categorias de movimento, como Organização Corporal e Padrões 
Neurológicos Básicos (saindo da posição homóloga que divide acima e abaixo da cintura 
na posição sentada, por exemplo), Transferência de Peso, Intenção Espacial, Espaço 
Dinâmico etc.  

Constatação – Observe quanto tempo você fica sentado todos os dias em 
atividades cotidianas, inclusive se mantém essa posição ao se deitar, lateralmente, por 
exemplo. Experimente realizar estas atividades cotidianas em outras posições, ou 
simplesmente respirando em pausa dinâmica fora da posição côncava sentada. Por 
exemplo, costumo participar de bancas com o laptop numa mesinha baixa próxima ao 
chão, enquanto alongo as pernas para cada lado num colchonete, entre outros 
alongamentos durante as longas horas destas atividades. 

Suspensão (Enraizamento dinâmico) - Mudança de perspectiva e 
suporte/equilíbrio. Experimente uma posição alternando o apoio do corpo para partes 
inusitadas, percebendo os ajustes das demais partes do corpo em suspensão, todas em 
integração, enquanto respira no corpo todo. Observe a paisagem destas outras 
perspectivas e/ou fique de olhos fechados usando o corpo todo como se tivesse olhos nos 
poros. Mude de posições e apoios, bem como perspectivas, inclusive de cabeça para 
baixo, deixando-se gradualmente realizar tais transições (sendo movido pela gravidade, 
por exemplo). Veja se é possível também, em algum momento, posicionar o coração 
acima da altura da cabeça, de modo que esta última deixa de estar no topo das demais 
partes do corpo. 

Expansão – em qualquer lugar ou momento, experimente expandir o espaço 
interno a partir de todas as células do corpo, mesmo que esteja em locais públicos e 
sentindo-se ameaçada/o por contaminação. Isto não afeta a contaminação porque você 
mantém seu espaço pessoal, mas o expande ao invés de contraí-lo por medo. De fato, o 
medo gera a diminuição do espaço interno e inverte o sentido da força, trazendo o espaço 
para dentro em contração. Expandir criando limite amplo é bastante seguro e instala um 
estado de defesa pacífica. Você pode também visualizar uma figura geométrica cristalina 
tridimensional ao seu redor, de cerca de dois metros de diâmetro, a exemplo de um 
icosaedro. Esta figura é vibrante, pulsante, não estática, e já existe nas células (micro e 
macro). 

Em linhas gerais, costumo seguir o conselho do pioneiro da dança pós-
moderna Douglas Dunn, que em aulas de improvisação em dança (a que ele preferia 
denominar de “estrutura aberta”) antes de responder a perguntas verbais dos/as alunos/as 
curiosos/as, dançava por alguns minutos e depois retornava com respostas verbais, mais 
perguntas, e instruções/desafios para novas investigações em movimento. Ou seja, 
organizava o pensamento a partir, através da e com a dança, gerando ainda mais dança. E 
antes de entrarmos em cena num palco improvisado ao ar livre numa praça em Florença, 
Itália, em 1995, em meio a muito estresse de produção, ele chamou a todos/as para uma 
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reunião urgente, onde deu uma ordem bastante desafiadora e adoravelmente 
surpreendente: “Have fun!” (divirtam-se). 
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DANÇA E LINGUAGEM: RELAÇÕES ANÁLOGAS ENTRE POESIA E 
VIDEODANÇA 

 
 

Siane Paula de Araujo* 
CEFET-MG 

 
 
RESUMO: Este texto para palestra apresenta uma proposta de aproximação entre os campos 
da Dança e da Linguagem a partir das experiências de produção e leitura de performances 
filmadas e videodanças de própria autoria que relacionam dança e poesia. Tão logo, se destaca 
a videodança Assombros (2020) baseada no poema homônimo de Olga Valeska sob a 
perspectiva de leitura semiótica peirciana e do viés do raciocínio analógico presente na Teoria 
da Metáfora Conceptual, de George Lakoff e Mark Johnson. Nesse contexto, a videodança é 
impregnada de sentidos e significados digitais estabelecendo relações de semelhanças e 
diferenças entre o poema e a dança na tela compondo uma escrita poético-corporal.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Linguagem. Poesia. Videodança. Analogia.  
 
 
ABSTRACT: This lecture text presents a proposal of approximation between the fields of 
Dance and Language under the experiences of production and reading of filmed performances 
and videodances of their own that relate dance and poetry. As soon as the video dance 
Assombros (2020) based on the homonymous poem by Olga Valeska stands out from the 
perspective of Peircean semiotic reading and the bias of analogical reasoning present in the 
Theory of Conceptual Metaphor, by George Lakoff and Mark Johnson. In this context, video 
dance is impregnated with digital senses and meanings, establishing relations of similarities and 
differences between the poem and the dance on the screen composing a poetic-corporal writing. 
KEYWORDS: Dance. Language. Poetry. Videodance. Analogy. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho pretende relacionar Dança e Linguagem a partir da reflexão de 
experiência em produção de danças e videodanças de própria autoria que traduzem poesias. Tais 
trabalhos estão disponíveis na página Siane Araujo do youtube 
https://www.youtube.com/user/sianearaujo e demarcam uma escrita de dança na tela. Mas o que 
seria escrever em dança? Como escrever em dança? Quais as possibilidades para que essa 
escrita aconteça? 

A proposta se inicia a partir da compreensão dos conceitos de dança e linguagem 
de maneira expandida. A linguagem não se restringe ao campo da escrita de textos dissertativos, 
narrativos ou descritivos, por exemplo. A dança também não se resume à cadência de 
movimentos rítmicos corporais expressivos. Nesse sentido, o que seria dança? E o que seria 

 
* http://lattes.cnpq.br/7585761656458342  
 

https://www.youtube.com/user/sianearaujo
http://lattes.cnpq.br/7585761656458342
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linguagem? A dança e a linguagem se fundem? De que maneira? A proposta de resposta para 
essas perguntas está alicerçadas nas próprias experiências de produção e leitura das 
performances Tributo à Blanco, de Octávio Paz (2016); Entre Noches (2016) e das videodanças 
Sobre Muros e Jardins (2011), Sobre os Véus das Ninfas (2014), Naquela Tarde (2017) e 
Assombros (2020). Esta última se atém como escolha para desenvolver a análise proposta nesse 
trabalho à luz da semiótica de Charles Peirce – sobre os modos de ação dos signos - e da Teoria 
da metáfora conceptual - de George Lakoff e Mark Johnson.    
 
 
 1  A DANÇA COMO LINGUAGEM 
 

Estudiosos como Paz (1956), Langacker (1987), Nöth (1995) e Santaella (2005) 
relacionam a manifestação da linguagem ao pensamento e, portanto, ao conhecimento. Além 
disso, a linguagem não é exclusiva aos seres humanos. Animais possuem linguagem, uma vez 
que se comunicam e expressam sentimentos e desejos através de seus corpos (SINHA, 2001). 
O pensamento, por sua vez, não é fruto de uma mente que vagueia ao corpo, mas o pensamento 
também é parte dele (GIBBS, 2005). Corpo-pensamento é o primeiro ponto para se entender a 
dança como linguagem, uma vez que a dança é uma expressão do corpo. Nesse sentido, a dança 
é uma forma de se comunicar no e com o mundo (KATZ, 2005).  

Não é possível pensar em comunicação sem pensar em “fala”. Esta entendida aqui 
enquanto a relação do “eu” com o(s) “outro(s)” que gera sentidos e significados por meio dos 
signos (ARAUJO, 2015). Dessa forma, o movimento corporal é comunicante. Mas, como dito, 
a dança vai além disso. A dança envolve inúmeras possibilidades criativas e de composição e 
dançar envolve mais do que o simples movimento, pois a forma como alguém se desloca no 
espaço está relacionada com a maneira pela qual se pensa e olha para o mundo e esta, por sua 
vez, é modificada pelo mover corporal. A relação corpo-espaço-tempo é tecida em função das 
experiências prévias e adquiridas que irão se constituindo enquanto corpo que se comunica: 
consigo mesmo, com o outro e com o meio. Esse é um processo gerador de identidades, próprias 
e culturais. A maneira de se reconhecer e de se colocar no mundo. Em mesma potência em que 
se transforma o outro e o meio, criando uma rede de sentidos reflexos e mutantes em suspensão: 
de maneira espiralada (ARAUJO, 2018). 

Baseada na tríade da semiótica peirceana (primeiridade, secundidade e 
terceiridade1), Lúcia Santaella (2005) determina três matrizes para a linguagem e pensamento: 
a matriz sonora, a verbal e a visual. Para a autora, essas matrizes se relacionam entre si para 
constituírem a linguagem. No caso da dança, percebe-se que ela se caracteriza como linguagem 
a partir da identificação de suas matrizes: gestos e movimentos são signos visuais que ditam 
uma sonoridade, mesmo quando não se dança com acompanhamento sonoro, e possuem 
significação mesmo quando não há um texto escrito em um idioma específico, logo, também se 

 
1 Santaella é uma linguista brasileira que popularizou a semiótica de Peirce no país. Essa semiótica possui origem 
norte-americana e está alicerçada no processo de semiose ilimitada a partir da ação dos signos que se subdividem 
em três níveis de acordo com o processo de percepção: a primeiridade, secundidade e terceiridade. A grosso modo, 
a primeiridade se refere as sensações provocadas na relação com os signos. A secundidade relativo à 
presentificação sígnica, sua materialidade e a terceiridade enquanto a operação cognitiva mais próxima da “razão”: 
reflexivo (PEIRCE, 2008). 
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destaca a matriz verbal. Vale ressaltar que sua perspectiva não considera a matriz cinética, tão 
elementar no processo comunicativo. O que interessa notar, são as possibilidades de relação 
entre distintos elementos constituindo linguagens híbridas, como no caso da dança na tela - por 
isso, e não só por isso- quando integra dança, música e texto escrito.  

Lakoff e Johnson (2002) consideram o raciocínio analógico2 como percussor das 
relações de sentido. Para os autores, por meio da analogia desenvolvemos sistemas de 
reconhecimento sobre algo aparentemente estranho, mas que apropriamos desenvolvendo 
relações de semelhanças e diferenças. As semelhanças geram familiarizações, enquanto as 
diferenças preservam as singularidades por meio de interpretações específicas. Quando 
propomos uma escrita da dança, são feitas aproximações com o texto elaborado por meio de 
letras e símbolos próprios. Porém, sabe-se que a dança é uma escrita que possui outras 
características, as quais podem se relacionar com um texto escrito por diversas formas: pela 
aparência, pela semântica, pela multimodalidade, pela narrativa, etc. Para os autores, esse 
processo incorpora a Teoria da Metáfora Conceptual, uma vez que tais relações expressam 
sentidos e significados metafóricos – ainda que a metáfora represente a sistematização da 
experiência interpretada por meio da linguagem e expresse um pensamento, conceito ou 
concepção de uma coisa em termos de outra.  

As metáforas são construções culturais que se manifestam no cotidiano por meio 
das formas de representação da linguagem, tais como a fala oral, a escrita textual, a música, a 
dança, a pintura, o desenho, o filme, dentre outras. Suas formas de manifestação se dão de 
maneira a relacionar um domínio fonte da experiência a um domínio alvo. O domínio fonte (o 
veículo da analogia3) relativo à coisa em si e o domínio alvo (a própria analogia) enquanto o 
que se pretende ser compreendido. Esse processo é determinado pelas relações análogas entre 
os domínios, comparativamente. Na frase: Mariana é uma flor, temos que a comparação da 
Mariana a uma flor é o domínio fonte e as características atribuídas à flor identificadas na 
Mariana, que a conceitua como tal, é o domínio alvo. Tão logo, observam-se as relações de 
sentido que agregam características da Mariana à flor, tais como: a delicadeza, o perfume, a 
beleza e o encanto. Mas também diferenças, já que a flor é uma parte da planta e corresponde a 
outro ser vivo.  

A partir dessas premissas, apresenta-se, a seguir, uma breve análise da relação 
análoga (relações de semelhanças e diferenças) entre uma obra de própria autoria e a poesia em 
que foi baseada, considerando os sentidos e significados percebidos e interpretados nelas. Para 
tanto, foi escolhida a videodança Assombros4 (2020) baseada no poema homônimo de Olga 
Valeska para ilustrar essas relações. Nesse caso, as diferenças se apresentam na materialidade 
das obras (o poema e a dança) e seus sentidos literais, enquanto as semelhanças se encontram 
nas relações de sentido percebidos no tocante das leituras.  

   
 1.1  Dança e Poesia: analogias possíveis 
 

Esta parte se destina à proposta de leitura da obra Assombros, uma experimentação 

 
2 Agradeço ao Grupo de Estudos GEMATEC e ao Grupo de Pesquisa AMTEC do CEFET-MG essenciais para o 
desenvolvimento desse trabalho.  
3 Vide também Gino et al. (2006, p. 50).  
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fpbUJvQS1AM&feature=youtu.be. Acesso em: 28 out. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=fpbUJvQS1AM&feature=youtu.be
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em dança e vídeo realizada a partir da poesia que a intitula. Foi realizada em período de intensa 
quarentena em função das determinações sanitárias de isolamento e distanciamento social 
vividos em decorrência da pandemia da COVID-19, a qual ainda estamos passando.  

A escolha dessa leitura comparativa se deve em função da obra dispor, lado a lado, 
a dança e a poesia na tela. A videodança inicia com o cenário de uma janela, apresentando o 
título da obra, o nome da autora do poema e o nome da autora da videodança em sequência sob 
a trilha sonora Je peux entendre ta musique a travers la porte do músico Tyufyakin Konstantin5. 
Antes de finalizar a apresentação dos nomes, a bailarina começa a subir pela janela. À medida 
que ela vai se movimentando, a poesia segue. Os quadros abaixo buscam representar as fases 
do vídeo que dispõem o poema e a dança na tela: 

 

  

 
5 Disponível em: https://icons8.com/music. Acesso em 29 out. 2020.  

https://icons8.com/music
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FIGURAS.1: FRAMES DA VIDEODANÇA ASSOMBROS. 

FONTE: Acervo pessoal da autora, 2020. 
 
 
O poema “Assombros”6  faz parte da obra “Entre” de Olga Veleska (ainda não 

 
6  Publicado pela primeira vez na Coletânea de Poemas “Cumplicidade das Letras”, Homenagem a Affonso 
Romano de Sant’Anna, Autores Contemporâneos, em 2012, organizada por Bruno Ramos, que obteve a 
participação especial da poetisa Olga Valeska com essa obra adaptada para a referida homenagem ao poeta, 
acrescentando à ele: “Affonso, em mim também/ há algo imóvel e soterrado...”. A segunda publicação do poema 
foi na Antropologia “Em Todos os Ritmos da Poesia” comemorativa do III Encontro de Poetas da Língua 
Portuguesa, em 2016 (sem adaptação), organizada por Mariza Sorriso e Emanuel Lomelino.  
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publicado), uma coletânea de poemas que tem como propósito tratar sobre questões 
relacionadas aos processos internos do ser humano, como o campo psíquico. O poema traz à 
tona inquietudes da psique humana sob a ótica da poetisa, relacionando elementos e cenários 
do ambiente natural (pó, grão, abismo, formas do mundo, raízes, ruídos, sons e chamas) com 
questões humanas e corporais (destino, a beira do abismo, escuta, intraduzíveis, gestos, 
coreografados, corpos, invisíveis, lágrima). Aponta a relação incerta de um futuro que parece 
decadente e pouco esperançoso. O espaço “entre” se evidencia sob algo que está por vir, e é 
temeroso, incerto, ainda que evidente de maneira interna, sublime: pouco transparecido e 
aprisionado em si mesmo.   

Em mesmo sentido, observamos a bailarina que dança em uma janela. No vídeo, a 
bailarina segura nas grades da janela para subir e se assentar nela. Porém, ela realiza essa ação 
encurvando o tronco, olhando sempre para o horizonte em direção ao ambiente externo 
delimitado pelo espaço da janela. Os sentidos dos seus movimentos são complementados pelos 
efeitos visuais: há um rastro em transparência que a acompanha, de maneira fantasmagórica 
enfatizando os sentidos de passado e presente, que também ralentam seus movimentos. O futuro 
é apontado pela presença da bailarina olhando pela janela. A janela, nesse sentido, corresponde 
a essa duplicidade de sentido quando pode tanto representar o abismo quanto o horizonte.   

“Em meio ao pó um grão de destino à beira do abismo” traz a marca de uma 
realidade falida, mas que um detalhe, um único elemento, faz surgir uma esperança ao mesmo 
tempo em que ela pode desabar a qualquer momento: entre a glória e a ruína. O que virá? Na 
dança, a bailarina parece se lamentar, estar em dor, receosa, ao mesmo tempo que se apega na 
janela, apoiada sob a luz reluzente do horizonte, ao mesmo tempo em que parece estar frente a 
uma realidade prestes a desabar.  

“Escuta absoluta do silêncio das formas do mundo” apresenta o sentido da audição 
sendo aguçado pelo o que seria inaudível: o som silencioso das formas do mundo. Exalta, uma 
vez mais, a condição de algo inacabado, pouco evidente: o som que não se escuta, mas que 
existe no silêncio, ainda que se transpareça nas formas. As formas do mundo também são 
imagens avistadas, sendo a visão o sentido agora aguçado e relacionado aos ouvidos: formas 
sonoras inaudíveis. Para a matemática, as formas do mundo são geométricas, por isso mesmo 
planas (bidimensionais) e não planas (tridimensionais) – retas, curvas, pontilhadas, contínuas. 
Em mesma medida, a forma dos “sons” que também são matéria (as ondas sonoras) se 
propagando de diferentes formas em movimentos imagéticos, como e sendo em igual medida, 
as formas do mundo. Um som sugere uma forma, e uma forma sugere um som. Nesse contexto, 
o corpo se embala nas formas e geram sonoridades, mesmo que inaudíveis: o corpo é forma e 
som. Nessa parte do vídeo, a bailarina continua se erguendo na janela, porém, agora, 
chacoalhando sua cabeça como se estivesse negando algo ao mesmo tempo que em se apresenta 
em estado de frenesi, sob um ritmo mais acelerado. O silêncio gera paz, mas também gera 
angústia diante do incomunicável, do vazio, e da solidão: uma bailarina só presa em seu 
território: presa em si mesma. Há algo dentro de si. Há algo entre o dentro e o fora: mas o que 
lhe assombra? 

Pode-se pensar em uma analogia da leitura da estrofe “As raízes crescem em ruídos 
intraduzíveis” com a leitura da dança uma vez que a bailarina se encontra “presa”, cria raízes, 
e ela se fixa naquele posto, quando sossega, para, olha - mantém fixo o seu olhar para o 
horizonte – e assenta na janela. Até esse momento lhe acompanham os efeitos de rastro da 
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imagem enquanto ela se movimenta também sob o efeito de slow motion (menor velocidade de 
frames por segundo de transmissão): o que lhe assombra? Mas se as raízes crescem em ruídos 
que não se traduzem, tais raízes não são consistentes. O intraduzível é assombroso. A metáfora 
da raiz, nesse sentido, reitera a duplicidade semântica do poema: estabelecer identidades 
incertas. Os ruídos se caracterizam como sons incômodos, esboçado de sentidos, e significados 
desconfortáveis. Nesse sentido, “raízes crescendo em ruídos intraduzíveis” aponta para algo 
que se encontra fora da zona de conforto, na inquietude, diante do que está pouco estabelecido 
e incerto. Da mesma forma, se encontra a bailarina quando muda constantemente de posição, 
mas olha para fora de maneira contemplativa – entre a glória e a ruína; a paz e o rebuliço; o 
perene e a dúvida.  

Na estrofe “Sons e gestos coreografados em corpos invisíveis” tem-se uma relação 
evidente com a dança: a sonoridade e a gestualidade coreografada! No entanto, essa relação se 
desfaz quando o corpo perde sua visibilidade: novamente o “quase” acontece, a evidente dança 
some, ficam apenas suas sensações, memórias e sonoridades. Na dança, a bailarina sentada na 
janela realiza um movimento de developpé7 do balé clássico, dirigindo a perna direita e o olhar 
nesse instante para dentro. Esse movimento atenua o sentido coreográfico, uma vez que ressalta 
um passo de balé, porém, a parte seguinte deixa por dar evidência ao corpo, e a dança é das 
imagens, mais especificamente, da multiplicação gradativa das telas no vídeo: de uma para duas, 
para quatro, para seis e para nove - nesse momento não há projeção de texto do poema. O corpo 
da bailarina se torna invisível frente ao efeito estético do vídeo.  

Sua dança se apresenta “coreografada” para outros corpos inexistentes, visto que a 
multiplicidade é de um mesmo corpo em termos de outros corpos: a multiplicidade carrega o 
sentido de unidade. Por esse viés, segundo a etimologia grega de coreografia, tem-se a junção 
da palavra coreia (χορεία) que significa uma dança em “coro”, formando uma unidade de corpos 
em uma dança circular, e grafia (γράφειν) relativo à escrita. Tão logo, coreografia é a escrita 
dos corpos que dançam em unidade e sua circularidade pode ser percebida no vídeo pelo efeito 
invertido de redução do número de telas (1 para 2 para 4 para 6 para 9 e volta: 9 para 6 para 4 
para 2 para 1). 

Historicamente, a palavra coreografia se referiu também à forma de registro da 
dança elaborada em um tempo precário para se realizar tal ação, tão logo, foi caracterizada ao 
que se reconhece como notação coreográfica: uma forma particular de redigir a dança no papel. 
Nesse sentido, os corpos da coreografia também são invisíveis, uma vez que na notação (ou 
coreografia) tem-se apenas os traços gráficos que traduzem o movimento. Atualmente, 
coreografia se refere à composição em dança. No vídeo, essa composição é evidenciada pelo 
instante em que a bailarina dança na janela com a tela multiplicada 9 vezes e sem o 
acompanhamento das frases do poema. Além disso, como a obra se caracteriza como 
videodança, a composição se dá pela relação com os elementos de edição do vídeo aqui já 
descritos, incluindo a música, possibilitados pelo aplicativo de celular youcut (disponível no 
Google Play).  

Por fim, em “E o mundo se desfaz numa única lágrima (em chamas)” tem-se que a 
estrofe reforça a ideia de unidade, por ser a lágrima de um capaz de desfazer o mundo. Ao 

 
7 Movimento de dobrar e estender o joelho de uma das pernas com flexão de quadril em máxima amplitude possível, 
mantendo o pé em flexão plantar (ponta de pé) da perna estendida e os fêmures em rotação externa. (BERTONI, 
1992). 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

65 

mesmo tempo em que a lágrima em chamas evapora, evidenciando a relação ocorrência-não 
ocorrência, o quase, o entre, o prestes a ocorrer, sobre algo que permanece interno: nas 
entranhas. Na dança, a bailarina volta para seu estado de solidão sendo o único corpo (humano) 
presente na tela. Ela assenta, se debruça e fecha os olhos permanecendo o rosto voltado para 
fora de seu recinto. Nesse instante, se manifesta outro espaço “entre”: o do abrir e fechar os 
olhos. O mundo se faz e se desfaz de acordo com a forma com o que se olha para ele. O mundo 
pode se fazer diante do que se vê e se desfazer quando lhe é negado o olhar, sendo a janela uma 
metáfora dessa intercessão (de abrir e fechar para olhar ou não-olhar). Ao mesmo tempo, a 
bailarina repousa diante de algo talvez acabado e fadigado, aparentando se conformar e esperar 
(pelo o que não se sabe ao certo).   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O corpo na tela é atravessado por linguagens comunicantes que expressam sentidos 
e significados dançantes no contexto da videodança. Nesse contexto, pretendeu-se estabelecer 
relações entre a dança e a poesia evidenciando uma escrita poético-corporal frente à leitura da 
obra Assombros (2020) de própria autoria. Dessa forma, importa também destacar o aspecto da 
experiência de interpretação e composição de uma dança virtual: orquestrada pelos aparatos 
tecnológicos; ainda que a tradução em corpo do poema base seja uma relevante consideração.  

A experiência de tradução em dança de textos redigidos, como o poema 
“Assombros”, deflagra questões de um “pensamentomovimento” do corpo que merecem 
estudos mais aprofundados, apontando as seguintes questões: de que maneira se dá o 
acontecimento da dança, nesse sentido? Como ela se integra à videodança? Há um caminho 
metodológico e sistemático disponível? De fato, os processos de experimentação em dança-
poesia-tecnologia são indispensáveis e se manifestam como ponto de partida para futuros 
trabalhos. Os processos de leitura comparativa entre o poema e a dança na tela, sob o viés da 
analogia, também trazem relevantes considerações.  

Por fim, sob esse aspecto, é importante destacar que a analogia estabelecida sobre 
a obra Assombros, nesse sentido, demarca um domínio fonte (veículo da analogia) dado pelos 
próprios signos enunciados na videodança sobre um domínio alvo (a analogia em si) que 
corresponde à sua poética enfatizada na leitura pelas relações, ainda que subjetivas, de 
semelhança e diferença entre o poema e a dança na tela. Nesse caso, tais relações comparativas 
são estabelecidas de maneia mais complexa sobre o sentidos do poema (que passeiam entre o 
literal e o abstrato) para os presentes na dança (também literal e abstrato) formando uma tríade 
de relações entre os sentidos a saber: da materialidade das obras (a letra e o gesto), do sentido 
literal (sígnico) e do sentido abstrato (poético-corporal).  
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1.1.4 COLÓQUIO: CIÊNCIAS DA DANÇA: INTERFACES 
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RESUMO: Toda mulher fértil sabe que, uma vez por mês, alterações hormonais em seu corpo 
a permitem engravidar ou menstruar. Contudo, poucas pessoas sabem que essas alterações 
podem influenciar outros órgãos que não estão relacionados com a reprodução. Mesmo que 
grande parte dos estudos científicos sejam realizados com participantes do sexo masculino, 
devido a uma possível influência dos hormônios femininos no desempenho de inúmeras 
variáveis estudas, ainda não está claro na literatura como as ações secundárias dos hormônios 
femininos afetam estas variáveis e consequentemente o desempenho em diferentes atividades. 
Desta forma, resultados de pesquisas científicas nas áreas das ciências do esporte visando o 
treinamento e a melhora do desempenho nem sempre representam a realidade para praticantes 
do sexo feminino. Essa defasagem ainda é mais significativa quando a atividade em questão 
conta com muitos praticantes do sexo feminino, como a dança e as ginásticas. O objetivo 
deste artigo é levantar a literatura sobre o que é o ciclo menstrual, como a variação dos 
hormônios femininos acontecem e possíveis influências dessa variação hormonal no 
desempenho dos saltos e da flexibilidade, movimentos cruciais para o desempenho na dança e 
nas ginásticas. 
PALAVRAS-CHAVE: Ciclo menstrual. Desempenho na dança. Bailarinos. Treinamento. 
Hormônios femininos. 
 
 
ABSTRACT: Every fertile woman knows that, once a month, hormonal body changes allow 
pregnancy or menstruation to happen. However, it is not clear if these changes can alter other 
organs that are not related to reproduction. Although most scientific studies are performed 
mostly with male participants due to a possible influence of female hormones on the 
performance of the studied variables, it is still not clear in the literature how secondary actions 
of female hormones affect these variables and consequently performance in different 
activities. In this way, results of scientific research in the areas of sports sciences, training and 
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performance improvement, among others, do not always represent the reality for female 
practitioners. This gap is even more substantial when the activity in question has many female 
practitioners, such as dance and gymnastics. This article is aimed to review the literature on 
what the menstrual cycle is, how the variation of female hormones happen and possible 
influences of this hormonal variation on the performance of jumps and flexibility, movements 
that are crucial for performance in dance and gymnastics. 
KEYWORDS: Menstrual ciclo. Dance performance. Dancers. Training. Female hormones. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 
 Quando o ciclo menstrual é o assunto a ser tratado é esperado que toda mulher 
saiba sobre o que está sendo falado, afinal, toda mulher fértil deve saber que, uma vez por 
mês, alterações hormonais em seu corpo a permitem engravidar ou menstruar. Contudo, esta 
não é a realidade. Mesmo após ter ensinado psicologia da mulher por mais de 30 anos a autora 
Chrisler (2013) ainda se surpreende com a falta de informação ou desinformação sobre o 
assunto e culpa a estigmatização e o tabu (CHRISLER, 2011;2013) em que esse assunto é 
tratado. Há ainda, menos conhecimento sobre se, ou como essas alterações hormonais podem 
influenciar outros órgãos que não estão relacionados com a reprodução.  
 Mesmo quando o ciclo menstrual não é o foco, grande parte dos estudos 
científicos são realizados apenas com participantes do sexo masculino HOLDCROFT, 2007; 
LIU e DIPIETRO MAGER; 2016; FELDMAN et al.,2019) e uma das justificativas é a 
possível influência dos hormônios femininos no desempenho de inúmeras variáveis estudas. 
Ainda não está claro na literatura, contudo, como as ações secundárias dos hormônios 
femininos afetam estas variáveis e consequentemente o desempenho em diferentes atividades.  
 Desta forma, resultados de pesquisas científicas nas áreas das ciências do esporte 
visando o treinamento e a melhora do desempenho, assim como em outras áreas de pesquisa 
(FELDMAN et al., 2019), nem sempre representam a realidade para praticantes do sexo 
feminino. Essa defasagem na representação do sexo feminino em pesquisas ainda toma mais 
peso quando a atividade em questão conta com um grande número de praticantes do sexo 
feminino, como a dança e as ginásticas, que acabam baseando seus treinamentos em 
resultados que, provavelmente, não estão de acordo com a realidade da maioria da sua 
população.  
 O objetivo deste artigo é levantar a literatura sobre o que é o ciclo menstrual, 
como a variação dos hormônios femininos acontecem e possíveis influências dessa variação 
hormonal no desempenho dos saltos e da flexibilidade, movimentos cruciais para o 
desempenho na dança e nas ginásticas (PESSALI-MARQUES, 2020). 
 
 
 1  O QUE É O CICLO MENSTRUAL  

 
                  O ciclo menstrual é o nome científico dado às alterações fisiológicas que ocorrem 
nas mulheres férteis, decorrentes das variações das concentrações sanguíneas dos hormônios 
femininos, principalmente estrogênio e progesterona (ATRAUSS E BARBIERI, 2013). Esse 
ciclo reprodutivo da mulher acontece todo mês para preparar o corpo para a gravidez, e 
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quando esta não ocorre, o endométrio (membrana interna do útero) se desprende. Desta forma, 
a menstruação é o nome dado para a descamação das paredes internas do útero quando não há 
fecundação.  
 O primeiro dia da menstruação é considerado o início do ciclo que dura até o 
primeiro dia da próxima menstruação JUKIC ET AL., 2007). O início de uma menstruação é 
considerado o primeiro de aproximadamente dois dias consecutivos de sangramento, nos 
quais pelo menos um deva ser mais intenso do que manchas JUKIC ET AL., 2007). Cada 
ciclo é dividido em três fases: folicular, ovulatória e luteal (TEIXEIRA ET AL., 2012; BELL 
ET AL., 2014). A fase folicular vai da menstruação à ovulação (FRANCOVICH E LEBRUM, 
2000) ocorrendo aproximadamente de três a sete dias após o início do ciclo menstrual. 
Espera-se nesta fase que os níveis de estrogênio e progesterona estejam baixos (HEITZ AT 
ALL., 1999; FRANCOVICH E LEBRUM, 2000; SHULTZ ET AL., 2004). A ovulação ocorre 
quando o óvulo (ou dois óvulos no caso de gêmeos fraternos) é liberado por um dos ovários 
(TEIXEIRA ET AL., 2012) e é seguida pela fase lútea (FRANCOVICH E LEBRUM, 2000) 
que dura até o início da próxima menstruação. A fase lúeta acontece em aproximadamente 
sete dias após a ovulação, se o ciclo menstrual for regular e com base em uma média de 28 
dias KARAGEANES ET AL., 2000) (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1: NO PRIMEIRO DIA DO CICLO MENSTRUAL, OS NÍVEIS DE ESTROGÊNIO E 
PROGESTERONA ESTÃO BAIXOS. BAIXOS NÍVEIS DE ESTROGÊNIO E PROGESTERONA SINALIZAM À 
GLÂNDULA PITUITÁRIA PARA PRODUZIR O HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH). FSH INICIA 
O PROCESSO DE MATURAÇÃO DE UM FOLÍCULO. O FOLÍCULO PRODUZ MAIS ESTROGÊNIO PARA 
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PREPARAR O ÚTERO PARA A GRAVIDEZ. NA OVULAÇÃO, GERALMENTE POR VOLTA DOS DIAS 12 A 14, 
OS NÍVEIS AUMENTADOS DE ESTROGÊNIO DESENCADEIAM UM AUMENTO ACENTUADO DO 
HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) PRODUZIDO PELA GLÂNDULA PITUITÁRIA, CAUSANDO A 
LIBERAÇÃO DO ÓVULO DO FOLÍCULO. O FOLÍCULO ROMPIDO (CORPO LÚTEO) AGORA SECRETA 
PROGESTERONA E ESTROGÊNIO PARA CONTINUAR A PREPARAR O ÚTERO PARA A GRAVIDEZ. SE O 
ÓVULO NÃO FOR FERTILIZADO, OS NÍVEIS DE ESTROGÊNIO E PROGESTERONA CAEM E, NO DIA 28, 
COMEÇA A MENSTRUAÇÃO (SHOUPE E KJOS, 2006). 
                                                               FONTE: Acervo próprio. 
 
                  É comumente aceito que a duração do ciclo menstrual regular seja em média de 28 
dias (MELEGÁRIO ET AL., 2006; TEIXEIRA ET AL., 2012). Contudo, este número é 
normalmente entendido pela população como um valor alvo, fazendo com que qualquer 
variação ao redor deste número classifique o ciclo como irregular, camuflando o real 
significado desta informação. Em um estudo analisando 30 anos de dados direcionados ao 
estudo das características temporais do ciclo menstrual humano, concluiu-se que, apesar da 
média estatística ser de aproximadamente 28 dias, há uma variação substancial ao redor desta 
média (TREOLAR ET AL., 1967). 
 Cada mulher tem sua própria tendência central e variação que muda com a idade e 
outros fatores, sendo a variação um comportamento mais comum do que a regularidade entre 
os ciclos (TREOLAR ET AL., 1967). Fehring et al. (2006) coletou informação em 1060 
ciclos em 140 mulheres jovens com idade média de 29 anos que reportaram ter ciclo 
menstrual regular e encontrou 95% dos mesmos variando entre 22 e 36 dias, resultado 
corroborado por outros autores. Desta forma, foi concluído que mesmo que a duração entre o 
ciclo mais longo e o ciclo mais curto varie até 9 dias, os ciclos ainda seriam considerados 
dentro dos intervalos normais.  
                   A duração do ciclo pode ser afetada por fatores como estresse  (HATCH ET AL., 
1999; YAMAMOTO ET AL., 20089), dieta  (PIRKE ET AL., 1986; SCHWEIGER ET AL., 
1987), jet lag (MAHONEY, 2010), exercício (KEIZER E ROGOL, 1990), índice de massa 
corporal (VAN HOOFF ET AL., 1998; Yamamoto et al., 2009), métodos contraceptivos 
(HILLARD, P. A., 2014) e até consumo de álcool (BECKER, 1994) e cigarros (WINDHAM 
ET AL., 1999).  
 Também é esperada variação de acordo com a idade das mulheres, sendo que 
mulheres dos 25-35 anos se aproximam mais do intervalo 28-35 dias. Em adolescentes, por 
exemplo, por volta do período da menarca (HICKEY E BALEn, 2003), a variação pode ser 
entre 21 e 45 dias (HILLARD, P. J. A., 2014). Um dos motivos dessa irregularidade é a não-
ovulação em todos os ciclos, denominada de ciclos anovulatórios, que também podem 
acontecer em lactantes e ao se aproximar da menopausa (O'CONNOR ET AL., 2001; AL-
FOZAN ET AL., 2019). 
 
 1.1  Como o ciclo menstrual acontece?  
 
 O processo endócrino de ovulação começa com o hipotálamo ativando a glândula 
pituitária para secretar o hormônio folículo-estimulante (FSH). O FSH estimula os ovários a 
aumentarem de tamanho e a desenvolverem um óvulo dominante. Este óvulo dominante é 
responsável pela liberação de grande quantidade de estrogênio, que inibe o FSH, estimula o 
hormônio luteinizante (LH), afina o muco cervical e torna as paredes uterinas mais espessas 
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para a implantação de um embrião fertilizado (maturação do endométrio superfície) 
(FRANKOVICH E LEBRUN, 2000; HENNEFER E LAESON, 2009).  
 O LH é produzido pela glândula pituitária e atua no ovário para liberar o óvulo 
dominante e desenvolvido (HENNEFER E LAESON, 2009). Após essa liberação (também 
conhecida como ovulação), o nível de estrogênio no sangue cai para aproximadamente 50% 
do nível máximo.  
 Além disso, o ovário produzirá grandes quantidades de progesterona 
(FRANKOVICH E LEBRUN, 2000; HENNEFER E LAESON, 2009). A progesterona 
aumenta a nutrição do útero e relaxa as paredes musculares para aceitar um embrião. Quando 
ocorre a fertilização, os níveis de estrogênio e progesterona permanecem intactos, preparando-
se para a incorporação do embrião desenvolvido. Quando a fertilização não ocorre, o nível de 
progesterona cai interrompendo essa nutrição e causando a desintegração e o desprendimento 
das paredes, conhecido como fluxo menstrual (FRANKOVICH E LEBRUN, 2000; 
HENNEFER E LAESON, 2009). Se ambos os níveis de estrogênio e progesterona caem, o 
hipotálamo detecta isso e o ciclo começa novamente (Figura 2).  
 
 
 
 
 

FIGURA2:MECANISMOS DE FEEDBACK NEGATIVO E POSITIVO NA REGULAÇÃO HORMONAL 
FEMININA. 

FONTE: Moreira (2015) 
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 2  QUAL A INFLUÊNCIA DO CICLO MENSTRUAL NA DANÇA? 
 
 A variação da concentração dos hormônios femininos também afeta órgãos que 
podem não estar diretamente relacionados ao sistema reprodutor (Tabela 1). É o que 
consideramos ações secundárias. Tabela 1: Ação Principal e secundária dos principais 
hormônios femininos 
 

 
TABELA 1: AÇÃO PRINCIPAL E SECUNDÁRIA DOS PRINCIPAIS HORMÔNIOS FEMININOS 

 FONTE: Elaboração própria. 
 
 

Com todos esses efeitos secundários causados pela variação do estrogênio e da 
progesterona, espera-se que essa interação possa, por sua vez, influenciar o desempenho no 
exercício (XANNE E DE JONGE, 2003), portanto, o desempenho de dança. O efeito 
potencial das flutuações hormonais durante o ciclo menstrual no desempenho do exercício é 
mais provável de ser encontrado durante as fases com níveis hormonais significativamente 
diferentes (XANNE E DE JONGe, 2003).  

Apesar da escassez de estudos sobre a influência dessas ações primárias e 
secundárias no desempenho de bailarinas, hipóteses podem ser levantadas. Receptores de 
estrogênio e progesterona foram encontrados nos tecidos conjuntivos e no músculo 
esquelético, afetando diretamente as características da unidade músculo-tendão (UMT) ao 
longo das fases do ciclo menstrual. A presença de níveis aumentados de estrogênio 
(diminuindo a rigidez muscular) e/ou progesterona (aumentando rigidez muscular) pode 
impactar a velocidade de encurtamento muscular, o ângulo de inserção do fascículo muscular 
(em repouso e durante a contração), afetando em última análise a capacidade de produção de 
força. 

Estudos de salto demonstraram que a rigidez mecânica pode ser benéfica para 
saltar mais alto (FARLEY ET AL., 1991), e, relacionada à flexibilidade, a rigidez muscular 
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está associada à resistência ao alongamento bem como à capacidade de absorver energia 
potencial elástica (energia) (MARSHALL ET AL., 2011; BLAZEVICH ET AL., 2012; 
CABIDO ET AL., 2014). Dessa forma, é esperado que bailarinos com maior rigidez na UMT 
tenham melhor desempenho nos saltos, mas ao mesmo tempo, essa rigidez pode interferir no 
desempenho de movimentos que exijam flexibilidade ativa (como developpés), uma vez que 
está associada à resistência ao alongamento. Por outro lado, o bailarino que apresenta menor 
rigidez muscular conseguiria atingir maior amplitude de movimento para o mesmo torque 
aplicado, porém com menor desempenho nos saltos, uma vez que seu músculo é capaz de 
armazenar menos energia potencial elástica. 

Estudos sobre a influência nos níveis hormonais circulantes de estrogênio e/ou 
progesterona no desempenho concluíram que os mesmos podem afetar a rigidez muscular 
(Uldbjerg E ULMSTEN, 1990). O aumento da frouxidão articular (músculos menos rígidos) é 
exacerbado na ovulação (ONAMBÉLÉ ET AL, 2007).  

A UMT com rigidez reduzida (UMT mais complacente) permitiria maior 
deformação do tendão para forças equivalentes aplicadas (ONAMBÉLÉ ET AL, 2006 e 
ONAMBÉLÉ ET AL, 2007). Corroborando esta suposição, maior frouxidão articular foi 
encontrada em populações com maior nível de lesões do no ligamento cruzado anterior 
(Kramer et al., 2007). Essa maior frouxidão durante a fase ovulatória pode afetar a função 
articular dinâmica devido às diminuições correspondentes na pré-ativação dos músculos para 
preparar a articulação para a aplicação de forças externas (BELL E JACOBS, 1986) e no 
controle da posição articular no espaço (SHULTZ et al, 2004). 

Foi encontrado também que tanto o estrogênio endógeno quanto o exógeno 
podem afetar os riscos de lesão, modificando a composição estrutural dos ligamentos e 
tendões, portanto, alterando as propriedades mecânicas (HANSEN et al, 2013). Uma taxa de 
síntese de colágeno de tendão mais baixa somado a renovação geral de colágeno de tendão 
também mais baixa podem aumentar a possibilidade de haver ligações cruzadas de colágeno 
intra e intermoleculares e, assim, aumentar a rigidez do tendão e, consequentemente, a 
resistência contra rupturas (HANSEN et al, 2013).  

Corroborando autores que sugerem que o estrogênio pode causar uma frouxidão 
articular no tendão (ZAZULAK et al, 2006) estudos que analisaram um ciclo menstrual 
completo encontraram um aumento no nível de lesão do LCA na fase pré-ovulatória 
(HEWETT ET Al., 2007), na fase folicular inicial (SLAUTERBECK ET al., 2002) ou 
próximo à ovulação (WOJTYS ET AL., 1998; WOJTYS ET AL., 2002). Zazulak et al, 2006, 
encontraram maior flacidez do joelho nos dias 10-14 em comparação com os dias 15-28 do 
ciclo menstrual. Os dias 1-9 exibiram os maiores valores de rigidez do joelho. Acredita-se que 
uma UMT mais rígida aumenta a taxa de desenvolvimento de força, o que ajudaria em 
eventos que requerem produção máxima de força em períodos muito curtos.  

Pessali-Marques (2020) encontrou uma correlação negativa entre progesterona e 
flexibilidade e uma correlação negativa de estrogênio e variáveis de salto. Esses resultados 
estão de acordo com o papel que os hormônios são sugeridos para desempenhar. Tanto o 
estrogênio quanto a relaxina foram associados ao aumento da complacência da UMT, 
enquanto a progesterona, por outro lado, foi associada ao aumento da rigidez muscular. 
Curiosamente, a relaxina, um outro hormônio feminino secretado principalmente durante a 
gravidez, foi correlacionada com ainda mais variáveis  do que o estrogênio ou progesterona e 
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foi o único hormônio que apresentou uma diferença significativa na variação entre as fases 
ovulação/folicular e lútea/folicular, destacando seu papel importante na frouxidão da UMT 
mesmo fora do período de gravidez. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Estudos clínicos ainda precisam ser realizados para comprovar a eficiência do 
controle das fases do ciclo menstrual no desempenho do treinamento de flexibilidade e saltos. 
Contudo, com base nas informações revisadas neste estudo, hipóteses para adequação do 
treino de praticantes do sexo feminino podem ser levantadas. 

Se os hormônios do ciclo menstrual podem afetar a rigidez e a rigidez pode afetar 
a flexibilidade e as capacidades de salto, é importante saber em que fase a bailarina/atleta se 
encontra para que treinamentos adequados sejam planejados, mas também para que haja o 
controle de expectativas de desempenho monitoradas pelo autoconhecimento.  

Perto da ovulação quando há um pico de estrogênio seria o momento ideal para 
alongar devido a diminuição da rigidez muscular, considerando também que estudos 
comprovam que pessoas menos rígidas tem um maior aumento da flexibilidade do que 
pessoas mais rígidas (BLAZEVICH ET AL., 2012; PESSALI-Marques et al., 2020) para a 
mesa intensidade de treinamento.  

O mesmo período, contudo, não seria adequado para treinar saltos de forma 
intensa, pois o aumento da complacência poderia influenciar na habilidade dos tendões em 
suportar o impacto do retorno de um salto, por exemplo. Considerando que músculos mais 
rígidos conseguem acumular mais energia potencial elástica que seria utilizada para os saltos 
raciocínio similar pode ser feito no período em que a progesterona está no pico, durante a fase 
lútea, onde seria vantajoso treinar os saltos e evitar treinamentos de flexibilidade. 
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RESUMO: Como a ameaça iminente o COVID-19 continua a varrer o globo, os estúdios de 
dança são fechados, as apresentações canceladas e as turnês suspensas. Bailarinos de modo 
universal estão coletivamente em estado de inércia em suas casas., trazendo consigo 
sentimentos e transtornos psicológicos como depressão, estresse e ansiedade que vem 
preocupando os profissionais da área da saúde mental que ajudam e cuidam dando suporte a 
estes bailarinos. Assim o objetivo deste trabalho foi analisar as orientações dos profissionais da 
saúde mental para bailarinos em tempo de pandemia. Foi realizado uma análise qualitativa 
observatório através da fala de profissionais da área da saúde mental, cujo dados foram 
coletados através da busca em sites que tratam do cuidado mental de bailarinos em tempo de 
pandemia. Conforme as orientações dos profissionais da saúde se faz necessário uma conexão 
social através dos aplicativos e plataformas online, a criação de uma nova rotina, a ampliação 
de sua identidade e pôr fim a criação de metas e motivação para prosseguir neste tempo de 
pandemia. Através destas orientações conclui-se que se seguidas os bailarinos alcançarão uma 
melhora na qualidade de vida trazendo eficácia e bem-estar físico e psíquico neste tempo de 
pandemia. 
PALAVRAS-CHAVE: Bailarinos. Saúde mental. Pandemia. 
 
ABSTRACT: As an imminent threat, COVID-19 continues to sweep the globe, dance studios 
are closed, as canceled performances and as suspended tours. Dancers in a universal way are 
collectively in a state of inertia in their homes., Bringing with them feelings and psychological 
disorders such as depression, stress and anxiety that has been worrying the mental health 
professionals who care and give support to these dancers. Thus, the objective of this work was 
analyzed as guidance from mental health professionals for dancers in times of pandemic. A 
qualitative observatory analysis was carried out through the speech of professionals in the 
mental health area, whose data were collected through the search on websites that deal with the 
mental care of dancers in a pandemic time. According to the guidelines of health professionals, 
a social connection is necessary through online applications and platforms, the creation of a 
new routine, the expansion of your identity and, finally, the creation of goals and motivation to 
continue in this time of pandemic. All of these guidelines conclude that if followed, the dancers 
will achieve an improvement in the quality of life, bringing effectiveness and physical and 
psychological well-being in this time of pandemic. 
KEYWORDS: Dancers. Mental health. Pandemic. 
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INTRODUÇÃO  
 

Como a ameaça iminente o COVID-19 continua a varrer o globo, os estúdios de 
dança são fechados, as apresentações canceladas e as turnês suspensas. Estudos tem demostrado 
que os obstáculos psicológicos mais desafiadores que os bailarinos enfrentam no dia a dia sendo 
estes referentes as suas lesões  e suas transições, devido à grande expectativa de excelência 
artística, pressão para manutenção do corpo magro, treinos exaustivos, intensa competição 
profissional e falta de segurança no emprego, os bailarinos são expostos a grandes doses de 
ansiedade e estresse (ADAM et al., 2004). 

As  experiências no ciclo de vida de cada dançarino de uma forma individualizada,  
como por exemplo a  incidência de distúrbios alimentares como anorexia e bulimia 
(STRETANSKI et al., 2002), devido à exigência estética de um corpo magro, é comum a 
ocorrência da tríade da mulher atleta, sendo frequentes transtornos alimentares (TOLEDO et 
al.,2005), além da exigência da perfeição dos movimentos repercute totalmente na saúde mental 
do bailarino, como a depressão, ansiedade (BOLLING;PINHEIRO;2010) e o estresse 
ocasionando efeitos negativo sobre a performance dos bailarinos ( MILLER ;2006). 

Além disso a energia intelectual e emocional. criam sentimentos que pode levar à 
depressão e outros problemas de saúde mental. neste tempo de pandemia o isolamento gera o 
medo da incapacidade de continuar dançando ou uma crise de identidade como dançarino, 
distanciando do grupo social trazendo assim a incerteza sobre o futuro. 

Devido a pandemia do Corona vírus e sua proliferação, parece que os bailarinos de 
modo universal estão coletivamente em estado de inércia em suas casas. Trazendo consigo 
sentimentos e transtornos psicológicos que vem preocupando os profissionais da área da saúde 
mental que ajudam e cuidam dando suporte a estes bailarinos.  

O isolamento social e as ocorrências na atualidade devido o COVID-19 se torna 
uma ameaça ao bem-estar físico de nossa comunidade global, podendo assim representar uma 
crise de saúde mental para nossa comunidade de dança. Desesperado por respostas que possam 
ajudar os dançarinos a navegar neste tempo incerto, observar a fala de profissionais da área da 
saúde que cuidam da saúde mental de dançarinos podem ser benéficos para os bailarinos  a 
entender melhor   as estratégias de enfrentamento que podem ajudar os bailarinos em tempo de 
pandemia. 
 
 
1. OBJETIVO 
 

Analisar as orientações dos profissionais da saúde mental como estratégias de 
enfrentamento para bailarinos em tempo de pandemia.  
 
 
2. METODOLOGIA 

 
Foi realizado uma análise qualitativa observatório através da fala (entrevistas) de 

profissionais da área da saúde mental que atende bailarinos o com o foco no comportamento 
psicológico dos bailarinos em tempo de pandemia, do ponto de vista do profissional da saúde, 
utilizando a observação naturalista e não controlada. 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

81 

A amostra foi constituída por psicólogos e psiquiatras que atendem bailarinos 
profissionais. Foi realizada uma busca em sites que tratam do cuidado mental de bailarinos em 
tempo de pandemia, o qual os profissionais da área da saúde mental em uma entrevista orientam 
ações que podem auxiliar os aspectos psicológico de seus pacientes em tempo de pandemia de 
forma generalizada. 

As falas dos profissionais da saúde foram analisadas segundo o método de análise 
de conteúdo proposto por Bardin (1977). Foi escolhido este método, por ser muito assertivo no 
meio acadêmico, aquém de ser uma maneira de analisar com a cuidado a fala dos psicólogos e 
psiquiatras que participaram desta pesquisa. O objetivo da análise de conteúdo é dividir as falas 
dos profissionais da saúde mental em categorias e temas, de tal forma que no final dessa 
minuciosa categorização das falas possam ser realizadas generalizações e reflexões teóricas 
sobre o observado. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os profissionais de saúde mental compartilharam os seguintes temas comuns entre os 
problemas que os dançarinos podem estar enfrentando atualmente:  
 
3.1 A necessidade de conexão social 
 

 As vidas dos bailarinos estão profundamente entrelaçadas com a comunidade de 
outros dançarinos e professores. O isolamento pode ser particularmente desafiador para os 
dançarinos navegarem emocionalmente e pode levar à depressão (Bolling et al.,2010), estresse 
e ansiedade GASPARINI et al., 2012).  
 
 

“Estenda a mão aos outros - isole-se fisicamente, mas não emocionalmente. 
O apoio social vem não apenas emocionalmente, mas na forma de informação. 
Temos sorte de ter as redes sociais e a internet, portanto, mantenha contato 
com os colegas e forneça informações sobre encerramentos, audições etc. 
Precisamos estar totalmente cientes do número significativo de pessoas que 
moram sozinhas ou que podem ter condições de vida mais precárias. 
Identifique um colega ou colega que pode não ter alguém em casa e certifique-
se de manter contato com ele por telefone ou online.”Dra Lucie Clements, 
psicóloga da dança , professora sênior de psicologia na Universidade de 
Chichester, Reino Unido. 
  
“Fique atento a quanto tempo é gasto ouvindo ou lendo as notícias e não se 
concentre demais no negativo. Vá contra o desejo de se concentrar nos 
aspectos de sua vida que foram colocados em espera e olhe para este 
momento como uma oportunidade de se concentrar na gratidão e na 
autocompaixão. Lembre-se, embora possa haver distância física, todos nós 
estamos vivenciando esse tempo juntos, o que pode fortalecer nosso vínculo 
na comunidade da dança”. Josh Spell  
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“Fique conectado com a comunidade de dança e com os próximos para evitar 
o isolamento, mas SEM co-ruminar os problemas e todas as catástrofes 
possíveis que possam surgir (por exemplo, perder contratos de dança). Entre 
em um modo proativo de resolução de problemas em cada elemento sobre o 
qual você tem poder, enquanto abre mão do que você não consegue resolver 
(por exemplo, faça planos divertidos para o futuro, pratique atividades de 
prazer simples). ” Dra. Jo-Anne La Flèche  

 
 
Os dançarinos prosperam em suas rotinas; a previsibilidade do fluxo de uma aula 

de dança ou as tradições reconfortantes que mantêm enquanto se preparam para a apresentação. 
Há o medo de que os dançarinos ruminem e recorram a mecanismos de enfrentamento 
prejudiciais, como o abuso de substâncias, para lidar com essa perda.  

Além disso os bailarinos  podem estar longe de casa e estar desesperados para estar 
com seus entes queridos, preocupados com sua saúde e bem-estar, acentuando ainda mais 
aspectos sócios afetivos não resolvidos e prejudicados que já vem recorrente mesmo no período 
anterior a pandemia como já demonstrado na literatura em estudos com o Ballet Nacional da 
Coreia, o qual já apresentavam dificuldades nos  fatores sociais (relacionamento com o diretor 
e os colegas) devido a distância familiar e ainda, fatores situacionais (dificuldades financeiras 
e demanda de performances (NOH ;MORRIS. 2004). Outros podem vir de ambientes familiares 
disfuncionais e são separados de seu estúdio, que serve como seu "lar" seguro, como 
demonstrado no estudo de Cypriano (2005), sobre a relação de Pina Bausch com seus bailarinos, 
o qual segundo o autor, essa relação é pautada num “meio termo entre mãe e filho”, 
estabelecendo, assim, “uma nova forma de família”, uma vez que, a coreógrafa passa mais 
tempo em sua companhia do que com seus próprios familiares.  

Sem a oportunidade de dançar, os dançarinos podem ficar excessivamente 
preocupados ou até obcecados com sua preparação física durante o tempo fora do estúdio, pois 
mesmo em tempo de auto rendimento e período de produções e ensaios na literatura já possuem 
estudos da obsessão dos bailarinos por uma constante procura pela perfeição e exatidão do 
movimento ( SEGNINI et al.,2011). 
 
3.2 A criação de uma rotina 
 

“Os dançarinos devem manter sua rotina tanto quanto possível. Por exemplo,    
existem aulas de dança online . Eu recomendo que os bailarinos de uma classe 
ou empresa concordem que assistirão a aula X no horário Y e que todos façam 
a aula ao mesmo tempo, mesmo usando tecnologias virtuais (Zoom , Skype , 
etc.), então eles estão fazendo isso juntos. Eu também sugiro que eles se 
levantem e vão para a cama no horário habitual, comam como normalmente 
fazem e fiquem fora do quarto durante o dia. ” Dra. Nadine Kaslow, psicóloga 
e professora do departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento 
da Emory University  
 
“Manter uma rotina, como acordar na mesma hora, fazer planos para 
conversar ou fazer videochamada com familiares e amigos para criar 
responsabilidade. Uma rotina pode contribuir para um senso de normalidade 
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que é valioso em tempos de incerteza.” Josh Spell, assistente social licenciado 
e ex-dançarino do Pacific Northwest Ballet  
     
“Planeje fazer caminhadas, corridas, caminhadas pelo parque. Fale com um 
amigo enquanto vai ou ouça música. Mantenha uma rotina. Defina o alarme 
para acordar na hora normal (evite dormir até tarde) Faça refeições e lanches 
saudáveis. Há tempo para isso agora. Organize suas fotos e vídeos. Pense em 
fazer um álbum e imprimi-lo. Se você faz parte de uma empresa, convém que 
outras pessoas se juntem a você. Faça algo que você sempre prometeu a si 
mesmo que faria se tivesse tempo. ” Dra. Bonnie Robson, uma psiquiatra 
aposentada que começou a trabalhar com dançarinos no National Ballet of 
Canada em 1982 
 
“Em vez de ficar pensando no tempo perdido, use esse tempo disponível 
inesperado de forma construtiva para pôr em dia várias tarefas ou, para 
pensar e fazer outras coisas além de dançar (por exemplo, aperfeiçoar suas 
habilidades culinárias; começar a aprender um novo idioma que pode ser útil 
durante os passeios). ”  Dra. Jo-Anne La Flèche, psicóloga clínica e da dança 
que trabalha com dançarinos na L'École supérieure de ballet du Québec.  

 
 

Estudos realizados com bailarinos profissionais comprovam que só a rotina 
especifica de dança não melhoram a aptidão física (ANSILONI et al., 2008; GULAK, 2007; 
CANDIOTTO 2017), assim em tempos de pandemia os mesmos devem continuar suas 
atividades diárias de cuidados como mencionados nas falas dos profissionais, não somente 
cuidados com a rotina nos aspectos físico mas psicológicos também, o qual auxiliará no bem 
estar e uma melhor qualidade de vida neste período para o bailarino. 
 
3.3 Identidade do bailarino  
 

“Eu sempre recomendo que os bailarinos desenvolvam outros interesses para 
nos ajudar a permanecer indivíduos arredondados com uma identidade ampla. 
Você pode usar esse tempo longe da dança para se concentrar em outros 
hobbies ou até mesmo para aprender uma nova habilidade. Tenho aprendido 
caligrafia e como pintar com aquarela - isso me ajuda a relaxar e me 
concentrar no meu bem-estar. Aprender um novo hobby pode ser algo que 
você carregue com você.”  Dra. Lucie Clements  
 
“Aproveite para explorar outras identidades além de ser um dançarino. É 
também uma grande oportunidade para praticar a autoinquirição, ou seja, o 
que há neste momento específico que traz tensão ou emoções específicas para 
você. Traga curiosidade e abertura para esses sentimentos, em vez de afastá-
los. Pergunte a si mesmo: o que preciso aprender sobre mim mesmo? Este 
processo pode ser traduzido para o estúdio de balé e também pode ser 
extremamente útil para se manter flexível e resiliente na vida, que é um pilar 
do bem-estar mental. ” Josh Spell 
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Segundo Bolling (2010) os bailarinos ainda se diferenciam dos outros trabalhadores 
em importantes aspectos, principalmente por sua profissão ser considerada mais que uma 
ocupação, uma forte vocação – com um padrão sistemático de disciplina e comportamento que 
produz uma personalidade (SHAH et al., 2008).  Dessa forma, a identidade do bailarino é 
desenvolvida ao longo de sua vida profissional e traços como a disciplina profissional, o 
perfeccionismo, a forte auto-crítica e o esforço máximo são aspectos da identidade do bailarino 
e em tempos de pandemia em que estes traços não conseguem ser supridos devido a situação 
de isolamento e limitações, podem afetar diretamente os aspectos psicológicos do bailarino, 
aumentando assim o índice de ansiedade e estresse. Contudo com as orientações dos 
profissionais o bailarino poderá explorar realmente sua identidade praticar a auto inquirição. 
 
3.4 Concentração, metas e motivação para prosseguir 
 
“Os bailarinos devem planejar seu retorno à dança (a meta neste momento é uma revisão das 
condições no início de abril). Faça um conjunto de metas e, em seguida, faça um plano para 
alcançá-las. Talvez para melhorar o condicionamento e as habilidades aeróbicas. ” Dra. Bonnie 
Robson 
 

“Continue a se manter ativo, mesmo que em seu apartamento / casa,                                                                                                                    
porque a queda repentina das endorfinas também pode contribuir para 
a depressão. Lembre-se de que até mesmo caminhar, alongar-se no 
tapete de ioga, fazer exercícios calistênicos como pranchas, 
agachamentos, flexões, pular corda, abdominais e até mesmo caminhar 
na natureza aumenta sua frequência cardíaca.”  Josh Spell  

 
“Respire fundo e use as imagens mentais para aperfeiçoar dificuldades 
técnicas ou para ensaiar coreografias, em tempo real enquanto ouve a própria 
música, com os olhos fechados e recostados em uma posição relaxada. Tenha 
em mente que o movimento imaginário ativa as mesmas áreas do cérebro que 
o movimento real.” Dra. Jo-Anne La Flèche  

 
  “Os dançarinos podem encontrar uma maneira de dançar em qualquer lugar. 
Apenas faça. Encontre uma barra, cerca ou barreira e dance. ” Dra. Bonnie 
Robson  

 
Segundo a fala dos profissionais da saúde mental, todos orientaram os bailarinos a 

continuarem a dançar. Os bailarinos não terão dificuldades de realizar estas orientações, pois 
estudos tem demonstrados que profissionais da dança apresentam valores altos entre algumas 
das dimensões das variáveis psicológicas como resiliência, autoeficácia e motivação (LAZIER-
LEÃO, 2016), facilitando assim a continuidade destas tarefas mesmo no período de isolamento. 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Através das diversas orientações nas falas dos profissionais da área da saúde para 
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os bailarinos em tempo de pandemia, conclui-se que estas estratégias e direções podem auxiliar 
os bailarinos a lidarem com este tempo de isolamento social, podendo assim melhorar a 
qualidade de vida destes indivíduos trazendo eficácia e bem estar físico e psíquico, seguindo 
assim de maneira mais leve neste tempo de pandemia. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
ADAM MU, BRASSINGTON GS, MATHESON GO. Psychological factors associated with 
performance-limiting injuries in professional ballet dancers. J Dance Med Sci.v.8, n.2, p.43-
6, 2004. 
 
ANSALONI, A.; SALLES, J.; SILVA, L.; ROSADO, D., SILVA, F. Programa de treinamento 
para bailarinas profissionais de dança contemporânea- Grupo Êxtase de Dança- Viçosa- 
MG. Coleção Pesquisa em Educação Física, v. 7, n.3, p. 337-344,2008. 
 
BARDIN L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977.   
 
BOLLING, C. S.; PINHEIRO, T.M.M. Bailarinos profissionais e saúde: uma revisão da 
literatura. Revista Médica de Minas Gerais, v. 20, n. 2, p. 75-83, 2010. 
 
CANDIOTTO, V. Flexibilidade e Força, Componentes Importantes noTreinamento de 
Bailarinas. Monografia apresentada ao setor de Pós-Graduação(especialização em fisiologia do 
exercício) da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2007. 
 
CANDIOTTO, V.M. Da Diáspora de Stuart Hall Para Dança De Mercedes Baptista. Anais do 
Seminário de Educação, Conhecimento e Processos Educativos, v. 2, 2017. 
 
CYPRIANO, F. Pina bausch. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 
 
GASPARINI, I.; LEE, C. L.; DE ROSE JR, Dante. Estresse e ansiedade em bailarinos amadores 
e profissionais. Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte, v. 7, n. 1, p. 
49-69, 2012. 
 
GULAK, A. Parâmetros Fisiológicos, Motores e Morfológicos de BailarinasClássicas. Dissertação 
(Mestrado em Educação Física), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. 
 
LAZIER-LEÃO, Tatyanne Roiek. Análise do nível de resiliência, auto-eficácia e motivação 
entre bailarinos alunos e profissionais. 2016. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual 
de Maringá. 
 
MILLER C. Dance medicine: Current Concepts. Phys Med Rehabilit Clin North Am. v.17, n4, 
p.803–11; 2006;  
 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

86 

NOH M.E, MORRIS T. Designing research-based interventions for the prevention of injury in 
dance young. Med prob perfor art.; v.1, p.82-9,2004 
 
OSTWALD PF, BARON BC, BYL NM, WILSON FR. Performing arts medicine. West J Med1.v.160, 
n.1, p:48-52; 1994;  
 
SHAH S. Caring for the dancer: special considerations for the performer and troupe. Cur 
Sports med rep. v.7n.3,p.128-32,2008 
 
SEGNINI, M.P.; LANCMAN, S. Sofrimento psíquico do bailarino: um olhar da 
psicodinâmica do trabalho. Laboreal, v. 7, n.1, 2011. 
 
TOLEDO SD, AKUTHOTA V, DRAKE DF, NADLER SF, CHOU LH. Sports performing arts medicine. 
6. Issues relating to dancers. Arch phys med rehabilit.v. 85;supl. 1; 2004. 
 
 
 
Link da Palestra: https://youtu.be/CYCkcqW29YA 
 
 

https://youtu.be/CYCkcqW29YA


 

 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
PRODAEX/CCODA/EEFFTO/UFMG 

Belo Horizonte, 2020 v.6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

87 

1.1.5 LIVE DANÇA & PROSA: METODOLOGIA DA PESQUISA EM DANÇA 
 
 
 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM DANÇA: ALGUMAS REFLEXÔES E 
APONTAMENTOS 

 
 
Profa. Dra. Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz* 

Coordenadora do PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Líder do Grupo de Pesquisa CCODANÇA 

 
 

RESUMO: Nesse texto venho compartilhar algumas reflexões e raciocínios que têm 
fundamentado meus passos como pesquisadora da/na dança. A primeira pergunta que acredito 
precisamos sempre formular é: O que é dança? Com certeza, a dança sempre será muito mais do 
que uma palavra ou um conceito. Dança é movimento e é dinâmica por excelência, colocá-la numa 
caixa conceitual permanente pode enrijecê-la em nós. Outras questões: Por que estudar e pesquisar 
sobre dança? Qual a natureza das problemáticas da pesquisa em dança? Que áreas de 
conhecimento dialogam com/na dança? Qual a metodologia e que procedimentos abraçar? O que 
nos reserva atrás da cortina? Que saber nos reserva o universo da Dança? A esperança, a começar 
de mim, é que a pesquisa em dança gere mudanças culturais, que possamos adquirir 
posicionamentos que contemplem a incerteza, condição para gerar novas e novas perguntas. Esse 
texto foi base para a discussão na Live Dança & Prosa com a professora Olga Valeska do 
CEFET/MG em 5 de novembro de 2020 no 16º Seminário Internacional Concepções 
Contemporâneas em Dança. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Pesquisa. Metodologia da pesquisa 
 
 
ABSTRACT: In this text I come to share some reflections and reasoning that have been 
supporting my steps as a researcher in / in dance. The first question that I believe we always need 
to ask is: What is dance? Certainly, dance will always be much more than a word or a concept. 
Dance is movement and it is dynamic par excellence, putting it in a permanent conceptual box can 
make it stiff in us. Other questions: Why study and research about dance? What is the nature of 
dance research issues? What areas of knowledge dialogue with / in dance? What methodology and 
what procedures to embrace? What is in store for us behind the curtain? What knowledge does the 
universe of Dance reserve for us? The hope, starting with me, is that dance research generates 
cultural changes, that we can acquire positions that contemplate uncertainty, a condition for 
generating new and new questions. This text was the basis for the discussion at Live Dança & 
Prosa with the Olga Valeska from CEFET/MG on November 5, 2020 at the 16th International 
Contemporary Conceptions in Dance Seminar 
KEYWORDS: Dance. Search. Research methodology 
 

 
* http://lattes.cnpq.br/8193448308248291 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 
 

Refletir sobre dança, sua relevância e seu significado são sempre para mim uma 
retomada necessária do processo de minha formação, não só na dança, mas de toda minha 
trajetória como educadora e a nos últimos anos como pesquisadora. 

Por natureza, a dança está inevitavelmente vinculada às possibilidades do ser humano, 
seja de forma artística, lúdica, social ou cultural. Há, inclusive, registros arqueológicos e 
documentos em todas as etnias e culturas que comprovam que em todas as épocas em todos os 
povos a dança sempre esteve enraizada em diversas experiências vitais das sociedades e seus 
indivíduos. Nesse contexto, a dança nas suas inúmeras expressões vem fazendo história, contando 
história, testemunhando fatos, culturas e em um dinâmico processo temporal, denunciando e 
celebrando a vida. 

Assim também a dança sempre esteve vinculada a minha vida e a primeira marca ou 
talvez o principal incentivo que trago para minhas investidas no mundo da dança é uma frase dita 
por uma tia: “Essa menina leva jeito!”  

Como eu adorava dançar em rodopios intermináveis e nas invenções sem fim de 
danças acabei acreditando naquela frase quase “profética” o que me levou anos mais tarde a insistir 
nas difíceis e dolorosas aulas de balé clássico do querido, mas enérgico professor Carlos Leite e 
dos outros que se seguiram. 

Fiz Educação Física na UFMG por causa da minha vida na dança e foi neste curso que 
os meus olhos curiosos começaram a se abrir para tantas questões e panoramas nos âmbitos 
filosóficos e socioculturais do ser humano. No mestrado, tive um encontro com o nascimento do 
pensamento e do saber científico em mim, mas em confronto com tantos mitos e explicações do 
mundo sobre tantas coisas a respeito da dança. 

Quantas indagações se formaram para mim e posso constatar que não sou a única haja 
vista o crescente movimento e busca por “explicações” ou a compreensão dos inúmeros fenômenos 
que envolvem o ser humano e a dança. No princípio minhas inquietações levaram-me a estudar e 
pesquisar sobre técnicas corporais na dança; temática, inclusive, de minha dissertação de mestrado 
defendida em 1998. 

Em percurso, continuo perseverando entre a dança que se instala em meu corpo e no 
papel de docente na EEFFTO/UFMG. Hoje, em meio às aulas da graduação em Educação Física, 
Projetos de Extensão, grupos de estudo e doutoramento, meu pensamento tem ganhado fôlego e 
estímulo para tantas janelas que vão se abrindo diante de meus olhos e de meu inquieto corpo-
pensamento. 

Nesse texto venho, portanto, compartilhar, algumas reflexões e raciocínios que têm 
fundamentado meus passos como pensadora da/na dança e a primeira pergunta que acredito 
precisamos sempre formular é: O que é dança? Sim, a dança sempre será muito mais do que uma 
palavra ou um conceito. É movimento e é dinâmica por excelência, colocá-la numa caixa 
conceitual permanente pode enrijecê-la em nós. 

Outras questões: Por que estudar e pesquisar sobre dança? Qual a natureza das 
problemáticas da pesquisa em dança? Que áreas de conhecimento dialogam com/na dança? Qual a 
metodologia e que procedimentos abraçar? O que nos reserva atrás da cortina? Que saber nos 
reserva o universo da Dança? 

Para esse exercício do pensamento creio ser relevante retomar rapidamente algumas 
considerações sobre os próprios conceitos de conhecimento. 
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1 O SABER, O CONHECIMENTO E CIÊNCIA EM DIÁLOGO 
 

O termo conhecimento e seus cognatos conhecer, cognição, cognitivo derivam de um 
radical grego Гνω de onde provieram inicialmente os sentidos de apreender a conhecer 
(γιγνώσκω), ação de conhecer e reconhecer (γνώισις) e depois faculdade de pensar (νόος). Como 
processo, conhecer é como criar imagens abstraindo-as de um objeto, entendido este como 
qualquer entidade, fato, coisa, realidade ou propriedade. Abstrair por sua vez é a ação de isolar 
aspectos selecionados de um ser ou coisa e os degraus ou lugares de abstração vão variar de acordo 
com o olho do observador ou pesquisador1 (VIEGAS, 2007, p.130). 

Embora etimologicamente a palavra ciência signifique o mesmo que conhecimento tem 
sido usada na história do pensamento ocidental para fazer referência a qualquer conhecimento cuja 
validade posa ser defendida em bases metodológicas, independente do domínio do fenômeno no 
qual é proposto. Hoje em dia, entretanto, a palavra ciência tem sido também usada com frequência 
para fazer referência apenas ao conhecimento validado através de um método particular, que é o 
método científico (MATURANA, 2001, p.125). 

Para Bentes et al (1995) a palavra conhecimento ainda pode ser o resultado de um 
processo de aprendizagem, o aprendizado incluindo o conhecimento da cultura humana ou pode 
ser a firme convicção da verdade. Os autores ainda citam que para Platão episteme (conhecimento) 
se contrasta de doxa (opinião). A opinião estaria baseada na percepção dos sentidos, ao passo que 
o conhecimento estaria alicerçado sobre a razão, a intuição e o misticismo. Enquanto a opinião 
consistiria na incerteza, o conhecimento consistiria na certeza da genuinidade de alguma coisa. 

Originalmente o caminho do conhecimento humano tem seu princípio nos saberes 
espontâneos, onde a intuição e a tradição ditam o que se deve conhecer, compreender e indica por 
consequência como se comportar. Estes saberes às vezes não se baseiam em qualquer dado de 
experiência racionalizada permitindo inclusive misticismos e superstições. Mas muito cedo, o ser 
humano sentiu a fragilidade do saber fundamentado no senso comum e progressivamente 
desenvolveu o desejo de saber mais e de dispor de conhecimentos metodicamente elaborados e 
mais confiáveis. 

Os filósofos gregos antigos foram os responsáveis por desenvolverem os instrumentos 
da lógica, especialmente a distinção entre sujeito e objeto. De um lado um sujeito que procura 
conhecer o objeto e do outro o objeto a ser conhecido, bem como as relações entre ambos. 
Igualmente o princípio da causalidade toma corpo, o que faz com que uma causa provoque uma 
consequência e que esta seja compreendida pela compreensão da dita causa2 (LAVILLE et al, 
1999) 

Com a Idade Média, a reflexão filosófica é superada pela teologia e pelos dogmas do 
cristianismo. No Renascimento há a marca da renovação das artes e das letras, mas não conhece o 
equivalente no conhecimento científico pois superstições, magias e bruxarias concorrem para 
explicar o real. Mas a inclinação para rejeitar a tradição e o domínio da Igreja conduz para novos 
pontos de vista que iriam florescer no século XVII principalmente com a preocupação  em se 
proceder  à observação empírica do real antes de interpretá-la, depois, eventualmente submetê-la à 
experimentações, recorrendo às ciências matemáticas para assistir suas observações  e explicações. 

A ciência experimental começa a se definir sob a aliança da racionalidade e da 
experimentação; raciocínio dedutivo mais raciocínio dedutivo unidos pela articulação da hipótese. 
Pouco a pouco o saber não repousaria mais somente na especulação, baseia-se também na 
observação, experimentação e mensuração, fundamentos do método científico em sua forma 

 
1 Lugares de abstração aqui sãos as Ciências Físicas, Ciências da Natureza, Ciências Matemáticas e a Metafísica e eu 
acrescento aqui as Ciências Sociais (VIEGAS, 2007, p.13). 
2 “Todo homem é mortal; Sócrates é homem: portanto, Sócrates é mortal” (LEVILLE ET AL, 1999, p.22). 
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experimental. Não se trata mais apenas de encontrar uma explicação ainda que geral do fenômeno 
estudado, mas definir o princípio que fundamenta uma explicação geral. No lugar das leis divinas 
surgem noções de leis da natureza e a ideia de que a ciência tem por objetivo definir suas leis 
(LEVILLE ET AL, 1999, p. 24). 

Século XVIII, século das luzes, século das muitas descobertas onde o saber racional é 
difundido através de inúmeros projetos de publicação. Mas para muitos pesquisadores é no Século 
XIX que a ciência triunfa com o domínio das ciências da natureza. O ritmo de descobertas abunda 
saindo dos laboratórios para uma aplicação prática onde ciência e tecnologia se aliam para resolver 
“problemas concretos”. A população usufrui de um avanço em direção à urbanização (eletricidade, 
esgoto, comunicação, etc.) e com esta o universo da higienização, da pasteurização, vacinação, 
assepsia, cirurgias, anestesias, medicações diversas.  Para Leville et al (1999): 

 
“O Homem do século XIX percebe, com clareza, essas mudanças e os 
melhoramentos que trazem para sua vida. É, aliás, provavelmente o primeiro na 
história a morrer em um mundo profundamente diferente daquele que o viu 
nascer. A época lhe parece repleta de maravilhas, e isso graças à ciência que lhe 
surge como fonte inesgotável de progresso. Por que então não aplicar seus 
princípios e seu método aos demais domínio da atividade humana, no campo do 
saber relativo ao homem social por exemplo?” (LEVILLE ET AL,1999, p.25) 

 
Seguindo o modelo das ciências da natureza as ciências humanas desenvolvem-se 

durante a metade do século XIX trazendo o estudo sobre o homem social á luz dos métodos então 
conhecidos e apontando para uma concepção de construção do saber nomeada positivismo cujas 
características estão no empirismo, na objetividade e na experimentação3.  

Esse modelo perdura nos dias de hoje, mas está comprovado que a complexidade dos 
fatos humanos pode ter inúmeras variáveis e nuances como valores, ambições, opiniões, ideias, 
visão específica de mundo etc. Nas ciências naturais os resultados podem ser previsíveis, testados 
e mensurados, mas nas ciências sociais o comportamento humano pode sofrer mudanças e 
apresentar qualificações diferenciadas pois os objetos e/ou sujeitos do estudo têm emoções, 
pensam, agem e reagem de maneiras diferenciados. Por outro lado, o pesquisador é também um 
ator social agindo e exercendo sua influência. 

As pesquisas positivistas-quantitativas apreciam os números, pretendem mostrar a 
medida exata dos fenômenos humanos e explicá-los objetivamente e mensuradamente. As 
pesquisas qualitativas propõem respeitar o real humano considerando suas motivações, 
representações, valores, história e mesmo diante de uma dificuldade quantificável é preciso ouvir 
as vozes a seu modo. 

Há quem se envolva em debates como verdadeiros adversários entre pesquisa 
quantitativa e pesquisa qualitativa. Debates estéreis, pois a partir do momento em que a pesquisa se 
centra em um problema específico, é em virtude desse problema específico que o pesquisador 
escolherá os procedimentos mais aptos para chegar à compreensão almejada. Poderá ser até uma 
mistura de ambos, quantitativo e qualitativo. O que importa é que a escolha da abordagem esteja a 
serviço do objeto da pesquisa e não o contrário. 

 
3 O conhecimento positivo parte da realidade como os sentidos a percebem e ajusta-se à realidade. Qualquer 
conhecimento que tenha como origem crenças, valores por exemplo, parece suspeito (empirismo). Também deve 
respeitar integralmente o objeto de estudo e o sujeito pesquisador não deve influenciar esse objeto de modo algum. 
Além disso, o positivismo repousa na experimentação e na hipótese. Somente o teste dos fatos pode demonstrar 
precisão, a validade está no quantificável e seu modelo é determinista e comportamental. (LEVILLE ET AL, 1999, 
p.27) 
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Nos últimos anos, as ciências em geral têm distanciado de certa maneira da perspectiva 
positivista, pois o ponto de partida vem sendo enfocado no tipo de problema a ser resolvido 
mantendo seus padrões científicos. Outros aspectos a serem considerados são as influências, 
consequências e responsabilidades sociais que a ciência possui independente da abordagem na qual 
esteja inserida. 
  
 
2 CORPO-DANÇANTE X CONHECIMENTO E CIÊNCIA 
 

Comprovadamente a dança está incrustada no existir humano. Mito e história se 
confundem, mas certamente a matéria prima da dança é o movimento e para seu acontecimento é 
necessário primeiro a existência um corpo concreto e vivo. Outro fato irrefutável é que em todos os 
povos a dança se manifesta conectada com as culturas locais. Assim, a dança é essencialmente um 
fenômeno humano e está impregnada de saberes e experiências acumuladas histórica e 
socioculturalmente.  

Pronto, a dança é um fenômeno que acontece no corpo humano, preenchendo espaço e 
tempo específicos e creio esse seja o ponto de partida para o surgimento do sujeito 
curioso/pesquisador e de todo o processo de investigação.  

Para Leville et al (2007), na pesquisa de modo geral o pesquisador é alguém que 
percebendo um problema em seu meio pensa que a situação possa ser compreendida ou resolvida 
caso fossem encontradas explicações ou soluções para a mesma e nesse caso a existência de 
hipóteses será um caminho a ser testado e confrontado. 

Como já foi citada, a construção do saber sempre esteve ligado a conceitos e métodos 
específicos conectados a visões de mundo também específicas. Se a dança representa um conjunto 
de saberes a problemática deve ser que saberes são esses: De onde vêm, o que significam e para 
que servem. 

Nessa perspectiva, a contemporaneidade vem anunciando que a fronteira entre o 
mundo e o corpo está cada vez mais escorregadia. O corpo se apresenta em interface a diversas 
“redes” organizadas e estruturadas tornando-se cada vez mais comunicacional. No mundo virtual, 
por exemplo, o corpo é capaz de coisas inimagináveis. Velocidade, precisão, rapidez, 
multiplicidade são características básicas de um corpo virtual que se desconstrói e se desfaz em 
partes como lhe aprouver.  

A representação do corpo dançante revela emoções, impressões e experiências vividas 
e acumuladas que precisam ser expressas e compartilhadas. Nesse sentido os sujeitos que dançam 
podem questionar os significados e as intenções dos seus movimentos.  

Nessa perspectiva, Katz (1994) considera que desvendar a dança significaria algo 
aproximado ao desvelar um segredo de uma mágica qualquer. Mas por outro lado, a autora entende 
que a dança acontece num equipamento biomecânico que treina e aprende numa cadeia de 
traduções motoras e cerebrais, trafegando e explorando as fissuras por onde o novo sempre emerge 
cada vez que o movimento se dá a ver. 

Dantas (1999) nos mostra outra abordagem significativa: a dança enquanto forma 
configurada do processo de transformação do movimento cotidiano em poesia. Para a autora o 
movimento corporal é a matéria prima da dança, é o corpo em movimento se transfigurando em 
formas poéticas.  

Como sujeito dançante, sinto-me à vontade para afirmar que a satisfação da criação do 
gesto dançante como consenso de uma nova forma de percepção, de sentimentos e de vivência do 
próprio corpo, do corpo do outro e do mundo, amplia e elabora, também, o universo gestual e o 
universo em que vivemos.  
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Neste contexto a dança pode ser compreendida como um fenômeno social e nessa 
abordagem; como uma fonte de vivência lúdica sim, de aprendizagem sim, mas também de 
imanência sociocultural. Seja a modalidade de dança ou o contorno que se dá a ela, o dançar pode 
se revestir de muitas possibilidades.  

Através de inúmeros enfoques percebemos que o corpo vai ganhando sempre novos 
contornos, sendo visto e revisto através de olhares diferenciados sobre o ser humano. Nesse 
contexto, a dança não está de fora, mas, cravada no corpo e no mundo com todas as suas nuances e 
completamente imersa na banheira cultural.  

Essas questões podem ser refletidas num quadro onde nossas ações são vividas cada 
vez mais como algo a ser aprendido e sujeitas à decisão pessoal. O corpo dançante pode ser um 
lugar e tempo para pensar estas questões, pois na relação corpo/cultura, surge uma ética no diálogo 
com o corpo num processo de globalização e constante informação. 

A dança, de modo geral, em todos os povos e sociedades, tem sido para a história uma 
maneira de desvelamento do acontecimento cultural humano. As visões de corpo, de mundo e de 
vida sempre estiveram implícitas e explícitas em suas inúmeras formas de expressão e pesquisas 
científicas.  

Seja de caráter hegemônico ou de ruptura, a dança tem declarado através dos corpos 
dançantes que a mesma não está isenta dos processos de construção de conhecimentos, do processo 
sociocultural, dos valores, dos ideais, muito menos dos caminhos que a ciência imprimiu no viver 
humano. A questão é: dançamos passivamente a dança do tempo ou operamos na inconformidade, 
na problematização dos sistemas? 

Penso que a dança historicamente sempre expressou interpretações do mundo real 
frente às problemáticas do humano. Sejam danças populares, folclóricas, artístico-teatrais nos seus 
vários estilos e sistemas em todo o planeta estas estão na condição de constituição da 
linguagem/expressão e nós seres humanos existimos e funcionamos tanto como observadores e 
enunciadores de discursos culturais. 

De alguma maneira, arte e ciência vem dialogando desde Platão e nestas a inquietude 
de temas e suas problemáticas ganham contorno. A dança parte desse universo, também vem 
historicamente expressando sentimentos e inquietudes da humanidade. Como arte, a dança nasce 
da intuição de sentimentos, os quais o artista converte em imagens que exprimem a expressão 
natural e de suas emoções como consumação da obra de arte, por intermédio da matéria dançada. E 
como ciência? Katz nos estimula: 
 

A moeda da ciência não é a verdade: é a dúvida. Os avanços da ciência não nos 
impedem o devaneio nem nos desumaniza. Ao contrário. Continuamos livres para 
sentir aquela rara sensação de felicidade inexplicável que se torna física, que nos 
modifica o modo de estar em alguns instantes preciosos de nossas vidas, mesmo que 
fugazmente. Toda metáfora, toda parábola, toda construção, sempre explicita os 
valores empregados na sua elaboração. Da dança que muitos gostariam de continuar 
vendo, nos resta, agora, a dança que somos capazes de ver. Certas coisas se destinam 
a ser saboreadas, não solucionadas (KATZ, 1994, p.177-178).  

 
 
3 FAZER PESQUISA: A DANÇA COMO OBJETO E FENÔMENO DE ESTUDO 

 
Instigada por Susan Stinson citada por Marques (1996), percebo a pesquisa como um 

processo análogo ao ato de coreografar. Essa autora considera que em ambas as perspectivas estão 
presentes a formulação de problemas, os procedimentos metodológicos, a busca de referencial 
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teórico, a descrição do fenômeno, as análises e as interpretações alinhados em um só processo, o 
de criação.  

A preocupação com a utilização de um método, para produzir novos conhecimentos é 
antiga e são os caminhos metodológicos que nos possibilitam chegar ao conhecimento válido 
considerando da capacidade do pesquisador e das condições da pesquisa. Para isso o método indica 
regras, propõe procedimentos que nos orienta e capacita na eficácia do processo. 

Pelo fato de a dança ser um fenômeno transdisciplinar, seu foco de pesquisa também 
pode estar em várias áreas de conhecimento e pela característica do problema elegido os objetivos, 
justificativas e caminhos metodológicos pouco a pouco são estabelecidos diante de um projeto que 
guiará o exercício do pensamento investigativo. 

Mas que tipo de pesquisa o universo da dança nos propõe? Que janelas e possibilidades 
a dança nos apresentam como objeto? Quais áreas de conhecimento podem nos acolher como 
pesquisadores? São tantas perguntas e muitas vezes nos deparamos com cursos de mestrado e 
doutorado com suas linhas de pesquisas fechadas e nem sempre sensíveis à nossa problemática. 
Afinal que objeto é esse? O que você quer mesmo? Quem é você? 

Há que se procurar muito, a menos que nos dobremos e nossa busca se resuma no 
título. Mas posso vislumbrar todas as áreas de conhecimento humano conectadas na dança. O 
universo da dança não se restringe apenas ao da arte, da educação, filosofia, história ou sociologia. 
Pensemos que a dança ocupa espaços da linguagem, da comunicação, da antropologia, da 
arquitetura, da engenharia, da saúde e outras, todas subdividas entre os leques das ciências exatas, 
da saúde, sociais, naturais, ciências da informação, da computação e de tantas outras com seus 
métodos e métodos. Para Pádua: 
 

Sem procurar estabelecer leis a qualquer preço, a visão contemporânea de método 
busca um pensamento transdisciplinar, um pensamento que não se quebre 
fronteiras entre disciplinas. O que interessa é o fenômeno multidimensional e não 
a disciplina que corta a dimensão deste fenômeno. Tudo é ao mesmo tempo 
psíquico, sociológico, histórico, demográfico. É importante que esses aspectos 
não sejam separados, mas sim que concorram para uma visão poliocular (...). esse 
fenômeno multidimensional requer certamente que se passe a considerar a 
filosofia como parte de todo o processo de construção do conhecimento e não 
mais como uma opção filosofia ou ciência como se configurou até recentemente 
na história da ciência. A ciência contemporânea propõe problemas de ordem 
filosófica e, ao mesmo tempo que a filosofia não pode ficar alheia ao  significado 
do desenvolvimento histórico da ciência” (PÁDUA, 1997, p.27). 
  

Historicamente o pensamento humano lidou todo o tempo com a criação de 
paradigmas e suas contradições e em relação à dança não foi diferente.  Nessa perspectiva há 
necessidade de compreendermos que as produções de conhecimentos são processuais, individuais, 
coletivas e ao mesmo tempo derivada da práxis humana e, portanto, não linear muito menos 
neutra.  

Pádua (1997) ainda nos estimula quando afirma que não é meramente uma questão de 
procedimentos sem pressupostos, mas é a partir da análise dos pressupostos ontológicos, éticos, 
ideológicos, que teremos condições de compreender a complexidade do real.  
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5 SOBRE MÉTODOS 
 

O momento da construção do projeto é sempre criativo e tem o papel de abrir janelas 
para um sonho a perseguir, mas o mesmo precisa ser uma apresentação organizada das ideias e 
decisões a serem tomadas. Lembrete: o projeto não pode ser uma proposta fechada, inflexível. Ao 
longo das investigações, é comum a incorporação de novos elementos e isso pode acontecer 
durante todo o processo que também lida com dimensões teóricas, técnicas e emocionais. 

Outro fato relevante é reconhecer que o fundamental é a compreensão da realidade em 
seus múltiplos aspectos e para tanto essa compreensão vai requerer diferentes enfoques, diferentes 
níveis de aprofundamento, diferentes recursos, dependendo dos objetivos a serem alcançados e as 
possibilidades do próprio pesquisador para desenvolvê-los. 

Gonçalves (2001, p.64), por exemplo, nos ajuda a localizar o tipo de pesquisa e nossa 
trajetória segundo os diferentes objetivos (exploratória, descritiva, experimental, explicativa); 
segundo seus procedimentos de coletas (experimento, levantamento, estudo de caso, bibliográfica, 
documental, participativa, pesquisa-ação, etc.); segundo as fontes de informação (campo, 
laboratório, bibliográfica, documenta e outras) e ainda segundo a natureza dos dados encontrados 
(quantitativo, qualitativo ou ambos). 

Grosso modo, as etapas são articuladas entre si, mas cada qual com seus 
desdobramentos e especificidades necessárias: 
1. O Projeto 

• Tema, formulação do problema, levantamento de hipóteses, levantamento inicial 
bibliográfico, recursos metodológicos, população e amostra, indicação de recursos 
financeiros, proposição de capítulos, e cronograma 

• Coleta de dados 
• Pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, documental, entrevistas, questionários, 

formulários, observação sistemática, estudo de caso, relatórios vários e outros. 
2. Análise dos dados 

• Classificação e organização das informações 
• Estabelecimento das relações existentes entre os dados (Pontos de divergência, 

convergência, tendências, regularidades, princípios de causalidade, possibilidades de 
generalidades) 

• Quando necessário tratamento estatístico (Observar sempre: pertinência, relevância e 
autenticidade dos dados) 

3. Conclusão e elaboração da escrita final 
• Elaboração do plano de assunto definitivo 
• Redação final 
• Apresentação gráfica geral 
• Outras formas alternativas de apresentação de defesa (conforme Programa de Pós-

graduação Vinculado) 
4. Divulgação da pesquisa 

• Artigos, livros, cartilhas, espetáculos, instalações etc. 
   
 
CONCLUSÃO: AINDA HÁ MUITO O QUE DIZER 
 

A questão da pesquisa de modo geral consiste na elaboração de perguntas e talvez a 
palavra problema não dê conta de significar todas as questões que são expostas nos processos de 
investigação na área da dança. Mas pesquisar dança significa acima de tudo considerar o sensível e 
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a aparência daquilo que convida a ser visto: Um pensamento em forma de movimento que por sua 
vez se materializa em metáforas, porque a dança não se limita a apenas movimento, mas na forma 
de poesia em movimento. 

Refletir e buscar caminhos para a pesquisa e a metodologia na/da dança é como alçar 
voos sobre a história da própria dança. Para a compreensão das realidades problematizadas é 
necessário entender o passado com suas histórias e suas tradições. A dança tem um passado e sua 
história nos aponta que tudo começa com o “caminhar”, que qualquer movimento pode ser uma 
matriz, qualquer parte de corpo pode ser usada, qualquer espaço e tempo podem ser preenchidos 
com dança e que sua linguagem diz muito mais do que queremos ou pensamos. Com certeza ha 
muito que se considerar, aprofundar e pesquisar. 

Mais do que tudo, creio que, a dança repousa nas entrelinhas da arte. Surge no projeto 
e na sua experiência estética, aparece tanto na busca pelo bem estar, como na revelação de 
inquietudes, insatisfações, alegrias, ironias, narrativas e dramaturgias entremeadas do existir 
humano. Tudo e qualquer lugar podem ser um meio para sua realização, sua materialização. 

Como todos os artistas, os dançarinos também são os poetas da vida cotidiana que 
veem ou captam as coerências e incoerências que a comunidade humana a qual pertencem vivem, 
revelando-as, de acordo com suas preferências, experiências técnicas e modos de viver. 

A esperança, a começar de mim, é que a pesquisa em dança gere mudanças culturais, 
que possamos adquirir posicionamentos que contemplem as incertezas, condição para o gerar de 
novas e novas perguntas.  

Enfim, sem vontade de encerrar e ainda muito que dizer faço minhas as palavras de 
Humberto Maturana: 
 

(...) eu quero contribuir para evocar o modo de coexistência no qual o amor, o 
respeito mútuo, a honestidade e a responsabilidade social surjam espontaneamente 
do viver a cada instante esta configuração do emocionar, porque nós todos o co- 
criamos em nosso viver juntos (MATURANA, 2001. p.199).  
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1.2 RESUMOS1 
 
COLÓQUIO: DANÇA, ARTE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
 
 

 
 

10 MINUTOS COM JEAN-JACQUES 
 
 

Anamaria Fernandes * 
EBA/Universidade Federal de Minas Gerais 

 
 
RESUMO: Formada em Dança pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, com 
Mestrado em Artes do Espetáculo na Universidade de Rennes 2, França e Doutorado em Educação 
pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e em Artes do Espetáculo na Universidade 
de Rennes 2 com bolsa cedida pelo CNPQ, Anamaria Fernandes Viana trabalha com dança 
contemporânea e improvisação, com a participação de músicos, atores e/ou artistas plásticos na 
França e no Brasil. Desde 1998, tem se dedicado de forma particular à dança com pessoas com 
deficiência mental (leve, média ou severa), tendo como diferencial de seu trabalho junto a este 
público a abordagem da dança pelo viés da arte. Realiza suas atividades entre o Brasil e a França, 
como professora e/ou palestrante convidada de diversas instituições, sejam elas de ensino ou do 
campo da saúde. Dentre suas produções, realizou documentários sobre o tema, alguns deles 
financiados pelo governo francês. É professora do Curso de Licenciatura em Dança da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Nesta fala, Anamaria Fernandes, dançarina, coreógrafa e 
professora, traz algumas reflexões sobre um encontro marcante em sua vida profissional e pessoal. 
Um divisor de águas. Jean Jacques Cousin, homem de meia idade, com síndrome de Down 
morava, e ainda mora em uma Instituição na cidade de Rennes (França). Foi nesse espaço que 
Anamaria iniciou seu trabalho com pessoas em situação de deficiência intelectual profunda. A 
aventura com Jean-Jacques durou 12 anos e só terminou quando Anamaria deixou o país. Jean-
Jacques foi o tema de seu mestrado e a ele foi dedicada sua tese de doutorado. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Arte. Diversidade. Inclusão 
 
 
Link da Palestra: https://www.youtube.com/watch?v=YwmKIPUha1U 
 
 
 
 
 
 

 
1 Resumos de Palestras Ministradas no 16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
 
* http://lattes.cnpq.br/1812563027585805 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YwmKIPUha1U
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DANÇA E ESTIGMA: POR QUE, NA ESCOLA, A DANÇA É “COISA DE 
MENINA”? 

 
 

Marcos Antônio Almeida Campos* 
Universidade Federal do Ceará 

 
 
RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo investigar possíveis motivos para a construção da 
representação que liga a dança na escola apenas às meninas/mulheres. Meninos/homens quase 
sempre se viram impedidos de dançar ou questionados caso resolvessem gostar ou praticar a dança 
para além da “dança em que homem faz papel de homem”. Por meio de suas pesquisas de 
mestrado e doutorado, o autor apresenta contextos históricos, sociais e educacionais que ajudaram 
a construir a representação da dança como “coisa de menina” no contexto escolar. Isso também 
reflete nas crenças sociais, que associam a dança à construção da corporeidade feminina, da 
delicadeza do gesto, da expressão das emoções; sendo que esses elementos não devem fazer parte 
da formação masculina. O lócus principal é a formação de professores de Educação Física que, 
durante décadas, tiveram a dança excluída da formação masculina, obviamente refletindo no não-
trabalho com a dança em turmas masculinas nas aulas de Educação Física nos ensinos infantil, 
fundamental e médio. Outro lócus importante foi uma pesquisa de cunho etnográfico na Escola de 
Dança de Paracuru, onde meninos moradores da pequena cidade de Paracuru/CE se formaram 
bailarinos profissionais, enfrentando todo tipo de estigma por se atreverem a dançar balé clássico, 
prática considerada socialmente como pertencente ao universo feminino. Espera-se, assim, que 
este trabalho traga uma melhor compreensão sobre o assunto, fazendo com que se possa 
compreender que essa representação é fruto de uma construção socio-histórica, e que deve ter sua 
desconstrução e ressignificação também construída social e historicamente, seja pela formação em 
dança de professores homens, como também pelo questionamento deste estigma, já que fora da 
escola os homens também dançam, sem ter sua sexualidade necessariamente questionada, como 
ainda ocorre na escola. 
PALAVRAS-CHAVES: Dança; Estigma; Escola. 
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Link da palestra: https://youtu.be/jvlnasWYnrs 

 
* http://lattes.cnpq.br/0035698578768000 

https://youtu.be/jvlnasWYnrs
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2 GRUPOS TEMÁTICOS – GTS 
 
2.1 GT DANÇA E PROCESSO DE CRIAÇÃO 
 
2.1.1 PALESTRAS VINCULADAS 
 
2.1.1.1 ARTIGO 
 

 
 
 

ZONAS ABISSAIS: A DANÇA DE UM CORPO NA TELA ESCURA 
 

 
Mariana de Rosa Trotta* 

 PPGDan UFRJ  
 
 
RESUMO: Zonas abissais: a dança de um corpo na tela escura é um relato de experiência e 
um artigo sobre o processo de criação do documentário Zonas Abissais, que traz para o 
audiovisual cenas do espetáculo Memórias Abissais e relatos do trabalho de roteirização e 
montagem do espetáculo, criado e exibido em 2019, por estudantes do Bacharelado em Dança 
da UFRJ. Trata-se de um espetáculo de dança contemporânea, que trabalha com a ilusão de 
ótica e o movimento da luz e do corpo. Um mergulho no imaginário das memórias profundas, 
que utiliza o espaço como corpo. O espetáculo tem a dramaturgia inspirada nos peixes abissais, 
que vivem em condições extremas, na maior profundidade do mar, mas que tem luz própria, 
revelando sua capacidade de adaptação. A coreografia questiona: há fundo impossível de 
alcançar? Devido a pandemia, o trabalho não pôde ser mais exibido e foi transformado no 
documentário Zonas Abissais. O artigo discute as interfaces entre a dança e o cinema, 
deflagrando o processo de criação artística, a partir do livro Treino e(m) poema de Kazuo Ohno, 
além de reflexões sobre a performance na tela e a edição como coreografia com apontamentos 
de diversos autores no Dança em Foco: Ensaios Contemporâneos de Videodança. O 
documentário aponta, além dos depoimentos sobre a criação do espetáculo, os desafios e 
impasses para filmar e criar durante o isolamento social. Instaura uma nova pergunta: quais são 
as zonas abissais que vivemos em 2020? Em qual escuro mergulhamos em tempos criação 
artística e ensino remotos?   
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Documentário. Interfaces. Criação. Videodança.  
 
 

 
* http://lattes.cnpq.br/2730640883867116 
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ABSTRACT: Zonas abisales: la danza de un cuerpo en la pantalla oscura es un relato de 
experiencia y un artículo sobre el proceso de creación del documental Zonas abisales, que trae 
al audiovisual escenas del espectáculo Recuerdos Abisales y relatos de la escritura y montaje 
del espectáculo, creado y escenificado en 2019, por alumnos de la Licenciatura en Danza de la 
UFRJ. Es un espectáculo de danza contemporánea, que trabaja con la ilusión óptica y el 
movimiento de la luz y el cuerpo. Una inmersión en la imaginación de los recuerdos profundos, 
que utiliza el espacio como cuerpo. El espectáculo tiene una dramaturgia inspirada en los peces 
abisales, que viven en condiciones extremas, en la mayor profundidad del mar, pero que tiene 
luz propia, revelando su capacidad de adaptación. La coreografía pregunta: ¿hay un fondo 
imposible de alcanzar? Debido a la pandemia, la obra ya no se puede mostrar y se transformó 
en el documental Zonas abisales. El artículo analiza las interfaces entre danza y cine, 
desencadenando el proceso de creación artística, del libro Treino e(m) poema de Kazuo Ohno, 
además de reflexiones sobre la actuación en pantalla y la edición como coreografía con notas 
de diferentes autores en Danza en Foco: Ensayos contemporáneos sobre videodanza. El 
documental señala, además de las declaraciones sobre la creación del espectáculo, los desafíos 
e impasses para filmar y crear durante el aislamiento social. Hace una nueva pregunta: ¿cuáles 
son las zonas abisales en las que vivimos en 2020? ¿En qué oscuridad nos sumergimos en la 
creación y la enseñanza artísticas remotas? 
KEYWORDS: Danza. Documental. Interfaces. Creación. Videodanza. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

A câmera está fechada, o palco escuro, não há passagem de luz. Ouve-se o som do 
mar. Neste exato momento, torna-se possível ver o mar. Mar sem localização. Sem GPS. O mar 
que você escolheu e já experimentou. Mergulho na escuridão. 

Influenciada pelas propostas de Kazuo Ohno, dançarino de butô, em seu livro 
Treino e(m) poema (2016), propus aos meus estudantes do curso de Bacharelado em Dança da 
UFRJ, na disciplina Roteirização e Montagem, que é a primeira disciplina de uma série de três, 
que tem como objetivo a criação coletiva de um trabalho de dança, um mergulho no vazio. Uma 
proposta de chegar à escuridão do corpo. Um silêncio tão profundo que faz ouvir os rumores e 
tremores de si. Um lugar de sentir e reviver as cicatrizes, aquilo que apagamos. Um submergir 
em si. Uma retomada ao útero. 

 
O palco do butô é o ventre materno. O útero, o útero do cosmos, o palco da 
minha dança é o útero, é o interior do ventre. Vida e morte são uma coisa só, 
indivisíveis. Assim como nascemos, a morte é inevitável. Sempre uma 
contradição. Nasce uma vida (OHNO, 2016, p. 28). 

 
Caminho perigoso, mas campo fértil para a criação. Se não há nada, algo surge, 

para escapar do vazio. E o que surgiu? 
O espetáculo Memórias Abissais1 foi criado e exibido em 2019 a partir do vazio. Memórias 

 
1 Memórias Abissais tem orientação e direção artística de Mariana Trotta: Intérpretes criadores: Clarissa Monteiro, 
Elaine Canedo, Gabi Gabriela, Geisa Souza, Marcos Henrique Souza, Mari Monteiro, Mariana Costa. Trechos do 
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Abissais é um espetáculo de dança contemporânea, que trabalha com a ilusão de ótica e o 
movimento da luz e do corpo. Trata-se de um mergulho no imaginário das memórias profundas, 
que utiliza o espaço como corpo. O espetáculo tem a dramaturgia inspirada nos peixes abissais, 
que vivem em condições extremas, na maior profundidade do mar, mas que tem luz própria, 
revelando sua capacidade de adaptação. A coreografia questiona: há fundo impossível de 
alcançar?  

Na dança as/os intérpretes criadores fazem a iluminação cênica em ato, utilizando 
a luz, ora acoplada ao corpo, ora iluminando objetos ou utilizando objetos que tenham luz 
própria, como pisca-pisca, luminárias, lanternas, entre outros. O espetáculo utiliza materiais 
recicláveis e aborda, entre diversos aspectos, a vida nos oceanos e a poluição dos mares. 

Memórias Abissais nasceu do desejo de um projeto coletivo de criação em dança 
contemporânea voltado para o público em geral, acreditando na potência dos primeiros olhares 
e primeiras impressões. 

 A pesquisa iniciou com a leitura do livro Treino e(m) poema de Kazuo Ohno, com 
uma provocação da aparição de um peixe e tudo aquilo que essa imagem suscita em nós:  

 
Um peixe vem entrando. Tudo se resolve porque entra um peixe. Essa é a 
única mudança. Graças à chegada do peixe, as relações se modificam: como 
a morte ilumina a vida, assim a vida ilumina a morte – a vida com ardor. 
Vamos, dancem dentro dessa ideia, concentrados e com total liberdade. 
Quando um peixe entra dentro de nós, de repente seus olhos nos tomam por 
inteiro, tomam vocês por inteiro. Dentro dos olhos do peixe, o que diz o 
movimento de seus dedos, o movimento de suas mãos? Isso é algo impossível 
de desvendar pela matemática ou pela química. É algo inédito. Sim, estou 
tocando em algo (OHNO, 2016, p. 28). 
 

Assim fomos tocadas e tocados e iniciamos uma longa pesquisa sobre os peixes 
abissais, que tem como principais características a bioluminescência, a capacidade de adaptação 
de viver em condições extremas e terem aparências estranhas, pouco habituais. 

O espetáculo Memórias Abissais foi exibido pela primeira e única vez na Mostra 
InDisciplinas, no Salão Helenita Sá-Earp, na Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, 
no Campus do Fundão, Rio de Janeiro. 

Como continuidade das disciplinas de montagem, no ano de 2020, faríamos mais 
exibições públicas do espetáculo. Tínhamos diversas apresentações marcadas, no entanto, 
fomos interrompidos pela pandemia do COVID-19, que obrigou o isolamento social e o 
fechamento dos teatros. 

As aulas presenciais também foram suspensas na UFRJ e iniciamos o ensino remoto, 
depois de muita resistência, devido à exclusão digital e à precarização do ensino que a 
modalidade de ensino à distância acarreta, principalmente em se tratando de universidades 
públicas. Muitas frustrações e desafios estão sendo enfrentados durante este período 
excepcional em que vivemos durante a pandemia. Trataremos desse assunto mais adiante, para 
refletir sobre as dificuldades e potências de filmar em casa, com recursos escassos.  

 
espetáculo Memórias Abissais, filmado internamente na UFRJ, durante o evento InDisciplinas, podem ser vistos 
no link: https://youtu.be/gSujIudeTuM. 
 

https://youtu.be/gSujIudeTuM
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Devido ao fato de que os estudantes, que participaram da criação do espetáculo 
Memórias Abissais, estão prestes a se formar, decidimos coletivamente dar continuidade a 
última disciplina do processo de montagem, a disciplina Prática de Interpretação Coreográfica, 
de uma forma diferente: com a construção de um documentário, intitulado Zonas Abissais2.  

Zonas Abissais é um documentário de média metragem (40 min). Trata-se de uma 
pesquisa intensa e extremamente potente de como se deu o processo de criação coletiva do 
espetáculo Memórias Abissais, com a intenção de divulgar o trabalho de forma não presencial, 
além de instaurar uma nova linguagem, que nos permite estudar as interfaces entre a dança e o 
cinema, a partir do gênero do documentário. 

O artigo tem como objetivo principal discutir o processo de criação do 
documentário Zonas Abissais. Soma-se a esse objetivo geral os objetivos específicos que 
decorrem dessa pesquisa: relatar o processo de criação do espetáculo de dança contemporânea 
Memórias Abissais; analisar como se dá a interface da dança e o cinema; como se manifesta a 
performance na tela e a edição como coreografia; quais são as zonas abissais que atravessamos 
durante a pandemia e a obrigação do ensino remotos; quais os desafios para criar em tempos de 
isolamento social. 

Para dar conta dos objetivos expostos, utilizo como proposta metodológica o relato 
da minha experiência tanto como orientadora do espetáculo Memórias Abissais, como de 
diretora do documentário Zonas Abissais. Transcrevo, também, relatos dos intérpretes/criadores 
e participantes do documentário. Para analisar a interface da dança e o cinema, parto dos 
conceitos de performance na tela e a edição como coreografia com apontamentos de diversos 
autores no Dança em Foco: Ensaios Contemporâneos de Videodança (2012). No que diz 
respeito aos desafios de criar no isolamento social, escrevo sobre a minha experiência enquanto 
docente da disciplina Prática de Interpretação Coreográfica, que está em curso no Departamento 
de Arte Corporal (DAC/UFRJ), de forma remota, no Período Letivo Excepcional (PLE).  

Espero que a leitora e o leitor deste artigo mergulhem comigo nas suas zonas 
abissais, resgatando suas memórias mais profundas e trazendo à tona a luz própria.  
 
 
 1  MEMÓRIAS ABISSAIS: DANÇANDO NO ESCURO  
 

Quando eu assumi a disciplina Prática de Roteirização e Montagem, no primeiro 
semestre de 2019, vi-me diante de uma série de desafios: era a primeira vez que eu ministrava 
a disciplina e me deparei com uma turma pequena, disposta, mas extremamente tímida e 
reservada. Esses primeiros impasses foram determinantes para a criação do espetáculo 
Memórias Abissais, já que optar por dançar no escuro, apenas com iluminação própria, sem que 
a identidade dos corpos fosse revelada, foi nossa grande decisão estética. 

Dançar sem ser visto e reconhecido pode ser algo frustrante, ainda mais em uma 
montagem coletiva de final de curso de graduação em Dança. Mas até chegar a assumir este 
lugar, como parte da linguagem da pesquisa de criação, atravessamos muitos percursos e nos 

 
2 Zonas Abissais tem orientação e direção artística de Mariana Trotta: Intérpretes criadores: Clarissa Monteiro, 
Elaine Canedo, Gabi Gabriela, Geisa Souza, Marcos Henrique Souza, Mari Monteiro, Mariana Costa. Edição: 
Mariana Trotta e Marcos Henrique Sousa. Pode ser visto em https://youtu.be/O4n2Et7ZjZk 
 

https://youtu.be/O4n2Et7ZjZk
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atiramos em mares bastante profundos. 
A disciplina faz parte de uma tríade de disciplinas, com duração de um ano e meio, 

o que significa um aprofundamento na pesquisa e nas relações. É um tempo longo para estar 
junto e criar de forma coletiva. São inevitáveis os desentendimentos, a exposição às intimidades, 
o estreitamento dos afetos e a generosidade para ceder à ideia do outro e, no espetáculo em 
questão, para aceitar não ser reconhecido.  

Como ponto de partida, iniciamos os laboratórios de criação, ou seja, primeiras 
provocações e experimentos gestuais, que foram propostos por mim, enquanto docente e 
orientadora da montagem.  

Antes de pensar um tema e um roteiro, vi a necessidade do grupo se enturmar e se 
sentir à vontade com os demais. Começamos acessando às intimidades, com propostas de contar 
uns aos outros, mesmo que no início de forma anônima, sobre nossas cicatrizes e o que 
trazíamos escondido em nós.  

Sempre inspirados no livro de Kazuo Ohno (2016), partimos para a escuta do vazio. 
Eu sempre apagava as luzes da sala, para deixar as dançarinas e dançarinos à vontade para 
experimentar e criar. No momento de partilhar com a turma o que surgiu de proposta de 
movimento, seguíamos no escuro e iluminávamos o corpo do outro com a lanterna do celular. 
Tínhamos o som ambiente e os ruídos internos e externos como trilha sonora, às vezes eu 
colocava música para experenciar cada um a si mesmo.  

 
Todas as expressões são milimetricamente diferentes. Expressões existem ao 
infinito. Não são mil, nem duas mil, são infinitas, aos milhões, são todas as 
experiências humanas, desde a criação do mundo até os dias de hoje. Há a 
experiência dos peixes, a experiência dos vegetais, os anfíbios que vivem no 
ventre materno com aquela vontade de voar pelos céus. Existem ao infinito, 
milimetricamente distintas. Hoje, gostaria que vivenciassem isso. Então vou 
pôr a música. Experenciem vocês mesmos. Essa questão, olhem, é uma 
questão capital (OHNO, 2016, p. 94). 

 
Deste vazio proposto nos deparamos com a imagem do peixe, já descrita na 

Introdução. Os peixes abissais são seres do mar que se adaptam às condições de vida extremas. 
De suas principais características, serviu-nos como matéria de criação a bioluminescência, o 
fato de terem luz própria e as suas deformações. 

Durante nossos laboratórios de criação de movimento, fomos nos aprimorando na 
pesquisa de como poderíamos ter luz própria em cena, inspirados nos peixes abissais, decidimos 
iluminar o espetáculo produzindo nossa própria luz, com lanternas, pisca-pisca, anéis luminosos, 
utilizando em nosso corpo tinta neon para destacar a iluminação e as cores.  

Por meio da manipulação de objetos luminosos, criamos, através da ilusão de ótica 
e da percepção sensível das retinas provocada pela luz na escuridão, a sensação de que 
estávamos na profundeza dos mares. 
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FIGURA 1: CENA DAS ANÊMONAS DO ESPETÁCULO MEMÓRIAS ABISSAIS (2019 

FONTE: https://youtu.be/gsujiudetum 
 
 

O termo abissal também suscitou uma série de provocações: quais são as minhas 
memórias abissais? O que pode ser mais profundo? Existe fundo impossível de alcançar? De 
que o ser não se lembra? Por que não me lembro do parto? Do útero? Da concepção? O feto é 
formação de lembranças? O nascimento é materialização de um trauma? 

 
Quando você vivia o ventre de sua mãe, ligado à placenta, sua vida e a de sua 
mãe eram uma coisa só, não eram? Ter que fazer isso, não poder fazer aquilo, 
não tinha nada disso. Você podia plantar bananeira, fazer ginástica, no útero 
materno, você podia fazer o que quisesse. Em outras palavras, o movimento 
do feto no útero materno era um mundo sem restrições. O mundo que você 
busca é como aquele útero materno, isto é, pura loucura. É um mundo 
inimaginável para o homem vivo. O mundo da dança é o mundo da loucura, 
sabiam (OHNO, 2016, p. 158)? 

  
Durante o processo de criação do espetáculo, vivemos em nosso país o triste 

episódio de vazamento de óleo no litoral nordestino, sentimos a necessidade de abordar na cena 
a poluição dos oceanos e a dificuldade de absorção de oxigênio dos peixes. Em Memórias 
Abissais fazemos uso de sacolas de plástico e outros materiais que poluem os nossos mares. 

Todo o processo de criação de Memórias Abissais foi registrado por cada 
intérprete/criador por meio de escritos poéticos em cadernos, escrito à mão, nos quais todos os 
laboratórios e ensaios foram transcritos através de sensações e atravessamentos, junto com as 
reflexões de Kazuo Ohno (2016). 

A ideia é que o espetáculo possa propiciar à plateia um mergulho no imaginário, 
nas nossas próprias memórias abissais, que começam a ser construídas no ventre materno, na 

https://youtu.be/gSujIudeTuM
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vivência com o mar e os locais profundos, na materialização das aparições das sereias e 
anêmonas. De sermos tomados pelos olhos do peixe. 

 
 
2 ZONAS ABISSAIS: O CORPO DOCUMENTADO NA TELA  
 

Criar um documentário sobre a criação de um espetáculo de dança é uma tarefa que 
nos coloca diante das possíveis interfaces entre a dança e o cinema. A dança enquanto 
linguagem é sincrética, ou seja, diversas linguagens, como a gestual e musical, atuam em co-
presença para compor o discurso da dança. 

 
Os efeitos estéticos do discurso da dança-espetáculo manifestam-se sob a 
forma de uma semiótica sincrética, ou seja, no plano de expressão diferentes 
canais sensoriais são convocados à leitura do texto da dança, a partir da 
convocação dos diversos elementos que compõem sua manifestação. O 
coreógrafo, que manipula os diferentes elementos – gestual, musical, 
cenográfico, de iluminação etc. – opera com a ideia de movimento, que 
entrelaça e põe em relação sincrética todos os elementos e linguagens 
envolvidas na dança (TROTTA, 2010, p.64). 

 
O cinema é também uma linguagem sincrética. Pensar a interface do cinema e da 

dança é, sobretudo, admitir muitas linguagens atuando em um único discurso. O documentário 
Zonas Abissais é um discurso sincrético, que nos impõe uma série de reflexões: como retratar 
o gênero, não de maneira convencional, mas de forma a trazer para o documentário as propostas 
da videodança? Nosso desafio, mais do que documentar, foi pensar a construção do 
documentário a partir da performance a ser exibida na tela, da edição como coreografia e de 
refletir como queríamos que a dança fosse vista no cinema.  

Trouxe, como inspiração para os estudantes, dois documentários maravilhosos: 
Jogo de Cena de Eduardo Coutinho (2007) e Pina de Wim Wenders (2011). 

Jogo de Cena mistura realidade e dramaturgia. No filme, personagens reais falam 
da sua própria vida, em seguida as personagens tornam-se modelos a desafiar atrizes e, por fim, 
as atrizes interpretam as personagens deixando o espectador confuso a quem pertence a história 
narrada. Dessa forma, Coutinho desconstrói a ideia de veracidade dos depoimentos.  

Em Pina, longa-metragem de Wim Wenders, em homenagem a obra da grande 
bailarina e coreógrafa alemã Pina Bausch, o cineasta alterna imagens de depoimentos dos 
integrantes da Cia. de Pina e cenas dos espetáculos, onde os intérpretes atuam sob a direção da 
coreógrafa. Muitas cenas, que são mostradas no teatro, são refeitas pelos bailarinos em espaço 
público.   

Debruçarmo-nos na análise e discussão destes dois documentários foi fundamental 
para criar Zonas Abissais, a fim de trazer um viés artístico para a construção do filme e, mais 
uma vez, resolver a questão da timidez dos intérpretes de Memórias Abissais.  

Ao lançar a proposta de fazer um documentário para divulgar o espetáculo, que teve 
suas exibições interrompidas pelo fechamento dos teatros, em decorrência da pandemia, alguns 
intérpretes disseram não ser fácil para eles se exporem diante de uma câmera.  

Uma solução encontrada foi baseados no filme Pina, fazer tomadas de câmera 
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parada com os bailarinos sem falar, reagindo aos áudios por eles produzidos, relatando como 
se deu a construção de Memórias Abissais. 

Outra dificuldade foi em relação às filmagens que foram feitas em período de 
isolamento social. O único equipamento que tínhamos à disposição para filmar era o celular. 
Optamos, dadas as dificuldades de funcionamento de cada casa dos participantes, utilizar a 
câmera parada como linguagem cinematográfica, alternado planos e formas de manter a câmera 
estática. A casa, locação das filmagens, não é um estúdio ou um local apropriado para as 
filmagens no que se refere a captação do som. Ter um espaço silencioso em uma casa com 
muitos moradores ou com interferências de som das ruas e vizinhos, dificulta muito as 
gravações.  

O documentário, enquanto gênero, necessita de um som de qualidade, a fim de que 
as falas possam ser integralmente entendidas e assimiladas pelo espectador. Muitos bailarinos 
tiveram que gravar seus áudios de madrugada e, mesmo assim, alguns ruídos foram 
incorporados no vídeo. 

Para retratar o momento excepcional e complexo de confinamento, optamos por 
fazer o relato da construção das cenas do espetáculo recuperando a relação que cada bailarino 
teve com o objeto que utilizou na cena em que criou, como sacos plásticos com água, pisca-
pisca, papel celofane, entre outros. Algumas cenas de Memórias Abissais, que foram filmadas 
na mostra InDisciplinas na UFRJ, aparecem no documentário, alternadas com as cenas refeitas 
em casa, não de forma fiel, mas por meio das sensações que elas suscitaram nos intérpretes.  

Para discutir o cinema e a dança atuando juntos optei por entender Zonas Abissais 
como um documentário que se baseia nos princípios da videodança.  

 
Trata-se não apenas de somar essas duas áreas, mas de entender a videodança 
como meio e produto artístico, isto é, percebê-la como uma “arena de reflexão 
e construção da própria identidade”. Identidade que não deixa de lado os 
aspectos narrativos do vídeo e, ao mesmo tempo, investiga e questiona o corpo 
como suporte da dança, já que a câmera também pode ser apontada como 
produtora de dança. É a partir das diferenças que o vídeo e dança dialogam, 
elaborando uma relação corpo-câmera que não é o simples registro, mas outra 
maneira de perceber o corpo, a imagem e o movimento (CERBINO E 
MENDONÇA, IN: CALDAS, 2012, p.163). 

 
As fronteiras entre a dança e o vídeo são diluídas ao assumir a edição vista como 

uma coreografia, que não traz a performance do espetáculo para a tela, mas cria um novo 
espetáculo aos propor novas sequências de cena, mudanças temporais de construção da obra e 
interrupções presentes. Para a pesquisadora de videodança Karen Pearlman (In: CALDAS, 
2012, p.163): “A coreografia é a arte de manipular os movimentos: reelaborando tempo, espaço 
e energia em formas e estruturas afetivas. Em seu trabalho como o ritmo, os editores fazem algo 
semelhante”. 

A montagem é considerada uma coreografia à medida que os parâmetros utilizados 
pelos coreógrafos, para criar em dança, podem ser identificados no processo de edição, que 
constrói o filme. As sequências fílmicas recebem um ritmo e um movimento que também são 
próprios da dança. 
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Zonas Abissais traz para a tela o revelar, o contraponto entre a luz e o escuro, o fogo 
e a água, a timidez e a exposição, a liberdade do mar e o confinamento.  

 
FIGURA 2: CENA DAS ANÊMONAS DO ESPETÁCULO MEMÓRIAS ABISSAIS (2019) 

FONTE: https://youtu.be/gsujiudetum 
 
 
3  O MERGULHO EM TEMPOS DE CRIÇÃO E ENSINO REMOTOS 
 

Expus, até o momento, um relato da minha experiência artística e como docente na 
criação do espetáculo Memórias Abissais e do documentário Zonas Abissais, vivenciadas nas 
três disciplinas de Roteirização e Montagem. Como acredito que essa relação de ensino-
aprendizado não deve, de maneira nenhuma, ser unilateral, instauro aqui novos sujeitos e 
sujeitas, os estudantes, que são também os intérpretes e criadores de ambas manifestações 
artísticas aqui discutidas.  

Abro, dessa forma, a fala para os estudantes relatarem sua experiência na 
construção do documentário, de maneira remota:  
 

Quando começaram as aulas, num primeiro encontro com a turma dessa 
disciplina, a professora Mariana Trotta nos sugeriu produzirmos um 
documentário para falar sobre o processo de criação do espetáculo. Achei a 
ideia genial e fiquei muito empolgado desde o começo. Fomos decidindo aos 
poucos as necessidades de cenas que teríamos e começamos as gravações cada 
um na sua casa com seu celular. Tive muitas dificuldades. Talvez a principal 
delas seja a de falar direto para a câmera. Não tinha esse costume e enrolava 
minha língua com uns 10 segundos de gravação e tinha que repetir. Suava frio, 
ficava com as mãos trêmulas, minha respiração ficava aritmada. Era horrível. 
Bastava ligar a câmera e eu entrava num estado de nervosismo que me 

 
 
 

https://youtu.be/gSujIudeTuM
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assustava. Somado a isso, ainda tinham os problemas com iluminação e 
sonoplastia. Como moro num quintal com aves e plantas, nunca tenho silêncio 
durante o dia. O tempo inteiro tem pássaros no meu quintal cantando, as 
próprias galinhas cacarejando e o galo cocoricando. Quando conseguia um 
silêncio era quando dormiam e caia a noite, mas então o problema era com 
iluminação. Mesmo com a luz elétrica, as imagens não ficavam boas. Ou tinha 
uma luz boa, mas ruídos, durante o dia, ou tinha silêncio mas escuridão 
durante a noite. Decidi fazer gravações em separado: filmar as imagens num 
momento e as falas em outros. Funcionou. Outra questão era conseguir um 
suporte para estabilizar a imagem do celular. Como fico sozinho em casa 
durante o dia, não tenho quem grave para mim. E em uma dessas gravações 
suspendi o celular numa “gambiarra” com a rede, um grampeador e uma 
almofada; para conseguir uma filmagem num ângulo mais atípico em que eu 
executava uma sequência coreográfica do espetáculo. Dificuldades de se 
gravar em casa sem equipamentos adequados. Mesmo assim, voltei a me sentir 
produtivo. Acredito que estar fazendo arte nessa pandemia me manteve bem 
nesse período. Algo parecido com uma terapia ocupacional. Me faz pensar 
muito na ideia de que ao fazer arte, a arte me faz. Não faço arte por vaidade 
ou passatempo, faço arte para me construir, me moldar, me esculpir, me 
aprofundar, me “dançar” (Marcos Henrique, intérprete/criador, em 09/10/2020). 
 
Se for para resumir em uma única palavra seria: desafiador. Está sendo uma 
experiência rica de tantas descobertas minhas que venho aprendendo a 
trabalhar, seja com vídeo, com movimento e com iluminação. Como é tão 
complicado vencer a timidez para falar com a câmera, o estresse pela falta de 
silêncio, saber lidar com o cronograma o tempo todo sendo modificado. A 
imaginação voa quando não temos um modelo direto, e não saber filtrar o que 
é coerente e o que não é, é muito bom para saber se olhar, analisar e se criticar. 
Essa experiência tem me ajudado muito, tanto para a minha experiência 
acadêmica como de vida. É uma mistura de sensações. É desafiador, em cada 
encontro um frio na barriga diferente quando acabamos de ver os vídeos dos 
nossos companheiros de cena, é tão rico conseguir ver e captar a mesma magia 
das luzes nos vídeos que teve no espetáculo, é incrível, folhear cada página do 
nosso diário do processo. É saudade. Saudade de estar perto, da correria, da 
troca de energia e das personalidades tão diferentes, que resultou em uma 
mistura tão boa. Assim, sigo com um turbilhoes de emoções toda fez que 
lembro da nossa montagem Memórias Abissais que está se tornando esse 
documentário (Mariana, intérprete/criadora, em 13/10/2020). 
 
As possibilidades artísticas são infinitas. A arte cria, recria, pesquisa, 
transforma, se adapta... Neste contexto pandêmico, a arte novamente se 
reinventa diante do mal que se manifesta em todo o mundo. O novo corona 
vírus pegou a todos de surpresa, despreparados, já então desmotivados e a 
tentativa de normalizar o anormal foi o nosso primeiro passo, reconfigurando 
os editais, fazendo o artista insistir e resistir, transformando nossas salas e 
varandas em palcos italianos onde nossa intimidade virou nossa arte. Nesse 
contexto, demos início a um novo período letivo excepcional, ao meu ver 
excludente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois de quatro meses 
em isolamento social devido à pandemia. Mas como prosseguir com um curso 
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de arte sem aquele corpo a corpo, sem afeto, sem sorrisos, sem abraços? O 
suor da sala de aula se transformou em lágrimas por de trás das telas do 
computador e celulares, nossa esperança de mais um ano produtivo se 
transformou em frustração nos aprisionando em máscaras, falta de 
equipamentos, instabilidades e medo, muito medo. Como artista, tive também 
que me adaptar, como mãe, dei à luz ao meu filho nesse ano, e como ser 
humano tive que encontrar, buscar, sugar força. A cada vez que minha internet 
caía, a cada vez que minha luz caía, a cada vez que um dos meus caía, era de 
se levantar que eu me lembrava. E assim seguimos? Tentamos? Ainda não 
sei...Posso apenas afirmar uma coisa diante das incertezas, a arte sempre 
encontra um caminho, o corpo sempre se adapta. Não trago romantismos, não 
se ameniza a exclusão, não se invisibiliza desigualdades, políticas sem preparo 
que insistem em ignorar e matar “certos” corpos. Quando olho o meu reflexo 
na tela do computador e percebo a condição de mulher preta, mãe, artista que 
vê a possibilidade de ver meus movimentos e indignação expressos num vídeo 
caseiro, o resultado de uma disciplina de montagem sendo transformando em 
documentário, me lembro que eles escolheram romantizar a inexistência do 
meu corpo, mas eu escolhi torná-lo visível, potente e artístico. Sigo recriando 
(Gabi Gabriela, intérprete/criadora, em 12/10/2020).    
 
Você quem cria sua própria realidade. Você que é o Deus. Você é Deus. Você 
quem cria sua realidade. Nestas zonas abissais, a temperatura a mudança de 
temperatura é bem interessante a gente pensar sobre isso porque estes peixes 
abissais estão há dois mil km de distância de profundidade. Eu pude sentir um 
pouco do que é do que seria essas zonas abissais digamos que seria um portal 
de sensações boas e ruins, diferenças onde gera muito impacto desordem para 
criar o Novo é extremamente um lugar sensível. É um lugar que você se 
redescobre que você precisa ter vida própria (Elaine, intérprete/criadora, em 
13/10/2020).   
 
Neste atual cenário pandêmico de isolamento social, com a permanência 
semanal dos encontros da disciplina de “Roteirização e montagem”, onde nos 
reinventamos, dúvidas surgiram: É possível tornar o isolamento em Dança? 
Como revisitar a obra “Memórias abissais” corporalmente? Já estamos há 
mais de sete meses em reclusão, diversas configurações vêm se moldando e 
se alterando no interior de cada um de nós. Algumas dessas mudanças nós 
percebemos, enquanto que outras, só o tempo e a vida nos revelarão. Tudo é 
novo para todos, mas vai passar. Não sabemos como nem quando, nem como 
seremos após tudo. Isso também vai passar, como tudo nessa vida. Pandemia, 
quarentena, #FicaEmCasa, vestir máscara, cobrir o rosto, criar meios para 
cuidar da saúde, recursos para comunicação. A zona abissal é a escuridão de 
hoje, que se manifesta na incerteza sobre o amanhã. Não disseram que cessaria 
amanhã? Amanhã já foi, foi ontem. Ou é hoje. E agora? Qual é desse amanhã? 
Para onde foi? Perdeu-se no espaço digital do tempo, fugiu para além dos 
olhos que estão cegos nas telas, foi em busca da fresta da janela que revela a 
luz do Sol. Saudades do futuro... O amanhã nascente da minha luz, que se 
ofuscou com o adoecimento causado pelo COVID 19. Adoecimento abissal. 
Adoecimento desconhecido, profundamente frio, arrebatador. Agoniza, 
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esgana as entranhas, provocando uma súplica gritante de dor. É zona de limites 
de tensões, de risco: As relações estabelecidas são sobre arriscar ao despertar 
energia corpórea, que emana, vibra, sente o calor do Universo e, 
principalmente, respira vida. Qual é o termômetro se há possibilidade do 
isolamento se transformar em movimento? Bem, por que não se inspirar, 
encorajar e aguçar a desenhar o caminho do artista sensível, que se define em 
uma experiência fortalecedora, também nesse momento?  Registro aqui 
palavras moventes regada do desejo de podermos nos ver e nos tocar em breve. 
Visitas nem sempre partem de nosso desejo, nem sempre são bem-vindas. No 
entanto, revisitar é essencial, na medida em que processa memórias, o que 
pode ser frutífero para experiência de criação em Arte. Não se traduz em 
atender as necessidades de todos... esbarra com o tempo. O isolamento, 
gradativamente, se consolidou como uma Dança abissal, de perdas, desapegos. 
Até que “Memórias abissais” nos tocou e ultrapassou o tempo, no anseio de 
ser registrado para ser apresentado em qualquer circunstância, a todos, em 
qualquer lugar. Os peixes, em meio a este turbilhão que nos encontramos em 
um vasto oceano escuro, manifestaram a necessidade vital de falar e serem 
observados. Ainda que em condições dispersas, precárias, nem que fosse por 
segundos, ao menos, na tentativa de ser lembrado, a fim de expressar a verdade 
da Zona abissal que se configurou nestas novas relações existentes. Que horas 
são? São horas que estamos aqui, mas há muito tempo já estávamos, só que 
não percebermos. Onde estávamos esse tempo todo se estávamos aqui? 
Espera... Voltei...Então... Cada instante é reflexo de si... Zona abissal 
confronta os desencontros, no silêncio, na não resposta, no problema 
inquietante de não saber se há fundo que não seja possível de ser alcançado? 
Enquanto peixe integrante da zona, destaco a característica distinta na 
realidade do movimento em atender aos outros e perder-se de si (Clarissa, 
intérprete/criadora, em 01/11/2020).    
 

 
CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Terminei a edição de Zonas Abissais minutos antes de entregar este artigo. Tivemos 
muitas horas de gravação e muitas quedas de energia em meio a pandemia, tanto metafóricas 
como reais. Insistir em criar estando o mundo vivendo tantos lutos nos exaure e muda a nossa 
relação com o tempo. Assim, olho para o processo e não somente como produto, mas como 
algo que tem me movido como artista e docente das graduações em dança. 

Ministrar aulas para mim é trilhar percursos “com”, em presença. É abrir a escuta, 
é dar tempo aos processos, é enxergar a criação como corpos em fusão. É ter sensibilidade para 
lidar com as diferentes visões de mundo. Não consigo admitir a relação de ensino-aprendizagem 
mediadas pela tela, sem o tato e o peso dos corpos. 

Fazer o documentário foi uma solução encontrada para este período excepcional. 
Lindo ver o engajamento dos estudantes, a vontade de filmar, de falar sobre criação e criar. As 
frustrações de não continuar o trabalho, de não poder estar em cartaz, no entanto, também se 
transformaram em matéria artística. Mas como terminar um processo de criação tão intenso 
sem um abraço? Sem os aplausos?  
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Rever os cadernos e os processos de criação de Memórias Abissais fez-me 
mergulhar mais uma vez nas minhas zonas abissais. Procurar a escuridão do meu corpo e 
recuperar a minha luz própria. O isolamento e o confinamento são similares ao abissal, exigem 
uma enorme capacidade de adaptação e de reinventar as nossas práticas. Espero ansiosa o 
retorno aos espaços públicos, aos abraços quentes e aplausos ensurdecedores.  

 
A hora chegou e o vento trouxe... A hora chegou e o vento trouxe... O vento 
parou e foi aprisionado numa nuvem cinzenta. O que você está esperando 
dentro dessa nuvem cinzenta? O que você viu? Está vendo, não é? O que você 
está vendo de dentro desta nuvem cinzenta? Está vendo a si mesmo? Ou a 
nuvem cinzenta é você mesmo? Ela tem forma ou não tem? Tudo o que toca 
é você. Que tal enfiar a sua cabeça de cumulonimbus na nuvem e se remexer 
com toda coragem? Fervilha a alegria, carrega seu corpo até as nuvens, ei, está 
ventando. O vento é você – e através do espírito que ele sopra (OHNO, 2016, 
p. 210). 
 

Hoje estou presa em uma nuvem cinza, mesmo sendo eu o vento. 
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Link da Palestra:  https://youtu.be/8TRnABrtx0Q 
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2.1.2.2. RESUMO 
 
 
 
 

DANÇA E VÍDEO: TECNOLOGIA COMO PROCESSO CRIATIVO 
 
 

Jardel Sander* 
 FAE/UFMG 

 
 
RESUMO: Palestra vinculada ao Grupo Temático (GT) Dança e Processo Criativo do 16° 
Seminário CCODA. "Dança e Vídeo: tecnologia como processo criativo é uma discussão sobre 
videoarte, videodança e dança e tecnologia, a partir de contextualização conceitual e histórica 
(nacional e internacional), abordando algumas problemáticas contemporâneas sobre a temática. 
O objetivo é enfatizar a potência que a tecnologia abre às corporeidades na dança a não se 
submeterem ao imperativo sinético (Lepecki), podendo se reinventar através das 
multiplicidades imagéticas 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Vídeo. Tecnologia. Processo Criativo 

 

Linka Palestra: https://youtu.be/fWN5eS-3Gxc 

 
 
 
 

 
* http://lattes.cnpq.br/1922446460472894 
 

https://youtu.be/fWN5eS-3Gxc
http://lattes.cnpq.br/1922446460472894
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2.1.2 COMUNICAÇÕES ORAIS 
 
 
 
 

SEMINÁRIO EM DANÇA E PERFORMANCE INTERCULTURAL: 
ENCURTANDO DISTÂNCIAS E ENTRELAÇANDO VIVÊNCIAS 

 
 

Mariana Ferreira de Souza* 
Universidade Federal de Minas Gerais1 

 
Juliana Amelia Paes Azoubel** 

Universidade Federal de Minas Gerais2 
 
 
RESUMO: Este artigo foi construído a partir de discussões e reflexões provocadas durante os 
três primeiros encontros do Seminário em Dança e Performance Intercultural, sendo um relato 
de experiência organizado como parte da programação do Projeto Dança em Setembro, que 
aconteceu na Corpo Escola de Dança, em parceria com o projeto de pesquisa e de extensão 
"Pontos de Contato", UFMG. Contra o que Paulo Freire chamou de “Modelo Bancário de 
Educação,” utilizando concepções freireanas de ensino, e o conceito de Performance 
Intercultural, e portanto estabelecendo um diálogo entre a professora propositora do seminário 
e uma das participantes/construtoras das experiências vivenciadas, além de discutirmos nossas 
experiências, almejamos desconstruir papéis hierarquicamente estabelecidos em processos 
dançantes e propor diálogos/construções mais horizontais entre quem propõe e quem participa. 
Nesse sentido, ambas, estudante e professora ocupam o lugar de quem compreende as trocas 
como elementos construtores de experiências dançantes, inclusive na experiência de escrita 
deste artigo. O evento completo aconteceu nos dias 14, 21 e 28 de Setembro e 05 de Outubro 
de 2019, na sede da Corpo Escola de Dança, em Belo Horizonte, MG. A exposição foi feita por 
Juliana Azoubel, professora do curso de Dança da UFMG, e dialogou diretamente com a 
disciplina Danças Populares Brasileiras II, também ministrada por ela na UFMG. A atividade 
foi destinada a estudantes da UFMG mas também incluiu o público em geral e comunidade 
artística de BH. A escrita deste artigo aconteceu em outubro de 2020, com a intenção de 
“encurtar” distâncias geográficas entre a estudante Mariana Ferreira, que estava em Belo 
Horizonte, MG e a professora Juliana Azoubel que estava em Urbana, IL, Estados Unidos 

 
* http://lattes.cnpq.br/6208778071426884 
 
** http://lattes.cnpq.br/2137642932491951 
 
 

http://lattes.cnpq.br/6208778071426884
http://lattes.cnpq.br/2137642932491951
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durante a pandemia do Covid-19, e com isso analisar, reviver e partilhar momentos vivenciados 
no Seminário em Dança e Performance Intercultural. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Cultura. Performance Intercultural. Cultura Popular. 
 
 
ABSTRACT: This article was written based on discussions and reflections that emerged during 
the three first meetings of the Seminar in Dance and Intercultural Performance that was 
organized as part of the “Danca em Setembro”(Dance in September) happened at Corpo Escola 
de Danca, in partnership with the research and outreach project “Pontos de Contato” from the 
Federal University of Minas Gerais, UFMG. Against what Paulo Freire has called “The bank 
model of Education”, using Freirean conceptions of Education, and the concept of Intercultural 
Performance, and therefore establishing a dialogue between the teacher presenter of the seminar 
and one of the participants/builders of the dance practices lived, besides discussing our 
experiences, we aim to deconstruct hierarchy established  in dancing processes and propose 
more horizontal dialogs/constructions between the presenter and the participants. In this sense, 
both, teacher and student, play the roles of who understand the exchanges as elements for the 
construction of more inclusive dancing experiences, as in the case of the experience of this 
article. The event happened on September 14, 21 and 28 and October 05th of 2019, at Corpo 
Escola de Dança, in Belo Horizonte, MG. The talks/practices were led by Juliana Azoubel, 
professor of Dance at UFMG, and established a direct dialogue with another course taught by 
herself in that semester, Brazilian Popular Dance II. The event aimed to reach students from 
UFMG but also included the general public and the artistic community of Belo Horizonte. The 
writing process of this article happened in October of 2020, with the intention of shortening the 
geographical distance that separated the student Mariana Ferreira, who was in Belo Horizonte, 
MG, and Juliana Azoubel, who was in Urbana, IL, Estados Unidos, during the Covid-19 
pandemic, and by doing that, the intention was to analyze, revive, and share moments lived 
during the Seminário in Dance and Intercultural Performance.  
KEYWORDS:  Dance. Culture. Intercultural Performance. Popular Culture.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Movidas pela tentativa de encurtamento da distância que nos separa nesse momento 
de pandemia, decidimos encontrar uma forma de continuarmos os diálogos dançantes iniciados 
nos dias  14, 21 e 28 de Setembro e 05 de Outubro do ano de 2019, na Corpo Escola de Dança, 
em Belo Horizonte (BH). Pensar e corporificar a Dança e a Performance Intercultural junto com 
membros da comunidade artística e acadêmica de Belo Horizonte, unir em um mesmo espaço 
pessoas com diversas experiências em Dança e assim equiparar as diferentes formas de saberes 
e trajetórias era a intenção da professora Juliana Azoubel ao propor o Seminário de Dança e 
Performance Intercultural na Corpo Escola de Dança. A proposta dialoga diretamente com a 
disciplina Danças Populares Brasileiras II, também ministrada pela professora no Curso de 
Dança da UFMG e cursada por Mariana Ferreira, estudante do Curso de Educação Física da 
mesma instituição. A atividade foi destinada a estudantes da UFMG mas também aberta ao 
público em geral e comunidade artística de BH.  
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A escrita deste artigo aconteceu em outubro de 2020, com a intenção de encurtar  
distâncias geográficas entre a estudante Mariana Ferreira, que estava em Belo Horizonte, MG 
e a professora Juliana Azoubel que estava em Urbana, IL, Estados Unidos, e com isso reviver 
e partilhar momentos vivenciados no Seminário em Dança e Performance Intercultural. 
Seguindo essa intenção (e propondo uma nova abordagem metodológica, mais horizontalizada 
no que diz respeito a escrita de artigos em parcerias entre professores e estudantes), propomos 
aqui um diálogo horizontal entre as experiências vivenciadas pela estudante Mariana Ferreira e 
a proposta apresentada pela professora Juliana Azoubel, ambas autoras/criadoras desse texto, o 
qual, também acreditamos, poderia ter sido escrito pelos tantos outros autores que recriaram 
com seus corpos as experiências propostas no Seminário. Nesse sentido, apresentamos um 
diálogo que surge de uma prática comunitária, onde todos os envolvidos participaram como 
construtores co-criadores do processo, e por isso, contribuíram para a escrita da dança que 
vivenciamos e  do texto que ora apresentamos.   

Salientamos aqui que o termo “Dança e Performance Intercultural” foi 
utilizado/traduzido, e criado pela professora Juliana Azoubel como recurso pedagógico, a partir 
de sua experiência com o uso do termo “Dance and Intercultural Performance” nos Estados 
Unidos. Sendo assim, os conceitos abaixo desenvolvidos também relatam definições 
apresentadas pela professora Juliana Azoubel durante o Seminário e são entrelaçados com o 
engajamento da estudante Mariana Ferreira durante o mesmo. Reforçando assim, concepções 
Freireanas de processos de ensino/aprendizagem e fugindo do que ele chamou de “Sistema 
Bancário de Educação”, onde o/a estudante é compreendido apenas como receptor do 
conhecimento (FREIRE, 1996, p.57-76). Ao invés disso, tanto durante o seminário como o 
processo de escrita deste artigo, experiências e vivências pessoais foram validadas e a 
possibilidade de contribuir criticamente para a construção e desenvolvimento da proposta. Se 
por um lado, as próximas linhas apresentam definições de conceitos pesquisados e apresentados 
pela professora Juliana Azoubel, as anotações realizadas durante o Seminário de Dança e 
Performance Intercultural pela estudante Mariana são fundamentais para a compreensão do 
diálogo pedagógico estabelecido durante e depois do mesmo.   
 
 
1 SOBRE A EXPERIÊNCIA E AS ANOTAÇÕES DE MARIANA FERREIRA 
 

Este relato de experiência foi feito a partir de minhas anotações dos três dias em 
que participei do evento (14, 21 e 28 de Setembro). De acordo com o programa de aula 
elaborado pela professora Juliana Azoubel e entregue a todos os participantes, os objetivos do 
Seminário foram: a) investigar e praticar elementos relacionados a processos de performances 
interculturais; b) investigar e vivenciar práticas de dança e relacioná-las com processos 
interculturais e estruturas coreográficas que entrelaçam cultura popular e erudita; c) 
pesquisar sobre elementos individuais, princípios de composição e forma das performances 
interculturais; e d) explorar processos de crítica e avaliação de produções coreográficas que 
dialogam com processos interculturais. 

O Seminário foi dividido em quatro encontros, cada um com um foco diferente mas 
complementares, durante os quais foram feitas exposições de diversos vídeos e do filme 
“Movement (R)evolution África”, bem como atividades práticas e diálogos acerca do tema. 
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Todas essas atividades foram mediadas e comentadas pela palestrante/professora, que também 
fez a exposição via powerpoint de discussões acerca do conceito de Dança e  Performance 
Intercultural. Além dos encontros presenciais, os participantes foram convidados a realizar a 
leitura de dois textos complementares, sendo eles “Uma Antropóloga olha o Ballet Clássico 
como uma forma de dança étnica”, de Joann Kealiinohomoku e “Dança e o conceito de estilo”, 
de Adrienne Kaeppler, ambos do livro “Antropologia da Dança I”, de Gisele Guillon. Esses 
textos, como será melhor abordado posteriormente, dialogam de forma direta com as discussões 
sobre Dança e Performance Intercultural.  
 
 
2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: A “DESCOBERTA” HORIZONTAL E AS 
EXPERIÊNCIAS ENTRELAÇADAS   
 

Neste tópico, apresentamos uma descrição sobre as atividades feitas em cada dia do 
Seminário em Dança e Performance Intercultural, bem como especificamos quais materiais 
foram utilizados como forma de embasar as discussões que serão melhor detalhadas no tópico 
posterior.  
 
2.1 Primeiro dia: 14 de Setembro 

 
No primeiro dia do seminário, iniciamos a discussão sobre o significado de 

“Performance Intercultural”, levando em conta a origem e utilização estadunidense do termo.  
Nesse sentido, entendemos a palavra Performance como sendo não apenas algo “performativo,” 
com o caráter de apresentação, utilizado para o palco ou outros espaços, mas também como 
forma de movimentação do corpo. A partir disso, o termo Intercultural passa a ter um 
significado de troca com os diferentes, e não apenas o contato entre os diferentes.Vale salientar 
que para que se ocorra uma troca é necessário que as partes, além de serem diferentes e 
habitarem o mesmo espaço em um dado momento, estejam abertas para que o outro o diferente  
provoque modificações em sua performance. 

 

 
 

FIGURA 1: PALESTRANTE JULIANA AZOUBEL.  
FONTE: Corpo Escola de Dança/Acervo das autoras 
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Após essa introdução, assistimos ao filme/documentário “Movement ® Evolution 
África”. Filmado em 2003 a partir de um Seminário que ocorreu na University of Florida e no 
Columbia College em Chicago por Joan Frosch e Alla Kovga com o objetivo de mostrar 
histórias de dançarinas e dançarinos contemporâneos norte-americanos que vieram de 
diferentes países do continente Africano, sendo eles Senegal, República Democrática do Congo, 
Costa do Marfim, África do Sul, Burkina Faso, Zimbábue, Cabo Verde e Madagascar. O filme 
pretende compor um “Espetáculo de Dança” que acontece em 4 atos, e portanto tem as ideias 
centrais das duas autoras divididas em quatro partes: “Línguas Maternas”, “(Re)invenção”; 
“Momentos de Contato” e “Encenando o (In)imaginável”. Trocamos impressões acerca do 
filme, principalmente no que tange a questão das trocas interculturais que aconteceram entre o 
grupo de dançarinos entrevistados, sendo todos oriundos de países africanos mas que no 
momento de criação do filme viviam como artistas da dança nos Estados Unidos. Ao final da 
discussão, foi solicitado que cada participante escrevesse em uma folha de papel a primeira 
palavra que viesse à mente.  A palavra escolhida por Mariana foi “Descoberta”. 
 
 

 
 

FIGIRA 2: EXIBIÇÃO DO FILME/DOCUMENTÁRIO “MOVEMENT (R)EVOLUTION ÁFRICA”.  
FONTE: Corpo Escola de Dança. Acervo das autoras 

 

 

2.2 Segundo dia: 21 de setembro 
 

O segundo dia de Seminário iniciou com um jogo de movimentos utilizando as 
palavras que foram escritas na semana anterior pelos participantes. O grupo foi dividido em 
dois, que teriam que adivinhar qual palavra a pessoa de seu grupo estava expressando com os 
seus movimentos. Depois de todas as palavras, os grupos foram convidados a criar movimentos 
que expressassem as palavras que adivinharam. Um grupo ficou com apenas uma palavra, 
enquanto o outro ficou com outras sete. Depois de criarem os movimentos, os grupos  
partilharam seus processos de criação com todos os presentes.  
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Em seguida, sentamos em roda para discutir sobre como a identidade de cada pessoa 
influencia seus processos de criação.  Tanto para adivinhar as palavras quanto para criar os 
movimentos, a vivência de cada pessoa é determinante nos seus processos de criação. Isso quer 
dizer também que a interpretação do que cada um vê, sente e dança é sempre atravessada pelas 
suas experiências, assim como demonstram as falas dos artistas africanos que assistimos no 
documentário no encontro anterior do Seminário.  

 

 
 

FIGURA 3: PROCESSO DE CRIAÇÃO: PALAVRA E MOVIMENTO.  
FONTE: Corpo Escola de Dança/Acervo das autoras 

 
 

Ainda em roda, fizemos mais uma atividade impulsora de processos de criação em 
Dança. Dessa vez, foi utilizada a “brincadeira do telefone sem fio”. A mensagem inicial, 
passada pela Juliana, consistia em dizer à pessoa ao lado que se sentasse da mesma forma que 
ela. No entanto, quase no final da roda, as pessoas pararam de sentar-se da mesma forma, o que 
evidenciou que a mensagem havia sido modificada no meio do caminho. A ideia da brincadeira 
foi trazer à tona o fato de que, apesar de sermos pessoas em um mesmo lugar unidas por um 
interesse comum, interpretamos as coisas de maneiras diferentes. É possível, com isso, fazer 
um paralelo com questões relacionadas à tradição oral, que é também atravessada pela história 
de cada sujeito responsável por partilhar essa tradição, e por esse motivo, ela acaba se 
modificando com o passar do tempo. 
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FIGURA 4: RODA DE CONVERSA  
FONTE: Corpo Escola de Dança. Acervo das autoras 

 
 

Por fim, assistimos a três vídeos de coreografias de grupos distintos: o primeiro do  
Alvin Ailey Dance Theatre, que tenta aproximar o negro norte-americano da sua ancestralidade 
sem que haja contradição com as influências contemporâneas de suas vidas (o bailarino que 
criou a companhia e a técnica de danca utilizada pela companhia, Alvin Ailey, teve uma grande 
relação com a cultural gospel durante sua vida); o segundo vídeo, do Grupo Dance Brazil, 
mostra brasileiros apresentando o que é o Brasil em um outro lugar. Nesse grupo, a Capoeira é 
adotada como técnica de dança (todos os dançarinos têm aula de capoeira diariamente); e o 
terceiro vídeo mostra um grupo de Israelenses utilizando a técnica Gaga. Esses três vídeos 
foram reproduzidos no intuito de dar exemplos do que seriam Performances Interculturais, uma 
vez que se caracterizam por trocas interculturais como cerne dos seus processos de criação e 
composição coreográfica.  

 
2.3 Terceiro dia: 28 de setembro 
 

Inicialmente, Juliana Azoubel abordou questões relativas à Tradição Oral, originada 
na África (uma vez que o continente africano é a origem de todos os seres humanos da Terra). 
A professora explicou que o termo “tradição oral” se define por matriz cultural de povos que 
desenvolveram as suas capacidades e sentidos via ouvido, via fala e pela relação de convívio 
com a natureza. Na cosmologia, o homem não é centro, mas parte do mundo e seu conhecimento 
é corporificado. Essa tradição não é encontrada nos livros e não tem dependência com a escrita 
para transmissão de conhecimentos, apesar de existirem alfabetos em diversos lugares da 
África. É importante diferenciar tradição oral de história oral, sendo esta última constituída por 
depoimentos. Os mestres responsáveis pela transmissão da tradição possuem uma relação muito 
forte com a palavra, considerando a mentira pior que um defeito moral. Nesse sentido, a 
Tradição Oral pode sofrer alterações como a escrita, mas, diferentemente desta, essas alterações 
acontecem não devido a deturpações, mas sim devido ao fato de que, por ser criada através das 
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vivências e experiências de cada um no mundo, os mestres adicionam aos saberes o que 
possuem também de subjetivo. 

No segundo momento do encontro, foi transmitido o vídeo-documentário “When 
the Moment Sings,” (Quando o Momento Canta) que aborda a diferença existente entre as 
culturas africanas e as européias com relação ao ritmo e ao movimento dos corpos. O vídeo 
mostrou situações cotidianas de pessoas em África que realizavam suas atividades diárias de 
maneira ritmada e fluida, enquanto as pessoas na Europa agiam de forma bastante contida em 
seu dia-a- dia.  

Por fim, na parte prática, fomos convidados a formar novamente os grupos da 
semana anterior e a realizar a mesma movimentação relacionada às palavras, mas ao som de  
uma música do Grupo Nation Beat, escolhida por Juliana Azoubel. Em seguida, cada 
participante apresentou um objeto que, a partir de suas memórias, causasse conforto e outro que 
causasse desconforto, sendo convidados a dançar em grupo novamente e estabelecendo relações 
com os objetos. Após essa experiência, sentamos em linha reta, um ao lado do outro, na mesma 
posição utilizada na “brincadeira do telefone sem fio”, e fomos um a um partilhando nossa 
dança com  o grupo, ao som da mesma música e estabelecendo relações com os nossos objetos.  

 

 
 

FIGURA 5: ATIVIDADE PRÁTICA: 3º DIA DE SEMINÁRIO.  
FONTE: Arquivo pessoal/Acervo pessoal das autoras 

 
 
 
3 COMENTÁRIOS/DISCUSSÃO  
 

O Seminário estabeleceu uma série de encontros e diálogos com a disciplina de 
Danças Populares II: Composições Coreográficas, também ministrada por Juliana Azoubel na 
UFMG e na qual eu, Mariana Ferreira,  estava matriculada. Primeiramente, ao falar de danças 
populares brasileiras, estamos falando de um universo miscigenado, no qual existe um encontro 
entre culturas indígenas, européias e africanas. Portanto, é necessário compreender essas 
danças, como formas de expressões interculturais dos povos que habitam o Brasil, uma vez que 
acontecem e se reinventam a partir de diálogos constantes entre diferentes grupos e trocas 
culturais. 
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Sobre o conceito de Performance Intercultural, é possível perceber que, ao estudar 
as danças populares, faz-se importante a realização de pesquisas etnográficas no intuito de 
conseguir compreender a complexidade das diversas formas de expressões da cultura popular 
brasileira.  Ao realizar essas pesquisas, o etnógrafo deve ser capaz de entender que a forma 
como ele enxerga determinados fenômenos se deve à bagagem que ele mesmo possui com as 
suas vivências. Esse é o ponto principal da crítica de Kealiinohomoku aos pesquisadores que 
definem um conjunto enorme de danças como “primitivas”, simplesmente por estarem 
distanciadas do imaginário hegemônico eurocêntrico do que é dança: 
 

Em compensação, temos um conhecimento profundo sobre as danças 
primitivas. A primeira coisa que sabemos é que uma dança primitiva não 
existe. Existem danças executadas pelos primitivos e estas são demasiado 
diversas para corresponderem a um estereótipo. Pensar em grupos de pessoas 
ou em suas danças como entidades monolíticas, revela um erro grosseiro. A 
"dança africana” jamais existiu; entretanto, existem danças dahomênicas, 
danças haussa, danças massai, e assim por diante (KEALIINOHOMOKU, 
1983, p. 125). 

 
A crítica Kealiinohomoku apresenta um ponto importante de tensão acerca das 

diferentes interpretações da dança “do outro”. A forma como as pessoas enxergam aspectos 
importantes de determinadas situações depende das suas próprias experiências que, no caso do 
homem branco, é a experiência de dominação. Neste sentido, além de uma generalização 
grosseira, são utilizados atributos como “primitivo” e “étnico” para se referir a expressões de 
povos que não conhecem e, ao mesmo tempo, não conseguem enxergar dentro de seu nicho a 
existência de algo que seja próprio, mas não necessariamente universal.  
 

Essas pretensas características primitivas, rejeitadas, no caso do homem 
branco, são frequentemente atribuídas aos grupos vivos de tribos africanas, 
indígenas da América do Norte e aos povos do Pacífico. São esses povos que 
esses autores catalogam em termos de "étnico". Então não é de se espantar que 
os bailarinos clássicos recusem-se em aceitar a ideia de que a dança clássica 
seja uma forma de dança étnica! Mas os africanos, os ameríndios do Norte e 
do Sul e os povos do Pacífico ficariam horrorizados se soubessem que se 
enquadram nesse estereótipo (KEALIINOHOMOKU, 1983, p. 126(. 

 
Ao compreender que as pessoas enxergam fenômenos de formas diferentes e que 

isso se deve à trajetória de cada uma dentro de seu universo cultural, é possível estabelecer 
relações entre as danças populares realizadas na tradição e as danças populares levadas para o 
palco. Apenas o simples fato de serem dançadas no palco faz com que essas danças se 
apresentem de forma diferenciada daquelas de sua origem. A composição coreográfica, nesse 
sentido, deve conseguir estabelecer esse diálogo entre origem e palco, para que a expressão 
cultural não seja deturpada, mas entendendo que o palco exige outras formas de movimentação 
e posicionamento no espaço. 

Dessa forma, foi possível perceber a necessidade de entendimento do local de 
origem de uma expressão cultural para que se possa falar e criar sobre sem recorrer aos 
estereótipos. Apesar desse cuidado, a experiência pessoal de quem estuda essas expressões 
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culturais interfere diretamente nos processos de criação e composição coreográfica para o palco. 
A intencionalidade também é fundamental para uma análise mais categórica das danças 
populares que são expressas no palco: a ideia dos grupos de projeção folclórica não é a mesma 
das comunidades tradicionais (que, em determinadas situações, não conseguem definir seus 
rituais apenas com a palavra “dança”), e isso faz com que a composição coreográfica seja 
também diferente. Nas palavras de Adrienne Kaeppler: 
 

Termos como "dança” não podem ser, simplesmente, transferidos das línguas 
e conceitos ocidentais para as línguas e conceitos de diferentes culturas e 
sistemas de movimento. Valores culturais específicos devem ser levados em 
consideração e aplicados a um conjunto de formas culturais específicas, em 
uma sociedade específica. A compreensão de como esses termos podem ser 
aplicados depende da compreensão geral do modo de vida e das relações 
sistemáticas entre formas culturais e ações sociais com os quais eles se 
relacionam. A “forma cultural” que nós chamamos de dança está longe de ser 
um conceito universal. A “dança”, ou sistemas estruturados de movimento, 
pode ser universal, mas a dança não é uma linguagem universal. Os sistemas 
estruturados de movimento podem comunicar-se apenas com aqueles que têm 
“competência comunicativa” nessa forma cultural, em um grupo ou sociedade 
específica (KAEPPLER, 2001, p. 88,89). 

 
Portanto, uma dança pode ter significados distintos dependendo de quem a executa 

e da finalidade do dançar. 
Como nos apresentou Juliana Azoubel nos dias do seminário, A Performance 

Intercultural em dança pode, portanto, ser compreendida como um fazer que contempla a troca 
entre diferentes culturas. Por ser fruto de relações socioculturais, não é possível dissociar a 
pessoa que dança de suas vivências. Devido ao caráter dominante da cultura europeia no mundo, 
existe uma banalização de formas de dança que são estranhas a esta, sendo caracterizadas como 
“primitivas” ou “étnicas”, como já dito anteriormente. Entretanto, partindo do pressuposto que 
a etnia é algo que existe em todas as sociedades, bem como a cultura, é possível afirmar que:  
 

Segundo a opinião antropológica geral, entende-se por “étnico” 
um grupo que possui traços genéticos, linguísticos e culturais 
comuns, portando um interesse mais particular pelas tradições 
culturais. Por definição, cada forma de dança deve, então, ser 
uma forma étnica (KEALIINOHOMOKU, p. 136). 

 
Nesse sentido, é possível compreender o balé clássico e outras danças de origem 

europeia como danças étnicas, bem como a necessidade de aprofundamento no estudo 
etnográfico de povos e culturas que estão à margem da dominação eurocêntrica e que, portanto, 
são totalmente generalizados.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A experiência vivida no seminário, há exatamente um ano, dialoga diretamente com 
o formato de construção deste artigo. A capacidade de escuta e de troca por parte de pessoas 
que ocupam lugares diferentes em um sistema hierarquizado de saberes mostra que é possível 
um intercâmbio real de conhecimentos. Também é interessante perceber como que a grande 
distância geográfica não nos impede de manter um diálogo sobre o que compartilhamos 
enquanto seres dançantes. Dentro (e fora) de uma sala de dança, cada sujeito é um: possui uma 
origem, uma história e diversas construções.  

Conseguir estabelecer vínculos e trocas em um intervalo de tempo relativamente 
curto é um aprendizado intenso mediado pelos corpos de cada pessoa presente. O que 
conseguimos sentir e aprender durante as práticas do seminário e que agora aqui se apresentam 
em forma de reflexão com aquele grupo foi uma experiência única e singular  justamente porque 
cada pessoa é única e traz experiências singulares. Ao mesmo tempo, acreditamos que essas 
experiências únicas são multiplicadoras dos muitos lugares que habitamos, das muitas danças 
que fazemos e das muitas trocas que vivemos. Esse entendimento é essencial para o 
estabelecimento de uma performance em dança que seja, de fato, intercultura 
 
REFERÊNCIAS 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra. 1996. 
 
KAEPPLER, Adrienne L. Dança e o Conceito de Estilo. In: GUILLON, Gisele (org). 
Antropologia da dança I. Belém: Editora do PPGArtes/UFPA, 2018, p. 87-96. 
 
KEALIINOHOMOKU, Joann. Uma antropóloga olha o ballet clássico como uma forma de 
dança étnica. In: GUILLON, Gisele (org). Antropologia da dança I. Belém: Editora do 
PPGArtes/UFPA, 2018, p. 123-142. 
 
Dance Brazil 2011 New York City Season at the Joyce Theatre. Canal: Info Dance Brazil. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=O55d7zUvQw0>. Acesso em: 09 out. 
2020. 
 
Decadance by Ohad Naharin. Canal: Opéra National de Paris. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=HvGUKFc43VI>. Acesso em: 09 out. 2020. 
 
Movement ® Evolution Africa. 2003. Disponível em:  
<http://www.movementrevolutionafrica.com/about.html>. Acesso em: 09 out. 2020. 
 
Revelations - Alvin Ailey American Dance Theater. Canal: The Kennedy Center. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=BG1lg9GV9WY>. Acesso em: 09 out. 2020. 
 
When The Moment Sings The Muse Within 1996. Canal: Chidem Tanyer Yoga. Disponivel 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=WMT5_bnLKU4&t=159s>.Acesso em: 09 out 2020. 
 
 
Link da Comunicação Oral: https://youtu.be/GWoa6weyEQg 

https://www.youtube.com/watch?v=HvGUKFc43VI
http://www.movementrevolutionafrica.com/about.html
https://www.youtube.com/watch?v=BG1lg9GV9WY
https://www.youtube.com/watch?v=WMT5_bnLKU4&t=159s
https://youtu.be/GWoa6weyEQg


 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

124 
 

TRANSFORMA E DANÇA! TRANSFORMA A DANÇA?  
ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM DANÇA PARA PENSAR A 

FORMAÇÃO E A CRIAÇÃO 
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RESUMO: Este artigo aborda uma questão atual no que tange a aberta e vasta compreensão 
acerca dos estudos contemporâneos em dança. A discussão apresentada tem como objetivo, 
reforçar a multiplicidade da compreensão do fazer em dança no âmbito universitário, sob o 
aspecto da contemporaneidade, tendo como foco analítico a experiência compartilhada entre 
professor e corpo docente no curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de 
Sergipe, no componente curricular Estudos contemporâneos em dança I. A construção dos 
argumentos expostos vincula um recorte do contexto histórico, político e social da dança, um 
modo de compreender as noções sobre o corpo e do fazer em dança, a uma produção literária 
que reverbera, na atualidade, na formação de futuros profissionais da licenciatura e da arte 
concluindo que, entre outras coisas, o que estabelece uma atividade como potencial técnica ou 
criação contemporânea de dança, é o pensamento que norteará a metodologia de ensino, 
potencializada pelo diálogo com a história, com os sujeitos e o seu entorno. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança Contemporânea; Corpo; Criação; Ensino; Pesquisa 
 
 
ABSTRACT: This article addresses a current issue regarding the open and vast understanding 
of contemporary dance studies. The discussion presented aims to reinforce the multiplicity of 
understanding of doing in dance at the university level, under the aspect of contemporaneity, 
having as an analytical focus, the experience shared between professor and faculty in the Dance 
Degree course at the Universidade Federal de Sergipe, in the curricular component 
Contemporary Studies in Dance I. The construction of the arguments exposed links a section 
of the historical, political and social context of dance, a way of understanding the notions about 
the body and doing in dance, to a literary production that reverberates in up-to-date training of 
future professionals in the degree and art, concluding that, among other things, what establishes 
an activity as a technical potential or contemporary dance creation, is the thought that will guide 
the teaching methodology, enhanced by the dialogue with history, with the subjects and their 
surroundings. 
KEYWORDS: Contemporary Dance. Body. Creation. Teaching. Research 
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Iannitelli (1999) existem atividades básicas que estão vinculadas ao 
processo criativo artístico, dentre elas estão a geração, interpretação, exploração, seleção, 
avaliação e estruturação. Cada uma dessas atividades é responsável por um momento específico 
da criação até que se chegue ao objetivo compositivo, isto é, desde a improvisação, os 
laboratórios e a composição final. A mesma autora explica que uma técnica de dança está 
associada ao grau de habilidade, ou de domínio de fundamentos, exibidos em qualquer 
performance. Isso indica que a criação de dança pode, para alguns, estar diretamente associada 
a uma técnica específica.  

Ao falar de “dança contemporânea”, pretende-se na maioria dos casos abordar uma 
nova possibilidade de criar, inovar, romper com normas, paradigmas, regras e padrões 
hierárquicos, que diferenciam padrões de forma de linguagem expressiva do corpo, como 
explica São José (2011). 

A “dança contemporânea”, se é que ela existe enquanto definição fechada, ao passo 
que mantém um olhar fixo no seu próprio tempo, exige um pensamento à frente, que atinge 
criticamente porções sociais, culturais e políticas. O artista da “dança contemporânea” é um 
crítico em dança antes de ser um corpo dançante, pois consegue descrever heterogeneamente 
com o corpo uma desordem ou até um processo ordenado da vida. Mas como este artista 
consegue chegar nesse estágio e de que forma ocorre esse processo?  

Evoluiremos agora um passo atrás, para entender um pouco a partir de marcos 
históricos, alguns trechos dos caminhos pelos quais a dança percorreu até provocar em nós a 
atual reflexão sobre o pensamento de corpo que edifica o que entendemos, em um âmbito 
universitário específico, sobre os estudos contemporâneos em dança. 

 
 

1 O CONTEXTO DAS TÉCNICAS CORPORAIS APLICADAS À DANÇA MODERNA 
E À “DANÇA CONTEMPORÂNEA3” 
 

A virada do século XIX para o século XX estabelece na dança rupturas nas práticas 
estabelecidas pelo balé clássico. Assim, não seria possível mencionar nomes como Isadora 
Duncan, Loie Fuller e Ruth St. Denis por exemplo, sem citar um dos primeiros teóricos da 
dança, François Delsarte. Os ideais de Delsartismo serviram de inspiração criativa e também 
como condutores de métodos e estratégias em muitas técnicas de dança moderna como por 
exemplo, uma de suas maiores influenciadas, Isadora Duncan.  

A partir de alguns ideais como, a ideia totalizadora da expressão do corpo no 
favorecimento do movimento, a ideia da contração e do relaxamento favorecendo o gesto, a 
valoração do movimento total do corpo, sobretudo no torço, favorecendo a expressão do gesto 
e o gesto favorecendo a expressão, entendemos que: 

 
3 O termo escrito entre aspas diz respeito ao nosso questionamento pela suposta definição que a nomeação do 
fenômeno emprega, como se existisse algo fixo e definido do que é a dança contemporânea. 
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A contribuição do método de Delsarte (1811-1871) também foi de 
fundamental importância para o desenvolvimento de uma nova abordagem do 
corpo, tanto no plano social quanto no campo artístico da América do final do 
século XIX. Na sua teoria da expressão humana, defendia que o homem é uma 
unidade trinaria conformada em corpo-alma-intelecto, onde o corpo, nas suas 
manifestações expressivas, gesto-voz-palavra, revela para o mundo exterior a 
atividade interior, as sensações, os sentimentos e os pensamentos. Em linha 
contrária às convenções formais da sua época quanto ao conceito de “verdade” 
expressiva, Delsarte criou, na França, um método para atores, cantores e 
oradores, no qual a expressão tinha como princípio fundamental a intrínseca 
relação entre as formas exteriores e os movimentos interiores. Embora 
Delsarte não tenha dirigido seu método à dança, quando este fora levado para 
a América por um de seus alunos, lá encontrou uma fantástica aceitação em 
outras searas que extrapolaram o teatro, tendo sido incorporado na educação 
feminina e mais tarde à dança (MISI, 2004, p. 43). 
 

Essa nova proposição para o corpo, e posteriormente para a dança, fissura a 
dicotomia mente e corpo, tentando promover a reintegração do corpo em oposição a mesma 
dicotomia amparada na filosofia de Descartes que perdurou durante séculos. A partir desses 
ideais, muitas técnicas foram criadas com a necessidade de abandono da superficialidade e 
afetação do balé clássico. Desta forma, as técnicas de dança moderna neste corredor histórico 
do final do século XIX para o século XX, nos Estados Unidos, preocupavam-se com a valoração 
do movimento, com a dramaturgia que levava em consideração o sentimento humano e 
principalmente a individualidade como movimento criador. 

É desta maneira, influenciada pelo Delsartismo, que Isadora Duncan pensava a sua 
dança, como uma prática indissociável de uma filosofia. Uma das maiores preocupações de 
Duncan, ao contrário do que se imagina, não era formalizar e nem estabelecer uma técnica, e 
sim, uma educação pela dança que se detinha em compartilhar uma filosofia de vida política e 
compromissada com o ser humano e o seu contexto.  

 
Durante os dez anos de trabalho tive sempre a clara intenção de fundar uma 
escola que devolvesse a dança ao seu antigo nível artístico. Por vários sinais 
percebi que essa arte está nos umbrais de um novo despertar. [...] Redescobri 
na sua forma ideal os belos movimentos rítmicos do corpo humano, em 
harmonia com a mais alta beleza da forma física, e ressuscitar uma arte que 
esteve adormecida por dois mil anos – é esse o sério objetivo da minha escola 
(DUNCAN, 1996, p.33). 
 

Portanto, a dança moderna de Isadora Duncan, para além das questões filosóficas e 
políticas, também estava estritamente ligada a natureza. Uma das bases fundamentais de sua 
movimentação era pensada a partir da observação dos elementos da natureza e das formas 
gregas. O movimento do vento nas copas das árvores e o movimento circular das ondas do mar, 
influenciavam diretamente em seus métodos de ensino assim como a estética das imagens 
gregas. Dançando descalça e usando túnicas, Duncan revolucionou o pensamento da dança e 
influenciou seguidores que mantém os seus ensinamentos até hoje. 
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Loie Fuller, embora não tenha deixado uma técnica ou uma escola, revolucionou e 
potencializou o pensamento estético das artes cênicas por ser a primeira dançarina a pensar no 
que poderíamos chamar hoje em dia de “próteses”, na feitura de suas danças. Fuller dançava 
com grandes bastões que ampliavam os seus braços em muitos metros a mais do que o real, 
para utilizar deles como um tipo de extensão no qual eram presos longos metros de tecido.  

Loie Fuller, uma americana sem treinamento em dança, por volta de 1892, 
conquistou Paris apresentando-se com figurinos feitos de muitos metros de 
tecido, iluminados por luzes coloridas. Sua contribuição para a cenografia e 
iluminação foi tão importante quanto aquelas de Adolphe Apia e Gordon 
Craig e revolucionou definitivamente o palco para teatro e dança (SILVA, 
2005, p. 96). 
 

Fuller utilizava em sua dança, luzes de refletores posicionados no chão que 
iluminavam os longos metros de tecido, que com o movimento circular desses imensos braços, 
como se fossem grandes asas, proporcionavam um espetáculo de luz e movimento 
absolutamente vanguardista para a sua época. Assim, Fuller deixava para o mundo a sua 
inventividade que viria a influenciar fortemente a dança e o teatro. 

Ruth St. Denis, por sua vez, construiu a sua técnica voltada para a exaltação de 
divindades egípcias, japonesas, indianas e babilônicas. Casada com Ted Shawn, St. Denis abre 
a sua escola: a Denishawn, vindo a ser uma das primeiras artistas a formatar uma técnica. Com 
o intuito de proporcionar experiências míticas com a sua dança, Ruth St. Denis instruiu alunas 
como Martha Graham e Doris Humphrey (SILVA, 2005). 

A técnica de Martha Graham, basicamente alicerçada em contração e relaxamento, 
constitui uma forma de dançar amplamente difundida que também segue os ideais do 
delsartismo, no entanto, como todas as outras, tem a assinatura pessoal de sua criadora que 
pensava as suas construções coreográficas com fortes conteúdos psicológicos. Assim como 
Graham, Doris humphrey,  

ex aluna de Ruth St. Denis, começou a pensar em sua dança e a estabelecer a sua 
técnica justamente por não se identificar mais com a valoração de divindades que não faziam 
parte da sua realidade histórico cultural. Humphrey pensa a sua técnica a partir de movimentos 
básicos do ser humano e fundamenta os seus estudos nos movimentos respiratórios, nas 
transferências do peso do corpo e no princípio de queda e recuperação. Da mesma forma que 
Duncan, Humphrey não concebia uma técnica que estivesse apartada da criação, logo, as 
associações mente/corpo, neste sentido, embora ainda dicotomizadas no pensamento da época, 
instituíam o ideal criativo na interação mente/corpo. 

 
Sempre estimulada emocional e intelectualmente por suas observações e 
experiências, buscou uma técnica que tivesse além de treinamento corporal 
uma ampla possibilidade criativa. [...] Equilíbrio e destruição, vida e morte. 
Efeitos opostos que Humphrey instituiu como o princípio primeiro da sua 
técnica delimitando a ideia de que o movimento para acontecer deve estar 
precisamente presente no arco entre dois pontos de inércia [...] (SILVA, 2005, 
p. 99-100). 
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Humprey pensava no movimento como uma atividade que se desenvolvia no arco 
entre dois pontos. Essa imagem do arco alude a ideia do movimento em balanço, que tem o seu 
ponto de partida e o seu ponto de inércia chamado por ela de – arco entre as duas mortes -. 
Humphrey influenciou muitas outras técnicas que se seguiram ao seu tempo, seus ideais 
criativos aliados à técnica e o conceito de queda e recuperação foram seguidos por várias 
décadas. 

No final da década de 40, a dança moderna e o seu público estagnaram em seus 
conceitos, e nomes como Merce Cunningham, ex bailarino de Martha Graham, começam a 
apresentar uma dança em que, tecnicamente e criativamente, já se distanciavam das produções 
da época.  

A ausência de narrativa, a utilização da música de forma não literal, a fragmentação, 
a justaposição, a valoração do movimento por si só, são características que começam a pensar 
a dança de um modo que suas atuações evidenciavam um contexto em que o movimento era a 
ordem do discurso, no entanto, não existia um movimento de negação ao passado. 

Na década de 1950 começa a aparecer um pensamento contemporâneo em dança 
por se tratar de um movimento que abolia as diferenças entre popular e erudito, derrubava a 
fronteira entre as linguagens artísticas, buscava o experimentalismo como forma criativa do 
produto e estabelecia uma estrutura de pensamento que admitia qualquer pessoa como 
dançarino, qualquer dançarino como solista e qualquer motivo poderia criar uma dança. 

Movimentos como os happenings na Judson Church liderados por Ivone Rynner, o 
Contact improvisation com Steve Paxton e Pina Bausch casando a dança expressionista alemã 
e a dança moderna americana, inventaram para o mundo um outro modo de olhar a dança aliado 
às contribuições do estudo do movimento feitos por Rudolf Von Laban. A eukinética (estudo 
do espaço coreográfico), a corêutica (estudo do movimento coreografado) e a notação de dança 
pensados por Laban, potencializaram os estudos de dança e o entendimento do corpo no 
movimento. 

A partir desse breve contexto, atualizaremos essa discussão sobre o corpo e os 
seus fazeres em dança, considerando os processos criativos realizados no Curso de Licenciatura 
em Dança da Universidade Federal de Sergipe e as aulas do componente curricular Estudos 
Contemporâneos em Dança I com o professor Daniel Moura, no semestre 2019.2, observando 
que, pensar hoje em técnicas corporais aplicadas a “dança contemporânea” nos faz pensar em 
questões como: do que se trata essa contemporaneidade? Que técnicas contemporâneas são 
essas? E quais corpos atuam nesse contexto técnico contemporâneo? São essas algumas 
perguntas que geram, no contexto mencionado, uma dificuldade considerável na criação em 
“dança contemporânea”.  

Com o passar do tempo, o pensamento sobre o corpo que dança ganhou novas 
perspectivas na atualidade. Sobretudo no que diz respeito ao âmbito educacional, que hoje em 
dia, não segue tão fortemente a manutenção de uma técnica específica em nenhuma escola 
moderna ou clássica, ainda que essas matérias sobrevivam nos currículos de cursos superiores 
em Dança no Brasil. 

Desta forma, as práticas já codificadas em cada corpo, de certa forma aparentes, 
no âmbito educativo, são estimuladas a serem transformadas em uma problemática corporal. 
Assim, novos movimentos aparecem ou intenções de movimento são percebidas e dentro deste 
processo de transformação do comum/costumeiro, há o estranhamento e a sensação de que algo 
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novo nunca pode aparecer. Portanto, nos deparamos com um novo paradigma contemporâneo 
que entende o corpo como produção de si, diferentemente de um ideal tecnicista moderno 
anterior. 

Em função disso, reduzindo o universo do paradigma ao centro da nossa 
discussão, há um questionamento do grupo de estudantes do componente curricular citado, 
sobre o que deve ser apresentado ao final de um período letivo, entendendo que, se já existem 
conceitos tão previamente estabelecidos para algo que se chama de “dança contemporânea”, o 
que realmente pode ser transformado? Como é possível transformar o tradicional4, sem um 
conceito fixo de como se dá essa transformação e o que de fato os Estudos Contemporâneos em 
Dança propõem como processo final a partir dessa transformação? Será pertinente essa 
pergunta? ou como Salles (2004) propõe, podemos entender o gesto inacabado como uma 
premissa nos estudos contemporâneos em dança que nos arranca o fardo da ideia de produto 
final? 

 
 

2 ANALISANDO O CONTEXTO 
 

Em sala, se fôssemos analisar partindo de alguns conceitos já existentes, 
questionaríamos toda e qualquer transformação feita durante as aulas, posto que 
contemporâneo, de forma sintética, é tudo que divide um mesmo tempo e o que nele está: 
estilos, movimentos e técnicas, por exemplo. Sendo assim apenas reconheceríamos o funk, o 
pagode, o passinho, como “dança contemporânea” e nos ateríamos ao estudo deles durante todo 
o processo. Mas ainda não é disso que se trata. Ao falar de “dança contemporânea”, pensa-se 
semelhante a Sanches (2005), que esta, encontra-se em pleno desenvolvimento e por isso a 
transformação proposta em sala valida o estudo.  

Proposta essa, que nada mais é do que estudar as diversas possibilidades de 
codificações existentes em alguma prática escolhida, e extrair delas alguns dos pontos 
marcantes para uma nova criação, como utilizar o tempo do forró para uma pesquisa de 
movimento com o quadril, o desenho coreográfico dos pés em um outro ritmo ou com um objeto 
partner (FERNANDES, 2012) como auxiliar, por exemplo. 

Sanches (2005) cita cinco eixos fundamentais da “dança contemporânea": noção de 
corpo singular, condicionamento físico, experimentação, estímulo de potencial criativo e 
expressividade a partir do movimento. O autor define estes eixos como uma técnica da “dança 
contemporânea” e talvez, isto ajude a explicar as dificuldades em transformar movimentos 
tradicionais para um contexto mais contemporâneo do qual tratamos. 

 
4 O termo diz respeito às pessoas que tinham uma referência em algum tipo de dança ou alguma prática frequente 
desenvolvida durante a vida como cavalgar ou fazer crochê, por exemplo. 
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Ao falar sobre noção de corpo, o primeiro eixo citado, rememora-se uma das aulas 
práticas embasada na pesquisa de corpo realizada por Clara F. Trigo, a partir de seu trabalho. 
Delimites - conexões criativas (2009), no qual, entre outras coisas, a artista propõe em sua 
dança, caminhos articulares a serem percorridos pelo corpo. Este corpo vai encontrar gargalos 
naturais, limitações; o cotovelo que não gira até certo ponto, talvez a perna que não se abre 
muito para uma passagem ou o pescoço que não se adequa a um rolamento, por particularidades 
de cada corpo.  

Nesse contexto, o corpo que dança se vê preso na tentativa de expor um resultado 
satisfatório, ao mesmo tempo em que a sua limitação corporal ou até psicológica, como o medo, 
não o permitem. Como este corpo que dança encontrará uma saída para esse problema, que 
deve ser solucionado apenas com o corpo? Talvez para descobrir essa solução ele precise saber 
até onde consegue ir, e o lugar mais próximo a isso são as tentativas infindáveis de conseguir 
um resultado que o mesmo ainda não sabe qual é.  

No segundo eixo, condicionamento físico, de resistência muscular e flexibilidade 
articular, está um novo gargalo criativo: a limitação de alguns corpos que dançam não se 
encontra restrita ao corpo, inclusive, ao contrário disso, o corpo treinado, condicionado é o 
agente contribuinte do processo criativo, mas neste momento começa a importar uma dicotomia 
muito discutida e vista como ultrapassada, inverossímil: corpo e mente. A coadunação entre os 
aspectos e termos se embasa na filosofia de Descartes que contraria a ideia primordial de 
Delsarte, mas posteriormente apreendida como uma melhor proposição para o todo, corpo.5  

O corpo sabe, consegue, quer fazer, mas há questionamentos internos que impedem 
esse avanço e então o corpo que dança trava, não tenta, não testa e o que aparece de mais 
contemporâneo na sua criação, é o que o senso comum chamaria de erro, parecendo ao fim que 
não houve teste, vontade de criar, ignorando que todo processo de movimentação é iniciado 
com um comando mental, neurológico. Assim sendo, se a cabeça/mente, sendo corpo, acredita 
que não pode fazer, todo o corpo não se move, deixando difícil explicar a razão de invalidarmos 
a dicotomia. 

A experimentação das dinâmicas de movimento, é de todos os eixos, o mais 
provável. Vieira e Avelino (2014) mencionam Cage e Cunningham6 que em seus processos 
criativos em dança moderna, tinham a experimentação como processo principal deixando para 
um terceiro momento a escolha da música por exemplo, e por esta razão muitas vezes alguns 
dançarinos encontravam dificuldades, visto que era preciso estar seguro de suas 
experimentações para que a composição não fosse dependente de mais nada. 

 Portanto, em sala de aula, era preciso lembrar de que repetir o movimento ou uma 
sequência três vezes não caracteriza uma experimentação completa, é preciso tentar sempre e 
mais para saber solucionar os entraves das movimentações. O que então, neste quesito, poderia 
travar o grupo de estudantes?  

Quando se tem alguma prática codificada como experiência ou entende-se e 
pesquisa muito acerca de um modo de fazer, como aconteceu numa aula sobre “Xaxado”7, a 
dificuldade está em se desprender do aprendizado estabelecido para criar algo novo a partir de 

 
5 Conforme mencionado nas páginas 3 e 4 
6 Para nós, Cunningham pode ser compreendido como a interseção entre o paradigma moderno do corpo da 
década de 1950 e o atual paradigma do qual tratamos no texto. 
7 Dança popular brasileira frequentemente dançada no período junino em capitais nordestinas. 
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uma proposta existente. Entende-se que o Xaxado exige dois tempos, sempre arrastar o pé, olhar 
firme, balançar os ombros e alinhar o tronco, por exemplo. Ao receber o comando para 
transformar, por melhor que tenha sido a aula com os conceitos básicos da prática a ser 
ressignificada, era quase impossível desvincular-se das exigências do Xaxado tradicional.  

É fácil cair então no lugar comum de utilizar o ritmo apenas e focar a movimentação 
em uma parte do corpo, na maioria das vezes, nesse caso, o quadril. Ou simplesmente utilizar 
o tremer dos ombros das mulheres utilizado no xaxado tradicional vinculado a outro tipo de 
movimentação aleatória. Não quer dizer que isto seja errado ou certo, visto que não há estas 
condições para os estudos em “dança contemporânea”, até porque para Figueiredo (2009) é 
preciso estar disposto a aceitar os “erros” para reconhecer percursos possíveis na dança. 

O penúltimo eixo é similar ao anterior, tratando-se de estímulo e potencial criativo. 
Muitas vezes a turma era estimulada a seguir seu potencial individual, utilizando o que cada 
estudante já tinha como competência para adaptar o tradicional8 estudado às competências, mas 
a sensação de estar entre o certo e o errado aparecia novamente, como se caracterizasse um tipo 
de erro, se o ato de ressignificação do movimento não parecesse tão bem, como sugeria o 
exemplo dado pelo professor. Não havia nada novo sob as dificuldades presenciadas, apenas 
mais uma vez a tentativa de criação contemporânea procurando respostas, como se já houvesse 
um final pré-estabelecido para as transformações propostas por cada estudante. 

O último eixo, acerca da expressividade, era marcante visto que as pesquisas de 
movimento dentro do processo criativo causavam entraves e a turma sempre era estimulada a 
entender que era necessário assumir o que se chamava de erro, logo, se a proposta era cantar 
mas se esquecia a letra da música, cantarola, sorri, expõe-se não necessariamente dando 
importância demais ao que saiu da proposta, mas assumindo que são possibilidades que por 
vezes fogem ao controle e revelam novos caminhos. Por isso foi possível dançar falando um 
texto fragmentado por uma contagem decrescente a partir de 30, encostado na parede, olhando 
sempre pra cima, executando uma partitura corporal contando a própria história ou repetindo 
excessivamente a mesma frase até a exaustão, como fez um dos integrantes da turma em seu 
processo biográfico criativo. 

De toda forma, entendia-se desde o início que não há uma definição precisa do que 
seja a “dança contemporânea” e por isso também a pesquisa de corpo sempre esteve voltada 
para os Estudos Contemporâneos em Dança como estabelece o componente curricular. É 
preciso esclarecer então que apesar de algumas afirmações identificarem a “dança 
contemporânea” como uma técnica ou um princípio que se utiliza de várias técnicas, estabelece-
se então uma dicotomia, visto que a contemporaneidade da dança sugere a dissociação do uso 
de técnicas, como vinha sendo feito a respeito do ballet e dança moderna, um após o outro, 
tentando propor uma liberdade técnica aprofundada na “dança contemporânea”.  

Ao falar de liberdade técnica não se deve confundir com libertinagem de 
organização técnica. É evidente que é preciso de noções corporais e de dança para as tamanhas 
transformações requisitadas nos Estudos Contemporâneos em Dança I, ainda que, a ausência 
destas noções dificulte o processo, não proíbe a execução da dança no estilo, pois, em tese, não 
há quem seja totalmente desprovido de noções sobre corpo em movimento. Todos andam, 
saltam, balançam, sentem dor reconhecem suas limitações. 

O que acontece é que ao precisar enfrentar a liberdade de criação proposta pelo 
 

8 Como já foi explicado na página 7 
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componente e tão requisitada por muitos, cansados das técnicas precisas do Ballet, da Dança 
Moderna e as vezes até das Africanias, ainda assim, alguns estudantes procuram entender um 
lugar preciso para saber que a transformação chegou de forma “correta”.  

Afinal havia uma dança impactante cheia de significados, que então foi 
modificada/transformada/ressignificada em novas propostas, mas sem um ponto fixo, uma base 
pré-estabelecida do que precisa ser. Que composição se torna depois da transformação feita, há 
um nome? Se houvesse, talvez deixasse de ser um estudo contemporâneo em dança, abrangente, 
sem obrigações técnicas fixas, diferente das propostas anteriores do ballet e afins.  

Sobre isso, por vezes, durante as lições e práticas em sala de aula, alguns estudantes 
pontuavam suas dificuldades em “transformar alguma dança que já existe, em outra coisa que 
também é dança”9. A ressignificação parecia difícil e por vezes era pontuada como vaga, pelo 
fato de não existir um ponto fixo para o resultado final. Na maioria das vezes era colocada em 
questão a facilidade em assimilar algo novo e transformar em algo parecido, mas a partir do 
momento que se espera um final novo para a mesma atividade já dominada, o bloqueio artístico 
era sempre colocado em ênfase, porque “Mudar o que já existe, sem saber onde se quer chegar 
é muito diferente de estudar técnicas e mais técnicas, e sem ter esse costume eu não sabia nem 
o que fazer”10. 

Ouvir esses comentários nos fazia entender que muitas vezes, experimentações 
iniciais podem chamar muita atenção para todo o conhecimento em dança que temos ou que 
procuramos ter. As aulas de Estudos Contemporâneos em Dança I chamaram atenção da 
necessidade de compreensão sobre a importância das técnicas e também a necessidade de 
trabalhar o corpo para desenvolver experimentações independentes, a fim de conhecê-lo de 
forma ilimitada e que não fosse sempre necessário se ver como conhecedor de todas as técnicas 
ou capaz de qualquer elaboração criativa.  

Os laboratórios técnicos são importantes, mas, muito mais se tem a criar e conhecer 
quando não necessariamente há um limite ou obrigação pré-estabelecida para a criação. Acima 
de tudo o corpo que pesquisa a dança, seja estudante ou profissional, deve estar aberto a criações 
livres de conceitos enrijecidos para ser capaz de criar e executar em qualquer condição. Caso 
contrário nos tornaríamos artistas educadores limitados a executar apenas o que mandam, o 
comum. Nada novo sob o sol, seja para ensinar, apresentar ou criticar reflexivamente o meio de 
convívio. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Concluímos entendendo que nem sempre as palavras dão conta da complexidade 
dos fenômenos, portanto, pensar a dança na contemporaneidade implica antes de tudo, perceber 
e reconhecer o contexto de atuação. Outro pensamento útil na compreensão dessa 
contemporaneidade em dança, está em entender a “dança contemporânea” não como uma 

 
9 A utilização dos depoimentos feitos em sala de aula foi autorizada pelos próprios autores, estudantes que 
faziam parte do componente Estudos contemporâneos em dança I. 
10 A utilização dos depoimentos feitos em sala de aula foi autorizada pelos próprios autores, estudantes que 
faziam parte do componente Estudos contemporâneos em dança I. 
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técnica, mas, como uma estética onde coexistem várias poéticas afirma Iannitele (1999). 
A partir disso, pensar os corpos atuantes desse contexto nos faz compreender que 

as suas idiossincrasias determinam modos plurais de atuação. Assim, podemos pensar em 
técnicas contemporâneas de dança ao compreender que a formação do corpo dançante hoje, 
segue por caminhos diferentes do que propunha a dança moderna, por exemplo. O que 
entendemos hoje por uma técnica contemporânea de dança diz respeito a toda e qualquer 
atividade que seja capaz de dialogar com o sujeito em um enquadramento metodológico que 
permita uma compreensão de corpo que favoreça o autoconhecimento, a reflexão crítica, o 
ensino e a pesquisa. 

A teoria do corpo mídia (GREINER, KATZ, 2005) traz contribuições, nesse 
sentido, ao pensar o corpo como local de articulações co-evolutivas tendo o movimento como 
ato de comunicação. Deste modo, o corpo idiossincrático atua em constante troca, assimilando 
e tornando corpo, informações em um processo cognitivo que pensa a evolução não como um 
conceito de progresso, e sim, como transformação. 

O que queremos dizer com isso é que, ao entrar em contato com uma técnica, seja 
ela qual for, rapel, capoeira, uma dança popular ou andar de patins, flamenco, jazz ou balé, 
quadrilha, etc, essas informações viram corpo. Sendo corpo e independentemente do modo 
como serão corporificadas, essas informações passam a ser uma possibilidade de técnica 
contemporânea de dança porque permitem um autoconhecimento através da variação de 
dinâmicas de qualidade de movimento, potencializam a criatividade, estimulam a pesquisa, 
criam um condicionamento técnico específico e potencializam o corpo na construção de 
ideias/corpo no fazer artístico. 

Com isso, afirmamos que: o que estabelece uma atividade como potencial técnica 
ou criação contemporânea de dança, é o pensamento que norteará a metodologia de ensino ou 
criação. E ainda afirmamos que é no diálogo com a história, com o entorno, com as 
comunidades de convívio, com as diversas identidades e gêneros, com a cultura e com o modo 
pessoal de ver o mundo, é que nos fazemos contemporâneos e descobrimos nossas capacidades, 
potencialidades e a habilidade de perceber o que nos é útil para a formação  do corpo. 
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AMPLIANDO O MOVIMENTO EXPRESSIVO:  
OU SOBRE DANÇAR A PALAVRA... TRANSVER A 

IMAGINAÇÃO 
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RESUMO: O artigo aborda os percursos formativos e os disparadores para uma pesquisa em 
dança, enquanto prática pedagógica a ser desenvolvida nos espaços educacionais para 
ampliação do gesto expressivo.  Ressalta a relação do corpo com os processos cognitivos da 
imaginação estabelecida em interação com o meio e tudo que desperta a atenção e o olhar dos 
sujeitos. Sublinha uma pesquisa que se encaminha para a compreensão e análise do movimento 
em processos criativos ativados pela palavra, seja da literatura ou da escrita subjetiva dos 
sujeitos que se dispõem a dançar. De que formas a imaginação pode ajudar na elaboração de 
estratégias interventivas com o movimento/dança? Como os processos de criação em dança se 
configuram em metodologias que exigem a participação ativa e a improvisação das frases e 
composições do movimento? Que aspectos da tradução da linguagem escrita para a linguagem 
do movimento se destacam nos modos imaginativos de ser e de fazer a dança no contexto da 
educação? Imaginar a dança, dançar a palavra e escrever o movimento dos corpos será um 
grande desafio nessa trajetória que se inicia nesse contexto de distanciamento e dificuldades 
instauradas pela pandemia do coronavírus. Uma nova análise dos modos expressivos do gesto 
dançado se configura nos espaços de encontros virtuais que estamos aprendendo a lhe dar com 
mais intensidade nesses dias.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança e Educação.  Corpo. Imaginação. Literatura. Processos de 
Composição. 

 
 

ABSTRACT: The article addresses the training paths and triggers for research in dance, as a 
pedagogical practice to be developed in educational spaces to expand the expressive gesture. It 
emphasizes the relationship of the body with the cognitive processes of the imagination 
established in interaction with the environment and everything that arouses the attention and 
look of the subjects. It underlines a research that is directed towards the understanding and 
analysis of movement in creative processes activated by the word, either in literature or in the 
subjective writing of the subjects who are willing to dance. In what ways can imagination help 
in the elaboration of interventionist strategies with movement / dance? How are the processes 
of dance creation configured in methodologies that require active participation and 
improvisation of the movement's phrases and compositions? What aspects of translating written 
language into the language of movement stand out in the imaginative ways of being and doing 
dance in the context of education? Imagining the dance, dancing the word and writing the 
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movement of the bodies will be a great challenge in this trajectory that begins in this context of 
distance and difficulties created by the coronavirus pandemic. A new analysis of the expressive 
modes of the dance gesture is configured in the spaces of virtual meetings that we are learning 
to give you with more intensity these days. 
KEYWORDS: Dance and Education. Body. Imagination. Literature. Composition Processes. 

 
 

1 PERCURSOS FORMATIVOS EM DANÇA 
 
Acreditando, assim como Larrosa (2018) que é a partir do nosso ser-estar-no-

mundo, que temos algo para contar e algo para escrever, sublinho os percursos de uma trajetória 
de encontro entre arte e educação. Um olhar mais atento à prática pedagógica e às ações com o 
movimento e as percepções expressivas do corpo, me instigaram reflexões em torno da 
complexidade dos aspectos intricados na relação corpo/espaço/movimento.  

Depois de anos de atuação como pedagoga, outra licenciatura possibilitou perceber 
formas de se pensar a construção de caminhos para que o espaço da escola estivesse mais 
conectado com a expressividade que o corpo poderia desenvolver através do movimento. Uma 
formação em Dança (Instituto Federal de Brasília - 2015) marca o início de um percurso 
investigativo articulado com as inquietações entre dança e educação percebidas nas fronteiras 
e interdisciplinares que a arte me pode levar a partir desse encontro. 

No mestrado em Artes Cênicas (UnB - 2016/2017) investiguei a relação dança, 
educação e deficiência, propondo intervenções com o movimento expressivo na escola de 
educação especial em que trabalhei entre 2004 e 2016.  Depois dessa experiência, passei a atuar 
na Unidade de Educação Básica - UNIEB - da CRE de Santa Maria - e novos desafios foram se 
firmando na trajetória de vinte anos de sala de aula, que a partir desse momento, foi 
transformada pelo contato com a formação de professores, principalmente na atuação no Centro 
de Vivências Lúdicas da Oficina Pedagógica.  

Nesse espaço de formação continuada de professores da rede pública do Distrito 
Federal, iniciei ministrando cursos que já eram disponibilizados a cada semestre e com os quais 
me senti motivada a apresentar uma proposta própria de curso. Partindo da minha pesquisa de 
mestrado, apostei no desafio de uma releitura, assim como destaca Larrosa (2018), para 
reinventar algo que conhecia, ampliado agora ao contexto da formação de professores. E assim 
nasceu o curso de formação continuada em dança: Movimento, Arte e Expressividade na Escola 
- MAE, uma experiência que traduziu formas de pensar a relação do corpo com o espaço e todos 
os elementos ao seu redor. 

O curso MAE, ministrado no segundo semestre de 2019, marca o início de um 
percurso investigativo em dança, agora no doutorado em Artes Cênicas na UnB. Mesmo em 
meio a dúvidas e dificuldades, próprias dos inícios, me deixei guiar pela força que me atraía e 
exigia uma atenção especial em todas as formas de ver e pensar as práticas pedagógicas que me 
dispunha a construir naquele momento.  

Essa experiência de formação reformulou conceitos nos quais a dança foi percebida 
e experimentada em compartilhamento de práticas interventivas e trocas entre os participantes 
das diversas modalidades de ensino que participaram do curso. Percebemos que as práticas 
pedagógicas podem estar centradas no aluno em interação com sua corporeidade e as maneiras 
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de se relacionar com o mundo e que a expressividade do movimento pode fazer parte do 
cotidiano escolar.  

As estratégias voltadas para o movimento/dança possibilitaram a construção de 
experiências compartilhadas em processos de socialização para o favorecimento da 
aprendizagem e saberes numa perspectiva de coletividade. As relações estabelecidas em 
processos criativos com o movimento ampliaram olhares e possibilidades de práticas a serem 
desenvolvidas na realidade e especificidade das turmas dos professores participantes, 
incentivando outras formas de se trabalhar a dança, diferentes das que estavam acostumados no 
dia a dia da escola (GODOY, 2014). 

A partir dos encontros do MAE, um novo percurso investigativo começa a ser 
pensado. Chego ao Ampliando o Movimento Expressivo (AME), sem que percebesse, de início, 
o que sua sigla formaria. O AME vem com todos os desejos e simbologias possíveis de uma 
prática que se pretende se ampliar para além dos espaços de formação, chegando aos lugares 
em que a aprendizagem é promovida formalmente. 

Nessa etapa, novos encontros para dançar estão sendo preparados. Não da maneira 
como foram pensados inicialmente, com encontros presenciais, mas adequados a esses tempos 
de distanciamento social instaurados pela pandemia do coronavírus.  A experiência de dançar 
na escola se expandirá em modos imaginativos de mover-se pela ativação da palavra, seja da 
literatura, ou da escrita poética de si. Vamos escrever o movimento e dançar a palavra para 
desenvolver a imaginação. O poeta inspirou as reflexões inicias ao escrever: “O olho vê, a 
lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo” (BARROS, 2016. p. 55). 

 
 

 2 CORPO, DANÇA E IMAGINAÇÃO 
 

A relação do corpo em movimento com o espaço e tudo que o rodeia abarca 
aspectos cognitivos, mentais e emocionais, intrínsecos na constituição de cada sujeito, em seus 
modos de ser e de estar nesse mundo. A imaginação desponta nesse contexto complexo e 
subjetivo como um elemento a ser destacado nessa investigação para ampliação do movimento 
expressivo que a dança pode proporcionar. 

Compreendemos o mundo pelas experiências que o corpo vivencia e comunicamos 
essas experiências através da linguagem. Como proprietários de um corpo, dizemos os 
movimentos que imaginamos, como se fossem palavras, pois “...poderemos falar numa espécie 
de recitação de movimentos, talvez da mesma maneira que nos refiramos à recitação de 
poemas” (TAVARES, 2019, p. 170). Para esse autor, ao nos tornarmos autores dos nossos 
movimentos, podemos dizê-los e comunicar uma experiência de forma concreta.  

No campo epistemológico da dança, as imagens mentais nos processos de criação 
do corpo apontam para uma relação específica entre corpo e ambiente. Amaral (2014), propõe 
incorporar a imaginação como um processo cognitivo na relação do corpo com o mundo. “A 
produção de imagens mentais a partir das experiências sensório-motoras na relação corpo e 
ambiente, quando experienciada em processos artísticos distintos, pode criar qualidades de 
relação entre corpo e ambiente que foge aos padrões estabilizados de funcionabilidade do 
objeto” (AMARAL, 2014. p. 22). Nessa relação, o estado do corpo experimenta mudanças ao 
recriar os significados e as imagens mentais. 
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Para a neurociência, criar imagens mentais do movimento relaciona-se com a 
cinestesia e às sensações implicadas na ação de mover-se, servindo mesmo de estímulo ao 
sistema sensório-motor. Imaginar, por exemplo, a bacia pélvica como uma borboleta, os 
músculos que protegem os ossos, ou a medula dentro da coluna, dentre outros exemplos que 
evocam a anatomia humana, pode contribuir para movimentos leves e fluidos na dança. A 
imaginação afeta o movimento/dança pois o cérebro responde quando imaginamos e ativa as 
áreas responsáveis pelo movimento. Esses exemplos servem para a reabilitação de pacientes e 
para treinar o corpo para dançar (MAIA, 2020). 

Enquanto um dos grandes representantes da sistematização do movimento humano, 
o corógrafo, dançarino e arquiteto Rudolf Laban desenvolveu conceitos em torno da imaginação 
como um elemento de atualização e ampliação das formas de mover-se na perspectiva da 
expressividade dos sujeitos que dançam. Na imaginação espacial e corporal de Laban, imaginar 
um itinerário antes que ele aconteça e criar a partir dessa visão, engloba eventos do passado, 
mas que permanecem na memória, eventos do presente e do futuro na criação de sequências 
criativas em dança (LACERDA, 2018). 

Nessa relação imaginativa do corpo com o espaço, posso escolher uma parte do 
corpo, imaginar um movimento e a partir da sensação dessa imaginação, realizar esse 
movimento. Então o corpo vai perceber a sensação de imaginar e a sensação de realizar o 
movimento. A imaginação, portanto, pode proporcionar um movimento na relação com o 
espaço, objetos e pessoas ao nosso redor, e nessa relação, a dança vai se desenvolver. 

Tavares (2019), na sua análise explicativa da relação do corpo com a linguagem, 
pensamento, movimento e espaço, destaca as possibilidades imaginativas, costurando reflexões 
a partir da filosofia, psicologia, literatura e outros escritos e formando um tratado complexo e 
abrangente sobre o corpo e a imaginação. Nesse trajeto epistemológico permeado de 
atravessamentos, somos conduzidos por diálogos e pensamentos estético contemporâneos cuja 
transdisciplinaridade múltipla de olhares e vertentes inspira para uma percepção de tudo aquilo 
que nos chega e assim, com um olhar mais atento aos exemplos e histórias diversas, podemos 
fazer um entrelaçamento de experiências e chegarmos a reflexões complexas dessa relação do 
corpo e os processos imaginativos.   

O corpo, sem o qual não existimos, torna-se o espaço da propriedade na qual as 
experiências externas o definem como tal. A existência humana não se reduz aos movimentos 
do corpo e aos seus deslocamentos no espaço, mas nossos percursos revelam nossa existência 
como uma musculatura de hábitos.  Se pretendemos alargar nossas experiências corporais, 
precisamos alargar movimentos e percursos em múltiplos vértices de interesses e atividade no 
mundo. Movimentos e percursos sociais impostos ao corpo na existência perpassa as 
transformações criativas de uma arte do futuro. O indivíduo, assim, se define por sua história 
construída na coletividade (TAVARES, 2019). 

Para esse autor, o corpo se liga àquilo que o afeta e também afeta tudo aquilo que 
dele se aproxima, sejam objetos, lugares ou pessoas através da imaginação. Essa ligação do 
corpo com as coisas funciona como um complemento construído pelo próprio corpo, que 
encontra sinais de atração ou repulsa e avança para aquilo que o atrai. Nessa reflexão temos a 
metáfora da vida, afastamo-nos do que nos desagrada e aproximamo-nos daquilo que nos 
agrada. Em tempos de confinamento, o corpo se encontra nos espaços e lugares da casa com os 
quais se identifica ou modifica seus espaços de convivência para resistir e insistir em criações, 
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reflexões de si e ligações com aquilo que o cerca. 
As bases teóricas para a compreensão da imaginação enquanto simbolismo estão 

nas reflexões filosóficas de Gaston Bachelard e na pedagogia do imaginário de seu discípulo, 
Gilbert Durand. 

Bachelard estudou as relações entre arte e filosofia e estruturou um estudo 
minucioso da imaginação, que pare ele, não é uma faculdade de formar imagens da realidade, 
mas formar imagens que a ultrapassem. O poder criador da imaginação, para Bachelard, surge 
a partir de uma curiosidade que o sujeito tem por um objeto. Essa curiosidade dinamiza o ato 
de conhecer, colocando em movimento ideias e imagens. A imaginação materializa-se nas 
experiências corporais, que se constituem como ações potencializadoras dos processos 
cognitivos. Na dança, diferentes qualidades de encontros e produções de afeto dão origem a 
processos de criação e composição estética nos quais o corpo compõe. Nessas composições 
exploradas, o corpo afeta e é afetado, nunca sendo passivo em relação ao meio (AMARAL, 
2014). 

Na imaginação simbólica a vida floresce em metáforas, pois: “A vida real caminha 
melhor se lhe dermos suas justas férias de irrealidade” (BACHELARD, 1997. p. 25). Para esse 
autor, essas metáforas nos atravessam e fazem da imaginação um veículo sob o qual podemos 
imaginar o que quisermos, para além do que a visão ou simples contemplação da materialidade 
nos apresenta no cotidiano. “Diante da água profunda, escolhes tua visão; podes ver à vontade, 
o fundo imóvel ou a corrente, a margem ou o infinito” (BACHELARD, 1997. p. 53). Ao refletir 
a materialidade da imaginação, Bachelard cita ainda, um escritor inglês (William Wordsworth): 
“Quem se inclina por cima da borda de um barco lento sobre a água tranquila, a comprazer-se 
nas descobertas que seu olhar faz no fundo das águas, vê mil coisas belas - ervas, peixes, flores, 
grutas, seixos, raízes de árvores - e imagina muitas outras” (BACHELARD, 1997. p. 55). 

Na materialização da imaginação pela análise da água que vemos em Bachelard, os 
reflexos da água simbolizam as fronteiras entre a superfície e o fundo; exterior e interior. Essas 
fronteiras são espaços não visíveis e áreas onde a imaginação se estabelece. O que vemos 
refletido em superfícies pelos olhos da imaginação? O que quisermos ver, pois a imaginação 
reflete o que está dentro demais, fundo demais, em nosso interior (TAVARES, 2019). 

Para Durand, a imaginação serve como base antropológica para a construção da 
significação histórica. Nesse contexto, as sociedades se perpetuam nas crenças coletivas nas 
quais a imaginação é fator importante no equilíbrio biológico e psicossocial de indivíduos e 
civilizações.  O imaginário é identificado com o mito que se perpetua na cultura e a imaginação 
se insere nesse trajeto antropológico, que se estende dos aspectos biológicos aos cultuais. 
Durand faz desse trajeto a base da sua análise da imaginação, que é produzida pelas impressões 
do sujeito na assimilação entre subjetividade e estímulos do meio (ARAÚJO, 2009). 

 Ainda de acordo com Araújo (2009), na pedagogia do imaginário de Durand, a 
imaginação funciona como uma justificação eufêmica que se impõe ao lado da cultura e do 
raciocínio para compensar a realidade das imagens, tendo mesmo a vocação de equilibrar os 
regimes das imagens e inventariar os recursos imaginários para uma educação estética e 
fantástica colocada no centro do psiquismo de forma transcendental. Essa pedagogia auxilia as 
metáforas vivas e as imagens poéticas. 

Nesse processo investigativo e corporal no qual me detenho sobre a imaginação, o 
olhar atento às imagens e percepções conduzirá a uma compreensão do movimento do corpo 
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que se expressa e comunica algo. A imaginação vai se relacionar com as formas de ver e 
entender os processos cognitivos e estéticos do corpo. 

Se o olhar se detém na livre atenção daquilo que se coloca diante de nós, esses 
objetos da percepção se tornam extensões de nosso corpo, um corpo onírico, um corpo 
aumentado, que temporariamente ocupa espaços e respondem imaginativamente às percepções 
pelas quais se voltam nossa atenção. Nessa premissa de ver, enquanto uma recepção e apreensão 
do meio, o corpo “não é apenas uma estação de recepção do mundo, ele muda com o mundo; 
algo sucede nele quando vê, quando toca, etc. Toda recepção significa mudança...” 
(TAVARES, 2019, p. 362). Com esse autor, quero perceber a imaginação, enquanto projeção e 
salto temporal da imprevisibilidade e um exercício do presente e do agora.  

Refletir o corpo em movimento na perspectiva da imaginação é uma forma de 
comunicar as palavras dançadas em espaços imaginários ou imaginados, em estados 
performáticos do corpo e em desejos de seguir nessa trajetória de pesquisadora. Essa 
investigação sobre dança e educação engendra um caminho de infinitas possibilidades, que a 
cada instante é revisitado em tempos e espaços diferentes, em momentos e estados corporais 
específicos das transformações a que sempre estamos sujeitos.  

Que as distâncias e as medidas da compreensão se transformem e se diluam nesse 
trajeto a ponto de um entendimento profundo no qual se possa, assim como Tavares (2019), 
entender o que está dentro e puxar para dentro aquilo que está fora e não é compreendido. Os 
movimentos imaginados aguçarão meu olhar de imaginadora e complementarão os modos de 
ver pelas lentes da atenção que impulsiona descobertas e percepções ativadas pela palavra 
escrita e tudo mais que permeia o meu redor. 

A imaginação, nesse trajeto, auxiliará na utilização de metáforas subjetivas em 
movimentos poéticos e imagens simbólicas. Através da imaginação, o movimento expressivo 
será ampliado e vivenciado no corpo e percebido em processos cognitivos estabelecidos nos 
espaços em que a aprendizagem se desenvolve e em práticas pedagógicas neles delineadas e 
cujo foco esteja nos elementos da corporeidade em interação com o meio. 

 
 

3 LITERATURA E MOVIMENTO: TRADUÇÕES PARA UMA LINGUAGEM DA 
DANÇA  

 
Nesses rumos que a investigação em dança me levou, a tradução da linguagem 

escrita para a linguagem do movimento vai ser uma oportunidade de unir a poesia de um à 
sensibilidade do outro e vice-versa. Entre dança e imaginação a literatura se apresenta com uma 
arte, também expressiva e vem complementar as formas de comunicação de homens e mulheres 
em processos criativos impulsionados pela força do texto. A imaginação de que o escreveu vai 
ativar a imaginação de quem vai dançá-lo por meio de metáforas existentes nas duas linguagens, 
a do movimento e da palavra (BERNARDO, 2003).  

A palavra poética e gesto dançado necessitam ser conduzidos pela via da 
sensibilidade e do valor estético para impregnar de sentidos a palavra cuja beleza é fundida e 
forjada a partir dela mesma. Quando se torna dança, a palavra desgarra-se de si mesma. Essa 
tradução de linguagens vai comunicar um movimento poético, pois nas palavras encontramos 
elementos que podem tornar-se ação pela ótica do gesto (JESUS, 1996).  
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Silva (2007), ao juntar a linguagem escrita com o movimento, sublinha a 
intersemiótica na construção de uma metodologia que possibilite estados performáticos do 
corpo na cena e na dança. Baseia-se em Roman Jakobson para afirmar que “A função poética 
da linguagem, originalmente inerente à literatura, está ligada à palavra como um portal que cria 
imaginariamente sua própria realidade, um universo de ficção [...]” (SILVA, 2007. p. 19). 

Essa autora ressalta a dança, enquanto linguagem não verbal, como uma prática que 
expressa um encadeamento e uma combinação de movimentos que se aproxima da poética 
literária, transladando sua estrutura coreográfica na elaboração de frases corporais que definem 
a palavra do movimento. Retoma Laban para falar do corpo como uma dimensão que está aliada 
e unificada à mental pelo movimento expressivo e que a interação entre as várias artes origina 
entrelaçamentos linguísticos, dessa forma, uma palavra pode estar repleta de movimentos e uma 
dança estar carregada com ideias que a palavra traduz.  

 
 

4 PROCESSOS DE COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO  
 

Os processos de composição desse movimento/dança ativado pela literatura e pela 
imaginação sublinharão a metodologia dessa investigação. Os encontros para dançar e imaginar 
podem levar a um itinerário coreográfico de sequencias de movimentos, destacados por Alves 
(2007), como uma presença furtiva que preenche o traço do movimento.  

A reflexão da composição que esse autor traz da ação de enquanto gesto efêmero, 
mas que deixa rastros de um entrelaçamento expressivo do corpo, sublinha a dança nesse campo 
da experiência sensível e atuante da criação que se organiza como uma linguagem do corpo. A 
coreografia, para além de registros de movimentos escolhidos, suscita possibilidades de 
sentidos articulados para quem cria frases de dança sobre algo que o instiga. 

O curso inicial, de formação de professores, que serviu como disparador para a 
análise e ampliação do movimento e da expressividade na escola abre caminhos para encontros 
e partilhas em formatos diferentes do presencial, ideal e pretendido para a força da presença e 
interação das relações ao dançar. A pandemia, que 2020 só viu crescer e que ainda vai exigir 
cuidados e atenções de todos e todas por um determinado tempo, mudou os espaços de 
aprendizagem e as metodologias de ensino. Estamos nos acostumando e aprendendo a conviver 
em espaços virtuais de encontro e nesse contexto, os vídeos de dança em espaços de 
confinamento e distanciamento social se apresentam como aliados nos processos de 
composição em dança. 

Pensar a relação do corpo nesse espaço virtual e de distanciamento vai ser um dos 
desafios para o desenvolvimento dessa pesquisa, que não pode se esquivar de contextualizar 
esse momento e descrever os fatos pela ótica de um caos e imprevisto estabelecido por um vírus 
que deixou o mundo em estado de emergência médica, social e política. 

Além de recursos e estilos da literatura, em obras a serem garimpadas no processo, 
a escrita de si e desses instantes difíceis podem alimentar as criações imaginativas do 
movimento. A carta será um recurso destacado para uma escrita subjetiva para aproximar gesto 
e palavra.    

Na experimentação corporal a composição coreográfica dará visibilidade ao que 
não tem forma em experiências que apresentarão os sentimentos de cada participante a partir 
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dos estímulos de percepção propostos em palavras, literárias ou escritas de si. A experiência 
sensível como fonte de criação, para Alves (2007), oferece ao sujeito que dança, um caminho 
de repertório coreográfico em estados performáticos que se transformam e se modificam nesse 
trajeto criativo. A improvisação nesses processos será um elemento que perpassará a construção 
das frases e composição do movimento. 

 
A improvisação como processo de criação em tempo presente é uma eterna 
mudança de estados. Diferentes nuances dão cor e criam espaços no presente, 
quando todos os sentidos estão abertos para o que o provoca, para o que 
influencia externamente, aliada a um espaço interno que se cria de seleção 
rápida de pensamentos e intuições, dando, assim, à criação vida, dentro da 
própria vida (RETTORE, 2010. p. 3). 

 
A improvisação na dança para essa autora abre um intervalo de tempo, em espaço 

limitado, para uso da criatividade estabelecida em ações. O momento da improvisação ligado 
ao presente é essencial para o movimento que desaparece e aparece, existindo em rastros e se 
desenhando em corpos e espaços.  

 
 

5 AMPLIANDO OLHARES E PRÁTICAS DE DANÇA NA ESCOLA  
 

As experiências com a prática de dança compartilhadas e pretendidas nesse 
processo de investigação desvelam caminhos possíveis para que intervenções com o movimento 
se desenvolvam na escola, ampliem olhares e renove ações no processo de aprender e de 
ensinar, com foco nos aspectos da corporeidade e sua relação com o mundo. 

O encontro da palavra com o gesto expressivo se renovará em composições 
imaginativas de mover-se e de se expressar para comunicar sentimentos, estados do corpo e 
percepções do entorno. Para além dos aspectos formativos que uma prática pedagógica exige, 
acredita-se no desenvolvimento da dança, enquanto prática criativa e registrada em experiências 
tecidas em trocas e compartilhamento de saberes. 

A interatividade da dança nos espaços virtuais e na presença-ausência dos encontros 
pode se configurar na caracterização de uma prática que se amplia em espaços e reflexões do 
momento atual da pandemia que o mundo se reconfigura. Leituras e compreensões de mundo e 
de si estarão nas trilhas desse percurso investigativo, que se delineia nas transformações e nos 
impedimentos causados pelo vírus.   

Imaginar a dança, dançar a palavra e escrever o movimento dos corpos será um 
grande desafio nessa trajetória que se inicia. Uma nova análise dos modos expressivos do gesto 
dançado se configura no espaço-mundo de convivência que estamos aprendendo a lhe dar 
virtualmente e com mais intensidade nesses dias. Resistimos e insistimos em modos de 
continuar a pensar dança e educação, mesmo dentro desse cenário incerto e que tanto está 
impactando formas, espaços e sujeitos da aprendizagem.  

Queria uma continuação/ampliação da potência de estar junto e criar o movimento 
no compartilhamento de práticas e intervenções criativas em dança, mas outras experiências em 
vão acontecer nos espaços remotos, como toda formação, continuada ou não, está se 
desenvolvendo nesse lugar de expectativa e esperança de que tudo se estabeleça, não como um 
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novo normal, mas como uma realidade que surge da criação e ressignificação dos sentidos e 
das práticas de um por enquanto. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
ALVES, Flávio Soares. Composição coreográfica: traços furtivos da dança. Revista TCF. Ed. 
01, 2007. 
 
AMARAL, Ana Clara. Dança e imaginação. Dança, Salvador, v. 3, n. 1, p. 21-33, jan/jul. 201 
 
ARAÚJO, Alberto. TEIXEIRA, Maria Cecília. Gilbert durand e a pedagogia do imaginário. 
Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 7-13, out/dez. 2009 
 
BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. Tradução: 
Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 
BARROS, Manoel de. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016. 
 
BERNARDO, Arlei José. Literatura e dança: Educação Sensível e Crítica. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação, 2003. 
 
GODOY, Kathya M. Ayres de. Marcas sobre a experiência na formação continuada na arte no 
projeto poéticas da dança na educação básica. Anais do XII Congresso Estadual Paulista de 
Formação de Professores. UNESP, 2014. 
 
JESUS, Adilson Nascimento de. Literatura e dança: duas traduções de obras literárias para a 
linguagem da dança-teatro. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação. UNICAMP. 
Campinas, SP, 1996. 
 
LACERDA, Cláudio Marcelo Carneiro Leão. Imaginação corporal, espacial e de movimento  
informando a criação em dança inspirada pela arquitetura de zaha hadid. Repertório 
Livre, Salvador, ano 21, n. 31 p. 236-259, 2018. 
 
LARROSA, Jorge. Esperando não se sabe o quê - sobre o ofício de professor. Tradução: 
Cristina Antunes. Editora Autêntica, 2018.  
 
MAIA. Maercio. Motor imagery: imaginação na dança para além da mente. Deixa Mover, 
2020 
Disponível em: https://deixamover.com.br/ 
 
RETTORE, Paola. A improvisação no processo de criação e composição da dança de 
dudude herrmann. Escola de Belas Artes /UFMG. Mestrado em Artes, 2010. 
 



 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

144 
 

SILVA, Soraia Maria. Poemadançando: Gilka Machado e Eros Volúsia. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2007. 

 
TAVARES, Gonçalo M. Atlas do corpo e da imaginação. Teoria, Fragmentos e Imagens. 
Relógio D’Água Editores: Lisboa, 2019. 
 
 
Link da comunicação oral: https://youtu.be/jzp_y_LGMFE 
 
 
 

https://youtu.be/jzp_y_LGMFE


 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

145 
 

2.2 GT: A DANÇA NA/DA ESCOLA 
 
 
 
 

POSSIBILIDADES DO ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA:  PROJETO 
PEDAGÓGICO EM DANÇAS TRADICIONAIS E A MALETA 

DIDÁTICA 
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Marcos Antônio Almeida Campos** 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar algumas possibilidades para o ensino de 
dança na escola, trazendo como base um relato de experiência com o Reisado Cearense em um 
Centro de Educação Infantil e a partir da Maleta Didática. A Dança pode e deve ser ensinada, 
aprendida e vivenciada na escola. Porém, ensinar dança na escola pode não ser fácil, portanto, 
apresentamos duas possibilidades metodológicas para facilitar esta tarefa. Essas duas 
metodologias corroboram com a Dança proposta na Base Nacional Comum Curricular dentro 
das disciplinas de Artes e Educação Física. Os Projetos Pedagógicos abrem possibilidades para 
a junção de várias disciplinas e conhecimentos acerca de um mesmo tema. Estes projetos 
aliados ao conteúdo Dança podem ser interessantes para o desenvolvimento dos participantes 
de forma integral. A Maleta Didática é uma metodologia criada pelo Mercado das Flores de 
Barcelona, com o objetivo de familiarizar as crianças com o ambiente da dança por meio dos 
objetos da maleta. Estas duas metodologias abrem possibilidades para que os e as professores 
e professoras adaptem a sua prática pedagógica de acordo com a realidade escolar existente.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Projetos Pedagógicos. Maleta Didática. Reisado. 
 
 
ABSTRACT: This article aims to present some possibilities for teaching dance at school, based 
on an experience report with Reisado Cearense in a Child Education Center and from the 
Didactic Briefcase. Dance can and should be taught, learned and experienced at school. 
However, teaching dance at school may not be easy, so we present two methodological 
possibilities to facilitate this task. These two methodologies corroborate the Dance proposed in 
the National Common Curricular Base within the disciplines of Arts and Physical Education. 
Pedagogical Projects open up possibilities for bringing together various disciplines and 
knowledge on the same theme. These projects combined with the Dance content can be 

 
* http://lattes.cnpq.br/3119886937214448 
** http://lattes.cnpq.br/0035698578768000 
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interesting for the development of the participants in an integral way. The Didactic Briefcase is 
a methodology created by the Barcelona Flower Market, with the aim of familiarizing children 
with the dance environment through the objects in the briefcase. These two methodologies open 
possibilities for teachers to adapt their pedagogical practice according to the existing school 
reality.  
KEYWORDS: Dance. Pedagogical Projects. Didactic Briefcase. Reisado. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
A Dança pode e deve ser ensinada, aprendida, experimentada e vivenciada na 

escola, da Educação Infantil até o Ensino Médio. Por meio dela, os e as estudantes conseguem 
se desenvolver como sujeitos críticos, melhorando seus aspectos cognitivos, sociais, morais, 
éticos, estéticos e motores de forma integral; e com isso, a Dança favorece a socialização, o 
entendimento intrapessoal, a comunicação e a criatividade (GARIBA; FRANZONI, 2007). 

Atualmente a Dança é estruturada no currículo escolar por meio da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). Dentro da Educação Infantil, ela pode ser identificada nos campos 
de experiências: corpo, gestos e movimentos; e traços, sons, cores e formas. Nos outros níveis 
de ensino da Educação Básica, a dança se encontra nas Unidades Temáticas das disciplinas de 
Artes e Educação Física (BRASIL, 2017). 

Na disciplina de Artes, a Dança é definida como: 
 

[...] prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a 
articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados 
no movimento dançado. Os processos de investigação e produção artística da 
dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e 
significando relações entre corporeidade e produção estética (BRASIL, 2017, 
p. 195). 

 
E na disciplina de Educação Física, a Dança: 

 
[...] explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos 
rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes 
também integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma 
individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais 
comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se 
desenvolvem em codificações particulares, historicamente constituídas, que 
permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a 
cada uma delas (BRASIL, 2017, p. 2018). 

 
Podemos perceber que a Dança, como conteúdo nas disciplinas de Artes e Educação 

Física é organizada de maneiras diferentes. No primeiro, a Dança é trabalhada a partir de 
processos criativos, investigação por meio de movimentos corporais e pela ótica da estética e 
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da corporeidade. Enquanto no segundo, ela é tratada de forma mais direta, por meio das 
linguagens1, sendo classificada por tipos e formas de se dançar. 

Antes da BNCC, o que guiava a estruturação da Dança na escola eram os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Nesses documentos, ela também aparece nos 
PCN’s de Artes e de Educação Física, com propostas de trabalhos diferentes, assim como na 
Base Nacional Comum Curricular.  

Segundo os PCN’s de Artes, as atividades com dança dentro da escola podem ajudar 
no desenvolvimento das crianças, ampliando sua compreensão do movimento corporal e, assim, 
melhorar sua expressividade, autonomia, responsabilidade e sensibilidade (BRASIL, 1997a). 
Já nos PCN’s de Educação Física, a Dança aparece no bloco de atividades rítmicas e 
expressivas. Este bloco inclui as manifestações da cultura corporal do movimento, que têm 
características de linguagem corporal, ritmo, gestos e expressões. Este mesmo documento 
enfatiza a diversidade cultural que o nosso país possui, sendo a Dança uma de suas expressões 
culturais mais significativas (BRASIL, 1997b). 

Mesmo com esses documentos para nos auxiliar com o ensino de dança na escola, 
esta é uma tarefa desafiadora, tanto para professores de Dança como para professores de 
Educação Física. Este conteúdo é permeado por diversos aspectos que se tornam obstáculos a 
serem superados. Por exemplo, o preconceito de alunos, professores, gestão escolar e de pais 
com a dança sendo ensinada para meninos; assim, como a dificuldade que os professores têm 
para ensinar este conteúdo na escola, seja por formação insuficiente, ou por não gostarem, ou 
não terem afinidade com a Dança (CONCEIÇÃO; MOURA, 2013). 

Estes são alguns dos fatores que nos levaram a pensar a realização deste artigo, que 
tem como objetivo apresentar algumas possibilidades para o ensino de dança na escola, trazendo 
como base um relato de experiência com o Reisado Cearense em um Centro de Educação 
Infantil e a partir da Maleta Didática. 
 
 
1 POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE DANÇA  
 
 A seguir apresentaremos algumas possibilidades para o ensino de dança na escola. Esta 
pesquisa foi realizada a partir das compreensões dos autores sobre este conteúdo, sendo aqui 
escolhidas duas metodologias: Projetos Pedagógicos e a Maleta Didática do Dan Dan Dansa. 
 
 1.1  O trabalho com Projetos e o Reisado 
 
 Os projetos são possibilidades de ampliação de caminhos, envolvendo diversas 
variáveis, incógnitas, percursos imprevisíveis, criativos, que são acompanhados por uma grande 
flexibilização de organização. Barbosa e Horn (2008), em seu livro “Projetos Pedagógicos na 
Educação Infantil”, citam que os projetos: 
 

[...] permitem criar, sob forma de autoria singular ou de grupo, um modo 
próprio para abordar ou construir uma questão e respondê-la. A proposta de 

 
1 Linguagem, nesse contexto, é definida como os estilos de danças por exemplo, Danças Tradicionais, Danças de 
Salão, Danças Urbanas, entre outras. 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

148 
 

trabalho com projetos possibilita momentos de autonomia e de dependência 
do grupo; momento de cooperação do grupo sob uma autoridade mais 
experiente e também de liberdade; momentos de individualidade e de 
sociabilidade; momentos de interesse e de esforço; momentos de jogo e de 
trabalho com os fatores que expressam a complexidade do fato educativo 
(Barbosa e Horn, 2008, p. 31). 

 
Apresentamos aqui o trabalho com projetos como possibilidade para facilitar o 

ensino de Dança na escola. Os projetos pedagógicos têm em sua base a interdisciplinaridade, 
podendo juntar diversas disciplinas em torno de um ou mais temas; por isso os projetos abrem 
a possibilidade de aprendizagem de diferentes conhecimentos de “modo relacional e não-linear” 
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 35). 

Magalhães (2018), em seu Trabalho de Conclusão de Curso, trouxe uma 
experiência com o trabalho de projetos, tendo como base a dança tradicional chamada Reisado 
Cearense. Esta dança, aqui no Ceará, é um folguedo popular que se estrutura em forma de 
cortejo de brincantes, fazendo representações da peregrinação dos três Reis Magos a Belém, 
desenvolvendo-se em autos, assim como o auto do boi (BARROSO, 2008). No Reisado, os 
brincantes geralmente saem pelas ruas em cortejos, compondo um conjunto de personagens que 
executam bailados (cantados e dançados) e encenam uma diversidade de entremeios ou 
entremezes2; além disso, entram nas casas dos moradores, cantando peças3 que podem ser: de 
chegada a uma casa, de louvação, de encontro de folias e de festa de encerramento (BARROSO, 
1997). 

O projeto de ensino de Reisado aconteceu em um Centro de Educação Infantil do 
município de Fortaleza/CE, com uma turma de Infantil-V, tendo a participação de seis crianças, 
sendo três meninos e três meninas, com idades entre 4 e 5 anos. O projeto ocorreu por meio de 
8 aulas com duração de 30 a 50 minutos durante dois meses. As aulas foram baseadas na 
metodologia criada por Almeida Campos (2013). 

Barbosa e Horn (2008) explicam que a organização dos projetos precisa partir de 
uma situação real que tenha importância social, cognitiva, emocional e cultural. Portanto, o 
planejamento do projeto teve como questão norteadora: Por que a cultura local não é trabalhada 
dentro das aulas da Educação Infantil? (MAGALHÃES, 2018). A seguir apresentamos o 
planejamento final do projeto de ensino do Reisado: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2  São dramatizações feitas entre os bailados, geralmente muitas são relacionadas a animais, como a burrinha, o 
boi, entre outros (MAGALHÃES, 2018). 
3 Nome dado às letras das cantigas cantadas durante o Reisado. 
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PLANEJAMENTO DO PROJETO 

    Coleta de informações com o Mestre de Reisado e na internet. 

 05/05/2017 Reunião com os Pais e/ou Responsáveis para explicar o projeto. 

AULA 1 12/05/2017 Vídeos e explicações simples sobre o Reisado; 
As crianças escutaram as músicas se movimentaram livremente. 

AULA 2 19/05/2017 Aprendizagem de alguns passos e movimentações do Reisado, 
respeitando a capacidade física e cognitiva das crianças. 

AULA 3 26/05/2017 Captação de materiais para a confecção dos figurinos. 
Composição coreográfica junto com as crianças. 

AULA 4 02/06/2017 Captação de materiais para a confecção dos figurinos. 
Composição coreográfica junto com as crianças. 

AULA 5 09/06/2017 Composição coreográfica junto com as crianças. 
Confecção dos figurinos e adereços. 

AULA 6 16/06/2017 Confecção dos figurinos e adereços. 

AULA 7 23/06/2017 Ensaio com os figurinos completos. 

AULA 8 29/06/2017 Apresentação para os pais e professoras. 
 

TABELA 1: PLANEJAMENTO FINAL DAS AULAS DO PROJETO. 
FONTE: Magalhães, 2018, p. 34. 

 
Como citado anteriormente, o trabalho com projetos consegue juntar diversos 

conhecimentos num só projeto, englobando a maioria dos professores da escola. Portanto, o 
trabalho com projetos vem como uma metodologia para auxiliar todos os professores e melhorar 
o desenvolvimento integral das crianças (SOARES, 2002). Nesse projeto trazemos o Reisado 
Cearense como tema, e a partir dele as crianças estudaram a história do Reisado, aprenderam 
os passos e participaram ativamente da composição coreográfica, além de confeccionarem parte 
do figurino da apresentação e ao final do projeto fizeram uma apresentação para os pais e 
professoras. 

Quando trabalhamos com as Danças Tradicionais, é importante falarmos sobre a 
história dessas danças. Na primeira aula do projeto foi contada a história do Reisado, além das 
características principais como o figurino, os personagens, a estrutura da dança. Conceição e 
Moura (2013) citam que o ensino do contexto histórico das Danças Tradicionais é um 
diferencial das mesmas, pois têm sua vivência ligada a essa história e com a cultura local. 

A aprendizagem dos passos e da composição da coreografia de Reisado foi um 
momento importante, porque a partir daí as crianças participaram de forma mais ativa, 
desenvolvendo a gestualidade dessa dança de forma integral. Conforme explicam Camargo e 
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Finck (2010), essas atividades que envolvem música, ritmo e movimento integram um conjunto 
de sensações, informações físicas, psíquicas e sociais que auxiliam no desenvolvimento das 
crianças. 

Durante a composição coreográfica, as crianças se sentiram à vontade para criar o 
elemento final da coreografia, juntando todos no meio e apontando as espadas para cima: 
 
 

 
 

FIGURA 1: CRIANÇAS CRIANDO O ELEMENTO FINAL DA COREOGRAFIA 
FONTE: Acervo próprio dos autores 

 
Esse momento foi importante, não só para a coreografia, mas também para a 

formação e desenvolvimento das crianças em aspectos como autonomia, senso estético em 
relação ao Reisado, além de corroborar com a ideia de Dança apresentada nos documentos 
oficiais (BRASIL, 1997a; 1997b; 2017) nas disciplinas de Artes e Educação Física. 

Outro ponto importante para o ensino das danças tradicionais por meio dos projetos 
é a possibilidade de confecção dos figurinos com as e os participantes, já que auxilia no 
desenvolvimento pessoal e artístico deles e delas. A confecção dos figurinos neste projeto foi o 
ponto em que se criaram os sentimentos de pertencimento4 e identidade5 com o Reisado, porque 
as crianças vestiram o que elas ajudaram a construir e enfeitar. Assim, o figurino deixa de ser 
só um figurino e passa a ser o figurino delas (MAGALHÃES, 2018). 
 

 
4 Pertencimento aqui é compreendido, segundo Moriconi (2014, p. 14) “é quando uma pessoa se sente pertencente 
a um local ou comunidade, sente que faz parte daquilo e consequentemente se identifica com aquele local, assim 
vai querer o bem, vai cuidar, pois aquele ambiente faz parte da vida dela.” 
5 De acordo com Jorge (2009 apud. Moriconi, 2014), identidade é o resultado de um processo permanente de 
(re)construções sociais, culturais, políticas e geográficas. A identidade é construída ao longo da vida, portanto, ela 
é passível de mudanças segundo os momentos e fases da vida. 
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FIGURA 2: AS CRIANÇAS ENFEITANDO A COROA COM BOTÕES. 
FONTE: Magalhães, 2018, p. 42 

 
A apresentação na festa junina6 da escola serviu como finalização do projeto, foi 

neste momento, segundo a professora Maria7, que os pais ficaram admirados com a dança: 
 

Na apresentação, inclusive, quando foi na festinha deles muitos pais ficaram 
admirados com aquilo, acho que muitos pais pensaram “Puxa vida, porque eu 
não deixei meu filho participar?”, e as crianças que participaram se sentiram 
realmente bem, elas se sentiram reconhecidas dançando aquilo dali. Acho que 
foi um crescimento não só para elas, até pra própria comunidade escolar 
mesmo com um todo, eu digo até em relação à escola, algumas pessoas viram 
aquelas músicas estranhas, diferentes, mas aí quando viram na apresentação 
viu como ficou lindo (MARIA, 2017).  

 
A professora ainda ressalta que o projeto e a apresentação final foram importantes 

para o crescimento da comunidade escolar como um todo, principalmente, nas questões 
relacionadas aos preconceitos. 

Apresentamos aqui um relato de experiência com o trabalho de projetos sobre as 
danças tradicionais, mostrando a Pedagogia de Projetos como uma metodologia viável para o 
ensino de dança na escola. É necessário salientar que esta é uma experiência com algumas 
crianças de uma turma de Infantil-V de um Centro de Educação Infantil de Fortaleza/CE, e 
como explicam Barbosa e Horn (2008), os projetos têm uma flexibilidade de organização e de 
planejamento, permitindo aos professores e professoras a possibilidade de adaptá-los à sua 
realidade escolar. 

 
 

 
6 Vale ressaltar que o projeto ocorreu nos meses de maio e junho de 2017; portanto, o final culminou na festa junina 
da escola. 
7 Nome fictício dado à professora do Centro de Educação Infantil para preservar sua identidade. 
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 1.2  Dan Dan Dansa e a Maleta Didática 
 

 O “Dan Dan Dansa”, é um documento criado pelo Mercado das Flores de 
Barcelona na Espanha, para auxiliar os professores no ensino de dança nas escolas de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais. Nesse documento, a Maleta Didática é vista como 
ferramenta de orientação para que os professores e as professoras auxiliem as alunas e os alunos 
a se familiarizarem com os conceitos e valores relacionados à Dança (MERCAT DE LES 
FLORS, 2018). 

O conteúdo da maleta didática se relaciona com cinco conceitos básicos que são 
divididos em blocos: Era uma vez… uma dança (história da dança); Um corpo para bailar (o 
corpo); Inventando espaços (corpos no espaço); Compondo movimentos (a inspiração); Vamos 
ao Mercat de les Flors (a produção cênica). Para cada um desses conceitos existem atividades 
propostas que são interligadas com alguns dos objetos da maleta, sendo esta a metodologia 
proposta no documento (MERCAT DE LES FLORS, 2018). Essas atividades não são regras, 
portanto, podem e devem ser adaptadas às suas necessidades escolares. 
 

 
 

FIGURA 3: OBJETOS DA MALETA DIDÁTICA ORIGINAL 
FONTE: Mercat De Les Flors, 2018, p. 5 

 
Os objetos da Maleta Didática foram pensados para o trabalho de familiarização 

com o ambiente da Dança. Então, temos desde partes de figurinos, como a coroa do Rei Sol; 
até lanternas, tecidos, fotografias. Ressaltamos ainda que, assim como as atividades, os objetos 
da Maleta Didática podem e devem ser adaptados para a realidade escolar e a necessidade dos 
alunos e professores. Por esta razão, não é somente adaptar-se ao ritmo de aprendizagem de 
cada indivíduo em relação às atividades, mas também adaptar-se à escola, contemplando seu 
projeto educativo (MERCAT DE LES FLORS, 2018). 

Dentro deste documento, é apresentada uma sequência didática para as aulas, 
consistindo em um momento inicial em que o professor ou a professora deve explicar de forma 
breve como será desenvolvida a aula e quais conteúdos serão utilizados; o momento de 
desenvolvimento, que são as atividades escolhidas e pensadas para aula; e, ao final, uma 
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recapitulação do conteúdo proposto, com o objetivo de relembrar o que se aprendeu, reforçando 
o aprendizado. 

Um ponto interessante é que o Dan Dan Dansa (MERCAT DE LES FLORS, 2018) 
traz o trabalho por competências, assim como a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 
2017) apresenta. Para cada uma das competências, o documento explicita algumas 
possibilidades de avaliação, guiando-se pela avaliação por observação e/ou por perguntas. 

Em cada bloco de conceitos são apresentadas estruturas de planejamento com 
conteúdos, estratégias, objetivos, atitudes e valores: 
 

 
 

FIGURA 4: ESTRUTURA DE PLANEJAMENTO DO BLOCO ERA UMA VEZ… UMA DANÇA. 
FONTE: Mercat de Les Flors, 2018, p. 11 

 
E as atividades são exibidas logo abaixo dessa estrutura, sendo descritas pelo nome 

da atividade, recursos didáticos utilizados, organização e desenvolvimento da aula: 
 

 
 

FIGURA 5: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO BLOCO INVENTANDO ESPAÇOS. 
FONTE: Mercat de Les Flors, 2018, p. 19 

 
Podemos perceber que o Dan Dan Dansa traz a Maleta Didática como recurso e 

possibilidade para que nós professores e professoras possamos facilitar o ensino de dança na 
escola. Este documento nos apresenta diversas atividades e formas que podemos usar para 
ensinar dança por meio dos objetos, mas sempre lembrando que todas essas possibilidades 
podem e devem ser adaptadas ao seu contexto escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este artigo teve como objetivo apresentar algumas possibilidades do ensino de 
Dança na escola, nas quais escolhemos duas: projetos pedagógicos e a maleta didática. Essas 
duas possibilidades metodológicas apresentam um ponto em comum: as duas metodologias são 
adaptáveis à realidade escolar de cada professor. 

Tendo esse ponto em comum, os professores e as professoras podem utilizar essas 
metodologias como um caminho que é variável, e não como regra fixa. É importante que os e 
as estudantes entrem como sujeitos ativos e participativos no processo de ensino-aprendizagem 
dentro dessas possibilidades metodológicas; resultando, assim, na construção de trabalhos mais 
elaborados, trazendo as necessidades e anseios da comunidade escolar como ponto de 
investigação, baseado em uma criação coletiva. 
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AMPLIANDO O MOVIMENTO EXPRESSIVO: 

OU SOBRE DANÇAR A PALAVRA... TRANSVER A IMAGINAÇÃO 
 
 

Belister Rocha Paulino*  
Universidade de Brasília 

 
 
RESUMO: O artigo aborda os percursos formativos e os disparadores para uma pesquisa em 
dança, enquanto prática pedagógica a ser desenvolvida nos espaços educacionais para 
ampliação do gesto expressivo.  Ressalta a relação do corpo com os processos cognitivos da 
imaginação estabelecida em interação com o meio e tudo que desperta a atenção e o olhar dos 
sujeitos. Sublinha uma pesquisa que se encaminha para a compreensão e análise do movimento 
em processos criativos ativados pela palavra, seja da literatura ou da escrita subjetiva dos 
sujeitos que se dispõem a dançar. De que formas a imaginação pode ajudar na elaboração de 
estratégias interventivas com o movimento/dança? Como os processos de criação em dança se 
configuram em metodologias que exigem a participação ativa e a improvisação das frases e 
composições do movimento? Que aspectos da tradução da linguagem escrita para a linguagem 
do movimento se destacam nos modos imaginativos de ser e de fazer a dança no contexto da 
educação? Imaginar a dança, dançar a palavra e escrever o movimento dos corpos será um 
grande desafio nessa trajetória que se inicia nesse contexto de distanciamento e dificuldades 
instauradas pela pandemia do coronavírus. Uma nova análise dos modos expressivos do gesto 
dançado se configura nos espaços de encontros virtuais que estamos aprendendo a lhe dar com 
mais intensidade nesses dias.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança e Educação. Corpo. Imaginação. Literatura. Processos de 
Composição. 
 
 
ABSTRACT: The article addresses the training paths and triggers for research in dance, as a 
pedagogical practice to be developed in educational spaces to expand the expressive gesture. It 
emphasizes the relationship of the body with the cognitive processes of the imagination 
established in interaction with the environment and everything that arouses the attention and 
look of the subjects. It underlines a research that is directed towards the understanding and 
analysis of movement in creative processes activated by the word, either in literature or in the 
subjective writing of the subjects who are willing to dance. In what ways can imagination help 
in the elaboration of interventionist strategies with movement / dance? How are the processes 
of dance creation configured in methodologies that require active participation and 
improvisation of the movement's phrases and compositions? What aspects of translating written 
language into the language of movement stand out in the imaginative ways of being and doing 
dance in the context of education? Imagining the dance, dancing the word and writing the 
movement of the bodies will be a great challenge in this trajectory that begins in this context of 
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distance and difficulties created by the coronavirus pandemic. A new analysis of the expressive 
modes of the dance gesture is configured in the spaces of virtual meetings that we are learning 
to give you with more intensity these days. 
KEYWORDS: Dance and Education. Body. Imagination. Literature. Composition Processes. 
 
 
1 PERCURSOS FORMATIVOS EM DANÇA 

 
Acreditando, assim como Larrosa (2018) que é a partir do nosso ser-estar-no-mundo, 

que temos algo para contar e algo para escrever, sublinho os percursos de uma trajetória de 
encontro entre arte e educação. Um olhar mais atento à prática pedagógica e às ações com o 
movimento e as percepções expressivas do corpo, me instigaram reflexões em torno da 
complexidade dos aspectos intricados na relação corpo/espaço/movimento.  

Depois de anos de atuação como pedagoga, outra licenciatura possibilitou perceber 
formas de se pensar a construção de caminhos para que o espaço da escola estivesse mais 
conectado com a expressividade que o corpo poderia desenvolver através do movimento. Uma 
formação em Dança (Instituto Federal de Brasília - 2015) marca o início de um percurso 
investigativo articulado com as inquietações entre dança e educação percebidas nas fronteiras 
e interdisciplinares que a arte me pode levar a partir desse encontro. 

No mestrado em Artes Cênicas (UnB - 2016/2017) investiguei a relação dança, 
educação e deficiência, propondo intervenções com o movimento expressivo na escola de 
educação especial em que trabalhei entre 2004 e 2016.  Depois dessa experiência, passei a atuar 
na Unidade de Educação Básica - UNIEB - da CRE de Santa Maria - e novos desafios foram se 
firmando na trajetória de vinte anos de sala de aula, que a partir desse momento, foi 
transformada pelo contato com a formação de professores, principalmente na atuação no Centro 
de Vivências Lúdicas da Oficina Pedagógica.  

Nesse espaço de formação continuada de professores da rede pública do Distrito 
Federal, iniciei ministrando cursos que já eram disponibilizados a cada semestre e com os quais 
me senti motivada a apresentar uma proposta própria de curso. Partindo da minha pesquisa de 
mestrado, apostei no desafio de uma releitura, assim como destaca Larrosa (2018), para 
reinventar algo que conhecia, ampliado agora ao contexto da formação de professores. E assim 
nasceu o curso de formação continuada em dança: Movimento, Arte e Expressividade na Escola 
- MAE, uma experiência que traduziu formas de pensar a relação do corpo com o espaço e todos 
os elementos ao seu redor. 

O curso MAE, ministrado no segundo semestre de 2019, marca o início de um 
percurso investigativo em dança, agora no doutorado em Artes Cênicas na UnB. Mesmo em 
meio a dúvidas e dificuldades, próprias dos inícios, me deixei guiar pela força que me atraía e 
exigia uma atenção especial em todas as formas de ver e pensar as práticas pedagógicas que me 
dispunha a construir naquele momento.  

Essa experiência de formação reformulou conceitos nos quais a dança foi percebida 
e experimentada em compartilhamento de práticas interventivas e trocas entre os participantes 
das diversas modalidades de ensino que participaram do curso. Percebemos que as práticas 
pedagógicas podem estar centradas no aluno em interação com sua corporeidade e as maneiras 
de se relacionar com o mundo e que a expressividade do movimento pode fazer parte do 
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cotidiano escolar.  
As estratégias voltadas para o movimento/dança possibilitaram a construção de 

experiências compartilhadas em processos de socialização para o favorecimento da 
aprendizagem e saberes numa perspectiva de coletividade. As relações estabelecidas em 
processos criativos com o movimento ampliaram olhares e possibilidades de práticas a serem 
desenvolvidas na realidade e especificidade das turmas dos professores participantes, 
incentivando outras formas de se trabalhar a dança, diferentes das que estavam acostumados no 
dia a dia da escola (GODOY, 2014). 

A partir dos encontros do MAE, um novo percurso investigativo começa a ser 
pensado. Chego ao Ampliando o Movimento Expressivo (AME), sem que percebesse, de início, 
o que sua sigla formaria. O AME vem com todos os desejos e simbologias possíveis de uma 
prática que se pretende se ampliar para além dos espaços de formação, chegando aos lugares 
em que a aprendizagem é promovida formalmente. 

Nessa etapa, novos encontros para dançar estão sendo preparados. Não da maneira 
como foram pensados inicialmente, com encontros presenciais, mas adequados a esses tempos 
de distanciamento social instaurados pela pandemia do coronavírus.  A experiência de dançar 
na escola se expandirá em modos imaginativos de mover-se pela ativação da palavra, seja da 
literatura, ou da escrita poética de si. Vamos escrever o movimento e dançar a palavra para 
desenvolver a imaginação. O poeta inspirou as reflexões iniciais ao escrever: “O olho vê, a 
lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo”. (BARROS, 2016. p. 55). 

 
 

2 CORPO, DANÇA E IMAGINAÇÃO 
 

A relação do corpo em movimento com o espaço e tudo que o rodeia abarca aspectos 
cognitivos, mentais e emocionais, intrínsecos na constituição de cada sujeito, em seus modos 
de ser e de estar nesse mundo. A imaginação desponta nesse contexto complexo e subjetivo 
como um elemento a ser destacado nessa investigação para ampliação do movimento expressivo 
que a dança pode proporcionar. 

Compreendemos o mundo pelas experiências que o corpo vivencia e comunicamos 
essas experiências através da linguagem. Como proprietários de um corpo, dizemos os 
movimentos que imaginamos, como se fossem palavras, pois “...poderemos falar numa espécie 
de recitação de movimentos, talvez da mesma maneira que nos refiramos à recitação de poemas” 
(TAVARES, 2019. p. 170). Para esse autor, ao nos tornarmos autores dos nossos movimentos, 
podemos dizê-los e comunicar uma experiência de forma concreta.  

No campo epistemológico da dança, as imagens mentais nos processos de criação 
do corpo apontam para uma relação específica entre corpo e ambiente. Amaral (2014) propõe 
incorporar a imaginação como um processo cognitivo na relação do corpo com o mundo. “A 
produção de imagens mentais a partir das experiências sensório-motoras na relação corpo e 
ambiente, quando experienciada em processos artísticos distintos, pode criar qualidades de 
relação entre corpo e ambiente que foge aos padrões estabilizados de funcionabilidade do objeto” 
(AMARAL, 2014. p. 22). Nessa relação, o estado do corpo experimenta mudanças ao recriar 
os significados e as imagens mentais. 

Para a neurociência, criar imagens mentais do movimento relaciona-se com a 
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cinestesia e às sensações implicadas na ação de mover-se, servindo mesmo de estímulo ao 
sistema sensório-motor. Imaginar, por exemplo, a bacia pélvica como uma borboleta, os 
músculos que protegem os ossos, ou a medula dentro da coluna, dentre outros exemplos que 
evocam a anatomia humana, pode contribuir para movimentos leves e fluidos na dança. A 
imaginação afeta o movimento/dança pois o cérebro responde quando imaginamos e ativa as 
áreas responsáveis pelo movimento. Esses exemplos servem para a reabilitação de pacientes e 
para treinar o corpo para dançar (MAIA, 2020). 

Enquanto um dos grandes representantes da sistematização do movimento humano, 
o corógrafo, dançarino e arquiteto Rudolf Laban desenvolveu conceitos em torno da imaginação 
como um elemento de atualização e ampliação das formas de mover-se na perspectiva da 
expressividade dos sujeitos que dançam. Na imaginação espacial e corporal de Laban, imaginar 
um itinerário antes que ele aconteça e criar a partir dessa visão, engloba eventos do passado, 
mas que permanecem na memória, eventos do presente e do futuro na criação de sequências 
criativas em dança (LACERDA, 2018). 

Nessa relação imaginativa do corpo com o espaço, posso escolher uma parte do 
corpo, imaginar um movimento e a partir da sensação dessa imaginação, realizar esse 
movimento. Então o corpo vai perceber a sensação de imaginar e a sensação de realizar o 
movimento. A imaginação, portanto, pode proporcionar um movimento na relação com o 
espaço, objetos e pessoas ao nosso redor, e nessa relação, a dança vai se desenvolver. 

Tavares (2019), na sua análise explicativa da relação do corpo com a linguagem, 
pensamento, movimento e espaço, destaca as possibilidades imaginativas, costurando reflexões 
a partir da filosofia, psicologia, literatura e outros escritos e formando um tratado complexo e 
abrangente sobre o corpo e a imaginação. Nesse trajeto epistemológico permeado de 
atravessamentos, somos conduzidos por diálogos e pensamentos estético contemporâneos cuja 
transdisciplinaridade múltipla de olhares e vertentes inspira para uma percepção de tudo aquilo 
que nos chega e assim, com um olhar mais atento aos exemplos e histórias diversas, podemos 
fazer um entrelaçamento de experiências e chegarmos a reflexões complexas dessa relação do 
corpo e os processos imaginativos.   

O corpo, sem o qual não existimos, torna-se o espaço da propriedade na qual as 
experiências externas o definem como tal. A existência humana não se reduz aos movimentos 
do corpo e aos seus deslocamentos no espaço, mas nossos percursos revelam nossa existência 
como uma musculatura de hábitos.  Se pretendemos alargar nossas experiências corporais, 
precisamos alargar movimentos e percursos em múltiplos vértices de interesses e atividade no 
mundo. Movimentos e percursos sociais impostos ao corpo na existência perpassa as 
transformações criativas de uma arte do futuro. O indivíduo, assim, se define por sua história 
construída na coletividade (TAVARES, 2019). 

Para esse autor, o corpo se liga àquilo que o afeta e também afeta tudo aquilo que 
dele se aproxima, sejam objetos, lugares ou pessoas através da imaginação. Essa ligação do 
corpo com as coisas funciona como um complemento construído pelo próprio corpo, que 
encontra sinais de atração ou repulsa e avança para aquilo que o atrai. Nessa reflexão temos a 
metáfora da vida, afastamo-nos do que nos desagrada e aproximamo-nos daquilo que nos agrada. 
Em tempos de confinamento, o corpo se encontra nos espaços e lugares da casa com os quais 
se identifica ou modifica seus espaços de convivência para resistir e insistir em criações, 
reflexões de si e ligações com aquilo que o cerca. 
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As bases teóricas para a compreensão da imaginação enquanto simbolismo estão 
nas reflexões filosóficas de Gaston Bachelard e na pedagogia do imaginário de seu discípulo, 
Gilbert Durand. 

Bachelard estudou as relações entre arte e filosofia e estruturou um estudo 
minucioso da imaginação, que pare ele, não é uma faculdade de formar imagens da realidade, 
mas formar imagens que a ultrapassem. O poder criador da imaginação, para Bachelard, surge 
a partir de uma curiosidade que o sujeito tem por um objeto. Essa curiosidade dinamiza o ato 
de conhecer, colocando em movimento ideias e imagens. A imaginação materializa-se nas 
experiências corporais, que se constituem como ações potencializadoras dos processos 
cognitivos. Na dança, diferentes qualidades de encontros e produções de afeto dão origem a 
processos de criação e composição estética nos quais o corpo compõe. Nessas composições 
exploradas, o corpo afeta e é afetado, nunca sendo passivo em relação ao meio (AMARAL, 
2014). 

Na imaginação simbólica a vida floresce em metáforas, pois: “A vida real caminha 
melhor se lhe dermos suas justas férias de irrealidade” (BACHELARD, 1997. p. 25). Para esse 
autor, essas metáforas nos atravessam e fazem da imaginação um veículo sob o qual podemos 
imaginar o que quisermos, para além do que a visão ou simples contemplação da materialidade 
nos apresenta no cotidiano. “Diante da água profunda, escolhes tua visão; podes ver à vontade, 
o fundo imóvel ou a corrente, a margem ou o infinito” (BACHELARD, 1997. p. 53). Ao refletir 
a materialidade da imaginação, Bachelard cita ainda, um escritor inglês (William Wordsworth): 
“Quem se inclina por cima da borda de um barco lento sobre a água tranquila, a comprazer-se 
nas descobertas que seu olhar faz no fundo das águas, vê mil coisas belas - ervas, peixes, flores, 
grutas, seixos, raízes de árvores - e imagina muitas outras” (BACHELARD, 1997. p. 55). 

Na materialização da imaginação pela análise da água que vemos em Bachelard, os 
reflexos da água simbolizam as fronteiras entre a superfície e o fundo; exterior e interior. Essas 
fronteiras são espaços não visíveis e áreas onde a imaginação se estabelece. O que vemos 
refletido em superfícies pelos olhos da imaginação? O que quisermos ver, pois a imaginação 
reflete o que está dentro demais, fundo demais, em nosso interior (TAVARES, 2019). 

Para Durand, a imaginação serve como base antropológica para a construção da 
significação histórica. Nesse contexto, as sociedades se perpetuam nas crenças coletivas nas 
quais a imaginação é fator importante no equilíbrio biológico e psicossocial de indivíduos e 
civilizações.  O imaginário é identificado com o mito que se perpetua na cultura e a imaginação 
se insere nesse trajeto antropológico, que se estende dos aspectos biológicos aos cultuais. 
Durand faz desse trajeto a base da sua análise da imaginação, que é produzida pelas impressões 
do sujeito na assimilação entre subjetividade e estímulos do meio (ARAÚJO, 2009). 

 Ainda de acordo com Araújo (2009), na pedagogia do imaginário de Durand, a 
imaginação funciona como uma justificação eufêmica que se impõe ao lado da cultura e do 
raciocínio para compensar a realidade das imagens, tendo mesmo a vocação de equilibrar os 
regimes das imagens e inventariar os recursos imaginários para uma educação estética e 
fantástica colocada no centro do psiquismo de forma transcendental. Essa pedagogia auxilia as 
metáforas vivas e as imagens poéticas.  

Nesse processo investigativo e corporal no qual me detenho sobre a imaginação, o 
olhar atento às imagens e percepções conduzirá a uma compreensão do movimento do corpo 
que se expressa e comunica algo. A imaginação vai se relacionar com as formas de ver e 
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entender os processos cognitivos e estéticos do corpo.  
Se o olhar se detém na livre atenção daquilo que se coloca diante de nós, esses 

objetos da percepção se tornam extensões de nosso corpo, um corpo onírico, um corpo 
aumentado, que temporariamente ocupa espaços e respondem imaginativamente às percepções 
pelas quais se voltam nossa atenção. Nessa premissa de ver, enquanto uma recepção e apreensão 
do meio, o corpo “não é apenas uma estação de recepção do mundo, ele muda com o mundo; 
algo sucede nele quando vê, quando toca, etc. Toda recepção significa mudança...” (TAVARES, 
2019, p. 362). Com esse autor, quero perceber a imaginação, enquanto projeção e salto temporal 
da imprevisibilidade e um exercício do presente e do agora.  

Refletir o corpo em movimento na perspectiva da imaginação é uma forma de 
comunicar as palavras dançadas em espaços imaginários ou imaginados, em estados 
performáticos do corpo e em desejos de seguir nessa trajetória de pesquisadora. Essa 
investigação sobre dança e educação engendra um caminho de infinitas possibilidades, que a 
cada instante é revisitado em tempos e espaços diferentes, em momentos e estados corporais 
específicos das transformações a que sempre estamos sujeitos.  

Que as distâncias e as medidas da compreensão se transformem e se diluam nesse 
trajeto a ponto de um entendimento profundo no qual se possa, assim como Tavares (2019), 
entender o que está dentro e puxar para dentro aquilo que está fora e não é compreendido. Os 
movimentos imaginados aguçarão meu olhar de imaginadora e complementarão os modos de 
ver pelas lentes da atenção que impulsiona descobertas e percepções ativadas pela palavra 
escrita e tudo mais que permeia o meu redor. A imaginação, nesse trajeto, auxiliará na utilização 
de metáforas subjetivas em movimentos poéticos e imagens simbólicas. Através da imaginação, 
o movimento expressivo será ampliado e vivenciado no corpo e percebido em processos 
cognitivos estabelecidos nos espaços em que a aprendizagem se desenvolve e em práticas 
pedagógicas neles delineadas e cujo foco esteja nos elementos da corporeidade em interação 
com o meio. 

 
 

3 LITERATURA E MOVIMENTO: TRADUÇÕES PARA UMA LINGUAGEM DA 
DANÇA  
 

Nesses rumos que a investigação em dança me levou, a tradução da linguagem 
escrita para a linguagem do movimento vai ser uma oportunidade de unir a poesia de um à 
sensibilidade do outro e vice-versa. Entre dança e imaginação a literatura se apresenta com uma 
arte, também expressiva e vem complementar as formas de comunicação de homens e mulheres 
em processos criativos impulsionados pela força do texto. A imaginação de que o escreveu vai 
ativar a imaginação de quem vai dançá-lo por meio de metáforas existentes nas duas linguagens, 
a do movimento e da palavra (BERNARDO, 2003).  

A palavra poética e gesto dançado necessitam ser conduzidos pela via da 
sensibilidade e do valor estético para impregnar de sentidos a palavra cuja beleza é fundida e 
forjada a partir dela mesma. Quando se torna dança, a palavra desgarra-se de si mesma. Essa 
tradução de linguagens vai comunicar um movimento poético, pois nas palavras encontramos 
elementos que podem tornar-se ação pela ótica do gesto (JESUS, 1996).  

Silva (2007), ao juntar a linguagem escrita com o movimento, sublinha a 
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intersemiótica na construção de uma metodologia que possibilite estados performáticos do 
corpo na cena e na dança. Baseia-se em Roman Jakobson para afirmar que “A função poética 
da linguagem, originalmente inerente à literatura, está ligada à palavra como um portal que cria 
imaginariamente sua própria realidade, um universo de ficção [...]” (SILVA, 2007. p. 19). 

Essa autora ressalta a dança, enquanto linguagem não verbal, como uma prática que 
expressa um encadeamento e uma combinação de movimentos que se aproxima da poética 
literária, transladando sua estrutura coreográfica na elaboração de frases corporais que definem 
a palavra do movimento. Retoma Laban para falar do corpo como uma dimensão que está aliada 
e unificada à mental pelo movimento expressivo e que a interação entre as várias artes origina 
entrelaçamentos linguísticos, dessa forma, uma palavra pode estar repleta de movimentos e uma 
dança estar carregada com ideias que a palavra traduz.  

 
 

4 PROCESSOS DE COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO  
 

Os processos de composição desse movimento/dança ativado pela literatura e pela 
imaginação sublinharão a metodologia dessa investigação. Os encontros para dançar e imaginar 
podem levar a um itinerário coreográfico de sequencias de movimentos, destacados por Alves, 
(2007) como uma presença furtiva que preenche o traço do movimento. A reflexão da 
composição que esse autor traz da ação de enquanto gesto efêmero, mas que deixa rastros de 
um entrelaçamento expressivo do corpo, sublinha a dança nesse campo da experiência sensível 
e atuante da criação que se organiza como uma linguagem do corpo. A coreografia, para além 
de registros de movimentos escolhidos, suscita possibilidades de sentidos articulados para quem 
cria frases de dança sobre algo que o instiga. O curso inicial, de formação de professores, que 
serviu como disparador para a análise e ampliação do movimento e da expressividade na escola 
abre caminhos para encontros e partilhas em formatos diferentes do presencial, ideal e 
pretendido para a força da presença e interação das relações ao dançar. A pandemia, que 2020 
só viu crescer e que ainda vai exigir cuidados e atenções de todos e todas por um determinado 
tempo, mudou os espaços de aprendizagem e as metodologias de ensino. Estamos nos 
acostumando e aprendendo a conviver em espaços virtuais de encontro e nesse contexto, os 
vídeos de dança em espaços de confinamento e distanciamento social se apresentam como 
aliados nos processos de composição em dança. 

Pensar a relação do corpo nesse espaço virtual e de distanciamento vai ser um dos 
desafios para o desenvolvimento dessa pesquisa, que não pode se esquivar de contextualizar 
esse momento e descrever os fatos pela ótica de um caos e imprevisto estabelecido por um vírus 
que deixou o mundo em estado de emergência médica, social e política. Além de recursos e 
estilos da literatura, em obras a serem garimpadas no processo, a escrita de si e desses instantes 
difíceis podem alimentar as criações imaginativas do movimento. A carta será um recurso 
destacado para uma escrita subjetiva para aproximar gesto e palavra.   Na experimentação 
corporal a composição coreográfica dará visibilidade ao que não tem forma em experiências 
que apresentarão os sentimentos de cada participante a partir dos estímulos de percepção 
propostos em palavras, literárias ou escritas de si. A experiência sensível como fonte de criação, 
para Alves (2007), oferece ao sujeito que dança, um caminho de repertório coreográfico em 
estados performáticos que se transformam e se modificam nesse trajeto criativo. A improvisação 
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nesses processos será um elemento que perpassará a construção das frases e composição do 
movimento. 

 
A improvisação como processo de criação em tempo presente é uma eterna 
mudança de estados. Diferentes nuances dão cor e criam espaços no presente, 
quando todos os sentidos estão abertos para o que o provoca, para o que 
influencia externamente, aliada a um espaço interno que se cria de seleção 
rápida de pensamentos e intuições, dando, assim, à criação vida, dentro da 
própria vida (RETTORE, 2010. p. 3). 
 

A improvisação na dança para essa autora abre um intervalo de tempo, em espaço 
limitado, para uso da criatividade estabelecida em ações. O momento da improvisação ligado 
ao presente é essencial para o movimento que desaparece e aparece, existindo em rastros e se 
desenhando em corpos e espaços.  

 
 

5 AMPLIANDO OLHARES E PRÁTICAS DE DANÇA NA ESCOLA  
 

As experiências com a prática de dança compartilhadas e pretendidas nesse 
processo de investigação desvelam caminhos possíveis para que intervenções com o movimento 
se desenvolvam na escola, ampliem olhares e renove ações no processo de aprender e de ensinar, 
com foco nos aspectos da corporeidade e sua relação com o mundo. 

O encontro da palavra com o gesto expressivo se renovará em composições 
imaginativas de mover-se e de se expressar para comunicar sentimentos, estados do corpo e 
percepções do entorno. Para além dos aspectos formativos que uma prática pedagógica exige, 
acredita-se no desenvolvimento da dança, enquanto prática criativa e registrada em experiências 
tecidas em trocas e compartilhamento de saberes. A interatividade da dança nos espaços virtuais 
e na presença-ausência dos encontros pode se configurar na caracterização de uma prática que 
se amplia em espaços e reflexões do momento atual da pandemia que o mundo se reconfigura. 
Leituras e compreensões de mundo e de si estarão nas trilhas desse percurso investigativo, que 
se delineia nas transformações e nos impedimentos causados pelo vírus.   

Imaginar a dança, dançar a palavra e escrever o movimento dos corpos será um 
grande desafio nessa trajetória que se inicia. Uma nova análise dos modos expressivos do gesto 
dançado se configura no espaço-mundo de convivência que estamos aprendendo a lhe dar 
virtualmente e com mais intensidade nesses dias. Resistimos e insistimos em modos de 
continuar a pensar dança e educação, mesmo dentro desse cenário incerto e que tanto está 
impactando formas, espaços e sujeitos da aprendizagem. Queria uma continuação/ampliação da 
potência de estar junto e criar o movimento no compartilhamento de práticas e intervenções 
criativas em dança, mas outras experiências em vão acontecer nos espaços remotos, como toda 
formação, continuada ou não, está se desenvolvendo nesse lugar de expectativa e esperança de 
que tudo se estabeleça, não como um novo normal, mas como uma realidade que surge da 
criação e ressignificação dos sentidos e das práticas de um por enquanto. 
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RESUMO: Este artigo foi desenvolvido a partir das experiências do grupo de dança Um Todo, 
uma pesquisa-piloto de doutorado realizada campo da docência no ensino superior. Nosso 
objetivo é explicitar as vivências em dança que ocorrem durante o processo de aprendizagem e 
na forma de se elaborar uma composição coreográfica. A ideia parte do pressuposto central que 
na formação docente a dança deve ser experimental e o ensino da coreografia deve ser amplo e 
equilibrado para que bailarinos se beneficiem de amplo leque de competências didático e 
artísticas. Foram vivenciadas práticas somáticas que visaram a ampliar a consciência sobre o 
corpo no movimento da dança as graduandas-bailarinas. Neste artigo, abordamos partes do 
processo colaborativo de composição coreográfica, no contexto de modelo didático 
democrático de Butterworth (2004). 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Ensino superior. Somática. Composição coreográfica 
 
 
ABSTRACT: This article discusses data collected in a pilot research developed with Um Todo 
dance group created for a doctoral research project in the field of Higher Education teaching. 
The aim is to display the dance experiences that occur during the learning process and in the 
form of elaborating a choreographic composition. The idea stems from the assumption that in 
teacher training, dance must be experimental and choreography teaching must be all-
encompassing and balanced so that dancers benefit from a wide range of didactic and artistic 
skills. Student-dancers experienced somatic practices that aimed to increase the awareness of 
the body in the dance movement. In this article, we discuss parts of the collaborative process of 
choreographic composition, in the context of Butterworth's democratic didactic model (2004). 
KEYWORDS: Dance, Higher education. Somatics. Choreographic composition 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Na graduação em Educação Física, podemos perceber que muitas experiências e 
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aprendizagens têm estado ausentes na formação básica. As artes, entre elas a dança, não têm 
sido experimentadas pelos estudantes brasileiros de forma sistematizada. A dança não é 
vivência regularmente inserida na maioria das escolas brasileiras. Num contexto educacional 
atravessado por problemas de ordem política, financeira e cultural, o ensino da dança parece 
não estar em primeiro plano, ou talvez esteja até "fora dos planos" de boa parte do sistema de 
ensino. 

Encontramos estudos, como os de Barbosa (2015) e Marques (2002), que 
denunciam a importância da arte, entre elas a dança, do desenvolvimento de saberes por meio 
de experiências artísticas na formação cidadã. Há uma crescente preocupação em relação à 
alfabetização em dança (DILS, 2007, VIEIRA et al., 2012), nos processos iniciais de apreciação, 
de familiarização e de educação estética nesta arte. Esta autora, assim como Miller (2012), 
Almeida (2016), sugere a participação ativa de educandos na construção do seu próprio 
conhecimento em dança. Vieira (2015) traz a ideia de dança como “pensamento incorporado”. 
Esta autora sugere ainda que corpos dançantes deveriam ser provocados, desafiados, ser 
expostos a “tempestades corporais” - experiências artísticas intensas que favorecessem 
transformações, e a incorporação destas transformações. Informa que ao dançarmos 
modificamos nossos pensamentos, e que essas modificações não acontecem somente em nossas 
mentes, mas também em nosso corpo, em sentido holístico, em nosso soma, o que inclui 
dimensões sinestésicas, emocionais e cognitivas. Lembra que ainda prevalece em nossos dias a 
noção de que a cognição é um processo apenas intelectual, e por isso contrapõe esta ideia 
sugerindo que as experiências cognitivas são também corporais.  

Nesse sentido, buscamos a dança como experiência artística e conhecimento 
incorporado, desenhando possibilidades para refletirmos criticamente sobre o ensino da dança 
no contexto da graduação em Educação Física. Acreditamos que a complexidade do nosso 
tempo tem demandado a revisão de nossos meios de ensino da dança hoje. Assim, um caminho 
que nos pareceu interessante para a construção do corpo contemporâneo na dança foi a 
educação somática 8 (MILLER, 2012), como pensamento incorporado (VIEIRA et al., 2012), 
como percebida por meio de vivências somáticas e criativas, pois percebemos nestas formas de 
dançar algumas possibilidades para o ensino da dança, em especial no ensino superior, foco 
deste artigo.  

Sabe-se que da aproximação dos campos da somática e da dança tem nascido 
trabalhos experimentais criativos. Nos anos 1960, a somática como campo de experimentação 
sobre o corpo ampliou-se ainda mais, graças ao maior interesse de artistas da dança por tais 
métodos. Métodos diferentes, que antes ocupavam nichos isolados, nos ateliês e nas escolas de 
seus criadores, passaram para dentro dos estúdios de dança nas últimas décadas e de 
universidades (DOMENICI, 2010). Portanto, pensar e desenvolver propostas de dança via 
experiências somáticas não é propriamente uma novidade, mas é ainda um caminho fértil e 
interessante para o ensino desta arte, a nosso ver, sendo esta a nossa escolha. Klauss Vianna já 
apontava nesta direção há mais de 50 anos (MILLER, 2012), e também autores contemporâneos 
têm experimentado, e relatado suas experiências em dança e outras artes, nesta direção.  

 
8 O termo "somática" (somatics) foi apresentado pelo terapeuta do movimento Thomas Hanna, na década de 1980. 

Estudiosos de diferentes campos do conhecimento e da arte – medicina, fisioterapia, psicologia, teatro, música 
e outros – a partir daí vem desenvolveram metodologias, técnicas corporais e terapêuticas com base em 
princípios que hoje entendemos como somática.   
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Almeida (2016), por exemplo, apresenta uma proposta de ensino da dança para 
crianças como possibilidade de descoberta do corpo em relação ao espaço e ao outro, livre de 
modelos preestabelecidos e baseados em repetições mecânicas de gestos dançantes. Eusse, 
Bracht e Almeida (2016, p. 16) lembram que “[...] é importante uma formação cultural alargada, 
que permita ao aluno entrar no diálogo com o professor artista. O diálogo na arte é uma união 
de horizontes, na qual cada parte traz o seu, ainda que seja para mudar, para se transformar num 
novo horizonte [...].”  

Desta maneira, num primeiro momento relatamos a organização do Grupo Um Todo. 
Em seguida, apresentamos algumas referências teóricas sobre o que pensamos sobre dança, 
somática e composição criativa. Por fim, com imagens e falas das bailarinas-graduandas, 
compartilhamos nossas experiências, nossas percepções sobre nossa dança. 
 
 
1 O GRUPO UM TODO 
 

O Grupo Um Todo foi constituído com o campo experimental de pesquisa-ação 
descritiva, de abordagem quanti-qualitativa (THIOLLENT, 2005), em nível de doutorado que 
tem como objetivo identificar as percepções sobre dança de graduandos do curso de Educação 
Física e compreender seus processos de criação, bem como aplicar uma metodologia de dança 
experimental, investigativa e colaborativa. Neste sentido, para este estudo a experiência é 
elemento fundamental para acesso ao percebido e apreciado. Bondia (2002) viaja no termo 
"experiência" dizendo que  
 

[...]o que nos passa. Em português se diria que a experiência é “o que nos 
acontece”; em francês a experiência seria “ce que nous arrive”; em italiano, 
“quello che nos succede” ou “quello che nos accade”; em inglês, “that what is 
happening to us”; em alemão, “was mir passiert” [...] A experiência é o que 
nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 
acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 
tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está 
organizado para que nada nos aconteça (BONDIA, 2002, p. 20). 

 
É então, a dança que nos aconteceu, que compartilhamos neste artigo. As atividades 

do Grupo Um Todo aconteceram numa universidade de Minas Gerais, em 10 encontros de duas 
horas cada. O grupo foi composto inicialmente por graduandos9 do curso de Educação Física, 
e uma graduanda do curso de fisioterapia e uma graduada de Educação Física, que 
voluntariamente aceitaram ao convite para participarem desta proposta. Para esta participação 
não importou ter ou não experiência anterior, de qualquer natureza, em dança. As atividades do 
grupo foram registradas por meio de vídeo (câmera fixa permanente), filmagens feitas pelos 

 
9 Dos 15 integrantes, apenas dois eram homens, e estes abandonaram o grupo antes da terceira semana, ficando 13 

integrantes no grupo. Houve duas exceções que foram percebidas por nós como enriquecimento do trabalho do 
grupo: uma graduanda de fisioterapia (sem experiência anterior em dança) e uma professora de educação física 
(bailarina de danças folclóricas brasileiras) que participaram de todo o ciclo de atividades artístico-formativas 
do grupo. Permaneceram em todo ciclo 10 bailarinas. Todas(os) integrantes permitiram a utilização de sua 
imagem para fins acadêmicos. 
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próprios integrantes ao longo das atividades artístico-formativas. Parte das imagens foi editadas 
em videoclipes e de fotos (elaborados por duas integrantes do grupo) e compartilhadas com o 
todo grupo, sendo este o material imagético que ilustra e é fonte para as reflexões que 
apresentamos neste artigo. Compusemos um ensaio fotográfico de autoria coletiva, tanto na 
captura das imagens como na organização do acervo, na Gruta de Maquiné10. Este material 
inspirou a composição coreográfica final11 que teve como tema: a dança do pensamento: meus 
espaços, outros espaços.   

Como dançamos na perspectiva da somática entendemos corpo não como um objeto, 
mas como um processo corporificado de consciência interna e comunicação: o soma. Ou seja, 
soma é o corpo percebido a partir de si mesmo, como percepção em primeira pessoa. Portanto, 
quando percebido internamente, o soma é categoricamente distinto do corpo objeto, não porque 
o sujeito seja diferente, mas porque o modo de percepção é diferente: de modo somático busca-
se a propriocepção imediata, um modo de sensação que fornece dados únicos (DOMENICI, 
2010). 

 Desta feita, nossas discussões e vivências sobre o soma na dança, nossas 
explorações de espaços internos e externos, revelaram o desejo de visita a uma gruta: uma 
cavidade, um espaço, que nos permite entrar no solo, na terra. Pareceu-nos um local interessante 
para ampliar nossas percepções sobre relações interna-externa, corpo-ambiente, de um modo 
somático e experimental. A intenção foi interagir corporalmente com as formas, temperaturas, 
umidades, odores, cores, luminosidades daquele ambiente e naquele movimento de olhar para 
dentro da terra, imaginar também as "cavidades" de nossos corpos, os espaços que dançamos. 
As vivências e os laboratórios criativos vividos no estúdio na universidade, assim como a visita 
e o material imagético produzido na gruta, inspiraram nossa composição colaborativa: a 
coreografia "Meus espaços, outros espaços"12.  

Lembramos que a experiência corporal é particularmente difícil de colocar em 
palavras (STRAZZACAPPA, 2012). A melhor maneira de descrever sensações sinestésicas, 
talvez seja fazer um movimento. E não utilizar descrição verbal (TAVARES, 2013, p. 527).  

 
 

2 NOSSA MANEIRA DE PENSAR, CRIAR, DANÇAR 
 
Em nossos estudos estamos a conhecer várias propostas de ensino e de 

desenvolvimento da dança em distintos contextos e objetivos, para diferentes públicos. 
Trabalhos sistematizados em dança levam em consideração vários aspectos: que conceitos de 
dança os fundamentaram? Com quais objetivos? O que e como é desenvolvido? Com quem? 
Para que? Que teorias fundamentam a metodologia adotada neste ou naquele trabalho artístico? 
Estas são perguntas que foi iluminando nossa metodologia de experimentação na dança no 
Grupo Um Todo. O pleno entendimento sobre a metodologia que utilizamos no grupo é tema 

 
10 Importante sítio natural de Minas Gerais: a Gruta de Maquiné - sítio natural localizado a 90 km da cidade onde 

vivemos - Belo Horizonte. 
11  Apresentada em 02/06/16, na Mostra Cultural da PUC Minas (realizada semestralmente, desde 2009, sob a 

coordenação desta pesquisadora) e em 28/06/16 no Seminário de Concepções Contemporâneas em Dança- na 
Universidade Federal de Minas Gerais.  

12 Composição coreográfica de autoria compartilhada por todos os integrantes do grupo, com 8 minutos de duração 
e trilha sonora: Comptine d'un autre ete - I' apres -midi , de Yann Tiersen e Templo, de Chico Cesar. 
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extenso, ultrapassa o objetivo deste artigo.  
Para este momento nos parece importante esclarecer que ela nasceu, e está 

amadurecendo, do conjunto teórico-prático vivo constituído entre a práxis em dança da docente-
pesquisadora: bailarina, artista, docente de estúdios de dança e do ensino superior, pesquisadora 
e dos graduandos de educação física.  

Desta maneira, para esclarecer sobre a experiência relatada neste artigo, expomos, 
de modo breve, a proposta metodológica que orientou os trabalhos do Grupo Um Todo. Nos 
referenciamos nas categorias instrucionais apontadas na pesquisa-ação coordenada pelas 
pesquisadoras Fortin, Vieira e Tremblay (2010) 13, em aulas de educação somática na graduação 
de dança. Propus que em nossos encontros sempre acontecessem experiências de localização, 
de exploração e de visualização; tarefas práticas de criação, de movimentação e de análise: 
 

a) Experiências de localização: 
 Visavam ao conhecimento da estrutura do corpo e à compreensão da ação recíproca 

da força dentro do corpo e sobre o corpo.  
b) Experiências de exploração/ observação interna: 

 Visava à avaliação do estado do próprio corpo, identificar simetrias e assimetrias, a 
atenção à tensão corporal, do ritmo respiratório, a comparar a posição das partes do 
corpo, dinâmicas de observação em primeira pessoa - "eu" (HANNA, 2003). 

c) Experiências de análise/ observação externa: 
 Visavam à identificação das características da estrutura do corpo e dos padrões de 

movimento de uma outra bailarina-graduanda, por meio de dinâmicas de observação 
em terceira pessoa - do "outro" (HANNA, 2003). As experiências de análise foram 
permanentes, durante os trabalhos criativos e ao final das sessões de encontro. 

d) Experiências práticas: 
 Visavam às vivências somáticas criativas nas criações e improvisações, nas 

descobertas e estabilização de formas de movimento, individualmente e em grupos, 
movimentando uma ou mais partes do corpo, etc... Os estímulos variados: toques, 
contato corpo a corpo (espaço positivo e negativo), movimentos em câmara lenta, 
sugestão por imagens (vídeos ou fotos), por palavras que expressavam emoções, 
entre tantas outras possibilidades nos colocar em criação na dança. 

e) Experiências de visualização: 
 Visavam às tarefas que nos convidavam ao pensamento imaginativo: por meio de 

imagens visualmente dirigidas ao movimento, experimentarmos uma série de 
mudanças em nossos corpos. 

f) Experiências de movimentação: 
 Visavam às tarefas de movimentação iniciais e ou aperfeiçoamento de movimentos 

ou das sequências de movimentos. 
 
O primeiro conjunto de categorias instrucionais: de localização, de exploração e de 

visualização pretenderam desenvolver a percepção somática, de si próprio, em primeira pessoa, 
observação do outro que dança, em terceira pessoa (HANNA, 2003). Tiveram por objetivo 

 
13 Experiência publicada no The Experience of Discourses in Dance And Somatic. Journal of Dance and Somatic 

Practices, Bristol, UK, v.1, n.1, p 47-64, 2009. DOI: 10.1386: DJSP 1.1.47/1 
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primeiro a estimulação da noção de corpo, de nosso esquema corporal. Almeida (2016, p. 43) 
lembra que ativar nosso esquema corporal envolve o conhecimento e a consciência sobre o 
corpo, como um todo e por partes, na relação com o meio que nos envolve. Fala que 
desenvolvemos o conceito de esquema corporal "por meio das experiências de movimento e 
das sensibilidades corporais internas e externas, principalmente das impressões posturais, 
originarias das articulações e dos músculos, chamadas de propriocepção".  

 

 
 

FIGURA 1- ATIVIDADES SOMÁTICAS DE LOCALIZAÇÃO, DE EXPLORAÇÃO E DE VISUALIZAÇÃO. 
FONTE: Acervo de imagens do Grupo Um Todo.  

 
O segundo conjunto, as tarefas práticas de criação, de movimentação e de análise 

buscaram o pensamento imaginativo: aquele que avança, não como na marcha, mas como na 
dança: com saltos, piruetas e outros elementos imprevisíveis (TAVARES, 2013, p. 518). 
Pensamos os processos de criação em dança como pensamentos imaginativos em movimento.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2- ATIVIDADES SOMÁTICAS DE CRIAÇÃO, DE MOVIMENTAÇÃO E DE ANÁLISE.  

FONTE: Acervo de imagens do Grupo Um Todo. 
 

Observando-nos em primeira e terceira pessoa (HANNA, 2003), fomos dançando 
ao nosso modo, incorporando nossos pensamentos (VIEIRA, 2015), dançando nossa 
imaginação (TAVARES, 2013), compondo nossa experiência em dança.  

Estes autores apontam um "compor" que acontece no ‘encontro’ e na ‘relação’ com 
o outro. No deslocamento de um pensar-fazer individual que alcança a existência e o pensar-
fazer do outro. Um contato curioso, investigativo, aberto ao não consenso. Pensam o espaço-
tempo de composição como, 

 
[...] um lugar comum, ou seja, de ‘des-autorização’, onde noções dadas como 
adquiridas (território ou autoria, por exemplo) pudessem ser questionadas. Um 
lugar no qual pessoas de diferentes proveniências, graus de experiência e 
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interesses se pudessem juntar de forma a se envolverem na discussão e na 
experimentação de noções transversais à arte, à vida e à política, tais com as 
de relação, acontecimento, decisão, auto-organização, comunidade, 
cooperação, colaboração, etc (FIADEIRO, EUGÊNIO, 2012, p. 63). 

 
Estes autores explicitam que espaços de composição criativa sejam tempos reais 

coletivos, onde sejam questionados padrões incorporados. Reconhecem a diferença 
(experiências anteriores, interesses, origens [...]) como diversidade que não inviabiliza relações, 
mas pelo contrário, enriquece a revisão de noções transversais adquiridas, desautorizando-as, 
modificando-as. Esses autores propõem que processos de composição sejam espaços-tempo 
para des-cindir (re-ligar/novamente cindido), para desfazer rupturas e fazer novas suturas, para 
existir e re-existir, re-inventar novas posições.  

Neste sentido, as composições em dança, movimentariam nosso pensar, 
modificariam nossa existência. Movimentos emissores da existência criam situações concretas, 
alteram as condições de existência (TAVARES, 2013). Nesta direção, a composição em dança 
pode colocar em pauta outros modos de existir, e re-existir, de experimentar a vida e as coisas 
da vida, de aprender no ato de colocar-se com o outro, de educar-se, de incorporar pensamentos 
imaginativos [...] outros modos de ser e dançar. 

 
 

3 NOSSAS EXPERIÊNCIAS E CRIAÇÕES 
 

É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe 
acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada 
o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre [...] Somente o sujeito da 
experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação (BONDIA, 
2002, p.25-26). 

 
 A experiência do grupo aconteceu para nós, aconteceu em nós. Percebemos que 

fomos sendo modificados por ela, fomos nos transformando no encontro e em nosso pensar-
fazer dança, em nossas rupturas e suturas, que fizemos em nossas re-invenções, re-existências, 
nas cisões e des-cisões que vivemos no nosso espaço-tempo de criação em dança no Grupo Um 
Todo.  

Para investigar os contornos de nossas experiências algumas questões centrais ao 
estudo foram elaboradas. Como terá sido para as graduandas-bailarinas? O que conseguiram 
perceber em nossos encontros? Compreenderam aquele espaço-ambiente como de autoria 
colaborativa? Puderam questionar padrões de dança anteriormente incorporados por elas? Que 
apreciações fizeram sobre nossas composições criativas em dança? 

Ao longo de nosso azimute estivemos pensando e repensando a dança de maneira 
sensível e alargada. No Grupo Um Todo, buscamos deslocamentos entre pensar-fazer somático 
individual e um pensar-fazer coletivo, buscamos encontros, não consensos e sínteses. Tentamos 
enfrentar o difícil exercício de colocar em palavras nossa experiência corporal, como bem disse 
Strazzacappa (2012). Fomos coletando imagens (gravadas em vídeos), inventariando nossas 
vivências.  

Dando voz e movimento ao grupo, compartilhamos a seguir parte das aproximações 
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entre nossos horizontes. Em função das poucas semanas que tivemos, priorizamos a livre 
movimentação, a criatividade e a exploração de espaços, como comentamos a seguir.  

Assim, sobre algumas experiências de livre movimentação e exploração espacial a 
bailarina- graduanda "C"14 comentou: 

 
[...] quando você percebe o que você é, pode ser muito mais rico porque você 
não fica preocupada... será que minha perna está esticada? Será que estou 
fazendo o movimento certo mesmo? É se soltar. Isto é muito mais dentro que 
visível, fora... Para mim, a minha perna estava encostando no teto, no chão, 
na janela. Senti meus braços enormes, ocupando todo o espaço [...] eu não me 
senti limitada nas minhas possibilidades. 

 
Este comentário revela uma observação percebida em primeira pessoa, uma 

percepção modificada pela experiência (HANNA, 2003). 
Já "E" percebeu que [...] "às vezes são [movimentos] padronizados, mas às vezes são 

sem limites de espaços, são explorações de sentimentos". 
Entretanto, a liberdade de movimento pode não ser envolvente e confortável, como 

explicita "R": "nem sempre eu estava envolvida com o que estava ocorrendo durante a 
atividade, estava internamente inquieta, querendo me movimentar". A imobilidade é uma 
ligação fixa ao passado, afirma Tavares (2013, p. 518). 

Por outro lado, os desafios de nos movimentarmos do "nosso próprio jeito", na 
opinião de "J", [...] "colaboraram para a expansão da [minha] auto percepção. Acredito que a 
dança neste viés somático seja isso: um transcender constante [...] Para mim o criar em dança é 
colocar-se a disposição do novo, da experimentação e da troca recíproca". 

Movimentos expressivos de improvisação foram experimentados a partir de 
variados estímulos. Sobre estas experiências práticas, destacamos o diálogo entre duas 
bailarinas-graduandas, ambas com certa experiência anterior em dança, sobre determinada 
vivência15 de improviso. "Ga" [...] Quando começou (a improvisação) minha cabeça já foi no 
automático. Eu que já tenho repertório então eu parei e pensei: não tem nada montado, tem que 
ser tudo desconstruído, deixar a música levar, libertar [...]”. Esta fala foi contestada, em parte, 
por outra bailarina-graduanda: 

 
A desconstrução é uma coisa que a gente está vivendo aqui no grupo. Porém, 
a "Ga" falou em se libertar do repertório que já tem. Mas eu acho que tem que 
ter um contraponto aí. Quando ouvi músicas que eu já conhecia eu consegui 
me soltar mais, fazer outras conexões, dar uma viajada mesmo. Não pensei 
propriamente na desconstrução. Acho que temos que mesclar tudo, pensar nas 
novas formas, mas também no repertório que já temos. E não descartar tudo 
aquilo que a gente já tem. Não descartar, mas agregar. 

 
Questões de construção, desconstrução, reconstrução de nosso pensar-fazer em 

 
14 Trataremos as bailarinas-graduandas por letras, para garantir o sigilo de suas identidades. 
15  Falamos aqui sobre um laboratório de improvisação. O grupo foi provocado a pensar e expressas atitudes, 

objetos, situações, sentimentos. A orientadora das atividades dizia: Meu corpo é  [...] força, pedra, energia, medo, 
saudade, stress, sono, alegria, ansiedade [...] As palavras eram substituídas a cada 2 minutos, aproximadamente. 
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dança foi uma constante. Durante laboratório que tinha como objetivo o estudo do peso 16 
corporal, a queda de uma bailarina-graduanda, e o ajuste do grupo em função deste fato, 
ilustram bem o que afirmamos. "C" percebeu trabalho coletivo de modo interessante: 

 
Aconteceu uma coisa que eu falei que ia virar construção: a Gb caiu. Quando 
ela caiu, a gente embolou e eu comecei a participar do movimento dela, mas 
só que isto tem que ter cuidado, porque se ela não entender que eu estou 
participando do movimento dela, aquilo desconstrói.  

 
 

 
 

FIGURA 3- ATIVIDADES SOMÁTICAS DE ESTUDO DO PESO E INTERAÇÃO CORPO-ESPAÇO.  
FONTE: Acervo de imagens do Grupo Um Todo. 

 
Ela percebeu que a queda de "Gb" provocou ajustes na movimentação de todo o 

restante do grupo (que "embolou"). Em nosso modo de pensar o soma em movimento, a queda 
não representava "falha", pelo contrário. Na verdade, abriu a possibilidade de uma "construção". 
"C" entendeu que a ação UM pode modificar o TODO, e que o entendimento desta relação 
passa pelo coletivo, para que não caia em "desconstrução", como ela alerta. De modo sensível, 
reconheceu as modificações em seu próprio pensar-fazer através do pensar-fazer do outro. Mais 
adiante ela arrematou: 

 
Eu preciso confiar primeiro em mim para depois confiar no outro. Eu preciso 
saber o que eu consigo fazer. Depois que você se joga, faz o movimento fica 
com mais liberdade de experimentar coisas novas. Quando a gente constrói 
outras coisas [...] acaba construindo relações, conectando, né?! [...] 
Movimentações e possibilidades que você pode voltar e fazer em grupo. 

 
Esta fala, sob nosso ponto de vista, assinala o reconhecimento de que a experiência 

nos modifica, modifica o grupo, nos coloca em relação, nos conecta, re-liga e des-cinde, des-
faz a cisão. 

Nesta direção, entendemos que, enquanto grupo, fomos percebendo que dançar é 
agir, é movimentar nossos repertórios incorporados e criar novos, é explorar nossos espaços 

 
16 Breve descrição da experiência: em círculos de quatro pessoas, um integrante por vez deveria experimentar seu 

próprio peso corporal, se lançando ao suporte dos outros integrantes. 
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internos e externos, pode ser improvisar. 
Percebemos que criamos, e nos recriamos, em pelo menos duas modalidades do agir, 

como afirma Tavares (2013, p. 511): “o agir no exterior - os acontecimentos recebem teus gestos; 
e no agir interior - a tua visão do mundo, a tua interpretação dos acontecimentos recebe os teus 
gestos”. 

Em determinado momento, quando discutíamos nossas vivências, nos comparamos 
com grutas e cavernas. Lembramos que são assim: espaços onde interior e exterior se fundem. 
Daí surgiu a ideia de nos fotografar na Gruta do Maquiné, experimentar uma outra linguagem 
artística - a fotografia, como meio de ativar nossa imaginação a caminho da coreografia 
pretendida, uma síntese de nossos processos criativos em dança vividos no grupo.  

As imagens colocariam nosso pensamento em movimento, um pensamento 
imaginativo como diz Tavares (2013): aquele que avança quem dança: com saltos, piruetas e 
outros elementos imprevisíveis. Neste sentido, nos abrimos ao imprevisto que representava 
sentir as sensações sinestésicas que a entrada na gruta possibilitaria: nos propusemos a nos 
relacionar de outro modo com o ambiente, interagir e dançar a partir desta experiência. "Foi 
uma experiência nova. Nunca tinha participado de algo do tipo. A relação da dança com a 
fotografia foi incrível" afirmou "J". 

 

 
 

FIGURA 4- ESTUDO DA RELAÇÃO SOMÁTICA CORPO-ESPAÇO. ENSAIO FOTOGRÁFICO COMPOSTO 
NA GRUTA DO MAQUINÉ - CORDISBURGO MG.  

FONTE: Acervo de imagens do Grupo Um Todo. 
 

O ensaio fotográfico foi criativa e coletivamente composto pelas bailarinas-
graduandas que puderam participar da visita, das interações corporais com aquele lugar. A 
posterior seleção das imagens consideradas mais interessantes ao trabalho foi submetida às 
escolhas do grupo, inclusive com as bailarinas-graduandas que não aparecem estiveram 
presentes naquele momento. Consideramos este momento interessante por acrescentar à escolha 
pontos de vista distintos: o que sentia quem figurava na imagem e o que sentia quem apenas a 
via. O conjunto de 30 imagens escolhidas pelo grupo foi organizado num clip que constituiu o 
cenário interativo projeto em telão, no fundo do palco, enquanto a coreografia era apresentada. 
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FIGURA 5 - CENÁRIO INTERATIVO ENTRE COREOGRAFIA E EXPOSIÇÃO DE FOTOS EM TELÃO QUE 
COMPUNHA O AMBIENTE CÊNICO.  

FONTE: Acervo de imagens do Grupo Um Todo. 
 

Sobre o ensaio fotográfico "R" observou que 
 

o trabalho com as fotografias levou as participantes a adentrarem em um 
mundo de sentidos [...] Noto a relação sentimental com as fotografias 
escolhidas [...] As fotografias por si já são criação, um compartilhamento de 
sentidos [...] Na cena [na coreografia] as participantes ressignificaram as 
experiências... as fotografias viraram material cênico [...] Percebi que o 
envolvimento com a coreografia se tornou profundo, as movimentações se 
alteravam conforme as lembranças das fotos [...]. 
 

Outra bailarina-graduanda, que não pôde participar do ensaio fotográfico, emitiu a 
seguinte apreciação: 

 
Observei que cada uma explorou um aspecto, um sentimento dentro da gruta. 
Tipo: calor, prisão, delimitação e até sufoco. As fotos e as posições me 
passaram estes sentimentos. Alguns momentos amplitudes controlada. 
Algumas fotos me lembraram proteção. 

 
 
 

4 COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA COLABORATIVA 
 

A última vivência do Um Todo foi processo colaborativo da composição 
coreográfica final, momento síntese de nossa caminhada dançante. Baseamo-nos no modelo 
didático democrático de Butterworth (2004), pois para além de ser uma sistematização do 
ensino da coreografia considera diferentes métodos de ensino e aprendizagem de composição 
coreográfica e os prováveis papéis de coreógrafo e de bailarino, evoluindo de uma condição 
totalmente submissa do bailarino ao coreógrafo, para uma relação democrática e colaborativa. 
Butterworth propõe a construção de um novo paradigma para o ensino-aprendizagem da 
coreografia no âmbito da formação superior.  

Baseando-se na lógica de que o currículo do ensino da coreografia no século XXI 
deve ser amplo e equilibrado, e que os estudantes irão beneficiar de um vasto leque de 
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competências (skills), conhecimento e compreensão, que de forma pertinente lhes possibilitará 
uma perspectiva complexa e mutável da realidade artístico-profissional. Por suas características, 
acreditamos que a proposta pode ser aplicada em diversos contextos educacionais.  

 
 

 
 

FIGURA 6- LABORATÓRIOS CRIATIVOS PARA COMPOSIÇÃO COLABORATIVA DE COREOGRAFIA.  
FONTE: Acervo de imagens do Grupo Um Todo. 

 
 

 
FIGURA 7- EXEMPLO DE COMO A FOTOGRAFIA INSPIROU A COREOGRAFIA.  

FONTE: Acervo de imagens do Grupo Um Todo. 
 
 
Não existiu uma coreografia preestabelecida. Coreografamos no coletivo, no 

diálogo. A escolha música também foi acertada em grupo. Cerca de 60% do tempo de 
coreografia esteve reservado para a livre movimentação, até mesmo ao improviso. Sobre a 
composição coreográfica "E" avaliou: 

 
Foi bacana este processo [...] Tivemos as partes direcionadas [coreografadas 
pela artista- docente] e as partes que cada uma improvisou [...] Foi interessante 
juntar o que é criado por uma outra pessoa e o que é criado com meus 
sentimentos, minhas construções [...] A cada vez que fazíamos a coreografia 
uma nova criação surgia. Alguns movimentos se repetiam, mas sempre 
aparecia uma coisa nova. 
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FIGURA 8.  COREOGRAFIA "MEUS ESPAÇOS, NOSSOS ESPAÇOS" - MOSTRA CULTURAL PUC-MINAS  
FONTE: Acervo de imagens do Grupo Um Todo. 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Experimentando a dança durante o período de graduação universitária em Educação 

Física, fomos nos reconstruindo como bailarinos e acadêmicos.  
Mais que chegar a conclusões e construir conceitos sobre a experiência de dançar, 

no Grupo Um Todo as práticas de abordagem somática nos permitiram circular e dançar por 
azimutes internos e externos, indissociavelmente conectados, impregnados de nossa 
contemporaneidade.  

No corpo no movimento da dança, expressamos nosso pensamento imaginativo. 
Não nos preocupamos com limites corporais, mas com possibilidades expressivas e artísticas 
do nosso soma.  

Concluímos que as graduandas-bailarinas puderam desenvolver habilidades 
também como coreógrafas, quando transitaram proativamente por todas as etapas o processo 
de criação: do conceito, do estilo, do conteúdo, da estrutura e das formas de interpretação em 
relação às habilidades que demonstravam como bailarinas. Ao assumirem os papéis de 
coreógrafas e bailarinas, as graduandas foram deixando de ser apenas reprodutoras das ideias 
de outrem, e passando a desenvolver habilidades de criadoras e de intérpretes. 

Demonstraram habilidades em protagonizar ativamente suas próprias formas de 
dançar, assim como de serem participativas em todo o processo de composição coreográfica, 
dançando de modo expressivo, em termos cognitivo-corporais, e com liberdade. 
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A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA-PEDAGÓGICA DO PIBID-DANÇA NA 
CONSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE NA ESCOLA MUNICIPAL 

JOÃO XXIII, NO ENGENHO VELHO DE BROTAS, SALVADOR, 
BAHIA 

 
 

Daniela Dorea Silva* 
 UFBA  

 
 

RESUMO: Experiência artística-pedagógica da graduanda do Curso de Licenciatura em Dança 
da UFBA, na Escola Municipal João XXIII como bolsista do PIBID 2018 - 2020 atuou no 
ensino aprendizagem sobre Arte-Educação a fim de analisar a construção da formação docente, 
potencializar o Ensino da Dança numa perspectiva contemporânea na investigação do campo 
do conhecimento corpo/espaço com base na legislação vigente, nos saberes pedagógicos e no 
saber sócio-cultural, turma na faixa etária dos 6 aos 8 anos em fase de alfabetização. Ao 
valorizar a formação docente o programa proporciona ao bolsista aproximação do âmbito 
educacional ainda no início da graduação e contribui para o desenvolvimento de metodologias, 
práticas pedagógicas e pesquisas acadêmicas. Foi utilizada a metodologia de pesquisa 
exploratória a fim de investigar a construção da formação docente no processo de ensino-
aprendizagem em Dança que envolve a mediação, a autonomia didática, a construção dos 
saberes pedagógicos e a valorização da formação cultural. Foi possível apreciar a cultura 
brasileira no contexto sujeito/arte e reconhecer que os saberes estão além do muro da escola. 
Foi realizado um documentário da experiência artística-pedagógica sobre o corpo da população 
preta no contexto da violência, do racismo, da autoestima e da educação pública. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Dança. Pibid. Arte.Cultura. 
 
 
ABSTRACT: Artistic-Educational experience of the graduate student of the UFBA Dance 
Course, at Escola Municipal João XXIII as a PIBID scholarship 2018 - 2020 who worked in 
teaching learning about Art-Education in order to analyze the construction of teacher training, 
enhance the teaching of Dance in a contemporary perspective in the investigation of body / 
space knowledge based on the current legislation, educational knowledge and socio-cultural 
knowledge in a group in the age group from 6 to 8 years old in the literacy phase. By valuing 
teacher training, the program allows the fellow to get closer to the educational scope even at 
the beginning of graduation and thus contributes to the development of methodologies, 
educational practices and academic research. The exploratory research methodology was used 
in order to investigate the construction of teacher training in the teaching-learning process in 
Dance, which involves mediation, didactic autonomy, the construction of educational 
knowledge and the enhancement of cultural training. It was possible to appreciate Brazilian 
culture in the context of subject/ Art and recognize that knowledge is beyond the school wall. 

 
*  http://lattes.cnpq.br/5988896750474529 
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A documentary of the artistic-educational experience about the body of the black population 
was made in the context of violence, racism, self-esteem and public education. 
KEYWORDS : Teaching. Dance. Pibid. Art. Culture. 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
                 O PIBID Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, uma ação do 
Ministério da Educação, que juntamente com a Universidade Federal da Bahia e os graduandos 
do Curso de Licenciatura em Dança possibilitou uma aproximação entre a escola pública e a 
universidade através de uma equipe formada pela coordenadora PIBID a Profa.Drª Amélia 
Conrado da Escola de Dança UFBA que atuou ao lado das supervisoras e dos bolsistas no 
desenvolvimento da prática docente na rede pública de ensino.  
                 A experiência artística - pedagógica em Dança ocorreu na Escola Municipal João 
XXIII, uma escola da rede pública de ensino no bairro Engenho Velho de Brotas em Salvador, 
na Bahia durante 18 meses (2018 - 2020) com a supervisora do PIBID que era professora de 
Dança na referida escola e mais os bolsistas graduandos do Curso de Licenciatura em Dança 
UFBA. Eram 25 crianças matriculadas na turma, mas em média 17 delas estiveram presentes 
nas aulas e na faixa etária dos 6 aos 8 anos. 
                 Com o PIBID a universidade se disponibiliza a valorizar a carreira docente quando 
aproxima os bolsistas ao contexto educacional da rede pública ainda no início da graduação e 
assim favorece o desenvolvimento de metodologias, práticas pedagógicas e pesquisas 
acadêmicas utilizadas na elaboração do planejamento das aulas no processo de ensino-
aprendizagem. 
                 A Bahia se tornou uma referência na área da Dança, pois o Ensino da Arte na 
Universidade Federal da Bahia se iniciou no final dos 50, com a fundação da Escola de Dança; 
Em 2003, na cidade de Salvador foi realizado o primeiro Concurso Público que contemplou as 
linguagens da Arte: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro segundo PCNs e em 2006 se iniciou 
a oferta do Mestrado em Dança pela UFBA, um pioneirismo na América Latina. 
                 O reconhecimento do Ensino da Dança com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 
9394/96) foi um marco referencial para se iniciar as atividades nas escolas municipais e um 
diálogo constante entre a universidade e os professores da rede com projetos e seminários 
referentes as linguagens artísticas.                
                Para elaborar o planejamento das aulas na Escola Municipal João XXIII foi utilizado 
os Referenciais Curriculares de Arte para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Educação de Salvador (2017) um documento elaborado pelos professores da rede pública de 
ensino mais os professores da UFBA sobre componentes curriculares, metodologias e as 
linguagens artísticas.  
                 Segundo a Lei 13.278/2016 que destaca “o Ensino da Arte, especialmente em suas 
expressões regionais”, o planejamento das aulas foi norteado pelo eixo 2 – Culturas Populares 
e suas Configurações na Contemporaneidade em Arte, segundo os Referencias, que contribui 
para valorizar a cultura brasileira e assim não se perpetue as datas cívicas, a exemplo do Dia do 
Índio. 
                O livro Dançando na Escola, MARQUES (2010) explica o ensino da dança na 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm
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desmistificação de algumas teorias/ideias e reforça a responsabilidade que o profissional da 
licenciatura em Dança tem não só para consigo, mas também para a sociedade. A Educação 
Pela Dança, OSSONA (2011) é um livro que conduz o professor de Dança na elaboração do 
planejamento de aula: a Arte e a Docência e STRAZZACAPPA (2012) com foco na formação 
artística no processo ensino-aprendizagem com ênfase na percepção que o campo de 
conhecimento em Dança vai além do muro da escola.  
                  O processo de ensino-aprendizagem envolveu a mediação, a autonomia didática, a 
construção dos saberes pedagógicos, alinhamento entre teoria-prática e a valorização da 
formação cultural voltado para uma práxis inovadora e teve como fonte primária os relatórios 
desenvolvidos no decorrer dos 18 meses de atuação no PIBID. 
                  O presente relato tem como objetivos: analisar a construção da formação docente da 
graduanda do Curso de Licenciatura em Dança a partir da experiência artística-pedagógica com 
o PIBID na Escola Municipal João XXIII, potencializar o Ensino da Dança numa perspectiva 
contemporânea e investigar o campo do conhecimento corpo/sujeito com base na legislação 
vigente, nos saberes pedagógicos e no saber sócio-cultural. 
 
 
1 EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA-PEDAGÓGICA  
 
       A Escola Municipal João XXIII foi inaugurada em Salvador no ano de 2010, no 
bairro Engenho Velho de Brotas onde uma população que na sua maioria é composta por 
afrodescendentes, remanescentes do povo escravizado na Bahia, e conta com a presença de 
Igrejas Católicas, Terreiros de Candomblé e Igrejas Evangélicas. 
                 O bairro possui referências culturais, tais como, um casarão construído no século 
XVIII que foi moradia do poeta baiano abolicionista Castro Alves, a Fundação Pierre Verger, 
cenário onde anteriormente foi a residência do fotógrafo, etnólogo e antropólogo Pierre Verger 
na década de 60 e o Cine Teatro Solar Boa Vista, onde são realizadas atividades como oficinas 
de capoeira, cursos no campo da Arte e eventos culturais, shows, musicais e peças teatrais. 
      A cultura popular que foi representada pelas festas populares: o Carnaval e o São 
João, a cultura cigana, a cultura indígena e por fim a cultura africana. O planejamento das aulas 
foi desenvolvido com base no Eixo 2 dos Referenciais Curriculares. 
                 Segue abaixo o Eixo 2, conforme Figura 1: 
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FIGURA 1: COMPONENTE CURRICULAR:DANÇA 

FONTE: Referenciais Curriculares de Arte (2017, p.38). 
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                 Com relação ao perfil da turma ficou evidente a violência presente no 
comportamento das crianças com agressões verbais e físicas, e inicialmente foi difícil travar um 
diálogo a fim de propor as atividades com corpos impregnados de preconceito, racismo e muita 
raiva. Crianças que permaneciam muito tempo em casa, sem poder brincar, correr, pular devido 
à violência no bairro, e passavam boa parte do tempo na frente de uma tela seja de smartphone 
ou tablet. 
 

A aproximação das vozes dos alunos jovens e as relações que estabeleceram 
com seus corpos fez-me entender um pouco mais o fato de que esses corpos 
estão mergulhados tanto na realidade virtual quanto nas relações corporais que 
concretamente experimentam no contexto urbano (MARQUES,2010, p.138). 

                 
                  A experiência artística-pedagógica no Ensino da Dança na Escola Municipal João 
XXII exerceu um papel relevante ao possibilitar que a bolsista pudesse elaborar atividades com 
autonomia e criatividade contribuindo para a formação docente no contexto da Arte na educação 
pública. 
                  O reconhecimento do Ensino da Dança com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 
9394/96) e a publicação dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997), muito 
tardiamente aplicada, não contemplou várias gerações e ainda precisa percorrer um grande 
caminho com professores engajados no desenvolvimento de princípios metodológicos que 
permitem a difusão do campo do conhecimento artístico-pedagógico em Dança e assim 
estabelecer concepções didático-metodológicas, a exemplo do PIBID um programa ao qual a 
bolsista ampliou seu repertório acadêmico com autonomia e criatividade. 
 
1.1 Percurso Metodológico 
 
       Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória a fim de investigar a construção 
da formação da bolsista. Inicialmente era importante arrumar a sala para que todas as crianças 
pudessem ver umas as outras, então com elas em círculo trabalhava a respiração com exercícios 
de inspiração e expiração, movimentos de ações cotidianas com referências anatômicas e 
cinesiológicas, direção, coordenação e movimento corporal (flexionar, estender, rotacionar, 
elevar). 
                 As atividades também envolviam, animação, desenhos, localização/espaço, 
regiões/estados. Após a roda de conversa, as crianças partiam para as atividades lúdicas, 
assistiam vídeos, participaram da construção de brinquedos e oficina a exemplo da boneca 
abayomi. 
                 De acordo com as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 havia rodas de discussões sobre 
a formação do Brasil, apresentação do Brasil através de mapas, identidade cultural e territorial. 
                 A atividade desenvolvida no contexto da cultura popular inicialmente foi o Carnaval 
com confecção de máscaras pelas crianças, desfile de fantasias e encerramento com a 
participação de todos os alunos, professores e colaboradores no pátio da escola devidamente 
fantasiados. 
                 Depois foi o São João com a apresentação da lenda de Catirina com áudio e um vídeo 
sobre o Boi Bumbá, literatura de Cordel destinado às crianças além de abordar os hábitos e 
costumes danças típicas, como as quadrilhas, brincadeira da fita, balões, fogueiras, comidas de 
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festa junina, música, os instrumentos musicais e roupas. Com música de Luiz Gongaza as 
crianças ensaiaram e se apresentaram no final do 1º semestre.  
                  Com a cultura cigana um grupo de dançarinas se apresentou no pátio da escola, um 
convite aos colegas de outras turmas. Em sala de aula houve a exibição de vídeos e outra prática 
comum era permitir que a criança, numa folha de papel em branco, se expressasse, o que ela 
entendeu do contéudo. 
                 Sobre a cultura indígena foi desenvolvida atividades sobre elementos da natureza, 
corpo/ambiente, mapa, vídeo sobre Pindorama, a vinda dos portugueses, ciclos da vida com 
recortes sobre plantação e alimentação, dança, música, confecção de instrumentos (chocalho e 
peteca) e apresentação do vídeo com crianças indígenas e suas brincadeiras. 
                 A cultura africana encerrou o planejamento na Escola Municipal João XXIII com a 
cultura pop-urbana através do Hip Hop, exibição do filme Kiruku e Masaka Kids, e houve 
também a oficina da boneca abayomi com uma convidada que ensinou a confeccionar a boneca.  
                  
1.2 Resultado e Discussão 
 
       Com a experiência artística-pedagógica foi possível traçar um paralelo entre a 
Universidade Federal, o Curso Licenciatura em Dança e a bolsista de modo a adquirir 
conhecimento com levantamento de bibliografia e pesquisas; E outro paralelo entre a Escola 
Municipal João XXIII e a bolsista que tinha a responsabilidade de apresentar atividades não só 
para atuação em sala com os alunos, mas também para consigo mesma a fim de desenvolver o 
seu protagonismo perante a futura profissão de ser professora. 
                  Foi um grande desafio estar no PIBID com uma postura profissional e dedicação 
para desempenhar as funções enquanto aluna na universidade e bolsista na escola municipal, 
foi necessário alinhar a vida pessoal e profissional na busca por realizações na formação 
docente, no caso, um início para evidenciar o interesse na educação, na arte, no corpo, na dança 
e consequentemente se aprofundar no processo ensino-aprendizagem em Dança de modo que 
as experiências pessoais fossem incorporadas automaticamente aos novos conhecimentos. 
                  Ao abordar a cultura popular, a cultura cigana, a cultura indígena e 
a cultura africana novos saberes foram adquiridos, pois, tem muitos profissionais acadêmicos 
interessados em se aprofundar na história do Brasil como tem muito artista disposto a contribuir 
com produções que retratem de fato não só a ancestralidade do país, mas também temas sobre 
o racismo, a violência, a política e a desigualdade social, então: 
 

No transcurso da história, a dança também é utilizada para documentar, ao 
reviver algum acontecimento; mas a diferença entre as formas plásticas e as 
dançadas reside no fato de que, para obter esse propósito, a dança se vale da 
representação sempre renovada dos fatos ocorridos (OSSONA, 2011, p.20). 

 
                  Observa-se que é importante iniciar a aula numa roda de conversa, numa abordagem 
sócio-construtivista sobre o conteúdo de uma cultura havia uma reflexão sobre corpo e espaço, 
mas com ressalvas tendo em vista que a turma estava em fase de alfabetização. 
 

[...]Danças populares brasileiras de vários tempos e lugares também perdem o 
sentido se não relacionadas aos temas reincidentes nas danças preferidas por 
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nossos alunos jovens.A compreensão da história, das origens, das práticas 
culturais locais desse repertório sem dúvida acrescentaria ingrediente 
indispensável ao aprendizado das danças (MARQUES,2010,p.160). 

 
                  Ser protagonista das ações no PIBID ajudou muito na construção da formação 
docente tornando a experiência artística-pedagógica gratificante e positiva que rendeu alguns 
projetos que não estavam previstos no planejamento inicial e a partir de um trabalho em equipe 
foi possível cada bolsista revelar a sua criatividade e com inspiração nos vídeos: primeiro no 
vídeo-dança o qual as crianças da Escola Municipal João XXIII dançam ao som de música 
africana, o Masaka Kids Koti Ko e o segundo vídeo um Hip Hop o qual Duda Pimenta canta 
a música Seu Cabelo que fala sobre valorizar o cabelo de cada pessoa. Em ambas as crianças 
desempenharam o seu protagonismo sem a necessidade do professor criar uma coreografia. 
                 A construção coletiva entre os bolsistas foi fundamental para troca de experiências, 
métodos e obtenção de resultados satisfatórios ao longo do processo de criação em Dança com 
a ideia de realizar um documentário sobre a experiência artística-pedagógica. 
                 O documentário partiu do contexto da cultura africana: sobre a cor da pele, sobre o 
tipo de cabelo, o corpo da população preta, que seriam trabalhados em sala de aula; as 
entrevistas também falaram sobre família, religião, escola pública e o Ensino da Dança/PIBID, 
a universidade pública e o PIBID na contribuição do Ensino da Dança para a formação docente. 
                 A inspiração para o documentário surgiu a partir das gravações dos vídeos sobre a 
cultura africana como forma de celebrar a experiência artística-pedagógica do PIBID e a 
participação num programa voltado para a docência que permitiu desenvolver a capacidade 
profissional numa escola pública com pesquisa, mais leitura, aperfeiçoamento da escrita, 
comprometimento com as crianças e ênfase pela Arte-Educação e Ensino da Dança nas escolas 
públicas. 
                  STRAZZACAPPA (2012) dedica um capítulo sobre “A importância de Congressos, 
Encontros e Festivais na construção do conhecimento em Dança” e a participação em eventos 
acadêmicos agregaram uma vasto conhecimento sobre os saberes pedagógicos, saberes 
populares e o saber sociocultural, pois no processo de ensino - aprendizagem aproximar o 
contexto adquirido fora da sala de aula à realidade educacional agrega conhecimento ao aluno 
para saber refletir sobre as questões contemporâneas e para o professor que se enriquece com a 
construção de saberes seja para se desenvolver no âmbito artístico e/ou acadêmico. 
                  O bairro Engenho Velho de Brotas possui instalações culturais que poderiam ser 
utilizadas pelos alunos da escola a fim de explorar outros espaços fora da sala de aula e desde 
cedo a criança se identificar com a sua história e valorizar a sua cultura. Vivem em 
aglomerações urbanas, sem saneamento básico e sem áreas de lazer. 
Seria interessante proporcionar passeios pela cidade, já que Salvador é uma cidade que recebeu 
da UNESCO o título de cidade da música, com grandes referências culturais, Pelourinho que é 
Patrimônio da Humanidade, equipamentos do Conjunto de Fortificações do Brasil, Museus, 
Igrejas, Literatura e além da gastronomia, e por ser uma cidade litorânea é triste saber que tem 
criança que nunca esteve na praia. 
                  A participação em eventos ajudou na construção dos saberes ao compartilhar 
conhecimento com profissionais de outros estados, e enfim reconhecer de fato as necessidades 
de cada povo e sua região, principalmente dos negros e índios. 
                  A formação do cidadão deve ocorrer através do estudo da Arte e com base nessa 
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premissa alinhar o pessoal com o profissional torna-se um desafio, ao desenvolver um olhar 
atento e constante a fim de trabalhar a criatividade e a inovação no processo ensino-
aprendizagem o que contribui ainda mais para despertar a busca da identidade territorial e da 
cultura brasileira. 
 
 
CONCLUSÃO  

 
                  Estar presente num ambiente fora da sala de aula ajudar na composição do conteúdo 
acadêmico e permite vivenciar uma realidade que irá contribuir no planejamento das aulas. A 
criança um sujeito de direito possui no seu corpo uma história que deve ser contemplada. 
Diversas manifestações culturais não estão catalogadas e são relatadas por elas em sala de aula. 
Assim como repensar em valorizar a cultura brasileira com tantas diferenças regionais.                   
                  Foi uma experiência muito rica ser monitora do evento XII Seminário Nacional de 
Formação dos Profissionais da Educação e conhecer o Brasil através das experiências dos 
colegas de várias cidades brasileiras. Compreender de fato as lacunas da educação como a 
educação no campo tão precária e a concentração de renda na região sudeste evidenciam a falta 
de políticas públicas destinadas a uma população que às vezes só tem um educador para ensinar 
várias turmas no Nordeste. 
                 Conhecer as escolas multisseriadas e a Escola da Terra com a apresentação de artigos 
de professores e alunos, que vieram à Salvador, mesmo com dificuldades e sem ajuda financeira, 
é importante estar de fato conectada às reais necessidades educacionais e pluralidades culturais 
que fazem parte da formação docente e consequentemente irão construir para os saberes 
pedagógicos. 
                 Adquirir experiência em ambiente externo à sala de aula ajuda na produção do 
conhecimento assim como determina o perfil do educador, pois a pesquisa sobre a  cultura 
popular que foi ignorada por muito tempo pode contribuir não só para a formação docente ao 
reconhecer a pluralidade cultural mas também à formação humanizada no sentido do 
acolhimento e da afetividade. Contemplar a comunidade que produz conhecimento, a exemplo 
do Cordel ou Samba de Roda numa associação dos saberes populares com os saberes científicos 
podem agregar valor na construção identitária de cada criança. 
                 O planejamento de aula sobre cultura africana na Escola Municipal João XXIII num 
contexto com diversidade, seja por questões sociais ou religiosas, promoveu a participação das 
crianças na gravação dos vídeos que se originaram do Masaka Kids as quais se tornaram 
protagonistas de suas ações, sem precisar de coreografia da bolsista e inspirou também um 
pensar criativo no desenvolvimento da Prática-Teoria com uma experiência artística-
pedagógica autoral com a realização do documentário. Esse lugar autoral originou-se das 
práticas pedagógicas com responsabilidade e profissionalismo que sempre em diálogo com a 
turma e com os colegas bolsistas encerraram as atividades no PIBID.  
                 A legislação orienta com relação ao conteúdo, mas a bolsista com autonomia didática 
cabe a tarefa de realizar uma pesquisa bibliográfica com base no conhecimento formal e incluir 
no planejamento os saberes sociais, políticos e culturais numa concepção de realidade com 
desigualdade social, violência no bairro, na família e na escola; Assim como os saberes 
populares que tendem a se aproximar cada vez mais do meio acadêmico, já que fazem parte da 
realidade de cada bairro, vila ou cidade. 
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                 O Ensino da Dança atua na concepção-corpo, concepção-dança e concepção-
conhecimento como também é um instrumento de construção política, social e cultural que 
através de uma mediação realizada com responsabilidade e profissionalismo na Escola 
Municipal João XXIII foi possível desenvolver novos olhares e saberes pedagógicos a partir 
das experiências e relações com as crianças que constituíram práticas pedagógicas com 
momentos de escuta, atenção, respeito, vivência afetiva e cultural de cada corpo. 
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RESUMO: Dentro do novo cenário da Educação Física escolar, documentos apontam a 
necessidade de formar cidadãos que sejam capazes de vivenciar diferentes manifestações da 
cultura. A dança como conteúdo para as aulas e como manifestação da cultura corporal de 
movimento, possibilita diversas propostas nas aulas de Educação Física escolar. O referente 
estudo, objetiva compreender o conteúdo dança nas aulas de Educação Física, investigando se 
há professores da área que desenvolvam a dança em aulas do primeiro ano do ciclo fundamental 
um, identificando o nível de comprometimento para com este conteúdo e as estratégias 
metodológicas utilizadas para o ensino da dança em suas aulas. A pesquisa tem abordagem 
qualitativa com caráter descritiva, sendo utilizado um questionário misto para a coleta dos dados. 
A população é composta por seis professores que atuam com o primeiro ano do ciclo 
fundamental um, na rede municipal de Caraguatatuba, e a análise dos dados coletados foi 
realizada a partir da interpretação dos conteúdos. Dentre os participantes, metade relata abordar 
o conteúdo dança com frequência, e a outra metade, raramente. No que diz respeito ao 
comprometimento com a temática, a maioria expõe uma média entre “5 a 7”, e relataram utilizar 
como estratégias metodológicas, rodas cantadas e brincadeiras que envolvam o ritmo. Contudo, 
embora os participantes desenvolvam a dança, mesmo que raras vezes em suas aulas, não se 
utilizam das diversas possibilidades ligadas ao léxico do conteúdo, havendo assim, um 
distanciamento entre as estratégias abordadas e as possibilidades apresentadas por documentos 
oficiais, e, portanto, das aulas propriamente ditas. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Educação Física. Escola. Ensino-Aprendizagem. Formação de 
professores. 
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ABSTRACT:  Within the new school Physical Education scenario, documents point to the need 
to train citizens who are able to experience different manifestations of culture. Dance as content 
for the classes and as a manifestation of the body culture of movement, allows several proposals 
in the school Physical Education classes. This study aims to understand the dance content in 
Physical Education classes, investigating whether there are teachers in the field who develop 
dance in classes in the first year of fundamental cycle one, identifying the level of commitment 
to this content and the methodological strategies used to teaching dance in your classes. The 
research has a qualitative character with a descriptive approach, using a mixed questionnaire 
for data collection. The population is composed of six teachers who work with the first year of 
elementary cycle one, in the municipal network of Caraguatatuba, and the analysis of the data 
collected was carried out based on the interpretation of the content assumptions. Among the 
participants, half reported addressing dance content frequently, and the other half, rarely. With 
regard to commitment to the theme, most exhibit an average between “5 to 7”, and reported 
using methodological strategies, sung wheels and games that involve rhythm. However, 
although the participants develop dance, even though it is rare in their classes, they do not use 
the various possibilities linked to the lexicon of the content, with a gap between the strategies 
addressed and the possibilities presented by official documents, and, therefore, from the classes 
themselves. 
KEYWORDS: Dance. Physical Education. School. Teaching-Learning. Teacher training. 

 
 

INTRODUÇÃO  
 

Dentro do novo cenário da Educação Física escolar, documentos apontam a 
necessidade de formar cidadãos que sejam capazes de vivenciar diferentes manifestações da 
cultura corporal, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que está em vigência, e 
até mesmo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). A dança como conteúdo para as aulas 
e como manifestação da cultura corporal de movimento possibilita diversas propostas quando 
influenciado por uma relação histórica entre o homem e a dança, onde o ser humano antes de 
mesmo de se comunicar oralmente já se expressa através de seus corpos. Partindo desse 
contexto, a dança pode ser aproximada do universo das aulas de Educação Física como 
conteúdo a ser desenvolvido nas mesmas. 

Trabalhar temáticas relacionadas a dança de acordo com a Base Comum Curricular 
(BNCC), deve-se desenvolver no seu contexto comunitário e regional com os alunos do primeiro 
e segundo ano do ciclo fundamental um, identificando os elementos constitutivos como ritmo, 
espaço e gesto, assim como a experimentação das diferentes danças, relacionadas a brincadeiras 
rítmicas e expressivas e respeitando as diferenças individuais de cada educando. Segundo 
Tibeau, (2006, p. 56), “todo ser humano é dotado de ritmo que se manifesta antes mesmo do 
nascimento, através de batimentos cardíacos, depois pela respiração e pela fala, e que está 
presente também nas formas básicas de locomoção”.  

Como o próprio autor afirma podemos entender a complexidade do ritmo como 
“algo interno e que pode ser alterado a partir de estímulos externos, advindos do meio ambiente, 
podendo considerá-lo como impulsionador de processos psíquicos, afetivos e emocionais”. 
Sendo assim, é necessário desenvolver sensações que remetem ao próprio indivíduo, e que de 
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acordo com Sotero e Ferraz (2009), todo ser possui um ritmo interno, aquilo ou algo que é 
particularmente seu no desenvolvimento humano e nas relações interpessoais que ocorrem ao 
longo das aulas de dança. Ao ter uma maior consciência de si, a criança poderá perceber os seus 
processos de incorporação, identificação e projeção, o que a permitirá enxergar melhor o outro 
e cuidar das relações interpessoais, aumentando a consciência de suas limitações e de quem 
mais envolver seu meio. 

Nesse contexto, abordar a dança tanto no seu contexto comunitário como no 
regional, é propiciar ao aluno uma nova vivência acerca dessas inúmeras possibilidades. O 
professor como agente de estímulos externos do educando, pode desenvolver capacidades e 
aproximar o universo da dança ao seu aluno, trazendo elementos que propiciem a 
experimentação dessa temática. 

Desse modo, os aspectos apresentados levaram e motivaram a proposição de nossa 
pesquisa, que tem por objetivo e busca primeiramente, compreender o conteúdo dança nas aulas 
de Educação Física. A partir desse pressuposto, objetivamos também, investigar se há 
professores que desenvolvam a dança nas aulas do primeiro ano do ciclo fundamental um, 
identificar o nível de comprometimento do professor de Educação Física com o conteúdo dança 
e verificar as estratégias metodológicas utilizadas pelo mesmo para o ensino da dança nas aulas 
de Educação Física escolar. 

Ao analisar os dados coletados, pudemos notar que embora os participantes 
desenvolvam a dança em suas aulas de Educação Física, mesmo que raras vezes, não se utilizam 
das diversas possibilidades ligadas ao léxico do conteúdo e com isso, há um distanciamento 
entre as estratégias abordadas e o ensino da mesma para com as diversas possibilidades 
apresentadas por documentos oficiais, e, portanto, na prática das aulas propriamente ditas. 
 
 
1. 1 CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA DANÇA 

 
Quando nos referimos a dança, logo pensamos em seus estilos, técnicas, 

características e meios de interpretações corporais, no entanto, há uma dança que busca além 
dos conceitos revelados em documentos, informações e nos próprios corpos que a reproduzem 
diariamente. Para falarmos sobre dança, é necessário voltar numa linha do tempo para que 
possamos compreender como e quando ela se tornou o que é hoje, mas acima de tudo, o que ela 
ainda pode se tornar. 

 
O ensino da dança na escola gera questionamentos e muitas dúvidas que 
transitam desde como professor de Educação Física deve ensinar dança, se 
acredita ser apto, que nome a aula vai ter, o que deve ensinar, o que exigir, ou 
até se deve exigir algo ou apenas vivenciar essa atividade (SILVA, 
EVANILDE MUNIZ, 2016, p. 03). 
 

Hoje em dia, podemos pensar em dois fatores: O primeiro, no cotidiano nas escolas, 
é a possível aproximação da dança aos alunos somente em eventos oportunos, em ocasiões com 
temáticas específicas durante o ano (como a própria quadrilha), e as festinhas de encerramento 
do ano letivo. Alguns autores mencionam sobre essa questão, como Marques (1997), em um 
dos seus primeiros estudos, que diz: 
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Neste mar de possibilidades característico da época em que estamos vivendo, talvez 
seja este o momento mais propício para também refletirmos criticamente sobre a 
função/papel da dança na escola formal, sabendo que este não é – e talvez não deva 
ser – o único lugar para se aprender dança com qualidade, profundidade, compromisso, 
amplitude e responsabilidade. No entanto, a escola é hoje, sem dúvida, um lugar 
privilegiado para que isto aconteça e, enquanto ela existir, a dança não poderá 
continuar mais sendo sinônimo de “festinhas de fim-de-ano” (MARQUES, , 1997, 
p.19).    

                               
Apesar disso, há também uma outra esfera capaz de compreender a dança como um 

universo totalmente livre e instruído a propiciar ao sujeito a reflexão e prática do “corpo na 
dança”, e não somente “um corpo que dança”, como já acontecia anos atrás de acordo com 
Marques (1997). 

O sujeito, uma vez dançante, possui uma construção corporal histórica que remete 
a valores como sua etnia, crença, ambiente comunitário e outros fatores, carregando consigo, a 
bagagem cultural de todo o meio em que viveu e percorreu. A riqueza, porém, começa a partir 
deste descobrimento, sendo capaz de compreender as multifaces da dança e o que ela pode 
propiciar na vida das pessoas, e principalmente, de nossos educandos. Pensando no ser 
corporalmente cultural, que possui suas particularidades e se distingue uns dos outros, é possível 
pensar no processo de prática e próprio ensino da dança, onde há uma troca entre os universos 
corporais de cada sujeito, isto é, os movimentos tomam forma e se misturam, tornando-se 
homogêneos e cada vez mais transportados a outros corpos, e assim, às diversas gerações. 

Visto isso, alguns autores trouxeram pesquisas e informações, e enriqueceram a 
literatura da dança, assim como Marques (2012), que relata sobre a dança contemporânea e 
como ela pode ser aproximada não só ao olhar das pessoas interligadas a essa temática, mas da 
dança no contexto escolar. 

Nessa perspectiva sobre a “função” da dança e seu ensino (tanto dentro da escola, 
como fora dela), Marques (1998), relata sobre essa preocupação no que concerne ao mundo 
contemporâneo, levantando a seguinte questão: 

 
Seria o papel da dança/do ensino de dança no mundo contemporâneo, como 
tenho ouvido, o de tentar "resgatar" o suposto corpo "natural", as emoções a 
ele "inerentes", na tentativa de "salvar" o ser humano "ameaçado" de 
destruição pelas máquinas (MARQUES,1998, p.77)? 

 
 

1.1 Aproximação da dança ao ambiente escolar 
 

O processo de renovação dos pilares da Educação Física escolar ocorreu a partir 
de 1980, ficando em evidência durante esse processo que a área deveria se integrar ao projeto 
pedagógico da escola e suas aulas deveriam contribuir para uma formação de cidadãos críticos, 
reflexivos e participativos (BRASIL, 1998). Nesse processo, um dos pontos mais fortes de 
mudança foi a formulação de um novo eixo de conteúdo a ser desenvolvido no universo da 
Educação Física escolar. O esporte, até então, conteúdo exclusivo da Educação Física escolar, 
passou a dividir o cenário com as lutas, os jogos, as danças e as ginásticas (COLETIVO DE 
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AUTORES, 1992), (PCN, 1998). 
Alguns documentos norteiam a prática da dança no ambiente escolar, 

resguardando e indicando caminhos a serem trilhados. Para a BNCC (2018), a dança, 
especificamente nos anos iniciais do ciclo fundamental um, “explora um conjunto das práticas 
corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções 
específicas, muitas vezes também integradas a coreografias”, e ainda, “desenvolvem 
codificações particulares, historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos e 
ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas”. 

De acordo com este mesmo documento, a dança deve ser desenvolvida com base 
no contexto comunitário e regional para alunos do primeiro e segundo ano do ciclo fundamental 
um, afim de aproximar a experimentação das diferentes danças do contexto, possibilitando a 
recriação e favorecendo a identificação dos elementos constitutivos como ritmo, espaço e gesto. 
Além do documento da BNCC, atualizado neste ano de 2018, há autores que apresentam a ideia 
de aproximação da dança ao meio escolar e do papel do professor a esse processo desde anos 
atrás, como MARQUES (1999), que salienta que:  

 
[...] para que possamos fazer escolhas significativas para nossos alunos e para 
a sociedade, seria interessante levarmos em consideração o contexto dos 
alunos. No mundo contemporâneo, este contexto é a interseção e articulação 
não estática das realidades vividas, percebidas e imaginadas dos alunos. Nessa 
proposta, o contexto dos alunos é um dos interlocutores para o fazer- pensar 
dança, pois garante a relação entre o conhecimento dos mesmos em sociedade 
(MARQUES, 1999, p. 35). 
 

Para a autora, “o professor, engajado aos contextos dos alunos, se torna um 
propositor, e, principalmente, um articulador, um interlocutor entre esses contextos e o 
conhecimento em dança a ser desenvolvido na escola” (Marques, pg. 35, 2012). Dessa maneira, 
pensando em tal processo, CAVASIN (2012) diz que: 

 
[...] quando pensamos em estruturar e organizar ideias ou ações educacionais, 
precisamos desenvolver métodos que possibilitem melhor aprendizado, sendo 
que os objetivos de ensino devem ir ao encontro das atividades pedagógicas a 
serem desenvolvidas. Ao aplicá-las, devemos observar alguns parâmetros que 
nortearão as práticas: os alunos, a sua disponibilidade, a sua aceitação e o local 
onde serão aplicadas as aulas (CAVASIN, 2012, p.03). 
 

Ainda sobre esses parâmetros, a autora Marques (2012), discorre que: 
 

A escola pode, sim, fornecer parâmetros para sistematização e apropriação  
crítica, consciente e transformadora dos conteúdos específicos da dança e, 
portanto, da sociedade. A escola teria, assim, o papel não de “soltar” ou 
reproduzir, mas sim de instrumentalizar e de construir conhecimento em/ por 
meio da dança com seus alunos, pois ela é forma de conhecimento, elemento 
essencial para a educação do ser social”. (MARQUES, pg. 26, 2012). 

 
Pensando no conjunto que engloba a dança, tanto em seus parâmetros que devem 
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ser abordados ao transmitir o conhecimento, como as próprias características do contexto a ele 
inerente, podemos ressaltar um conceito proposto por Marques (pg.150/151,1999), sobre “dança 
criativa”, que remete que “as aulas de dança devem permitir e incentivar os alunos a 
experimentar, explorar, expandir, “colocar seu eu” no processo de configuração de gestos e de 
movimentos”. A autora comenta ainda que, “devem possibilitar que os alunos, literalmente, 
“criem” suas danças com seus corpos e emoções”. 

CAVASIN (2012) aborda sobre as possiblidades da dança ao educando, dizendo 
que “a prática da dança proporciona ao aluno uma ampla consciência corporal em relação ao 
mundo e às coisas que evoluem com a prática da dança, desenvolvendo a criatividade, a 
liderança e a exteriorização dos seus sentimentos”. Rocha et al. (2007), também relata sobre 
isso, propondo que: 

 
A aprendizagem da dança, como conteúdo de Educação Física e manifestação 
artística, possibilita que o estudante se desenvolva como indivíduo mais 
independente, autônomo, criativo, integrando também o seu conhecimento 
intelectual, desenvolvendo os pilares da educação (ROCHA et al., pg18, 2007). 

 
FERRARI (2002), transcreve sobre o que a dança pode proporcionar ao aluno, 

salientando que “a dança como conteúdo escolar não pretende formar bailarinos, ao contrário, 
consiste em proporcionar ao aluno a liberdade de expressão de forma criativa através do 
movimento, mostrando que a dança não se resume ao aprendizado de técnicas e estilos, mas 
como também a liberdade de expressar os seus sentimentos de desejos, alegrias, gratidão e 
afins”. 

Diante de todos os benefícios e possibilidades apresentadas por inúmeros autores e 
documentos que norteiam a prática, é evidente a importância de ser desenvolvido o conteúdo 
dança nas aulas de Educação Física escolar. Desse modo, analisaremos o contexto da dança nas 
aulas de Educação Física escolar, a fim de compreender esse universo e se o mesmo é 
desenvolvido entre os professores da rede pública de ensino do município de Caraguatatuba. 
  
 
2 METODOLOGIA  

 
O estudo se dá por abordagem qualitativa com caráter descritiva e como 

instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário misto, de três questões abertas e 
sete fechadas. A população foi composta por seis professores participantes de Educação Física 
de escolas distintas, que atuam no primeiro ciclo do ensino fundamental um, na rede municipal 
de Caraguatatuba. Como um estudo qualitativo, o objetivo não é a quantificação dos dados e 
nem a obtenção de um grande número de professores a serem analisados, mas sim, buscar 
compreender o conteúdo da dança nas aulas de Educação Física, centrando nas explicações 
sociais e seus distintos pontos de vista históricos e culturais, como para Moresi (2003), em que 
aborda a pesquisa qualitativa, relatando que “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
significados são básicos no processo desta pesquisa”. O autor ainda ressalta que, não requer o 
uso de técnicas estatísticas e ambiente natural é a fonte direta para a coleta dos dados, sendo o 
pesquisador o instrumento chave. 

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os conceitos, características e 
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sobre a dança no ambiente escolar, e a partir deste, houve uma apuração e estruturação sobre a 
temática para pautar a pesquisa, melhorando a percepção para o objeto de estudo, buscando um 
posicionamento crítico em relação aos dados levantados e aos documentos analisados e 
encontrados na literatura científica 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esse primeiro quadro apresenta a síntese dos dados pessoais dos professores de 
Educação Física que realizaram a pesquisa, onde é revelado o eixo de sua formação e exercício 
profissional: 

 
PARTICIPANTE 
DA PESQUISA 

CURSO   DE 
FORMAÇÃO 

TEMPO DE CONCLUSÃO 
DO ENSINO SUPERIOR 

FORMAÇÃO QUALIFICADA 
PARA APLICAR O CONTEÚDO 

DANÇA 
(SIM, NÃO E PARCIALMENTE) 

P1     LICENCIATURA 8 ANOS PARCIALMENTE 

P2 PLENA 10 ANOS PARCIALMENTE 

P3 PLENA             11 ANOS PARCIALMENTE 

P4 PLENA 11 ANOS PARCIALMENTE 

P5    LICENCIATURA 9 ANOS PARCIALMENTE 

P6 PLENA 13 ANOS SIM 

 
TABELA 1 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, QUE ATUAM NO 

ENSINO FUNDAMENTAL I, NA REDE MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA- SP.  
FONTE: Elaboração da próprias autoras. 

 
A formação do professor é um ponto essencial no ensino do conteúdo da dança. 

Como podemos observar na tabela 1, apenas um deles relata ter obtido uma preparação 
profissional para a aplicação do conteúdo. Os docentes de licenciatura, que a priori possuem 
um tratamento diferenciado na formação, pois trata a área com o domínio dos conhecimentos 
específicos e os saberes pedagógicos necessários, que em concordância com David (2002), não 
se encontra na formação do curso de Educação Física Plena, não obtiveram a mesma resposta 
do participante P6. Esse fato indica uma preocupação, pois a formação está sendo insuficiente 
para que o professor possa sentir segurança considerável para transmitir esse conhecimento aos 
seus alunos, prejudicando o futuro da temática dança nas aulas de Educação Física escolar. 
(PEREIRA E HUNGER, 2009). 

Esses aspectos revelam que a falta de comprometimento com a temática se dá pela 
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insegurança trabalhar com o conteúdo, como podemos visualizar na tabela a seguir: 
 
 
P1  

RARAMENTE 5 

P2 SEMPRE 5 

P3 SEMPRE 7 

P4 RARAMENTE 4 

P5 RARAMENTE 7 

P6 SEMPRE 7 

 
TABELA 2 – FREQUÊNCIA E COMPROMETIMENTO DE APLICAÇÃO DO CONTEÚDO DANÇAM 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA- SP. 
 FONTE: Elaboração das próprias autoras  

 
O tema Dança dentro do curso de formação de professores em Educação Física não 

dispõe de uma abrangência nos conteúdos como em relação por exemplo ao Esporte, que se 
fragmenta em inúmeros segmentos ao longo dos semestres da graduação, tornando assim a 
matéria normalmente denominada de “Atividades Rítmicas e Expressivas” algo raso, 
impossibilitando e inviabilizando o aprofundamento nos estudos necessários para a transmissão 
de tal saber aos seus educandos quando esse professor chega a escola. 

Como podemos ver na tabela 2, mesmo os professores que responderam trabalhar 
com este conteúdo com frequência, não apresentam um comprometimento relevante com a 
mesma, e por conta desse conhecimento vago a respeito do assunto, priorizam as modalidades 
clássicas (futebol, basquete, voleibol). Podemos constatar isso nas respostas apresentadas no 
quadro três, referente ao que o professor entende por dança: 

 
 

PARTICIPANTE 

DA PESQUISA 

 
RESPOSTAS 
 
 

P1 Processos históricos e passos do hip hop. Danças folclóricas (teoricamente). 
 
 

P2 Dança é uma forma de expressão individual e coletiva que libera emoções e 
sentimentos, possibilidades e integração; a consciência corporal na construção de sua 
própria imagem. 

P3 Transmissão de emoções/sentimentos pelo corpo com apoio musical. 
 
 

P4 Conjunto de movimentos ritmados, porém não tenho domínio da arte de dançar, 
tornando mais desafiador a inserção em minhas aulas. 
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P5 Dança é uma das formas onde o corpo fala, uma forma de se expressar independente de 
coreografias, ritmos o corpo interage com o meio. Todos podem dançar, sendo assim, é 
uma forma universal de comunicação. Na escola é uma 
excelente ferramenta para conhecimento corporal. 

P6 Ritmo e expressão corporal. 
 

 
TABELA 3 – O QUE O PROFESSOR ENTENDE SOBRE DANÇA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA REDE MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA- SP. NOTA: CONSTRUÇÃO DAS AUTORAS.  
FONTE: Elaboração das próprias autoras. 

 
Dentro do espaço escolar, a dança limita-se a exploração de movimentos, que reduz 

e retira ela de seu universo próprio, tornando a disciplina que deve formar o cidadão que vai 
produzir, reproduzir, transformar e instrumentalizar o conhecimento somente para o auxílio das 
habilidades motoras e socialização. É necessário lembrar para abordar o conteúdo dança nas 
aulas de Educação Física escolar que a história da nossa região nos faz produtores de nossa 
própria cultura como KUNZ et al.(1998, p. 19) constataram: 

 
[A dança] possibilita a compreensão/apresentação das práticas culturais de 
movimento dos povos, tendo em vista uma forma de autoafirmação de quem 
fomos e do que somos; ela proporciona o encontro do homem com a sua 
história, seu presente, passado e futuro e através dela o homem resgata o 
sentido e atribui novos sentidos à sua vida (SARAIVA KUNZ ET AL., pg.19, 
1998). 

 
O professor P4 salienta de forma clara sua dificuldade para com o conteúdo dança 

e aplicação nas aulas, evidenciando a importância da formação continuada dos profissionais da 
área. Encontrar formas de capacitação com os conteúdos das modalidades corporais (jogo, 
esporte, dança, ginástica e luta), que apresentam inúmeras possibilidades pedagógicas aos alunos 
é fundamental para que não restrinja as aulas aos domínios do que o próprio professor julga 
como necessário a partir de suas vivências pessoais, como GASPARI (2005), que enfatiza em 
suas considerações que o mestre é quem deve ser o referencial do aluno e incentivador, portanto, 
deve ser imparcial ao ensinar os conteúdos da Educação Física. 

Exceto participante P1, que utiliza a dança para trabalhar assuntos culturais, todos 
os demais professores não aparentam uma definição de objetivo quando o assunto é dança, 
apenas utilizam atividades com músicas e experimentação, vivência de movimentos e expressão 
corporal. Quando questionados a respeito das estratégias metodológicas, foi identificado 
conforme as falas abaixo: 
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PARTICIPANTE 

DA PESQUISA 

RESPOSTAS 

P1 Utilizo a dança para trabalhar Capoeira, Hip Hop, ritmos de outros países, danças folclóricas. 
Na grande maioria trabalho mais com a teoria, utilizando vídeos fotos e 
atividades. 

P2 Respeitar o ritmo de progressão da capacidade natural da atuação de cada aluno, deixar 
fluir, o que ele tem de expressão e vivencia trazida do seu cotidiano; que os alunos possam 
reproduzir movimentos livres e não impostos; contação de história fazendo fluir a 
imaginação do aluno, quanto ao movimento e o ritmo imposto. 

P3 Ambas com música para desenvolvimento de movimentos corporais variados. Vídeos com 
coreografias prontas. Convites para profissionais de dança explorarem dinâmicas especificas. 

P4 De acordo com o plano de ensino de educação física a dança é trabalhada no 3º bimestre 
com atividades citadas na questão 3. Nessa faixa etária todas as crianças se envolvem nas 
atividades, eles gostam da musicalidade, porém deve –se sempre respeitar o limite de cada 
indivíduo. Existem alunos que não gostam de expor para não se tornar monótona a aula 
deve ser dirigida de forma que eles se sintam à vontade. 

P5 Acrescentar movimentos em brincadeiras mais populares e de forma livre; apresentar 
diferentes ritmos para os alunos, utilizar movimentos simples de cada parte do corpo e 
sincronizar movimentos; brincadeiras de roda com movimentos utilizando materiais como 
corda, bola, bambolê; entre outros. 

P6 Através de dança, rodas cantadas, atividades rítmicas, brincadeiras cantadas e de mimica. 

 
TABELA 4 – ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS PELOS PROFESSORES PARA O ENSINO DA 

DANÇA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA- SP.  
FONTE:      Elaboração das próprias autoras. 

 
 

Apenas brincadeiras de roda e atividades cantadas são optadas para trabalhar com 
a temática Dança pelos professores que parecem desconhecer até mesmo das orientações 
curriculares, e por conta disso, permanecem com essa metodologia que não se aprofunda nos 
conteúdos possíveis para o desenvolvimento da temática durante as aulas de Educação Física. 

 
As habilidades relacionadas a essa unidade temática têm foco no respeito às 
diferenças culturais, individuais e de desempenho. Também é importante que 
o estudante consiga identificar os elementos constitutivos das danças (gestos, 
espaços e ritmos) e que possa experimentar o maior número possível de 
práticas, valorizando o patrimônio cultural a que estão associadas – incluindo 
o patrimônio cultural brasileiro e as matrizes indígenas e africanas. Nessa 
unidade, diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, 
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brincadeiras rítmicas e expressivas) são objetos de conhecimento; e recriá-las 
respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal é mais uma 
das possibilidades para o trabalho com os alunos (BRASIL. Base Nacional 
Comum Curricular, 2018). 

 
Para Corrêa (2014), a dança ainda é recente entre as disciplinas escolares, e por este 

motivo, “é preciso refletir sobre os processos de aprendizagem, produzir materiais relacionados 
ao seu ensino na escola e desmitificar concepções errôneas sobre o trabalho do professor de 
dança inserido no ambiente escolar, para que a área seja fortalecida e esclarecida no mercado 
de trabalho configurado pela instituição de ensino básico”. A autora ainda afirma que: 

 
Independentemente dos conteúdos abordados pelo docente na aula de dança, 
acredita-se no discurso da dança contemporânea – suas características, ideais, 
metodologias, propostas artísticas e pedagógicas – para caracterizar uma 
proposta de dança na escola por dois motivos: o primeiro é porque a expressão 
contemporânea remete ao que se faz no tempo presente, o que leva a pensar na 
atualização do professor em relação às tendências da dança e às reflexões sobre a 
sociedade em que ele vive e no fato de a ação pedagógica deixar-se atravessar por 
correntes vivas e sujeitas a mudanças. O segundo é porque a dança que se faz na 
atualidade é fortemente influenciada por um movimento iniciado nas décadas de 1950 
e 1960, que tinha por objetivo a defesa da democracia e da diversidade de corpos que 
dançam (CORRÊA, 2014, p. 511). 

 
De acordo com a pergunta dez do questionário, que se refere a participação dos 

alunos durante as aulas de Dança, podemos perceber que os mesmos na fase escolar que se 
encontram (primeiro ano do ensino fundamental um), costumam ser receptivos ao que é 
proposto pelo professor e aderem as novas vivências com facilidade. Contudo, aproveitar esse 
período para que os educandos percebam a importância do conteúdo dança e a valorizem, já que 
são receptivos a mesma, fará com que a temática deixe de estar em segundo plano e que diminua 
possíveis preconceitos a ela inerentes. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O estudo traz a reflexão da temática dança sobre a prática na escola, levantando 
possíveis possibilidades que a mesma oferece para uma intervenção pedagógica e como 
conteúdo nas aulas de Educação Física, e em específico para o primeiro ano do Ensino 
Fundamental um. É necessário refletir caminhos, dificuldades e até impossibilidades que o 
ensino da dança nos propõe quando vinculado a formação do educando. 

Como constatado no estudo, embora os professores se utilizem (frequentes e raras 
vezes) da dança em suas aulas, há uma lacuna entre essa prática e as possibilidades a ela 
inerentes, evidenciada muitas vezes, por alguns fatores que podem passar despercebidos, mas 
que fazem a temática ser pouco utilizada. As dificuldades da implantação da dança nas 
aulas de Educação Física, seu ensino contínuo e sistematizado, são refletidos desde as 
formações profissionais insuficientes, dos preconceitos inerentes na própria dança em 
função dos estereótipos de gênero, da dança apenas como instrumento auxiliar para o 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

200 
 

desenvolvimento motor, sendo tratada em segundo plano em momentos de festividades 
escolares, até o tratamento esportivizado nas aulas da Educação Física escolar, que por muitas 
das vezes, não dá espaço para outros conteúdos.  

Compreender a esfera da dança nas aulas de Educação Física não nos permite 
apenas identificar cada fator pré-estabelecido, a fim de analisá-lo separadamente e juntar com 
um todo, mas também de buscar respostas e porquês de todo o processo e, a fim de refletir 
para onde e que caminho deve seguir o ensino da dança. De certo, há muito o que se fazer para 
que o conteúdo seja efetivamente abordado nas aulas, trazendo esse universo para cada vez 
mais perto dos alunos e possibilitando novas e diferentes possibilidades. No entanto, esse 
processo ocorrerá durante uma trajetória longa, que necessita não só da participação dos 
professores, mas também de bibliografias e pesquisas especializadas da área, pois ainda está 
em escassez, ainda mais se comparado aos demais conteúdos da Educação Física escolar. 

Contudo, o trabalho contribuiu para alimentar a discussão sobre a relevância do 
desenvolvimento de propostas/possibilidades de ensino da dança, ultrapassando o tão somente 
lado procedimental do movimento, e indicando assim, a importância de formação e qualificação 
que dê aparatos e condições para a presença do ensino da dança nas aulas de Educação Física 
escolar. 
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A (IN)VISIBILIDADE DAS DANÇAS DE MOTRIZES AFRICANAS NOS 
PROCESSOS METODOLÓGICOS DOS PROFESSORES DE DANÇA 

EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SALVADOR/BA 
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RESUMO: As danças de motrizes africanas, com todo seu pertencimento, atuação e vivacidade 
em cenário soteropolitano, revelam ações afirmativas para seu reconhecimento e prática no 
espaço educacional. Neste artigo, para o 16° Seminário Internacional Concepções 
Contemporâneas em Dança, farei um recorte da minha pesquisa de mestrado ao qual analisei 
os processos metodológicos de três professores de dança da Rede Municipal de Salvador-Bahia, 
em escolas de contexto afrocentrado, para identificar como as danças de motrizes africanas são 
trabalhadas nas práxis pedagógicas, as alternativas de sua visibilidade ou invisibilidade em 
meios às adversidades de seu contexto de imersão. Utilizando a perspectiva metodológica da 
abordagem qualitativa, fundamentada pelas questões relacionadas à formação humana e ao 
saber popular, dialogo com autores como: Ligiero (2011), Ribeiro (2017), Hall (2003), Oliveira 
(2016), Rufino (2017), Silva e Falcão (2015). Os instrumentos metodológicos de observação e 
entrevista foram requisitos para categorizar premissas que ratificaram a (in)visibilidade das 
danças de motrizes africanas nos processos metodológicos dos professores de dança da rede, 
assinalando nas entrelinhas do sistema o racismo institucionalizado em sinais de desarticulação 
local.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança de motrizes africanas. Processos metodológicos. Formação. 
Escola Municipal. 
 
 
ABSTRACT: The African dance (whom always suffers changes by the space and time) with 
all its belonging, performance and liveliness in a Soteropolitan scenario reveals actions for its 
recognition and practice in the educational space. In this article, created to the 16th International 
Seminar on Contemporary Dance Conceptions, I outline my master's research to which I 
analyzed the methodological processes of three municipal dance  teacher of Salvador-Bahia, in 
schools with an Afro-Brazilian context, to identify how all theses African dances are worked 
on in pedagogical praxis, as well the alternatives of their visibility or invisibility in the midst of 
the adversities of their immersion context. By a pespective  methodological of the qualitative 
approach, based on issues related to human formation and popular knowledge, I dialogue with 
authors such as: Ligiero (2011), Ribeiro (2017), Hall (2003), Oliveira (2016), Rufino (2017), 
Silva e Falcão (2015). The methodological instruments of observation and interview were 
requirements to categorize premises that ratified the (in) visibility of theses dancings in the 

 
* http://lattes.cnpq.br/6512587739775475 
 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=3F96C28BB2A888A1B6153F55FC713260
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methodological processes of the dancing municipal teachers, this way asserting between the 
lines of the system institutionalized racism in signs of local disarticulation. 
KEYWORDS: Dance of African motives. Methodological processes. Formation. Municipal 
School. 
 
 
PONDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este artigo traz proposições dos atravessamentos diários de uma artista negra, 
moradora da cidade baixa, zona periférica de Salvador/Bahia, pesquisadora em Dança em 
instinto de revolução, seja em sua trajetória acadêmica, como em ações políticas que envolvem 
a Arte. Mestra e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade 
Federal da Bahia (PPGAC-UFBA), estou como professora de Dança Afro Brasileira na Escola 
de Dança da FUNCEB, em Salvador, onde iniciei minha formação em Arte, bem como integrei, 
durante seis anos, o elenco principal do Balé Folclórico da Bahia, ambos situado no Pelourinho. 
Nesse caminho, venho me ressignificando (em identidade), por meio dos estudos sobre as 
danças de motrizes africanas e alternativas de fazer Dança que colaborem com a existência e 
pertencimento negro. 

Incitar a localização geográfica ao qual estou inserida, bem como a minha escrita 
em primeira pessoa do singular, afirmo aqui, meu estado de corpo, político e ativo, em 
contribuição, nesta coletânea, no 16° Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em 
Dança-CCODA, trazendo um recorte da minha pesquisa de mestrado intitulada Alàfia: A 
(in)visibilidade das danças de motrizes africanas nos processos metodológicos dos professores 
de dança em escolas da Rede Municipal de Salvador/BA, publicada em 2018, no PPGAC-
UFBA, reconhecendo meu lugar de fala, perante uma construção histórica de 
embranquecimento, que tanto nos invisibilizou, negando nosso discurso e voz (RIBEIRO, 
2017). Esse posicionamento dialoga com o que Ribeiro (2017) traz em sua obra: 

 
[...] precisamos nos ater à identidade social, não somente para evidenciar 
como o projeto de colonização tem criado essas identidades, mas para mostrar 
como certas identidades têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas 
no sentido epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas. Seguindo nesse 
pensamento, um projeto de descolonização epistemológica necessariamente 
precisaria pensar a importância epistêmica da identidade, pois reflete o fato de 
que experiências em localizações são distintas e que a localização é importante 
para o conhecimento (RIBEIRO, 2017, p. 28). 
 

Logo, iniciarei este artigo, elucidando como a referência as motrizes africanas 
possibilitarão a constituição de um ser afirmador de sua identidade, já que estamos abordando 
sobre o contexto histórico de Salvador, cidade com um contingente populacional mais negro 
fora da África. As manifestações culturais consideradas afro-brasileiras, como a capoeira, o 
samba de roda, o jongo e o candomblé, frutos da diáspora, são designadas “matriz africana” 
(LIGIÉRO, 2011).  

Segundo o autor, a expressão deve ser repensada, entendendo que o termo se torna 
insuficiente para pontuar a diversidade de conexão entre as etnias africanas em contato na 
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colonização brasileira e propondo, então, a denominação “motriz africana”: 
 
[...]. Portanto, quando procuro definir motrizes africanas, estou me referindo 
não somente a uma força que provoca ação como também a uma qualidade 
implícita do que se move e de quem se move, neste caso, estou adjetivando-a. 
[...] e se refere a combinação de elementos como a dança, o canto, a música, 
o figurino, o espaço, entre outros, agrupados em celebrações religiosas em 
distintas manifestações do mundo Afro-Brasileiro (LIGIÉRO, 2011b, p. 130-
132). 

 
Assim sendo, aderi ao termo “motriz africana” em minhas explanações, entendendo 

o contexto de construção da identidade afro-brasileira, conforme se presume nessa passagem:  
 
[...] o indivíduo-sujeito é atravessado por muitas identificações e não está 
dotado de uma identidade como sendo algo uno, acabado, coerente, coeso, 
linear, integral, único, original e estável. Os procedimentos de identificação 
são sempre eivados de conflitos, ambivalências, conformismos e resistências 
(SILVA; FALCÃO, 2015, p. 100). 

 
A identidade qualifica e caracteriza o sujeito frente às escolhas e conexões 

estabelecidas entre sua subjetividade, sua relação com o meio e seu momento histórico. As 
descobertas de si mesmo “dentro de identidades e correspondências inesperadas”, assim como 
em “descontinuidades de tipos inesperados” (HALL, 2003, p.136), envolvem as práticas 
sociais. A diretriz adotada acerca do termo “motriz africana”, empodera as discussões da nossa 
identidade afro-brasileira, principalmente por estarmos falando de momentos históricos 
distintos, diáspora africana no Brasil e sistema educacional configurado pelo eurocentrismo. 

Assim sendo, o objetivo deste artigo é identificar as ações de ensino com as danças 
de motrizes africanas em três escolas da Rede Municipal de Salvador/BA de contexto de 
imersão afrocentradas, como: localização em terreiros de candomblé, afirmação dos seus 
planejamentos perante a Lei nº 11.645/08 (BRASIL, 2009) e bairros de maior contingente 
populacional negro, a fim de reconhecer os avanços e fragilidades do sistema educacional 
soteropolitano. Foram observadas aulas e entrevistados quatro professores de dança e uma 
diretora da educação básica de Salvador, selecionados pelo critério de especialização na área, 
disponibilidade e influência na escola. 

Percebendo como o âmbito educacional vem desarticulando os estigmas no 
processo didático-metodológico do professor de Dança, sobretudo sobre o que se refere às 
motrizes africanas, reafirmo aqui o meu anseio, enquanto artista-professora-pesquisadora, 
identificar a narrativa ancestral de uma população que expressa em seu corpo os reflexos de um 
apagamento histórico imbricados pela colonização e subjugação cultural, étnica, racial, gênero 
e de classe. 
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1 BREVE HISTÓRICO DAS DANÇAS DE MOTRIZES AFRICANAS EM 
SALVADOR/BA 

 

 Em seu percurso formativo populacional, Salvador contou com a presença de 
etnias oriundas da costa leste, acima do Porto de Aiudá17, na África, onde se encontram os 
“sudaneses” e foi possível identificar as etnias fon, denominadas de gêges no Brasil, e os 
yorubás, chamados pelos franceses de nagô. Os nagôs se tornam a etnia negra com forte 
presença no Brasil do século XVIII e XIX, deixando os voduns e orixás de sua mitologia 
suprema ancestral, sobrevivente mesmo com toda perseguição colonial.  

A mitologia jeje-nagô, como posteriormente foi designada por sofrer 
transformações na matriz do candomblé, passou por um processo de supervalorização na década 
de 1930, quando as mães de santo fizeram aliança com personalidades locais, como Jorge 
Amado, Dorival Caymmi, Édison Carneiro, Roger Bastide e Pierre Verger, e beneficiaram-se 
para vincular seus terreiros à proteção e firmação de seus saberes religiosos, atenuando a 
subjugação da religião em contexto global.   

Essa permissividade dada pelas mães de santo aos artistas locais tinha o propósito 
de articular a prática da religião entre os políticos, artistas e personalidades importantes de 
Salvador. Assim sendo, Mãe Aninha (1869-1938), Mãe Menininha do Gantois (1894-1986), 
Mãe Senhora (1890-1967), Olga de Alaketo (1925-2005) e Mãe Stella de Oxóssi (1925) foram 
influentes na promulgação da valorização da religião do candomblé, sua proteção e prestígio 
perante a política e o contexto social. 

Assim, o batuque, a capoeira e o samba de roda são censurados principalmente 
nos bailes particulares de Carnaval, frequentado pelas elites locais. Logo, em 1940, nas ruas de 
Salvador, surge o afoxé, ritmo que afirma cânticos e instrumentos do candomblé. Os Filhos de 
Gandhy, bloco criado em 1949, permitiram, além da divulgação do afoxé, a promulgação dos 
rituais, indumentárias, ritmos e ideologia surgida nos terreiros de candomblé (OLIVEIRA, 2016, 
p. 94). 

As danças de motrizes africanas têm sua expressão e linguagem fundamentadas 
pelos rituais do candomblé, agregando sua relação de força e ligação com a natureza aos seus 
movimentos. O candomblé foi a expressão religiosa que manteve muitos rituais da sua essência; 
contudo, as transformações aqui vivenciadas se refletem com o sincretismo e os diversos 
formatos de nações, terreiros, rituais, cantos, danças e língua, como se destaca a língua yorubá. 

 
[...] esse movimento crescente da busca de identidade dos descendentes de 
africanos através das fundações de ‘terreiros’ e elaboração de sínteses 
religiosas, objetivavam a reconstrução das antigas culturas africanas pela 

 
17 Porto de Aiudá localiza-se na costa leste da África, região de origem dos povos sudaneses habitado pelas etnias 
fon e nagô. No Brasil, a maior parte dos Nàgó é proveniente dos Yorùbá do Daomé (daí a predominância da cultura 
jeje-nagô na Bahia?); eles se consideram descendentes de Ifé, conhecidos com o nome genérico de Nàgó, Nàgónu 
ou Ànàgonu (SANTOS, 1984). O termo Nàgónu se tornou um divisor de águas no Daomé, seu sufixo, em Fon, 
significa “pessoa”. Dessa forma, Nàgónu, gente Nàgó, designa “todos os iniciados e os sacerdotes participantes da 
religião que cultua as entidades sobrenaturais de origem Nàgó” (SANTOS, 1984, p. 30), diferindo-os dos 
“estranhos” daomeanos que cultuam os Voduns (Legba, Agué e Heviossô, por exemplo) no lugar dos orixás (Exu, 
Ossaim e Xangô...), divindades nagôs correspondentes neste sincretismo intertribal (SANTOS, 1984 APUD 
PORTUGAL, 2019, p. 46). 
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restauração de rituais tradicionais, conforme existiam na lembrança dos que 
vieram para o novo continente. Portanto, a reconstrução da identidade africana 
em solo americano se dá através da reconstrução de rituais específicos 
(LIGIÉRO, 2011a, p.141). 

 
Nesse sentido, transformar as representações sociais é possibilitar as formas de 

reconstrução da imagem dos sujeitos pela alteridade, reconhecendo-se no outro, “porque na 
medida em que essas representações não apresentarem objeto de recalque e inferiorizarão desse 
outro, a percepção inicial e o conceito resultante dessa percepção, em nossa consciência, terá 
grande aproximação com o real” (SILVA, 2011, p. 31). 

Dessa forma, os movimentos sociais reconstituíram a imagem do ser negro “[...] 
através de discursos e ações que revelam a afirmação de uma identidade étnica, fundamentada 
na constante elaboração, e reelaboração de um referencial de ancestralidade africana” 
(SIQUEIRA; CONRADO, 2006, p. 114), dando sentido político-participativo ao 
afrodescendente.  

Nesse contexto, uma das bailarinas negra do Teatro Municipal, Mercedes Baptista, 
destaca-se por trazer uma proposta coreográfica negra aos palcos da arte e do Teatro 
Experimental do Negro: 

 
O encontro de Mercedes com Abdias foi, portanto, crucial tanto para o TEN, 
como para a bailarina, porque mudou o rumo da história da arte negra 
brasileira. Para Mercedes, as portas começaram a se abrir para que pudesse 
lutar contra o preconceito e mostrar sua capacidade e seu valor. Dessa forma, 
participou ativamente dos eventos do TEN, consolidou seu intento e tornou-
se membro do Conselho de Mulheres Negras, fundado em 1950. (XAVIER, 
2011, p. 40). 

 
Nesse caminho, instaura-se um novo estilo de dança: a dança afro-brasileira. Nessa 

técnica, Mercedes inseriu elementos dos rituais de candomblé e referências do misticismo do 
negro em seus movimentos. Buscando apoio, ainda, sobre outros tipos de categorias artísticas, 
como música e teatro, a dança afro se ressignifica no espaço político-cultural na luta contra a 
discriminação racial e expressão do movimento negro (XAVIER, 2011, p. 44-46). 

Em Salvador, o bailarino chamado Joãozinho da Gomeia articulou a reprodução da 
dança dos orixás e dos rituais do candomblé em suas práticas artísticas, revolucionando o 
cenário local e nacional. Joãozinho, que era filho de santo de Mãe Menininha (1894-1986), 
recebeu, em 1966, o consentimento de sua matriarca para representar um orixá em público, 
situação até então proibida pelas mães de santo e pelos terreiros de candomblé.  

Nos finais dos anos de 1970, os ideais de libertação da África, o Movimento Black 
Power e Movimento Black Soul, nos Estados Unidos, determinaram fortemente a prática e 
difusão das artes de motrizes africanas no Carnaval de Salvador. A história do Carnaval na 
cidade começa nos anos de 1895 com o Clube Uniformizado Negro, Embaixada Africana, com 
os batuques e rodas de samba desfilando pelas ruas da cidade, emitindo sons e apresentando 
danças (OLIVEIRA, 2016, p. 93). 

O Carnaval de Salvador é uma das maiores festas populares do mundo e carrega 
consigo a dualidade do sincretismo religioso soteropolitano. Antecedendo a Quaresma, período 
do calendário católico que habilita a festa da “carne” – após esse período, para os devotos 
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assíduos da religião, o ideal é abster-se de qualquer ação corpóreo-sexual para purificar-se até 
a chegada da Páscoa –, o festejo reúne diversas formas de expressão e manifestações, sejam 
elas de caráter religioso, artístico ou político.  

Muitos autores, como Silva e Falcão (2015), evocam a cidade de “Roma Negra”18 
pelo fato de o lócus ser a possível pioneira na construção de uma identidade afro-brasileira. 
Salvador apresenta um calendário festivo anual que denota a potência da cultura e religião afro 
em sua configuração. Contamos com as seguintes manifestações populares:  

 
CALENDÁRIO ANUAL  

(MÊS REFERENTE) 
MANIFESTAÇÃO POPULAR RELIGIOSA 

E/OU CULTURAL 

Janeiro 

 Procissão Nosso Senhor dos Navegantes  
 Apresentação do Ternos de Reis (Festa da 

Lapinha)  
 Lavagem do Bonfim (Igreja do Bonfim) 
 Festa da Ribeira 
 Festa de São Lázaro  
 Lavagem de Itapuã 

Fevereiro 
 Festa de Iemanjá 
 Carnaval* 
 Festa da Baleia (Itapuã, quarta de cinzas) 

Março 

 Aniversário de Salvador (29) 
 Procissão de Ramos 
 Festa do Divino (Santo Antônio Além do 

Carmo) 
 Paixão de Cristo  
 Aleluia – Queima de Judas 
 Páscoa  

Maio 
 

 Procissão de São Francisco Xavier 

Junho 

 Trezena de Santo Antônio 
 São João 
 Corpus Christi 
 Festa de São Pedro  

Julho 
 

 Independência da Bahia  

Agosto 
 

 Festa de São Roque  

Setembro  Independência do Brasil 
 Festa de Cosme e Damião 

Outubro 
 

 Nossa Senhora Aparecida  

Novembro  Consciência Negra 
 Dia da Baiana 

Dezembro  Dia do Samba 

 
18 A expressão "Roma Negra" é uma derivação de "Roma Africana", cunhada por Mãe Aninha, fundadora do Ilê 

Axé Opó Afonjá. Nos anos 1940, em depoimento à antropóloga cultural Ruth Landes, Mãe Aninha afirma que, 
assim como Roma é o centro do catolicismo, Salvador seria o centro do culto aos orixás. Posteriormente, em seu 
livro Cidade das mulheres, Landes traduziu a expressão como “Negro Rome”, que se transformou-se Roma 
Negra (ABREU, 2003).  
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 Caminhada do Samba 
 Festa de Santa Bárbara 
 Festa da Conceição da Praia 
 Festa de Santa Luzia 

* A data do Carnaval é determinada pelo início da Quaresma (período de 40 dias que antecedem a Páscoa), 
acontecendo entre os meses de fevereiro e março. 
 

QUADRO 1 – FESTEJOS SOTEROPOLITANOS 
FONTE: Elaborado pela autora com base em dados do Jornal A Tarde (Secretaria..., 2015). 

 

O quadro acima revela a vivacidade das comemorações na rotina soteropolitana 
durante o ano letivo, determinando todo calendário escolar e social. Dessas ações, no âmbito 
educacional, percebo que um dos professores de dança entrevistado para a dissertação, cita a 
importância de interligar a teoria com a prática em consonância com o contexto social do 
educando, como:  

 
A educação não é só está, em sala de aula, com os livros nas mãos, só 
recebendo livros, alguns textos da cultura afro-baiana. A gente não precisa só 
de teoria, não! A gente precisa dos dois. Não adianta teorizar sem mostrar a 
realidade do mundo. Eu preciso dizer a esse aluno que quando ele vir o samba 
do Recôncavo, ele vai dizer: – ali é minha cultura. Ela faz parte das minhas 
referências, faz parte da minha cultura, das raízes. A maioria das pessoas está 
se vendendo uma teoria escravista. Quando a gente está na comunidade entra 
um branco político e coloca um pagodão para dizer que lhe evoco, ele está te 
escravizando. Segundo um amigo meu Cristóvão que é do Bando de Teatro do 
Olodum que tem um espetáculo que diz assim: – Se a sua comunidade não é 
uma comunidade estruturada como Ondina, Barra, Cidade Jardim, você está 
sendo escravizado, se você passa pisa em um esgoto, você está sendo 
escravizado. Se você pega seu currículo e tem o mesmo potencial que um 
branco da Pituba rico, que tem o mesmo potencial, você é excluído pelo fato 
de você ser periferia, você está sendo escravizado. Eu gosto muito dessa 
filosofia de Cristóvão, que ele diz em seu espetáculo, que nós não estamos 
bem. Nós estamos precisando de mais coisa pra nos sentir humano, igualitário, 
porque a lei vem pra isso, mas infelizmente, nós não somos contemplados 
quanto a isso (Professor Policentrismo, jun. 2018). 

 
Essa explanação anuncia o questionamento que pretendo friccionar no próximo 

tópico. Perceber como o contexto educacional soteropolitano e os professores de Dança, 
referenciam a arte/dança de motrizes africanas em seus planejamentos escolares. A escola é um 
espaço de compromisso com o reconhecimento de valores culturais e ancestrais. A negação 
dessas referências tem uma intenção, e ela não é falha. Ela se articula a política de 
embranquecimento, que nos destitui de identidade e pertença.  

   
 

2 ESCOLA(S) AFROCENTRADAS EM SALVADOR-BAHIA 
 
No intuito de preservar a identificação das instituições de ensino participantes desta 
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pesquisa, selecionei a tradução dos nomes em yorubá dado ao Projeto Política Pedagógico (PPP) 
das escolas aos seus respectivos âmbitos de imersão, como pseudônimos para: “Escola 
Caminho da Alegria” para a escola do São Gonçalo; “Escola Árvore Africana” para a escola 
do São Cristóvão; e “Escola Neutra” para a escola da Liberdade.  

Os nomes dados aos professores fazem referência a signos da metodologia expressa 
nas aulas em dois subtipos: professor “centro” e professor “policentrismo”. A adoção do termo 
“centro” faz referência a professores que buscam a qualidade de movimento verticalizada e 
alinhada a técnicas eurocêntricas, como o balé clássico. Os professores “policentrismo” são 
aqueles que desconstroem a linearidade do corpo, trabalhando o movimento em diversos níveis 
e planos presentes em técnicas de motrizes africanas e danças urbanas.  

A Escola Caminho da Alegria localiza-se no bairro de São Gonçalo, na região do 
Cabula, e é um âmbito educacional inserido em um terreiro de candomblé. O terreiro tem uma 
estrutura física exuberante, tombada pelo Patrimônio Nacional. Atende ao ensino básico, 
recebendo crianças e jovens de 6 a 14 anos do entorno e de quaisquer religiões, afirmando a 
laicidade dos espaços formais de Salvador.  

Em um primeiro contato com a escola, fui recebida por uma coordenadora, que 
reforçava em seu discurso a inexistência de dança afro na escola e que um projeto de 
observação para o mestrado seria invalidado por não atender a um caráter especifico da minha 
pesquisa. O discurso dessa coordenadora anuncia o engessamento das práticas de dança, sendo 
seguida de uma afirmação em que ela destaca: “a instituição não trabalhava com a dança afro-
brasileira, e sim com o balé clássico como técnica base”. O afro apareceria em momentos 
específicos do planejamento, como datas comemorativas, como forma de incitar que a minha 
pesquisa não seria contemplada naquele espaço.  

A Escola Árvore Africana está situada no bairro São Cristóvão, dedicando-se à 
educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Caracterizada por ser 
uma instituição de ensino integral, a escola funciona nos dois turnos, possuindo aulas de 
conteúdos obrigatórios pelos parâmetros e diretrizes educacionais nacionais, assim como 
projetos extracurriculares: 

O PPP da Escola Árvore Africana debruça-se sobre a cultura afro-brasileira e 
indígena em seu currículo, ancorando a atuação dos professores em sala de aula no que se refere 
à questão das Leis nº 10.639/03 (BRASIL, 2004) e nº 11.645/08 (BRASIL, 2009) com a prática 
pedagógica. Dessa forma, objetiva estimular a escola no exercício de valorização e elevação da 
autoestima da criança negra, buscando seu pertencimento no ambiente escolar. 

A Escola Neutra foi fundada em 1918, completando, em 2018, 100 anos de 
existência. Localizada no bairro da Liberdade, região anteriormente ocupada pela Estrada dos 
Boiadeiros, fazenda do período da Primeira República brasileira, o âmbito foi idealizado pelo 
comerciante Raymundo Frexeira, que pretendia abrigar os filhos de proletários, lavradores e 
negros libertos que estavam à margem da educação formal. A história oficial da instituição não 
está documentada desde quando ela surgiu, mas encontra-se registro a partir de 1931. 

O espaço contou com o apoio, ao longo dos 100 anos, de Anísio Teixeira, Ernesto 
Simões Filho, o pai de Irmã Dulce, Augusto Lopes Pontes, que cedeu o prédio, e a própria Irmã 
Dulce. A coordenadora revela que parentes da família de Irmã Dulce moram nos fundos da 
escola, tendo acesso ao espaço. Em sua fala, a professora revela insatisfação por tentar se criar 
um acesso independente a essa relação, que não teve sucesso. 
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Não foi possível ter acesso ao PPP por ele estar sob posse da diretora, que se 
encontrava de férias. Mas, em diálogo com a coordenadora, denomino o espaço de “Escola 
Neutra” por a coordenadora revelar-me uma preocupação do corpo docente e gestão escolar em 
mostrar-se imparcial às referências negras, junto à comunidade, mesmo o PPP propondo uma 
formação que promulgue a afirmação e a identidade negra dos educandos através dos mitos 
africanos e indígenas, devido a presença de alunos e familiares evangélicos e informantes da 
política na região. 

As entrevistas realizadas com os professores de dança em atuação em cada espaço 
contribuíram para identificarmos como os processos metodológicos em dança nas escolas de 
ensino regular acontecem e se afirmam em suas particularidades. Ao iniciar o diálogo, busquei 
perceber nos docentes sua concepção de corpo/dança, conotação com a formação crítica dos 
educandos e ligação com as danças de motrizes africanas. Nas três falas, identifiquei a 
perspicácia das referências ancestrais para construção de uma concepção de corpo para os 
estudantes.  

 
Por exemplo, os movimentos da dança afro junto com os instrumentos, 
elementos, vestimenta, da história né? É através da dança podemos estar 
oferecendo uma vivência pra esse aluno, uma vivência riquíssima [...] ele 
passa ter, na verdade, mais respeito, entendimento sobre a história, cultura 
afro-brasileira, da cultura dele né, no caso (Professora Centro 2). 
 
A gente trabalha muito com essa questão da transversalidade com as outras 
disciplinas, aqui na escola mesmo a gente trabalha com os mitos africanos, 
então envolve história, a sua história, dos seus ancestrais, a história da sua 
comunidade, então aí a dança vai permeando e interagindo com as outras 
disciplinas também (Professora Centro 1). 

 
A consciência refletida nas falas compõe a necessidade de constituição desta 

pesquisa. Estamos inseridos em um cenário soteropolitano, no qual as referências de influência 
negra atuam com precisão na formação de seus sujeitos. As escolas da rede municipal abrangem 
o maior número de educandos negros, e pensar nesse contexto é entender que as memórias do 
corpo e da história se reconstroem no tempo e no espaço, fortalecendo a ética e reivindicando 
valores, lugares e formas de expressão social (MARQUES, 2012, p. 28). Contudo, somos 
reflexos de um sistema educacional eurocêntrico, e lidar com essas premissas no ensino impele 
a fala desse professor de dança afro:  

 
[...] o profissional de balé afro nas escolas é fundamental para destruir a 
ideologia eurocentrizada, branca, europeia. Então se vocês não 
contextualizarem isso sempre, os alunos que já trazem essa informação de 
casa e os pais também. Eu não vou pegar uma comunidade negra e trabalhar 
karatê, taekwondo, jiu jitsu, que não fazem parte da minha cultura, eu vou 
trabalhar a capoeira, o samba de roda. A capoeira que é a raiz mesmo dessa 
identidade, é importante encarar isso como um futuro profissional, ou dizer, 
poxa, os meus irmãos negros sofreram tanto, pra desenvolver nossa cultura 
(Professor Policentrismo). 
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Reconhecer o passado é o caminho para ressignificação do sistema atual. Vejamos 
como a diretora de uma das escolas transmite, em seu discurso, a importância de dar ênfase aos 
ensinamentos culturais ancestrais no processo de ensino-aprendizagem, evasão escolar e 
autoestima: 

 
E o menino dessa escola tem que entender que aqui não se trabalha 
descobrimento do Brasil, trabalha Brasil usurpado tomado de um povo que 
era dono dessa terra, que o projeto compreende isso, os meninos não 
entendem que os negros, que o nosso povo chegou lá na África, se jogou e 
disse assim... Eu vou pegar esses pretos e trazer. Não os meninos entendem 
que primeiro ciclo de economia desse país foi a agricultura e quem entendia 
a agricultura era o povo banto. E esse povo banto primeiro povo branco, 
porque ele que servia para a economia desse país. Quem detinha o saber da 
agricultura era o povo banto e que esse povo banto formou a primeira 
economia desse país, então o menino sabe que o povo dele não era aquele 
povo acorrentado ignorante ele tinha o saber da agricultura. Ele tinha o saber 
da agricultura, e que o saber lá da agricultura na África subsaariana existia 
um rei que as religiões chama esse rei de Ogun, uma religião do candomblé 
chama de Ogum, chamo apesar de candomblecista nessa escola. Ogun era 
um rei que entendia do forja do metal e o metal ao ser forjado se transformava 
em enxada foice, facão, inancinho e essas eram as ferramentas utilizadas para 
fazer as leiras dentro da agricultura e esse povo, o rei desse povo era o povo 
banto. Meu menino entende que a segunda economia desse país, para que 
esse país tornasse o que é ele necessitou do povo jeje. E para que ele fosse 
mais valioso o branco utilizava de minas, porque o povo jeje era quem detinha 
o poder e sabia da escavação. O povo jeje entende que ele podia escavar sem 
as minas caírem. E aí eu venho com Chico Rei, os meninos entendem quem é 
Chico Rei, o menino entende que seu povo sabia, lavrar, retirar da terra o 
ouro que é a segunda economia que sustentou esse país. E ai vem o terceiro 
ciclo do nosso país, que vem com a vinda da família real vem com o nosso 
povo yorubá, vem trazendo, vem com o povo que detinha o saber do alcorão 
que tava escrito aqui, que era o negro de ganho que sabia vender, que sabia 
o que estava escrito ali , que sabia fazer conta que lá em cima sabia fazer 
comercio com as Índias então o menino entende que seu povo contribuiu, 
construiu porque está lá no projeto pedagógico da escola. Então o professor 
aqui não vai para a sala de aula sem essa criança entender que o povo 
dele contribuiu e ai que vem a autoestima. Se eu sei que meu povo é 
construtor que eu vim de reinado, eu tenho autoestima. E essa 
autoestima faz com que eu aprenda temos o lugar de segunda de ensino 
do Nordeste. E primeira na Bahia. (Diretora da Escola Árvore Africana) 
 

Esse depoimento traduz os avanços que estamos construindo e quanto ainda temos para 
aprender sobre nossa cultura, sobre nossa história para desarticular os paradigmas instituídos 
na formação de nossos educandos. Hoje, observa-se o começo dessa premissa nos 
planejamentos escolares, nos referenciais curriculares, nas leis e diretrizes e nos PPP das 
instituições em análise. Das escolas em observação, essa diretora conseguiu expressar em sua 
fala os caminhos da teoria e da prática da execução da Lei nº 11.645/08 (BRASIL, 2009) no 
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cotidiano educacional, salientando a ressignificação formativa local. 
As abordagens atuais sobre processos de ensino decolonial, dialogam para que a 

formação de professores e suas práxis sejam ressignificadas, sistematizando uma ideologia 
própria, para a formação do corpo negro. Contudo, alguns encaminhamentos institucionais 
ainda invisibilizam as danças de motrizes africanas: 

 
Nós não estamos aqui achando que está tudo lindo, maravilhoso, infelizmente 
a gente não é contemplado com os materiais para desenvolver as 
apresentações e shows. Se a gente faz uma relação de materiais para as 
apresentações coreográficas nas escolas a gente não tem. (...)A educação não 
é só estar em sala de aula com os livros nas mãos, só recebemos livros alguns 
textos da cultura afro baiano, mas é só teoria... A gente não precisa só de 
teoria não...a gente precisa dos dois. Não adianta teorizar sem mostrar a 
realidade do mundo. Eu preciso dizer a esse aluno que ele está passando ali 
um pagodão, o paredão, mas que aquele ali é uma moda que se acaba. Mas 
quando ele vir o samba do recôncavo ele vai dizer ali é minha cultura, ela faz 
parte das minhas referências, faz parte da minha cultura, das raízes 
(Professor Policentrismo). 
 

Esse registro nos mostra as formas de expropriação do sistema pelo que nos é de 
direito. A elaboração da lei 11645/08 (BRASIL, 2009) que incita o reconhecimento da história 
africana e indígena, é necessária, para que ações como essa, sejam reavaliadas e reparadas, 
possibilitando a desarticulação do que nos está imposto diariamente pelos dispositivos sociais.  

Na Escola Caminho da Alegria, percebo mais um adendo sobre o nosso olhar ainda 
comungado pelo que nos foi legitimado como fundamental ao ensino de dança. A hierarquia 
existente entre as técnicas trabalhadas nos planejamentos escolares dos professores de dança 
revela a escolha da técnica de balé clássico como a mais indicada para estimular a preparação, 
percepção corporal e o condicionamento físico de seus alunos.  

 
Eu dou a técnica de balé clássico, eu fico uma maior parte do tempo 
por entender que o balé, não que as outras técnicas não ajudem, mas é 
mais fácil começar pelo balé. O entendimento corporal é facilitado pelo 
balé pra entrar em outras técnicas. Mas no meio do processo a gente 
vai jogando dança moderna, dança popular, afro.  Eu fico mais no 
condicionamento físico com o balé clássico pra ter uma maior 
facilidade pra desconstruir, pra chegarem outras técnicas de 
movimento com eles. Eu acredito que o balé clássico me ajude nisso 
(Professora Centro 1). 

 
Outro fator a ser considerado é que, na Escola Árvore Africana, o professor de afro 

revela preferir dar aula no foyer da escola para não quebrar os espelhos da sala de dança do 
clássico, já que a mesma é direcionada ao balé:  

 
[...] nós temos uma sala de balé, eu prefiro trabalhar chão em um ambiente 
mais amplo. Porque dali eu posso trabalhar capoeira, o maculelê e o samba 
de roda. Mas solto, na sala não dá. Ela é específica para o balé clássico, com 
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as barras. Quando quero trabalhar as barras o alongamento, eu subo, faço 
essa parceria com ela. Mas é a capoeira o maculelê e o samba de roda, eu 
prefiro fazer na área mesmo, fica mais solto. Ele vai rolar, tem coreografias 
mais fortes, pode quebrar o espelho (Professor Policentrismo). 

 
A ingenuidade na fala do professor revela o quão naturalizado internalizamos o 

processo de supremacia entre as técnicas legitimadas pelo sistema, conformando-se com o 
espaço de entrada da escola para acontecimento da sua aula, mesmo sofrendo com a falta de 
chão apropriado, acústica e espaço. 

Uma das falas mais marcantes para mim foi a da diretora da Escola Árvore Africana, 
em que a mesma reforça o poder do PPP criado por ela. Essa instituição foi um divisor na minha 
pesquisa, pois a presença de uma diretora como ela reafirma as conquistadas de um ensino para 
a decolonialidade, a saber que “é nesse sentido que a luta contra o colonialismo deve ser um 
ato corporal, um ato afetivo, um ato de comprometimento com a vida em sua diversidade e 
imanência” (RUFINO, 2017, p.14). 
 

[...] o menino dessa escola entende que eu aprendo sobre a minha história. E 
isso faz parte do meu dia a dia. A pesar da secretaria de educação mandar 
um livro onde eles contam, falam de fabulas, eu falo de mitos africanos. Eu 
sei que Loma é a rainha da beleza, e que Loma é careca. Eu sei falar de Bruna 
e a galinha da Angola, eu sei falar aos meninos que samba é uma oração e 
que se dança com o corpo e que mesmo minhas crianças evangélicas se 
reportarem a Bíblia, sabe que o rei David dançava, e que aquilo que o rei 
David dançava era uma oração. Tá lá na bíblia. Que semba é oração, é 
dançar com o corpo. E que dançar não é pecado. Que dançar não é coisa de 
mulherzinha, não é pecado. O rei David mesmo ele sendo cristão ele dançava. 
Então isso está no projeto, então quem está aqui, estuda, ensina e aprende. É 
uma dialética, isso se faz essa escola. (Diretora da Escola Árvore Africana) 

 
A transposição desse discurso ressignifica o processo de ensino aprendizagem local, 

soteropolitano, por desarticular o que o estruturalismo hierarquizou, legitimou como verídico, 
e indicada a formação de corpos homogeneizados para atender ao mercado do capital. Segundo 
Paulo Freire (2004), “os oprimidos imersos na realidade opressiva não possuem uma percepção 
clara de si mesmos enquanto sujeitos atuantes na sua própria realidade. O modelo de 
humanidade que os oprimidos conhecem é o da opressão. ” A percepção de como as instituições 
educacionais de Salvador vem se questionando e retroalimentando seus processos 
metodológicos de ensino para dança, destacam mais uma vez, a capital da Bahia, como o local 
que aspira para a transgressão e emancipação social. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A “Roma Negra” carrega esse título por ser a cidade com o maior índice de negros 

fora da África, revelando o legado expresso na: dança, música, canto, batuque e religião. Com 
todo seu pertencimento, atuação e vivacidade em cenário soteropolitano, as danças de motrizes 
africanas revelam avanços para seu reconhecimento e prática no espaço educacional de 
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Salvador/BA. 
Os levantamentos apontados elucidam como algumas escolas vêm transpondo suas 

práticas, não pretendendo generalizar as informações coletadas a todas instâncias educacionais 
em seus processos metodológicos. A intenção é vangloriar as potências encontradas nos 
planejamentos e projetos político pedagógico das escolas públicas para arte e ações de 
implementação de práticas decoloniais para o ensino de dança nas instituições soteropolitanas.   

Evidencio, assim, o que se pretende potencializar. Potencializar as ações dos 
movimentos sociais negros em prol de uma política afirmativa que priorize o reconhecimento 
da nossa história, da nossa dança. Empoderar a desmistificação de corpos legitimados pelos 
paradigmas do sistema e dar sentido à negritude para formação de sujeitos em lócus de 
aprendizagem e afirmação identitária.  

Este artigo é um grito para a desestabilização e desarticulação das invisibilidades 
que nos acometem cotidianamente. Precisamos desestabilizar para deixar de sermos alvo. 
Somos alvo nas abordagens policiais nos presídios, no bullying, nos desprivilégios econômicos, 
nos assaltos, tráficos, na violência, no assassinato de Marielle, somos alvo na rua, na 
mendicância, nos orfanatos. SOMOS ALVOS DO SISTEMA. 
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2.3 GT: ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA DANÇA 
 
2.3.1 PALESTRA 

 
 
 
 

BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DO BALLET CLÁSSICO  
EM TEMPO DE PANDEMIA 

 
 

Keila Rejane Lopes de Barros*  
Fábrica de Artes  

 
Tatiana Lima Boletini** 

Doutoranda em Ciência do esporte -UFMG 
 

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo, trazer uma percepção mais aguçada e um olhar 
mais amplo quanto aos benefícios da prática do ballet para crianças em tempos de pandemia. 
A pergunta articuladora da pesquisa é a percepção dos pais/responsáveis por meninas que 
fazem o ballet clássico no modo on-line, em decorrência ao isolamento ocasionado pela 
COVID-19, suas percepções se a atividade tem beneficiado as suas filhas neste tempo, assim 
como foi a adaptação deste formato de aula. A amostra é composta por pais de seis crianças 
com idades de 5 a 8 anos. Para coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada, 
que aconteceu de forma on-line, a qual foram realizadas duas perguntas para os pais. Dos 
resultados, é ressaltado que para os pais/responsáveis, as aulas ajudaram a manter a rotina, 
que tem gerado disciplina e prática de atividade física, trouxe interação com colegas de turma 
e a professora, todos os pontos percebidos, ajudaram as alunas superarem melhor este tempo 
de isolamento. Sobre a adaptação nas aulas on-line 83% foi de fácil adaptação e para 17% a 
adaptação foi difícil. Quanto a importância das aulas para as alunas, 67% das alunas as aulas 
têm sido de extrema importância e 33% as aulas têm sido importantes.  
PALAVRAS-CHAVES: Pandemia. Percepção. Ballet Clássico 
 

 
ABSTRACT: This article aims to bring a sharper perception and a broader look at the 
benefits of ballet practice for children in pandemic times. The articulating question of the 
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research is the perception of parents / guardians for girls who do classical ballet in online 
mode, due to the isolation caused by COVID-19, their perceptions if the activity has benefited 
their daughters at this time, as was the adaptation of this lecture format. The sample consists 
of parents of six children aged 5 to 8 years. For data collection, a semi-structured interview 
was conducted, which took place online, in which two questions were asked to the 
parents.From the results, it is highlighted that for the parents / guardians, the classes helped to 
maintain the routine, which has generated discipline and the practice of the activity, brought 
interaction with classmates and the teacher, all the perceived points, helped the students 
overcome better this isolation time.About adaptation in online classes 83% was easy to adapt 
and for 17% adaptation was difficult. As for the importance of classes for students, to 67% of 
students have been extremely important and to 33% have been important. 
KEYWORDS: Pandemic. Perception. Classic ballet 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Em qualquer civilização é percebido que uma das manifestações humanas mais 
antigas é a dança, sendo possível conhecer hábitos de uma sociedade somente analisando a 
história da dança inserida nesta (GRANDO e HONRATO, 2008). O indivíduo que a prática, 
desenvolve os aspectos sociais, motores e cognitivos em seu corpo, adquirindo uma formação 
integral (MACUCO e TEIXEIRA, 2011). Ao mesmo tempo em que a dança é movimentos 
soltos e despreocupados, ela ganha formas exatas, passos elaborados, coreografia, e quem a 
executa ganha ordem, exatidão, juntamente com a arte (LAZIER e BARBOSA, 2011). 
Quando em contato com a arte, a relação com o mundo torna-se mais flexível e com a 
orientação do futuro mais significativa, principalmente a dança que é uma das formas de arte 
(LACERDA e GONÇALVES, 2009). 

Educar por meio da arte usando a dança, tem o objetivo de desenvolver o ser e a 
expressão do indivíduo (FERRARI, 1999; MAZZILLI et al.,2019). Quando a dança é 
aplicada adequadamente, de forma pedagógica, vira uma importante ferramenta educacional, 
melhorando o aprendizado do aluno (MONTEIRO, SANTOS e VARGAS, 2010), favorecendo 
e capacitando a criança a criar (FREIRE, 2001), cooperando para que a corporeidade deste 
seja resgatada (RANGEL, 1996). Dentro da arte educação os movimentos perfeitos e corretos 
não são prioridade, e sim comunicação e uma forma de expressão, o qual trará muitos 
benefícios a quem o pratica (SCARPATO, 2001).  

A dança quando trabalhada com ludicidade, traz muitos benefícios para o aluno 
como, melhor capacidade de se relacionar, ficam mais tolerantes, ousam mais, não tem medo 
de mudanças, melhoram o raciocínio (FALSARELLA e AMORIM, 2008; EÇA, 2010). Ela é 
uma atividade que também abrange a ação psicológica na vida da criança, buscando sempre 
melhorar o comportamento desta (SANTOS, LUCAREVSKI e SILVA, 2005). A dança atua 
também, na autoestima e em uma aceitação pessoal. Sendo assim, o aluno ganha uma 
qualidade de vida melhor (MALLMANN e BARRETO, 2010). 

As aulas de dança é um meio de expressão importante na vida das crianças (DIAS, 
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SANTOS e MACEDO, 2011), ela dá uma clareza dos papéis no convívio social, tornando o 
trabalho em grupo mais fácil (MACARA, SOUZA e MINATTI, 2011). A contribuição da 
dança alcança a criança como indivíduo ou como cidadão, abrangendo aspectos fundamentais 
para esta (BARRETO, 1998), na educação escolar a dança como arte simboliza uma 
disciplina de expressão, trazendo o autoconhecimento e muitos outros benefícios para quem o 
pratica (FERREIRA, 2009). 

Considerando a relevância que tem a arte e a atividade física, no caso aqui a dança 
na vida de uma criança, assim como os benefícios que ela traz. Pontuando como justificativa 
em se estudar esta temática, parte da necessidade de explorar e conhecer como está sendo 
abordada a dança para o público infantil. Tendo em vista que, em decorrência da pandemia da 
COVID-19, a qual trouxe o isolamento social como necessário para evitar a proliferação do 
vírus, havendo assim uma grande mudança na forma de ensino de uma maneira geral, 
atingindo em todas as esferas educacionais esta ressignificação.  

O objetivo é observar a percepção dos pais sobre a importância das aulas de dança 
on-line e como foi a adaptação desta modalidade de aula, durante o período da pandemia da 
COVID-19. Tem como objetivo específico, discutir os benefícios que esta trouxe no momento 
de isolamento social, na vida destas crianças. 

 
     
1 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
1.1 Amostra 

 
Trata-se de um estudo de caso, com uma análise qualitativa, situado na região de 

Belo Horizonte. A amostra de conveniência caracterizou-se por sujeitos que quiseram de livre 
espontânea vontade participar neste projeto, nomeadamente, os pais dos alunos. Assim sendo 
N=8 alunos, os quais foram selecionados uma amostra de N=6 alunos, por atenderem alguns 
critérios de inclusão: participar regularmente das aulas de forma on-line, faixa etária entre 5 a 
8 anos, e serem alunos que já participavam das aulas de forma presencial, antes do período de 
pandemia. 

 
1.2 Procedimentos 

  
Como instrumento de pesquisa utilizamos a entrevista semiestruturada, a qual 

foram realizadas duas perguntas para os pais as quais são: 
Qual a importância das aulas de dança no tempo de isolamento para sua filha? 
Como foi a adaptação das aulas on-line para sua filha? 
No que refere aos aspectos éticos, as avaliações não tinham nenhum dado que 

identificasse os indivíduos e que lhe causasse constrangimento ao responder, conforme 
descrito acima.  

A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2020 e se deu por meio de 
formulário eletrônico do Google. Os pais foram abordados pela professora através de 
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WhatsApp, onde foi explicado o propósito da pesquisa, assim que estes aceitaram participar, 
foi mandado o formulário.  

A análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo: 
1) Leitura geral do material coletado (entrevistas e documentos);  
2) Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro 

referencial teórico e as indicações trazidas pela leitura geral; 
3) Recorte do material, em unidades. 
 Pois, os limites dos conteúdos explícitos e latentes de mensagens devem ser 

colocados como pontos de partida para compreensão e não como intermédios para 
legitimação de pressupostos (Korth, 2002). 

 Assim, a fim de evitar induções em coletas de material que, não raro, podem se 
desdobrar em ilações de análise comprometidas (Miller, 2004), foi utilizado o recurso das 
Nuvens de Palavras como artifício suplementar à análise de conteúdos que oferece 
distanciamento suficiente ao escrutínio isento conjugado ao envolvimento do pesquisador 
com proferimentos que, na perspectiva das narrativas, configurariam discursos e novos 
sentidos. Finalizando assim com quadros conceituais úteis à síntese, sistematização e 
compreensão enriquecida de um conjunto de ideias que poderiam subsidiar proposições. 

Nuvens de palavras (NP) são recursos gráficos que representam frequências de 
termos em hipertextos. São imagens compostas de palavras utilizadas em um texto nas quais o 
tamanho de cada palavra indica sua frequência ou importância. Mais recentemente, e 
transcendendo ao seu mero apelo ilustrativo, as NP tem sido consideradas uma opção à 
análise de textos e na disseminação de resultados de pesquisas de abordagem qualitativa. 
Acrescentam clareza e transparência na comunicação de ideias, revelando padrões 
interessantes a análises posteriores (Surveygizmo, 2017). 

A amostra é composta por seis alunas de ballet da Fábrica de Artes, uma Fundação 
de Artes em Belo Horizonte em 2020, durante a pandemia. Com idades entre 5 a 8 anos.  

 
 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A percepção dos pais/responsáveis, trouxe os seguintes relatos: que as aulas 
ajudaram a manter a rotina, gerou disciplina, conseguiu manter a prática de atividade física, 
trouxe interação com colegas de turma e a professora, todos os pontos percebidos, ajudaram 
as alunas a superarem melhor este tempo de isolamento.  

Sobre a adaptação nas aulas on-line 83% foi de fácil adaptação e para 17% a 
adaptação foi difícil.  

Quanto a importância das aulas para as alunas, 67% das alunas as aulas têm sido 
de extrema importância e 33% as aulas têm sido importantes. Nenhum dos pais relataram que 
as aulas não tiveram influência e que tem sido bom. 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

220 

 
 

GRÁFICO1: PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS AULAS DE DANÇA NO 
TEMPO DE ISOLAMENTO 

FONTE: Gráfico elaborado pelas próprias autoras 
 

Ao realizar a análise de conteúdo foi verificado que as palavras mais 
acentuadas pelos pais foram atividade física e disciplina. 

 

 
 

FIGURA 1: PALAVRAS QUE MAIS RESSALTARAM, QUANDO RELATADO PELOS PAIS A 
IMPORTÂNCIA DAS AULAS DE BALLET EM TEMPO DE ISOLAMENTO. 

FONTE: Gráfico elaborado pelas próprias autoras 
 

Em relação a disciplina: o não movimento sempre esteve condicionado a 
disciplina. As crianças que não se moviam eram elas que eram as educadas. Isto é uma 
herança da escola-militar da primeira metade do século XX (STRAZZACAPPA M, 2001). 
Logicamente não estamos falando desta disciplina que tem um conceito cultural de uma 
época, mas sim ao fato do aluno saber o momento certo para cada atitude. Neste processo, 
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desenvolver a escuta da criança é essencial. A falta da criança entender e seguir regras ou 
combinados, pode afetá-la em sua fase adulta e na sua vida pessoal. Esta disciplina adquirida 
e trabalhada na infância vai potencializar para que em um futuro ela alcance os seus objetivos 
pessoais e também a não disciplina pode afetar ela com o outro, não sabendo se posicionar 
diante das pessoas e situações.   

Já a atividade física como citada pelos pais, se demonstra na vida das crianças 
como uma atividade fundamental, ela atua no aspecto físico, psicológico e mental. Segundo 
Bois (2005), a prática da atividade física pode causar, sensação de bem-estar, aceitação e 
aumentar a autoestima. Importante ressaltar que as crianças precisam de apoio fornecido pela 
família, para manter a prática da atividade. A atividade física é considerada uma ferramenta 
importante, recomendado para a população em geral para a melhoria da saúde. Assim sendo 
ela é importante não só para o desenvolvimento humano, mas também para o tempo de 
isolamento social, melhorando assim a qualidade de vida.  Vale ressaltar a percepção dos pais 
em relação a rotina da criança: “Ajuda a manter a rotina, a disciplina e a prática de atividade 
física” 

Segundo Mantagute (2008), a rotina auxilia na tranquilidade, devido as repetições 
de ações, pois ela dá estabilidade e segurança ao sujeito, sinalizando a criança o que irá 
acontecer, diminuindo assim a ansiedade (MANTAGUTE, 2008). Na relação tempo/espaço, 
traz a possibilidade que a criança se oriente dentro deste, trazendo o reconhecimento do seu 
andamento. 

Em tempos de isolamento uma estratégia indicada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) é a importância da rotina, mesmo que exista a necessidade em adaptação. Traz 
com ela a promoção do bem-estar psicológico, prevenindo possíveis transtornos emocionais 
(Lima, et al., 2020).  

 Outra observação não menos importante foi a citação da sociabilização da criança 
neste período: ‘As aulas merecem um destaque importante pois propiciam o inteiramento da 
criança com as coleguinhas e professora mesmo a distância.” 

Socialização: A socialização é importante para a construção da identidade do 
sujeito, sendo a construção do ser social. Está além dos conteúdos programáticos, traz um 
aprendizado que não está incluso nos livros. Em um ensino remoto a socialização se adapta 
em uma experiência em grupo, desenvolvendo o partilhar de pensamentos, o que gera 
oportunidade de aprendizagem também. 

O ensino de educação a distância no Brasil, de acordo com a Associação 
Brasileira de Ensino a Distância (ABED), começou em 1904. Onde foi encontrado um curso 
de datilografia por correspondência, em um anúncio nos classificados (ABED, 2011).   

Apesar da educação a distância, não ser algo novo. Pode-se pontuar que o tempo 
de pandemia, COVID-19, trouxe para a educação, uma ressignificação, nunca antes 
imaginada. Quando falamos sobre o ensino da dança, não tínhamos relatos até então dela ser 
feita e aceita, da forma que estamos experienciando hoje.      

 Estudos mostram que quando o ballet é executado na vida da criança, as 
emoções, a imagem corporal, devem ser atividades exploradas nas aulas (CAVALLO, 2012). 
Com a compreensão dos movimentos dados em aula, a dança permite que o aluno leve para 
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sua vida diária, sempre melhorando sua autoimagem (CALIL e SANTOS e BRAGA, 
LABRONICI, 2007). É fundamental o papel do professor neste trabalho, permitindo que o 
aluno desenvolva suas habilidades, sua personalidade, seu comportamento (CAVAZIN, 2010), 
o processo cognitivo tem uma grande intervenção positiva com a dança, pois ela é uma arte 
geradora de emoções, e isto gera um reflexo benéfico no motor como um todo, como o 
equilíbrio corpóreo e estático e a orientação espacial (MACHADO, 2010).  

Constatando a importância do ballet na vida da criança, é relevante salientar que o 
clima socioemocional coopera no ensino aprendizagem, este que na atual situação de 
isolamento, devido a sala de aula ser em casa na atualidade, envolve todo ambiente familiar 
em sua relevância. Criando assim, uma nova rotina da família. 

Constituir crianças integradas ao local que estão inseridas, éticas, socializadas e 
críticas, isto é considerado a ação de educar, indo além do processo de ensino-aprendizagem 
(BORSA, 2007). As maiores instituições sociais no quesito socialização, estão na família e na 
escola. Grande parte das relações afetivas, identidade pessoais e habilidade de situações 
sociais, acontece na escola (MACHADO, 2010), portanto assim como em sala de aula este 
novo modelo de ensino, também é relevante no desenvolvimento da criança, assim como 
relatado pelos pais/responsáveis.   

Ainda segundo Friedrich (2001) pode-se afirmar que a dança como processo 
educacional pode contribuir para o aprimoramento das habilidades básicas, dos padrões 
fundamentais do movimento, no desenvolvimento das potencialidades humanas e sua relação 
com o mundo. 

Sabendo-se que a dança contribui para o aprimoramento humano melhorando no 
indivíduo habilidades básicas, o motor infantil e sua saúde se beneficiará com o seu ensino 
(SILVA e SILVA, 2012), mesmo que seja de forma remota, ensino que os professores 
precisaram responder à uma adaptação e transformação rápida, pelo momento que foram 
impostos, devido a COVID-19. 
 
 
CONCLUSÕES 
 

Através deste estudo fica claro a importância do trabalho da dança, na vida das 
crianças, neste tempo de pandemia.  

Assim como nos relatos dos pais, fica registrado que as aulas de dança 
transcenderam a sala de aula, mesmo que de forma on-line. Proporcionando maior qualidade 
de vida para os alunos, ficando perceptível que houve um crescimento no aspecto cognitivo, 
de disciplina, trouxe interação com os colegas, cooperou trazendo rotina e constância na 
prática de atividade física, gerando assim desafios e ocasionando descontração neste momento 
de pandemia.  

Estes relatos só endossam o que os estudos científicos mostram, sobre a relevância 
de se praticar uma atividade física e os benefícios que ela proporciona. Assim o educador 
necessita buscar ferramentas para trazer uma atividade corporal inteligente, dinâmica e eficaz, 
sabendo que o ballet contem estas características dentro das suas atividades, portanto além de 
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somar a dinâmica corporal, venha minimizar ou até mesmo aplacar os problemas que 
enfrentamos hoje, os quais o isolamento tem trazido. 

A responsabilidade que temos de trazer uma educação integral através da dança, 
vai além do que estávamos habituados, nos revela que por intermédio dos novos desafios que 
surgiram devido a pandemia, que temos um novo e rico caminho a ser percorrido. Caminho 
este que ultrapassa a sala de aula, proporcionando ao sujeito que a pratica muitos benefícios e 
ao sujeito que a ensina a responsabilidade de trazer o conteúdo com a mesma intensidade e 
compromisso de quem está em aulas presenciais.    
 
 
REFERÊNCIAS  
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, 229p 
 
BILÓRIA J.F e METZNER A.C., A importância da rotina na educação infantil. Revista fafibe 
on-line, ano VI, n.6, nov. 2013, p.1–7. Disponível em: [link] acesso on-line 18/10/20 
 
BORSA, JC, O Papel da Escola no Processo de Socialização Infantil. Psicologia.com.pt – 
2007. Disponível em: [link] acesso on-line 27/12/2012. 
 
BRANDL C.E.H., A consciência corporal na perspectiva da educação física. Revista 
unioeste, v.1, n.2, p. 51-66, junho 2000. Disponível em: [link] acesso on-line14/06/18 
 
BROUGÈRE, G., A criança e a cultura lúdica. Revista da Faculdade de Educação -
 vol.24 n.2 São Paulo July/Dec. 1998. Disponível em: [link] acesso on-line 27/12/2012. 
 
CALIL, R.S., SANTOS, T.A.B.P., BRAGA, D.M., LABRONICI, R.H.D.D., Reabilitação por 
meio da dança: uma proposta fisioterapêutica em pacientes com sequelas de AVC. Revista 
neurociências – v.15, n.3, 2007. Disponível em: [link] acesso on-line 25/12/2012. 
 
CAVALLO, P. R., O Ballet clássico e a psicomotricidade: uma nova proposta de ensino da 
dança. Biblioteca avm-faculdade integrada, 2016 [link] acesso on-line 18/12/2012  
 
CAVAZIN, C.R., A dança na aprendizagem. Educadores dia a dia – 2010. Disponível em: 
[link] acesso on-line 26/12/2012. 
 
DELGADO A.C.C. e MÜLLER F., Sociologia da infância: pesquisa com crianças. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, maio-ago. 2005. Disponível em: [link] acesso on-
line 18/10/20  
 

http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/sumario/28/11122013185355.pdf
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0351.pdf
http://e-revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica/article/viewFile/1773/1425
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-25551998000200007&script=sci_arttext&tlng=e!n
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2007/RN%2015%2003/Pages%20from%20RN%2015%2003-5.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Arte/artigos/danca_aprend.pdf
https://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a02v2691


 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

224 

DIAS, L. N., SANTOS, L. L. M. e MACEDO, F. O., As contribuições de um projeto de dança 
para as mudanças do comportamento social de crianças e adolescentes. Fiep bulletin – v.81 - 
Special Edition - ARTICLE I – 2011. Disponível em: [link] acesso on-line 25/10/2011.  
 
DUTRA J.L.C., CARVALHO N.C.C. E SARAIVA T.A.R., Os efeitos da pandemia de Covid-
19 na saúde mental das crianças. Pedagogia em ação, Belo Horizonte, v.13, n. 1, 1 sem. 
2020. Disponível em: [link] acesso on-line 21/10/20 
 
EÇA, T. T. P., Educação através da arte para um futuro sustentável. Cad. 
Cedes v.30 n.80 Campinas jan./abr. 2010. Disponível em: [link] acesso on-line 18/10/2011. 
 
FALSARELLA, A. P., AMORIM, D. B., A importância da dança no desenvolvimento 
psicomotor de crianças e adolescentes. Conexões: Revista da Faculdade de Educação Física 
da UNICAMP, Campinas, v. 6, ed. especial, p. 306-317, jul. 2008 
ISSN: 1983 – 9030. Disponível em: [link] acesso on-line 11/10/2011.  
 
FERRARI, M. G. B, A dança das crianças: experiência de ensino de dança para crianças 
socialmente desfavorecidas. Biblioteca digital da unicamp – Campinas, SP: [s.n], 1999. 
Disponível em: [link] acesso on-line 11/10/2011.  
 
FERREIRA, S. S., Dança na escola: um processo de criação. Biblioteca digital da unicamp 
– Campinas, SP: [s.n], 2009. Disponível em: [link] acesso on-line 30/10/2011.  
 
FREIRE, I. M., Dança-educação: o corpo e o movimento no espaço do conhecimento. Cad. 
CEDES v.21 n.53 Campinas abr. 2001. Disponível em: [link] acesso on-line 11/10/2011.  
 
GRANDO, D., HONRATO, I.C.R. O ensino do conteúdo dança na 5ª e 6ª série do ensino 
fundamental a partir da dança folclórica e da dança de rua. Motrivivência Ano XX, n. 31, p. 
99-114, Dez.-2008. Disponível em: [link] acesso on-line 02/10/2011.  
 
HONORATO H.G. e MARCELINO A.C.K.B., A arte de ensinar e a pandemia covid-19: a 
visão dos professores. REDE – Revista Diálogos em Educação, v. 1, n. 1, janeiro-junho 
2020. Disponível em: [link] acesso on-line 18/10/20 
 
LACERDA, T., GONÇALVES, E. Educação estética, dança e desporto na escola. Rev. Port. 
Cien. Desp., jan. 2009, vol.9, no.1, p.105-114. ISSN 1645-0523. Disponível em: [link] acesso 
on-line 02/10/2011.  
 
LAZIER, T. R., BARBOSA, R. D. Caracterização dos bailarinos participantes do 28º festival 
de dança de joinville 2010. Fiep bulletin – V.81 - Special Edition - ARTICLE I – 2011. 
Disponível em: [link] acesso on-line 02/10/2011. 
 

http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/view/254
http://200.229.32.43/index.php/pedagogiacao/article/view/23772
http://200.229.32.43/index.php/pedagogiacao/article/view/23772
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622010000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://polaris.bc.unicamp.br/seer/fef/include/getdoc.php?id=1456&article=311&mode=pdf%20%20
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000188914
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000469768
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622001000100003&lng=pt&nrm=iso
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/14115/12958
http://www.faculdadeanicuns.edu.br/ojs/index.php/revistadialogosemeducacao/article/view/39/18
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/rpcd/v9n1/v9n1a10.pdf
http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/view/94


 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

225 

LIMA JUNIOR L.C., Alimentação Saudável e Exercícios Físicos em Meio à pandemia da 
covid-19. Boletim de conjuntura, v.3, n.9, 2020. Disponível em: [link] acesso on-line 
18/10/20 
 
MACARA, A., SOUZA, M. A. C., MINATTI, T. O., Auto-estima de praticantes de dança 
parafolclórica e de dança de salão de competição. Fiep bulletin – V.81 - Special Edition - 
ARTICLE II – 2011. Disponível em: [link] acesso on-line 25/10/2011.  
 
MACHADO, L.T.A., A dançaterapia melhora a qualidade de vida e a função neuromuscular 
de indivíduos com transtornos neuromotores. Biblioteca ufs – 2010.Disponível em: [link] 
31/12/12. 
 
MACHADO, Q.D.Z., Socializar brincando: uma experiência prática na educação infantil. 
Lume-ufrgs – 2007. Disponível em: [link] acesso on-line 27/12/2012. 
 
MACUCO, E. C., TEIXEIRA, K. C. A dança e sua influência sobre as habilidades sociais da 
criança na idade escolar. Fiep bulletin – v.81 - Special Edition - Article II – 2011. Disponível 
em: [link]  acesso on-line 02/10/2011. 
 
MALLMANN M, L. C., BARRETO S. J., A dança e seus efeitos no desenvolvimento das 
inteligências múltiplas da criança. Dia a dia educação – Governo do Estado do Paraná. 
Disponível em: [link] acesso on-line 25/10/2001. 
 
MAZZILLI, Natália; MASCIOLI, Suselaine Aparecida Zaniolo. O ensino da cultura indígena 
na educação básica por meio da dança. Revista Eletrônica da Educação, 2019, 2.2: 15-27. 
 
MILLER J, Glassner B. (2004). The “inside” and the “outside”: Finding realities in 
interviews. In Silverman D.Qualitative Research: Theory, Methods and Practice (2ª ed) 
London: Sage Publications, p.125-39. 
 
MONTEIRO, L. A. C., SANTOS, M. L. B. D., VARGAS, A. L. D. S, “Cidadãos dançantes”: 
o corpo como projeto comunitário relato de uma experiência na periferia do brasil e do 
mundo. Fiep bulletin – v.80 - Special Edition - ARTICLE I – 2010. Disponível em: [link] 
acesso on-line 11/10/2011. 
 
MOREIRA J.A., HENRIQUES S., BARROS D., GOULÃO M.F. e CAEIRO D., Educação 
digital em rede: Princípios para o design pedagógico em tempos de pandemia. Universidade 
Aberta Lisboa – 2020. Disponível em:  [link] acesso on-line 21/10/20 
 
PASINI C.G.D., CARVALHO E. E ALMEIDA L.H.C., A educação híbrida em tempos de 
pandemia: algumas considerações. OSE – Observatório Socioeconômico da Covid-19 – 
2020. Disponível em: [link]acesso on-line 18/10/2020 

https://revista.ufrr.br/boca/article/view/LimaJunior/3080
http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/view/365
http://bdtd.ufs.br/tde_arquivos/15/TDE-2010-07-07T110759Z-287/Publico/LAVINIA_TEIXEIRA_AGUIAR_MACHADO.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/36506/000818134.pdf?sequence=1
http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/view/404
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_01/singlefile.php?cid=33&lid=5686
http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/view/989
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2020/06/Textos-para-Discussao-09-Educacao-Hibrida-em-Tempos-de-Pandemia.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2020/06/Textos-para-Discussao-09-Educacao-Hibrida-em-Tempos-de-Pandemia.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2020/06/Textos-para-Discussao-09-Educacao-Hibrida-em-Tempos-de-Pandemia.pdf


 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

226 

 
RANGEL, N. B. C., A disciplina dança nos cursos de educação física (licenciatura): o seu 
desvelar na visão do graduando. Biblioteca digital da unicamp – Campinas, SP: [s.n], 1996. 
Disponível em: [link] acesso on-line 11/10/2011  
 
RIBEIRO E.G., SOUZA E.L., NOGUEIRA J.O. E ELER R., Saúde mental na perspectiva do 
enfrentamento à covid -19: manejo das consequências relacionadas ao isolamento social. Rev. 
Enfermagem e saúde coletiva, v.5, n.1, 2020. Disponível em: [link] acesso on-line 18/10/20 
 
ROJAS, J. e SERPE, E.C.O. Formação lúdica e interdisciplinar do professor de artes da 
infância: Fios de reflexões em desafios pensantes. Congresso nacional de educação – 
educere – 2011. Disponível em: [link] acesso on-line 27/12/2012. 
 
SCARPATO, M. T. Dança educativa: um fato em escolas de são paulo. Cad. 
CEDES v.21 n.53 Campinas abr. 2001. Disponível em: [link] acesso on-line 18/10/2011. 
 
SILVA, N.K e SILVA, N.K.. Ensino-aprendizagem do balé clássico fundamentado na aptidão 
motora. Anais do II congresso nacional de pesquisadores em dança – anda – 2012. 
Disponível em: [link] acesso on-line 27/12/2012. 
 
SANTOS, J.T., LUCAREVSKI, J.A. e SILVA, R.M. Dança na escola: benefícios e 
contribuições na fase pré-escolar. Psicologia.com.pt – 2005. Disponível em: [link] acesso on-
line 26/12/2012. 
 
STRAZZACAPPA, M., A educação e a fábrica de corpos: a dança na escola. Caderno cedes, 
ano XXI, n 69 o 53, abril-2001. Disponível em: [link] acesso on-line14/06/18 
 
SILVA P.V.C. E COSTA JR. A.L., Efeitos da atividade física para a saúde de crianças e 
adolescentes. Psicol. Argum., v. 29, n. 64, p. 41-50 jan.-mar., 2011. Disponível em: [link] 
acesso on-line 18/10/20. 
 
 
Link da Palestra: https://youtu.be/6ji1IHf--hs 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000120875
https://www.revesc.org/index.php/revesc/article/view/59/68
http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/6040_3685.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622001000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.portalanda.org.br/anais_2012/1/PAINEIS/NAYARA-NAYAMA.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Arte/artigos/danca_pre_escola.pdf
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/32365/1/S0101-32622001000100005.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/20614/1/ARTIGO_EfeitosAtividadeFisica.pdf
https://youtu.be/6ji1IHf--hs


 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

227 

2.3.2 COMUNICAÇÕES ORAIS 
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo refletir sobre as possíveis relações que se dão entre 
os temas: corpo, cidade e experiência. As problematizações a partir desses conceitos serão 
feitas tomando como ponto de partida o ato de se deslocar pela cidade. Para isso foi feita uma 
“Flânerie” bibliográfica, inspirada pela figura do Flâneur de Baudelaire, que se trata de uma 
busca por conceitos que relacionam o corpo com o seu entorno, no caso a cidade, com 
destaque àquela que se formou após os processos de industrialização. Ao se deslocar pela 
cidade os corpos marcam e são marcados por esses trajetos. Marcas essas que podem ser 
influenciadas pelo fenômeno da diminuição da Experiência que na contemporaneidade se 
relacionam ao tempo cada vez mais escasso e cada vez mais acelerado. A Cidade que vem 
sendo tratada como mercadoria se relaciona ao fenômeno da espetacularização, onde a 
principal característica é a padronização dos espaços. Padronização essa que ao ser analisada 
no contexto da Cultura de Massa atende ao objetivo de grupos que tem como intuito vender a 
cidade de alguma forma. Ao final desse trabalho serão propostas formas de resistência à 
diminuição da experiência e ao processo de espetacularização, com destaque à dança que 
utiliza a cidade como palco, como cenário e como temática da expressão. 
PALAVRAS-CHAVE: Vida Urbana. Corporeidade. Educação Física. Experiência. 
 
 
ABSTRACT: The article aims to reflect about the relations between the following themes: 
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body, city and Communicable Experience. Our reflections from these concepts took as a 
starting point the act of moving around the city. For this purpose, we conducted a 
bibliographic “Flânerie”, inspired by the Boudelaire's figure of Flâneur, which is a search for 
concepts that relate the body to its surroundings, in this case, the city, especially that one 
formed after the industrialization process. When moving around the city, bodies mark and are 
marked by these paths. These marks may be influenced by the phenomenon of diminished 
Communicable Experience, which in contemporary times are related to the scarcity and 
acceleration of time. The City that has been treated as a commodity is related to the 
phenomenon of the city's spectacularization, that the main characteristic is the standardization 
of spaces. This standardization when analyzed in the context of Mass Culture meets the goals 
of groups that aim to sell the city in some way. In the final considerations, we present 
proposals of resistance to the decrease of Communicable Experience and to the process of 
spectacularization, emphasizing the dance that uses the city as a stage, scenario, and theme of 
expression. 
KEYWORDS: Urban life. Corporeality. Physical Education. Communicable Experience. 
  
  
INTRODUÇÃO 
 

Esse artigo surgiu das interlocuções no interior do Grupo de Pesquisa CIVITAS: 
CORPO, CIDADE E PRÁTICAS SOCIAIS e se propõe a responder quais os possíveis 
diálogos entre as questões da cidade, do corpo e da experiência dos sujeitos. O objetivo será 
relacionar os temas corpo e cidade a partir da ótica dos deslocamentos urbanos dos sujeitos, 
estes últimos tomados como delimitação da investigação.  

Para isso será utilizada uma metodologia inspirada na figura do Flâneur, que na 
obra de Baudelaire e analisada por Benjamin (1985) representa alguém que caminha pela 
cidade com uma certa ociosidade, fora da norma estabelecida. Vaz (2006) destaca o Flâneur 
como uma “figura literária e metodológica”, onde através do desvio se procura entender a 
norma. Com essa inspiração será feita uma “flânerie”, uma prática derivada da figura do 
Flâneur, através das produções que dialogam corpo, cidade e experiência, tomando como eixo 
o ato se deslocar pela cidade. Será feito um levantamento da literatura acerca dos temas corpo, 
cidade e experiência e serão correlacionados os conceitos e ideias encontrados para produzir 
sínteses acerca da problemática da pesquisa. 

Para isso, levantaremos as questões relacionadas ao deslocamento pela cidade, 
como uma forma de apropriação da mesma feita pelo sujeito, para então, a partir da figura do 
Flâneur, promover o diálogo ao conceito de Experiência. A velocidade das transformações 
também será problematizada a partir das relações com a cidade. A partir da apresentação 
desses conceitos, abordaremos o fenômeno da espetacularização da cidade, elemento 
fundamental de conformação dessas relações, e a proliferação dos “não-lugares” como 
resultante das mesmas.  

Em seguida, abordaremos o conceito de corpografias urbanas relacionando corpo 
e cidade, como uma forma de resistência ao processo de espetacularização da cidade. Ao final 
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relacionaremos a dança e a arte como algumas formas de resistência à diminuição da 
Experiência.  

 
 
 1  CAMINHANDO PELA CIDADE: PENSANDO AS RELAÇÕES ENTRE CORPO E 

PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO  
 

Podemos pensar que um corpo não é unicamente um organismo. O corpo é mais 
que um conjunto de órgãos, ossos e músculos. O corpo também são as intervenções que 
fazemos nele, os sentidos que incorporamos a ele, os gestos que são realizados por ele, e tudo 
que se relaciona a ele. Um corpo é uma trama de possibilidades. Para essa análise trazemos  o 
antropólogo David Le Breton, que afirma que “do corpo nascem e se propagam as 
significações que fundamentam a existência individual e coletiva” (LE BRETON, 1953, p. 7). 
O corpo é o eixo da relação com o mundo, pois é através dele que os sentidos são 
continuamente produzidos, promovendo, dessa forma, a existência do ser humano. O corpo 
existe através da totalidade dos elementos que o compõem, sendo esses elementos sociais e 
físicos. 

Dessa forma os corpos podem se relacionar com a cidade a partir do seu 
movimento dentro do seu espaço urbano. Benjamin (1989) analisando a obra de Baudelaire, 
traz a figura do flâneur que é visto como alguém que se afasta da norma estabelecida. Ele 
precisa de espaço livre e não quer perder sua privacidade. O flâneur não caminha com 
intenção de chegar a algum lugar, ele se desloca ostentando uma ociosidade provocativa, se 
relacionando com o tempo e o espaço de forma despreocupada. Por outro lado, em oposição à 
figura do flâneur, Benjamin (1989) traz a figura do homem da multidão, presente na obra de 
Edgar Alan Poe. Este Homem na Multidão é treinado para reagir e não para viver. No homem 
da multidão “o comportamento tranquilo cedeu lugar ao maníaco” (BENJAMIN, 1989, p. 
121). Analisando esta figura podemos concluir que o mesmo não experimenta a cidade, 
apenas se orienta por ela. Ao contrário do homem da multidão, o flâneur se desloca pela 
cidade sendo “tocado” pela Experiência: ele se apropria da cidade em cada detalhe. 

Levando em consideração o fato do flâneur se relacionar com a cidade enquanto 
Experiência e o homem da multidão como Vivência, trataremos a seguir desses conceitos. 
Benjamin (1987) destaca que a Experiência (Erfarhüng), tem sua forma manifesta na prática 
da narração, que permite ao sujeito a transmissão desta Experiência aos demais membros do 
seu grupo/comunidade, se tornando, portanto, coletiva. Portanto, não existe, para o autor, uma 
Experiência individual. O conceito de Experiência se manifesta em oposição feita ao de 
Vivência (Erlebnis), este destacado pelos choques e sem penetração no aparelho psíquico do 
sujeito, portanto destituída da possibilidade de narrar, de modo que o sujeito viveria apenas 
reagindo aos estímulos. 

Benjamin (1987) já destacava uma tendência ao declínio ou perda da Experiência 
na contemporaneidade devido também ao aumento da velocidade que tem marcado cada vez 
mais as transformações sociais e urbanas. As cidades têm se tornado cada vez mais espaços 
para as Vivências, sendo tratadas como mero local de passagem, sem que seja estabelecida de 
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fato nenhuma relação significativa com ela. 
Outro par dialético que foi mobilizado para ajudar a entender a dinâmica espaço-

temporal da cidade contemporânea são as noções de tédio e monotonia. Benjamin reflete 
sobre essas noções: “Se o sono é ponto alto do relaxamento corporal, o tédio é o do espiritual. 
O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência” (BENJAMIN, 1985, p.204). 
O tédio, relacionado ao conceito de Experiência, está ligado a ampliação do tempo o que 
aumenta a relação do indivíduo com a cidade, por exemplo. Já a monotonia está ligada ao 
conceito de Vivência: com o tempo cada vez mais “comprimido” e a grande quantidade de 
estímulos na cidade, teríamos por parte do aparelho psíquico o não se prender a nenhum deles.  

A monotonia, segundo Matos (2010), é o que caracteriza as massas, é um tempo 
imóvel que não passa. Mas, dominados por ela não somos capazes de criar e reconhecer 
valores. Já o tédio tensiona (tem que ver na Olgária pois tencionar e tensionar são dois verbos 
diferentes) o passado e o futuro, o primeiro relacionado à melancolia e o segundo ao Ideal. A 
melancolia representa a derrota de todo tipo de ação, já o Ideal está relacionado aos “anseios 
espirituais”, associados ao prazer do sujeito. O tédio e a monotonia não constituem um 
fenômeno circunscrito, individual e subjetivo, mas são conceitos utilizados para entender 
processos relacionados à sociedade contemporânea. Dominados pela monotonia não somos 
capazes de criar relações com a cidade, fazendo com que cada dia o tempo, e por 
consequência, também o espaço, se torne mais esvaziado de significações. 

Nas cidades contemporâneas o processo de industrialização dá o tom das relações 
espaço-temporais. Assim, para Augé (2010), uma característica do pensamento 
contemporâneo é o fato de se pensar na mobilidade no espaço, mas, ao mesmo tempo ser 
incapaz de conceber essa mobilidade no tempo. Esse pensamento está preso na lógica da 
aceleração, que na opinião do autor, entorpece e paralisa. 

Na contemporaneidade a velocidade assume um lugar importante. Virilio e 
Lotringer afirmam que “Toda sociedade é fundada numa relação de velocidade” (VIRILIO, 
LOTRINGER, 1984, p. 50). A lógica tecnológica que veio sendo construída ao longo da 
história está fundada na ideia de que o aumento na velocidade culminará no aumento da 
riqueza. Podemos observar isso na evolução dos motores que deixaram de ser a vapor para se 
tornarem a explosão, aumentando a velocidade dos transportes, por exemplo. Aumentando, 
dessa forma, o tempo útil de um operário na produção de riquezas ou a velocidade da entrega 
das mercadorias para os clientes.  

Ainda sobre a velocidade, Sant’ana (2001, apud OLIVEIRA, 2011) identifica a 
sua maximização como um dos valores que orienta a sociedade contemporânea. A autora 
defende a reconsideração da lentidão e critica a organização da cidade contemporânea que 
prioriza o automóvel em detrimento da condição pedestre. Condição esta que, aliada ao 
aumento na velocidade dos estímulos, tem cada dia mais sido orientada para aquilo que na 
visão de Benjamin (1989) é chamado de um “Treinamento sensorial”. Neste “treinamento” os 
sujeitos não experimentam a cidade, apenas reagem aos estímulos. Estímulos esses que na 
cidade contemporânea podemos dizer que estão cada vez mais numerosos.  

A partir dessa afirmação, Oliveira destaca que “deslocar-se nas cidades tornou-se 
uma demanda individual” (OLIVEIRA, 2016, p. 199). O contato com o outro é afastado a 
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partir da eliminação do caráter público da cidade, fazendo com que a mesma seja repleta de 
vivências em detrimento da Experiência. 

Com esse aumento na velocidade dos estímulos dentro do espaço das cidades e os 
choques cada vez mais intensos, as pessoas passariam a desenvolver estratégias para uma 
autopreservação do aparelho psíquico. No texto “A Metrópole e a vida mental”, Simmel 
(1979) analisa as transformações de Berlim na virada do século XIX para o século XX. De 
acordo com o autor diante da “intensificação da vida nervosa” a estratégia adotada seria uma 
atitude Blasé, onde as coisas são experimentadas, mas destituídas de substância, isto é, tudo 
tem um tom plano e uniforme, nenhum objeto possui preferência sobre o outro. Essa atitude 
Blasé estimula o sistema nervoso dos indivíduos a um modo de  auto realização bem elevado. 
Essa estratégia faz com que em nome de uma autopreservação sejam desvalorizadas todas as 
coisas, o que leva a pessoa a uma sensação de inutilidade. 

A partir da lógica da velocidade atrelada à produção de riquezas podemos dizer 
que a cidade contemporânea é pautada pela sua relação com o capital. A cidade deixa de ser o 
local onde se habita, para se tornar o local que é vendido e que tem um valor comercial. Nesse 
sentido, uma praça deixa de ser apenas o local para se fruir a cidade e passa a ser o local onde 
o simples fato de estar ali pode ter um valor social agregado, por exemplo. A própria cidade 
assume o seu valor de troca, por essa razão perde o seu valor de uso, termos que Henry 
Lefebvre retira da obra de Marx para se pensar a cidade. Assim, destaca Lefebvre (2001) que 
o valor de uso da cidade se dá através da proclamação da vida urbana e o valor de troca se dá 
através da lógica da mercadoria. 

Nesse contexto podemos trazer o conceito de fetichismo da mercadoria de Marx 
para explicar as relações entre o valor de uso e o valor de troca. Para Marx (2011) não existe 
mistério quanto ao valor de uso, sendo algo que satisfaz as necessidades humanas por meio de 
suas propriedades que são recebidas através do trabalho humano. O mistério para o autor 
aparece quando esse produto do trabalho humano se torna mercadoria. A transformação dos 
produtos do trabalho em mercadorias se dá pela diferenciação de trabalhos distintos. Para 
Kangussu “mercadorias são trabalho sedimentado, e o mundo das mercadorias transforma 
trabalho em quantidade, substrato igualizante, igualdade que identifica o valor de troca dos 
produtos.” (KANGUSSU, 2015, p. 218) 

A partir da ideia da transformação de produtos em mercadoria, Mattos (2010) 
destaca que Benjamin na obra As Passagens converte o flâneur em um expectador que se 
depara com a modernidade, e a sua transitoriedade, efemeridade e contingência. As passagens, 
para Benjamin, são centros destinados ao comércio de luxo, onde as vitrines dão vida às 
mercadorias.  

Dialogando com a lógica capitalista contemporânea e por consequência com o 
fetichismo da mercadoria de Marx, surge o conceito da Sociedade do Espetáculo, cunhado por 
Guy Debord (2019).  Trazendo o conceito de Sociedade do Espetáculo para a cidade, onde a 
cidade sensível é substituída por uma seleção de imagens que existem acerca dela. É como se 
uma imagem amplamente divulgada de uma cidade tida como turística substituísse a própria 
Experiência do sujeito com aquele local, transformando a cidade em mera mercadoria a ser 
vendida nos guias turísticos. 
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O processo de espetacularização pode ser observado em toda parte na sociedade 
contemporânea, e nas cidades consiste em realizar intervenções que transformem os espaços 
urbanos em espaços de visitação, ou seja, em mera mercadoria. Assim destaco o pensamento 
de Jacques: 

 
(..) quanto mais passivo (menos participativo) for o espetáculo, mais a 
cidade se torna um cenário, e o cidadão um mero figurante; e no sentido 
inverso, quanto mais ativo for o espetáculo, mais a cidade se torna um palco 
e o cidadão, um ator protagonista ao invés de mero espectador. A relação 
entre espetacularização e gentrificação, no sentido inverso, também seria 
diretamente proporcional, uma vez que o processo de espetacularização 
urbana traz sempre consigo um tipo de gentrificação espacial, com a 
expulsão dos mais pobres das áreas de intervenção (JACQUES, 2005, s.p.). 
 

 Negrini (2003) afirma que na visão de Debord a alienação do público alimenta 
o capitalismo, sendo o espetáculo uma forma de fabricação muito eficiente dessa alienação. 
Quanto mais “espetacular” sejam essas intervenções, menor será a participação da população 
nesses processos, e a exclusão principal de um tipo de população, os mais pobres. O 
Espetáculo nesse sentido não é igual para todos, sendo destinado a aqueles que têm as 
condições econômicas de consumir essa cidade. Os objetivos de padronização das cidades são 
pautados em relações da cidade com uma sociedade capitalista. 

A padronização das cidades pode ser explicada também através do conceito de 
cultura de massa, que está diretamente ligado ao conceito de Indústria Cultural.  Horkheimer e 
Adorno (1985) estabelecem que pela razão da imposição dos métodos de produção cada vez 
mais aligeirados, torna-se inevitável a disseminação de bens padronizados para a satisfação 
dos sujeitos.  

A Cultura de Massa faz com que as necessidades dos sujeitos sejam análogas, 
sendo assim a Indústria Cultural cria bens padronizados para atender a essas necessidades. 
Esse processo cria nas palavras de Horkheimer e Adorno (1985) um “Ciclo de manipulação e 
da necessidade retroativa”, o que torna o sistema cada vez mais coeso e a dominação da 
sociedade pelos donos do capital cada vez mais forte. Dessa forma, a atitude do público que 
aceita essa padronização faz parte do sistema e o retroalimenta.  

Assumindo a lógica de que as cidades contemporâneas são orientadas pela lógica 
do capital, a tendência das cidades é de se tornarem cada vez mais padronizadas para 
atenderem aos interesses de grupos financiadores que tem o intuito de vender a cidade de 
alguma forma, forjando assim o processo de espetacularização da cidade.  

Tal processo de espetacularização da cidade passa a tratar a cidade como mera 
mercadoria. Com objetivos econômicos se diminui a relação da cidade com seus moradores 
(estes últimos classificados e alocados pela sua condição de consumo), em prol de torná-la  
um chamariz para turistas. 

Nesse contexto de espetacularização da cidade que dialoga com a padronização 
dos espaços, podemos trazer um fenômeno destacado por Augé (2005): a multiplicação dos 
“não-lugares”. Os lugares antropológicos são pautados pelo seu caráter relacional, identitário 
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e histórico, ao passo que os “não-lugares” seriam frutos daquilo que ele mesmo denomina de 
“supermodernidade”, pautada pela superabundância factual e espacial e pela individualização 
das referências. (cf. AUGÉ, 2005). Podemos destacar dois tipos de “não lugares”: o primeiro 
são os espaços constituídos com uma certa finalidade, por exemplo, o transporte. O segundo a 
relação que os sujeitos mantêm com esses espaços. (Não entendi esta passagem do segundo 
não-lugar. 

Devido à sua relação com o tempo e o capital, as cidades contemporâneas têm a 
cada dia perdido a capacidade de proporcionar Experiências aos seus caminhantes. Caminhar 
tem se tornado mais um ato de mera mobilidade funcional, de forma que o flâneur tem se 
tornado cada dia mais raro. A monotonia tem se tornado a regra e principal estratégia de 
sobrevivência. Nesse sentido tem sido adotada uma atitude Blasé, onde nada tem muita 
importância. A partir do conceito de fetichismo da mercadoria podemos afirmar que a cidade 
perdeu seu valor de uso, e assumiu um valor de troca, que em função da lógica capitalista essa 
passa a ser vendida como local de visitação. A cidade espetacularizada exclui os sujeitos que 
não se enquadram na norma e culmina na multiplicação dos “não lugares”. 

A seguir trataremos da relação que os corpos possuem com essa cidade que segue 
a lógica do capital e dessa Experiência urbana que fica inscrita no corpo. 
 
 
2 CORPOGRAFIAS URBANAS E SUAS POSSIBILIDADES  
 

Pensando na cidade enquanto local que pode proporcionar aos sujeitos variadas 
formas de apreensão e que essa relação se dá pela própria ação do mesmo e não como o 
resultado, a análise realizada dessa Experiência de interação entre a cidade e o corpo é 
chamada de Corpografia Urbana. 

Traremos o conceito de Corpografia Urbana de Britto e Jacques, onde nele são 
correlacionadas as áreas da arquitetura e da dança. Se trata de uma cartografia corporal, ela 
mesma parte da hipótese que a experiência urbana permanece inscrita no corpo e ao contrário, 
o corpo também inscreve suas marcas nessa cidade. Jacques (2008) entende que esse processo 
pode se dar mesmo que de forma involuntária, isto é, que independe da vontade do sujeito. 

Por outro lado, Britto (2015) destaca que não se deve distinguir o objeto 
corpografado de sua representação corpográfica. Isto é, o corpo reconhece a cidade como um 
conjunto de condições para a interação com os lugares, pessoas, objetos e ideias. E o corpo 
manifesta a síntese dessas interações com a cidade, através dos “estados transitórios de 
corporalidade” que chamamos de corpografia urbana. 

Assim, Jacques afirma que “o estudo desses padrões corporais de ação podem 
resultar na compreensão do espaço urbano experimentado” (JACQUES, 2008, s.p.). A 
Corpografia Urbana tem como principal interesse a compreensão dos espaços, analisando 
tanto as corpografias involuntárias quanto as voluntárias. Isto é, são analisadas as corpografias 
nos corpos daqueles que estudam as cidades de uma forma corporal, ou seja, incorporada: são 
aqueles que fruem a cidade e se movimentam através dos espaços que ela apresenta. 

A Corpografia Urbana entendida como um campo de análise busca compreender 
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os aspectos da corporalidade como memórias corporais que resultam dessa Experiência com a 
cidade. Além disso, busca-se também compreender os aspectos urbanos como memórias 
espacializadas dos corpos que as experimentaram.  

Nesse sentido, as cidades são pensadas tanto em resultantes quanto em promotoras 
de atualizações propostas pelos sujeitos que a experimentam. Essa ideia nos permite 
compreender a cidade e as corporalidades dos sujeitos que a experimentam como um mesmo 
conjunto de “condições mobilizadoras”, cujas resultantes são sempre temporárias. 

A noção de experiência que inscreve e fica inscrita no corpo do sujeito pode ser 
percebida em uma simples caminhada pela favela descrita no livro Estética da Ginga: a 
arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica. Nesta obra Jacques afirma que: 

 
A experiência de subir ou de descer uma favela reveste-se de uma percepção 
espacial única. À medida que se vai passando pelas primeiras “quebradas”, 
vai-se descobrindo um ritmo de caminhar diferente, imposto pelo próprio 
percurso das vielas. É o que chamam de ginga. Perambulando pelos 
meandros das favelas, compreendemos como as crianças do morro sabem 
dançar o samba antes mesmo de saber andar direito. Ora, nunca andamos em 
linha reta em numa favela de morro, onde, além dos meandros do caminho, 
sempre estamos em num plano inclinado. (JACQUES, 2003, p.66-67) 

 
O samba que desce dos morros e toma conta da cidade durante o carnaval do Rio 

de Janeiro é uma representação dos percursos da favela. Para Jacques é “a expressão 
labiríntica que contagia os movimentos o corpo” (JACQUES, 2003, p. 67). Quem samba 
repete de alguma forma a experiência física de percorrer as vielas da favela, levando essa 
Experiência para a dança que ocorre nesses ou em outros espaços. As vielas que marcam esses 
corpos podemos observar na imagem a seguir: 

 
 

FIGURA 1 - IMAGEM ILUSTRATIVA LABIRINTOS 
FONTE: Livro Estética da Ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica 
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Podemos assim trazer Rolnik (2002) para fazer uma relação com o conceito 
“movimento pendular”, relacionado aos grandes deslocamentos diários dos trabalhadores ao 
centro que ocorrem devido à forma de ocupação dessas cidades, onde os mais pobres moram 
mais distante, fazendo que haja sempre uma grande movimentação diária deles. Esse 
fenômeno pode ser pensado também como um possível foco de análise da corpografia urbana. 
No entanto, é preciso destacar que a monotonia dessa “coreografia diária” lhes subtrai a 
possibilidade de experimentar a cidade, devido à quantidade de choques e ao próprio caráter 
exaustivo e desmoralizante de seus deslocamentos aos quais eles são expostos, restando a eles 
apenas a reação aos estímulos e à busca de alguma quietude e autopreservação. Nas palavras 
da autora: 

 
Em uma cidade dividida entre a porção legal, rica e com infra-estrutura e a 
porção ilegal, pobre e precária, a população que está em situação 
desfavorável acaba tendo muito pouco acesso a oportunidades de trabalho, 
cultura ou lazer. Simetricamente, as oportunidades de crescimento circulam 
nos meios daqueles que já vivem melhor, pois a sobreposição das diversas 
dimensões da exclusão incidindo sobre a mesma população fazem com que a 
permeabilidade entre as duas partes seja muito pequena [...] Esses processos 
geram efeitos nefastos para as cidades, alimentando a cadeia de que eu 
chamo de urbanismo de risco, que atinge as cidades como um todo. Ao 
concentrar todas as oportunidades em um fragmento da cidade, e estender a 
ocupação a periferias precárias e cada vez mais distantes, esse urbanismo de 
risco vai acabar gerando a necessidade de levar multidões para esse lugar 
para trabalhar, e devolvê-las nos seus bairros ao fim do dia, gerando assim 
uma necessidade de circulação imensa, o que nas grandes cidades tem 
ocasionado o caos nos sistemas de circulação (ROLNIK, 2002, apud 
CARDOSO, 2007, p.32.) 

 
Diante do exposto, a corporalidade deveria ser entendida como possibilidade de 

micro-resistência à espetacularização contemporânea que atinge não apenas as cidades, mas 
também os nossos corpos. Nesse contexto, trataremos a seguir dos processos de resistência à 
diminuição da experiência urbana através da dança. 
 
 
3 A RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE DIMINUIÇÃO DA EXPERIÊNCIA ATRAVÉS 
DA DANÇA 
 

O processo de espetacularização das cidades contemporâneas está ligado ao 
processo de empobrecimento da Experiência Urbana corporal. Jacques (2005) afirma que 
somente através de uma apropriação efetiva dos espaços públicos, que ocorreria através de 
uma experiência corporal, seria possível que a cidade deixasse de ser mero cenário para se 
tornar palco ou até mais ela se tornaria um outro corpo. A autora destaca: 

 
A cidade não só deixaria de ser cenário e passaria a ser palco, mas, mais do 
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que isso, ela passaria a ser um corpo, um outro corpo. É dessa relação entre o 
corpo físico do cidadão (ou do arquiteto-urbanista, que evidentemente não 
pode deixar de ser cidadão também) e esse “outro corpo urbano” que poderia 
surgir uma outra forma de apreensão da cidade (JACQUES, 2005, p. 19-20). 
 

Na visão de Jacques (2010) os urbanistas indicam determinados usos aos espaços, 
prática esta entendida também por Lefebvre (2006) como resultante, entre outras coisas, da 
proliferação das ciências parcelares, cuja lógica do especialista destitui uma cultura pública de 
deliberação dos rumos da cidade. Todavia, aqueles que experimentam os espaços os 
reinventam e profanam, isto é, se apropriam desses espaços de formas diversas, diferentes das 
formas que estavam no planejamento. Esse tipo de apropriação da cidade pode ser 
considerada uma forma de resistência ao processo de espetacularização.  

A experiência corporal urbana não pode ser reduzida a um simples espetáculo. 
Jacques (2010) afirma que é preciso criar “zonas de tensão” a partir do uso, ocupação, 
profanação e apropriação do espaço público, propondo assim outras experiências sensíveis,se 
opondo a imagem “espetacularizada”, isto é, tranquilizada e pacificada do espaço público. 

A arte, nesse contexto, pode ser considerada com uma forma de micro resistência 
ao processo de diminuição da experiência e de espetacularização da cidade. A arte é capaz de 
proporcionar experiências sensoriais aos passantes e aos próprios artistas criando de alguma 
forma essa “zona de tensão”. 

Vários grupos de artistas se utilizam do espaço das cidades, entre eles podemos 
destacar os artistas plásticos, grupos de dança e teatro. Allemand, afirma que “para os artistas, 
a cidade proporciona diversidades e, por isso, vários grupos de dança e teatro utilizam a rua 
para seu processo criativo, por entenderem que o espaço físico influencia diretamente no tipo 
de composição que é criada” (ALLEMAND, 2014, p. 91). 

A partir disso podemos resgatar como um exemplo as primeiras manifestações de 
“Dança de Rua”, que de acordo com Allemand (2014), ocorreram nos Estados Unidos em 
pleno no ano de 1929, após a instalação da crise oriunda da quebra bolsa de Nova York, onde 
o desemprego de grande parte da população fez com que vários artistas vissem as ruas como 
uma forma de mostrar sua arte em troca de dinheiro. No Brasil a “Dança de Rua” surge em 
1984 trazida pela elite brasileira que viajava para os Estados Unidos, primeiramente os 
encontros de b.boys aconteceram na Estação São Bento do Metrô e posteriormente transferida 
para uma rua no centro de São Paulo.  

A partir disso foram criados diversos grupos de diálogo com o governo para a 
busca de políticas públicas para a população negra. Podemos dizer que dança e a arte 
começam a ser percebidas como uma forma de inclusão das minorias. Para Allemand “a arte 
de rua tem o caráter de movimento social que transgride, proporcionando outra experiência 
urbana” (ALLEMAND, 2014, p. 92). 

A arte também pode ser vista enquanto crítica e resistência ao processo de 
diminuição da experiência, fazendo com que cause no público uma reflexão acerca de 
naturalizações das relações sociais que são feitas. As ações performativas idealizadas e 
desenvolvidas por Luciana Bortoletto denominada “Microresistências da Cidade” realizadas 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

237 

entre os anos de 2012 até o ano de 2017 com o ...AVOA!3, são um exemplo. Allemand (2014) 
destaca que o trabalho do grupo provoca questionamentos acerca da vida urbana, criticando os 
movimentos automatizados pelos sujeitos em seu dia a dia. O grupo se interessa pelas poéticas 
corporais que podem ser provocadas a partir da interação com as ruas. Algumas imagens 
podem ser vistas a seguir: 

 

 
 

FIGURA 2 - IMAGEM “MICRORESISTÊNCIAS DA CIDADE” - FOTOGRAMAS DA RUA SÃO BENTO, 2016 
FONTE:www.researchgate.net/publication/318893709_Territorios_criados_pelo_AVOA_Nucleo_Artistico_relac

oes_possiveis_entre_danca_e_cidad 
 

Uma outra performance que pode ser citada foi realizada pelo grupo “Zona de 
Interferência” na primeira edição do evento CORPOCIDADE: Debates em Estética Urbana, 
chamada “aCerca do Espaço”. Aqui a proposta da performance consistiu em levar um grupo 
de pessoas envoltos cada um em sua cerca, cuja proposta se constituiu em: 

 
... poetizar a relação de cada um com o espaço que o cerca e com as cercas 
que construímos ao nosso redor. Cercamo-nos para não sermos invadidos, 
para não sermos atingidos e atravessados. Para nos livrarmos do impoluto e 
do indesejável. Com isso nos tornamos refratários ao desconhecido e ao 
próprio desejo do outro. Ao construir as cercas que buscam impedir e 
acabam por negar ao outro, geramos uma falsa impermeabilidade – a recusa 
de sermos atingidos pelo outro, exterior a nós. [...] Tolhemos a troca e a 
proximidade do outro – muitas vezes não a proximidade física, mas 
justamente a subjetiva, a dimensão dos afetos: afetar-se (SILVA, 2008, apud 
PECHMAN, KUSTER 2010). 
 

As pessoas que vivem enclausuradas em suas pequenas cercas, de acordo com 
Pechman e Kuster (2010) seriam a exteriorização da sensação de necessidade de proteção, 
diminuindo as possibilidades de encontros pela cidade. A performance por ser vista pelas 
imagens abaixo: 

 
 

 
3  …AVOA! é um núcleo de Dança Contemporânea localizado na cidade de São Paulo que conta com a 
direção de Luciana Bortoletto. Mais informações disponíveis pelo site avoanucleoartistico.com.br. 
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FIGURA 3 - IMAGEM DA PERFORMANCE “ACERCA DO ESPAÇO” REALIZADA PELO GRUPO 
“ZONA DE INTERFERÊNCIA” NO EVENTO I CORPOCIDADE. 

FONTE:Corpocidade.blogspot.com/2008/10/cerca-do-espao-2810 
 

A partir desses exemplos de ocupação urbana pela arte, podemos dialogar com o 
conceito de Experiência de Walter Benjamin. Neste caso a “zona de tensão” criada por essas 
performances pode proporcionar aos artistas e aos passantes Experiências sensoriais, que 
podem ser passíveis de narração por ambos. O flâneur pode ser revivido, nem que sejam por 
alguns momentos, a partir de Experiências Urbanas como essas. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A humanidade tem estabelecido uma relação dialética com o corpo, pois ao 
mesmo tempo somos e temos um corpo. Esse corpo se estabelece numa relação com o seu 
entorno, no caso a cidade. Os corpos se relacionam com a cidade a partir do deslocamento 
onde realizam uma apropriação desse espaço. Destacamos o Flâneur como alguém que se 
afasta da norma estabelecida, isto é, sendo tocado pela Experiência.  

A Experiência só é possível como o alargamento do tempo, tempo esse que se 
encontra cada dia mais comprimido. Numa relação onde tédio é ligado ao alargamento desse 
tempo, podemos concluir que a Experiência está relacionada ao tédio. 

Na sociedade contemporânea o tempo tem ficado cada vez mais acelerado, 
fazendo com que as pessoas tenham que reagir a todo momento aos choques e por isso 
tenham que adotar uma atitude Blasé, como forma de proteção do seu aparelho psíquico. Essa 
aceleração que é baseada na lógica capitalista, onde a velocidade está atrelada à produção e 
acumulação desigual de riqueza, bem como à radicalização do primado de domínio da 
natureza, com suas respectivas revoltas e catástrofes. 

Podemos destacar também a Experiência que vem sendo subtraída dos 
trabalhadores que todos os dias realizam “coreografias diárias” de longos deslocamentos pelo 
espaço da cidade devido às suas condições de moradia. O termo coreografia, emprestado da 
dança, nesse trabalho também é utilizado como uma metáfora dos deslocamentos urbanos. 
Assim, a monotonia imposta por essa coreografia não permite que os trabalhadores fruam a 
cidade. 

Esses trabalhadores que foram “expulsos” e tendem a morar cada vez mais 
distantes do trabalho estão ligados ao fenômeno de Espetacularização das cidades, nas quais 
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as mesmas têm se tornado cada vez mais ambientes padronizados para atender as 
necessidades criadas pela Cultura de Massa. As cidades têm sido vendidas como mero local 
de visitação. Nesse contexto de cidade padronizada quem não se encaixa a regra é expulso: 
nesse caso, são sempre os mais pobres os excluídos. 

Experiências Urbanas corporais devem ser proporcionadas aos sujeitos como 
forma de resistência aos processos de espetacularização das cidades. Os corpos que interagem 
com a cidade marcam o espaço e são marcados por ele. Uma das formas está ligada a criação 
de “zonas de tensão”, que se opõe à cidade pacificada e tranquilizada. A arte nesse contexto é 
considerada também uma forma de micro resistência. 

A dança pode entrar nesse contexto de duas formas: a primeira se utilizando do 
espaço da cidade como um cenário que influencia as criações dos artistas, mas também a 
mesma é utilizada como palco, onde ocorrem as performances artísticas. Nesse contexto, os 
movimentos sociais aparecem para o governo, causando uma discussão sobre as políticas 
públicas, por exemplo. A segunda forma é fazendo uma crítica que cause no público uma 
reflexão sobre esse processo de diminuição da Experiência. 

Entendendo que ao tema caberia mais aprofundamento esse trabalho pode abrir 
outras possibilidades de pesquisa. Outras formas de resistência ao processo de diminuição da 
experiência podem ser exploradas, além de possíveis diálogos com outros conceitos que não 
foram abordados nesse momento. Temas para novos percursos e novas corporalidades. 
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RESUMO: A digitalização das relações sociais e dos processos comuns à vida é marca do 
século XXI, e este processo se aprofundou com a pandemia da COVID-19, cujas demandas 
sanitárias marcaram uma rápida transposição de atividades para o espaço virtual. Diante desse 
cenário, buscamos refletir sobre as implicações da referida transposição, ou seja, a 
virtualização, com especial foco para o corpo e a dança. Nesse espaço virtual, discutimos a 
compreensão de uma prática cultural e artística que lhe são próprias, a saber, cibercultura e 
ciberarte. Estas se diferem das práticas fora do ambiente virtual, pois se constituem em outra 
relação espaço-tempo, outra forma de interação artista-espectador, colocando em 
funcionamento outros mecanismos sinestésicos e de geração de sentido. De modo similar, o 
corpo e a dança no virtual não são o corpo e a dança da materialidade, mas inauguram uma 
forma que é própria do virtual, atravessada pelas dinâmicas características deste espaço, 
manifestando assim sentidos outros que se constituem a partir das possibilidades de 
manipulação dos recursos tecnológicos para criação, edição, veiculação e interação do corpo e 
da dança no espaço virtual. 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo, Dança, Tecnologia, Virtual, Ciberarte. 
 
 
ABSTRACT: The digitalization of social relationships and common life processes is a 
hallmark of the 21st century, and this process has deepened with the COVID-19 pandemic 
whose health demands marked a rapid transposition of activities to the virtual space. In face 
of this scenario, we seek to reflect on the implications of that transposition, that is, 
virtualization, with a special focus on body and dance. In this virtual space, we discuss the 
understanding of a cultural and artistic practice that are their own, namely, cyberculture and 
cyberart. These differ from practices outside the virtual environment, as they constitute 
another space-time relationship, another form of artist-spectator interaction, putting into 
operation other synesthetic and sense-generating mechanisms. Similarly, the body and the 
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dance in the virtual are not the body and the dance of materiality but inaugurate a form that is 
characteristic of the virtual, crossed by the dynamic characteristics of this space, thus 
manifesting other senses that are constituted from the possibilities of the technological 
resources manipulation for the creation, edition, placement and interaction of body and dance 
in the virtual space. 
KEYWORDS: Body, Dance, Technology, Virtual, Cyberart. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Característica marcante do século XXI é o crescimento vertiginoso da tecnologia 

nos diversos campos da vida social. Na atualidade, ela não se restringe a usos especializados, 
a determinados tipos de trabalho, nem está apenas presente no cotidiano, mas estrutura o 
cotidiano, bem como, as relações com o outro e a relação conosco mesmo.  

Graças à tecnologia, estabelecemos novas formas de ver, ouvir, sentir, falar, 
mover e até de dançar. Os processos que antes ocorriam em uma determinada materialidade, 
como escrever uma carta, agora ocorrem no meio virtual, como escrever um e-mail. O que 
antes demandava várias materialidades (papel, caneta, selo), agora demanda apenas uma (o 
celular em conexão com a internet). Essa relação com a tecnologia também cria novas formas 
de comunicação e presença, pois, se antes era preciso sair de casa para realizar aulas de dança, 
hoje podemos fazê-las na sala de estar.  

Castells (2009), ao teorizar sobre esta sociedade interconectada pela internet, 
observou três elementos que formam a sociedade contemporânea: a virtualidade, a 
globalização e o novo capitalismo, este último, buscando bases tecnológicas para seu 
desenvolvimento. Em sua perspectiva, ao criar novas formas de comunicação, a vida em rede 
molda a vida social e é moldada por ela, sendo, portanto, uma nova forma de organização 
social. Nas palavras do autor: “as novas tecnologias da informação não são simplesmente 
ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos” (CASTELLS, 2009, 
p.69).  

Nessa nova forma de se relacionar com o outro, o corpo é também afetado. 
Antes visto apenas na presença do próximo, passou a ser desenhado em paredes, pintado em 
telas, depois capturado pelas lentes, impresso em papel fotográfico e, hoje, circula nos mais 
diversos meios digitais, em tempo real ou em todo o tempo, redimensionado e esgarçado em 
sua relação espaço-temporal, sendo exposto para um sem número de outros corpos que o 
enxergam ou com ele interagem, o significam, o avaliam e, dessa forma, se constituem numa 
mútua implicação entre corpo e ambiente. Cada vez mais corpos, de mais pessoas, de mais 
lugares. Um espaço que se pretende democrático, pois todos os que possuem acesso podem 
estar presentes, ao mesmo tempo que é constituído e constitui nas tensões próprias do social, 
seja pelo acesso às tecnologias, pela reverberação de valores e preconceitos, seja pela 
ressignificação e permanência de sentidos e práticas. 

A pandemia do Sars-Cov-2 (COVID-19), iniciada em dezembro de 2019 em 
Wuhan, China e tomando proporções mundiais em poucos meses, aprofundou este processo 
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de virtualização das relações sociais e com nosso corpo. O que antes era realizado em 
presença, hoje se realiza na virtualidade. Os espetáculos de dança passaram para a tela, as 
aulas de ballet clássico passaram para a tela, até a educação física escolar se faz através da 
tela. 

Os corpos que se encontraram isolados materialmente, visto o risco apresentado 
à saúde da população em geral por um vírus desconhecido e de alto poder de infecção, 
mantiveram as suas relações sociais em um novo ambiente: o virtual. Assim, a interação que 
ocorria presencialmente passa a admitir uma nova forma de presença.  

Dessa forma, nos colocamos a pensar: no âmbito da arte, quais são as 
implicações dessa mudança no modo de presença do corpo, do material para o virtual?  

Neste artigo propomos reflexões iniciais sobre a transposição do material para o 
virtual, no âmbito da arte do corpo, a saber a dança, elencando subsídios teóricos que nos 
ajudam a transitar por este novo território habitado pelo corpo na contemporaneidade. Tais 
perspectivas também serão profícuas para pensar o futuro das relações pós-COVID e da 
crescente virtualização. 

 
 

1 O ATUAL É VIRTUAL 
 

Santaella (2003) propõe pensarmos em seis eras culturais, as quais caracterizam 
seis tipos de formações: a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de 
massas, a cultura das mídias e a cultura digital. Essas diferentes formações são diferentes 
formas de organização e veiculação dos signos, da linguagem e do pensamento que propiciam 
relações humanas que lhe são próprias.  

Tais eras não são lineares, no sentido que essas formações culturais podem 
coexistir em diferentes graus de articulação. Em geral, ocorre um processo cumulativo de 
complexificação, no qual uma formação vai se interpondo a outra, integrando-a, provocando 
reajustamentos e refuncionalizações (SANTAELLA, 2003).  

Considerando que o corpo, assim como a dança, é constituído e se constitui nessas 
diferentes formações culturais, cada época marca uma relação com o corpo/dança que lhe é 
própria. E, assim como as formações culturais coexistem em graus variados de articulação, 
algumas relações corpo/dança permanecem, coexistem e/ou se ressignificam.  

Portanto, a fim de pensarmos essas novas relações sociais na cultura digital e 
como a arte do corpo é por elas constituída ao mesmo tempo em que as constitui, precisamos 
compreender seu contexto, que é o ciberespaço. Este se caracteriza como um ambiente 
transfronteiriço, não material ou visível, mas que rompe com as limitações de tempo e espaço. 
Ao mesmo tempo, estabelece novas formas de interação humana, sendo dinâmico e em 
constante atualização (RODEGHERI, SANTOS, OLIVEIRA, 2013). 

Para Lévy (1999), o ciberespaço vai além da infraestrutura material e tecnológica 
que viabiliza esta interconexão, mas abarca o oceano de informações que ele abriga e os seres 
humanos que navegam e se alimentam dessa rede. Nessa nova dinâmica social, cria-se uma 
cultura própria desta relação com o espaço cibernético, a cibercultura, que seria “o conjunto 
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de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, 
p.17).  

Esta nova dinâmica é marcada pela virtualidade que, de acordo com Lévy: 
 

contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o 
complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha 
uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que 
chama um processo de resolução: a atualização (LÉVY, 1996, p.16). 
 

Dessa forma, a virtualidade se distingue do possível, na medida em já estaria 
constituído, porém, em estado latente. O virtual não é fixo no tempo-espaço, é 
desterritorializado, mas nem por isso, é inexistente. Junto a esta noção, o autor contrapõe 
virtual não ao real, mas ao atual, na medida em que o virtual tende a atualizar-se sem, 
contudo, alcançar uma concretização. Este processo de atualização se configura como a 
invenção de uma forma a partir da dinâmica de forças e de finalidades (LÉVY, 1996). 

Portanto, a virtualização operada pelas novas tecnologias e pela crescente 
interconexão a nível global, cria dinâmicas e sentidos próprios. Ao desestabilizar o tempo e o 
espaço, possibilita uma presença não-presente, permite ver o que ocorre em todo o globo sem 
estar imerso em seu contexto, permite ser visto por outros a qualquer hora e lugar, bastando 
publicar na rede. As novas ferramentas permitem estar junto sem alterar as distâncias físicas, 
criando, inclusive, novos sentidos para o “estar” e o “juntar”.  

Não podemos esquecer que a cibercultura, tanto quanto quaisquer outros tipos de 
cultura é uma criação humana, não por conta dos seus aparatos tecnológicos simplesmente, 
mas porque com eles produzimos relações com outro, nos organizamos e damos sentido a 
nossas reações. Como Santaella (2003) nos lembra, não há cisão entre uma forma de cultura e 
o ser humano. Nós somos essas culturas, nós as forjamos e nelas somos forjados.  

Portanto, nas relações mediadas pelas tecnologias e nas produções dela advindas, 
o corpo passa por um processo de “atualização”, em que ele é “desterritorializado”, ou seja, 
ele deixa de habitar apenas o seu espaço geográfico ordinário e passa a habitar novas 
realidades e experiências que vão gerar percepções, modos de presença, visualidades e um 
conjunto de significações outras.  

As possibilidades trazidas pelo aparato tecnológico, que possibilitam o digital, o 
audiovisual, a interatividade, a telepresença, etc., ampliam a percepção do corpo e do 
movimento, proporcionando a este, qualidades diferentes. O corpo manipulado pelas 
tecnologias tem sua estrutura transformada, ou seja, sua pele, equilíbrio, velocidade, tamanho, 
volume e etc., são modificados nessa nova proposta para a tela, mobilizando novos sentidos. 
Portanto, o corpo não é apenas biológico, psicológico e social, ele é também, tecnológico.  

Aqui surge um corpo “híbrido”, em simbiose com a tecnologia, o que Santaella 
(2003) chama de “pós-humano”. O espaço “real” em que o corpo se movimenta, se dilata 
através dos espaços multidimensionais da “ciberrealidade”, e o corpo adquire uma dimensão 
multiplicada, em constante expansão, criando novas formas de ser, de estar, de fazer, que 
ultrapassam a sua materialidade. Sua racionalidade e corporeidade são ampliadas, 
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modificadas, ressignificadas. E o que expande mais do que a cibercultura na atualidade? 
Ao modificar a forma como percebemos o movimento, o corpo e aquilo que ele 

produz, se modifica a sua dança. Se o corpo da atualidade é outro, se este é virtualizado, 
atualizado, sua dança também é outra. Este fenômeno mostra que é a relação corpo-tecnologia 
que passa a ser responsável pela produção do discurso da arte que é produzida nesse contexto, 
e não somente o corpo e sua materialidade.  

 
 

2 A DANÇA NA TELA 
 

 Segundo Wolf (2013), o estudo das relações que se sucederam ao longo da 
história entre dança e tecnologia nos permite um olhar sobre os seus efeitos sobre o corpo que 
dança na contemporaneidade. A autora pontua que esses corpos se mostram transformados em 
informação digital, fragmentados em telas, hiperdimensionados por projeções e próteses 
acopladas ao corpo. 

No ciberespaço a dança não é mais produto do instante, não está restrita ao 
presente como algo que acaba logo após a sua execução. A dança permanece no registro da 
rede. Ela repercute, desafia, inspira, rejeita. A dança não morre, mas é atualizada cada vez que 
é reproduzida na tela diante dos olhos do espectador. É uma outra forma de produzir e ser 
produzido pela arte.  

Essa “ciberarte”, assim como o espaço cibernético, tem por elemento central a 
interação e a imersão. Não é apenas assistir, é interagir, usufruir, comentar, compartilhar, 
reproduzir e cada vez mais será fazer junto. O espectador no ciberespaço é cada vez menos 
passivo e cada vez mais cooperativo da obra que nele se constrói. 

Como exemplo e experiência dessa nova forma de se fazer arte e, especialmente, 
de se fazer dança, podemos citar o Festival Dança em Trânsito, que na edição 2020 se ajustou 
ao formato online com uma perspectiva interativa e de trabalho coletivo. Este, que é um 
festival de dança contemporânea de caráter internacional, que ocupa importante destaque no 
circuito da dança e costuma ser marcado pelo encontro material de diversas cias, coreógrafos, 
professores, bailarinos, estudantes e apreciadores da dança, não deixou o seu fazer visto as 
restrições de aglomeração durante a pandemia do COVID-19 e assumiu a sua 
contemporaneidade em face à virtualização. 

Com o tema “Desfronteiras”, traz a seguinte apresentação sobre a edição 2020: 
“Num tempo sem viagens, sem abraços, sem a vida pulsando nas ruas, a Arte se une à 
tecnologia para celebrar e criar coletivamente” (DANÇA EM TRÂNSITO, 2020, online, 
grifo dos autores). Esta descrição traz a ciberarte como uma arte do coletivo, que não possui 
autoria única, de um coreógrafo, de uma cia, mas sim de todos aqueles que desejam e 
interagem com a obra artística no meio digital. 

Durante este festival, algumas experiências saltam aos olhos no usufruto da 
virtualidade para novas possibilidades e para a criação coletiva/colaborativa:  
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a) SOLOS ON - CRIAÇÕES INÉDITAS, são trabalhos realizados a partir da cooperação 
de um coreógrafo e um intérprete, de cidades diferentes que se encontraram, criaram e 
trabalharam virtualmente para desenvolver um solo a ser veiculado durante o evento; 
 

b) MORADA - VIDEODANÇA, uma composição coletiva, dirigida pela coreógrafa 
Flávia Tápias e pela videasta Luciana Ponso, elaborada a partir de encontros que 
ocorreram durante o Festival visando a construção de uma videodança coletiva, em 
que cada um dos 100 participantes trouxe a sua produção a partir da sua casa ou do 
espaço que tem acesso, com os seus recursos tecnológicos, sendo aqui não apenas um 
bailarino, mas um artista criador, produtor, influenciador. 
 

Outra relevante experiência dessa arte em novos tempos é o Espetáculo Petite 
Fleur produzido pelo Focus - Espaço de Criação, sob a direção artística de Alex Neoral e 
Marcio Jahú. Este espetáculo foi montado em quatro semanas para ser apresentado “online e 
em tempo real, da casa dos 26 artistas espalhados por todo o Brasil” (FOCUS - ESPAÇO DE 
CRIAÇÃO, 2020, online).   

Neste espetáculo, cada bailarino foi levado a manusear e interagir com a câmera 
escolhendo planos, enquadramentos e movimentos de câmera - feito que muitos deles nunca 
haviam realizado. A transmissão ocorre ao vivo pela plataforma Zoom Meeting, onde do outro 
lado, em sua casa, outro artista realiza as edições também em tempo real utilizando o OBS, 
um software de gravação de vídeo e live streaming que permite a manipulação das imagens 
dos bailarinos que aparecem em sua tela em formato de pequenos quadrados (layout da tela do 
Zoom). 

Observe que em ambos os eventos e produções, desde a forma de criação até a sua 
veiculação, os processos ocorreram na virtualidade. A casa se constitui como sala de aula, sala 
de ensaio, camarim, palco, plateia. Os figurinos vieram do guarda-roupa. A câmera foi o 
celular de cada um. Ao mesmo tempo que essas novas formas de fazer implicam nas múltiplas 
possibilidades do corpo e da dança, em especial, da dança contemporânea que se constrói na 
multiplicidade e na interrelação, novas formas de dançar e se relacionar com a arte também 
foram estabelecidas. 

O corpo que se apresentou no Solos On, na Morada ou no Petite Fleur, não foi o 
corpo material de cada bailarino, mas sim seu corpo atravessado pela virtualidade. Os ângulos 
escolhidos, a distância em relação a lente da câmera, a luz, a conexão e cada outra possível 
influência criaram novos sentidos, novas formas de dançar e de se apreciar esta dança.  

A apresentação, seja ela gravada ou ao vivo, produz outras sensações no sujeito 
espectador, que não mais vai para o backstage ou para a saída de atores visando elogiar os 
bailarinos e coreógrafos, mas os segue nas redes sociais, compartilha os vídeos, faz stories 
com trechos do que está assistindo. Aqui o espetáculo assume outros sentidos. 

Além destas experiências mencionadas acima, podemos ainda destacar outras 
possibilidades onde a tecnologia passa a ser ferramenta de questionamento de nossas 
percepções, decisiva para o desenvolvimento acelerado da intermidialidade, isto é, as relações 
cada vez mais próximas e simbióticas entre as mídias: corpo, vídeo, redes sociais, dispositivos 
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eletrônicos, etc. O acesso facilitado a essas mídias e a explosiva incursão das pessoas nesse 
ambiente na atualidade, sobretudo durante o isolamento social devido à pandemia, trouxe a 
descoberta de uma potência de criação e interação, expandindo as fronteiras da arte, onde 
qualquer um com acesso a rede pode criar e fruir, e de qualquer lugar e tempo. 

São videodanças, ou seja, trabalhos coreográficos caracterizados pelo hibridismo 
entre dança e audiovisual, que podem ser feitos especialmente para a tela, ou ser adaptações 
de obras feitas para palco a partir de uma edição que possibilita cortes, colagens, efeitos, etc.  
(esta adaptação oferece perspectivas diferentes e mobiliza os sentidos e o olhar do espectador 
de forma diferente); registros videográficos de espetáculos presenciais e que agora podem ser 
vistos a qualquer tempo; performances e intervenções realizadas em espaços inusitados e com 
interatividade do público;  dança telemática, com projeções holográficas; espetáculos onde há 
um hibridismo na cena entre imagens projetadas, corpos materialmente presentes, uso de 
animação e até uso de tecnologias que utilizam a lógica input/output, onde o movimento do 
corpo pode virar uma imagem ou um som, transcodificando-se em outras linguagens. 

Estes exemplos não traduzem a totalidade das possibilidades de relacionar a dança 
com a tecnologia, mas já podem nos oferecer um panorama desse crescimento acelerado das 
formas que a arte pode assumir na atualidade.  

Assim, novas experiências sensoriais são engendradas pelos diferentes modos de 
presença do corpo proporcionados pelo virtual. A relação entre o aparato tecnológico e o 
corpo, proposta a partir da colaboração entre diferentes domínios artísticos, como nos 
exemplos acima e pelos diferentes saberes, uma vez que são necessários conhecimentos 
técnicos para o manuseio das ferramentas disponíveis, é responsável por criar novos caminhos 
possíveis para a criação, leitura e fruição desta obra artística produzida segundo novos 
parâmetros. 

Como sugere Menicacci (2013), as novas tecnologias possibilitam ainda 
orquestrar relações de interatividade num nível singular. O autor cita como possibilidade um 
teatro ou instalação artística em que novas tecnologias sejam inseridas para viabilizar a 
interatividade do público com a obra artística e com os bailarinos/performers. Poderíamos 
ainda pensar em uma ciberarte cujas ferramentas viabilizam ao espectador acesso direto ao 
artista e a obra, com possibilidade de editá-la através de aplicativos interativos. Para o autor, 
essa possibilidade de intervir, seja manipulando, inserindo ou excluindo signos da obra, 
permite um certo nível de coautoria entre expectador e intérprete, subsidiando uma 
atualização constante da arte que está sempre se fazendo, se modificando e, 
consequentemente, produzindo outras formas de sentir e significar. 

 Ainda que se não lhe seja proposta nenhuma ação sobre a obra através da 
interatividade, o olhar do espectador, que numa obra de dança realizada no palco, por 
exemplo, pode fazer escolhas sobre o que ver, perceber ou valorizar na diversidade de 
elementos da cena, agora encontra-se mediado pelo meio digital. Esta mediação gera 
diferentes interferências nessa cena, seja um movimento de câmera proposto numa 
videodança, cortes e encadeamentos de imagens realizados em procedimentos de edição de 
filmes, vídeos e até registros coreográficos, sonorização, uso de filtros, ou seja, manipulações 
da imagem, do espaço, do tempo e do som, que atuam no processo perceptivo ao criar 
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sinestesias que funcionam como recurso técnico-expressivo. 
Compreendemos estas sinestesias segundo Lucia Teixeira (2009), que as trata 

como vivência própria do corpo e como possibilidade de recriar de modo discursivo o efeito 
de mistura de sensações, inerente ao processo perceptivo do sujeito com o mundo. A autora 
trabalha o conceito de sinestesia como um fenômeno onde há interação de diferentes 
impressões provenientes de domínios sensoriais diferentes num mesmo sujeito. Ou seja, 
conforme as qualidades materiais específicas de cada linguagem, o espectador é levado ao 
engajamento de diferentes canais sensoriais na percepção, resultando em experiências 
sensoriais singulares.  

É o que acontece quando lidamos com a criação em arte mediada pela tecnologia, 
pois a materialidade de cada recurso tecnológico utilizado no processo criativo, funciona 
como um sistema que agrega informações à obra que está sendo criada, contribuindo para a 
construção de uma identidade poética dotada de um todo de sentido. 

 
 

3 INDIVIDUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO EM DANÇA 
 

Dentre as inúmeras possibilidades, sempre crescentes que o ciberespaço oferece, 
as formas de individualização também se aprofundam. O processo de oferta diversificada 
visando dar ao sujeito consumidor a oportunidade de escolha dentro de um leque pré-
determinado já era presente na cultura de mídia (SANTAELLA, 2003), e se aprofunda com o 
advento da internet e a atual cultura digital. Agora, estamos diante de uma grande gama de 
possibilidades de individualização, onde temos maior liberdade de escolha no processo de 
fruição, de acordo com possíveis interesses individuais, seja no acesso ou na produção de 
conteúdo na rede.  

Inclusive, as novas formas de fazer do corpo/dança já se espalham pelo 
ciberespaço. Veja por exemplo o recente sucesso do TikTok, uma mídia social nascida em 
2016 na China e lançada internacionalmente em 2017, que oferece a distribuição de vídeos 
curtos produzidos pelos seus usuários. Neles, o corpo e a dança possuem lugar de destaque, 
em especial, com a reprodução de maneira criativa de desafios corporais e coreográficos 
(LUISA, 2019).  

Nesse tipo de mídia digital, a técnica avançada não é uma exigência, contudo, um 
corpo que possui técnicas mais apuradas associadas a criatividade e a habilidades técnicas de 
edição e manuseio do aplicativo, galga maior possibilidade de sucesso na rede, cujos objetivos 
são curtidos, desafios e até ganhos monetários.  

Na descrição do próprio App, sua missão é claramente voltada a esta nova cultura: 
 

A missão do TikTok é inspirar a criatividade e trazer alegria. Estamos 
criando uma comunidade global em que os usuários podem criar e 
compartilhar com autenticidade, descobrir o mundo ao seu redor e se 
conectar com outras pessoas de qualquer lugar do mundo [...]. O TikTok é 
uma plataforma de inclusão criada com base na expressão criativa. 
Incentivamos os usuários a celebrar o que os torna únicos, ao mesmo 
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tempo em que encontram uma comunidade que faz o mesmo (TIKTOK, 
2020, online, grifo dos autores).  
 

Contudo, vale aqui lembrar que o interesse e a criação não são livres das 
dinâmicas próprias da cultura. As intrincadas relações em rede criam interdependências que, 
apesar da abertura e das múltiplas brechas no sistema, não possibilitam ao sujeito escapar da 
força coercitiva que o social lhe interpõe.  

O que ocorre aqui é que o acesso foi facilitado, assim como o espaço para criação. 
Portanto, novas possibilidades foram criadas, seja de encontrar ou de disponibilizar um 
produto artístico. Esta nova relação de busca e oferta, cria uma sensação crescente de 
autonomia na criação e busca de conteúdo, associada à sensação de autoria no produzir e dar 
voz ao que se pensa, ao que se gosta (e enfatizamos aqui o termo sensação, pois o conceito de 
autonomia/autoria demanda uma ampla elaboração teórica sobre as determinações e as 
possibilidades de resistência no social).  

Por exemplo, o nível de curtidas no vídeo postado vai implicar em maior ou 
menor repercussão na rede. O algoritmo da mídia social utilizada vai direcionar quantas 
pessoas vão receber a sua postagem no Feed. O tempo disponível para submeter o vídeo nas 
diferentes plataformas vai moldar as possibilidades de produção: 30 segundos (status do 
WhatsApp), 1 minuto (feed do Instagram, TikTok ou Snapchat), 45 minutos (Facebook), 1 
hora (IGTV) ou 12 horas (YouTube).  

Apesar desses e de outros pontos, percebemos uma tendência no uso das redes 
sociais como promotoras de arte. Artistas (amadores ou profissionais) que antes não as 
consideravam como ambiente propício para a valorização da arte, agora estão descobrindo 
novas possibilidades de expressão artística, não só pela sua promoção como artista através das 
mídias, mas também pelo grande alcance que a arte pode atingir no espaço virtual.  

O Instagram é um exemplo disto, pois tem sido usado como plataforma para 
divulgação de trabalhos tanto individuais como de grandes companhias de dança. 
Recentemente, o Grupo Videodança+, também chamado de Videodança Pesquisa, liderado 
pelas pesquisadoras Sarah Ferreira e Denise Matta e que realiza curadoria online com 
exposição no YouTube de conteúdos videográficos de performances, videodança, videoarte, 
etc., realizou uma mostra online intitulada Videodança em casa - Mostra em tempos de 
quarentena. Nessa mostra os participantes submeteram vídeos de até 1 minuto gravados em 
casa no período de isolamento social. Os vídeos selecionados foram expostos no Instagram 
pelo perfil @videodancaemcasa, criado exclusivamente para a mostra (VIDEODANÇA EM 
CASA, 2020).  

O destaque aqui é para o grande número de produções recebidas pela curadoria da 
mostra e as ferramentas utilizadas: em sua maioria gravações feitas com celular e edições 
realizadas com aplicativos grátis também para celular. O TikTok foi um deles, sendo inclusive 
a ferramenta utilizada em um dos vídeos mais comentados da mostra. 

Em meio a estas e tantas outras formas de individualização, na fruição artística e 
no uso da virtualidade, identificamos que o corpo assume lugar de destaque ao produzir 
diferentes discursos. Nesse sentido, a pesquisadora Jussara Setenta explica que o corpo que 
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dança ou performa, expõe nesse fazer um dizer:  
 

[...] as ocorrências se dão no corpo e esse negocia com a informação a partir 
de acordos que se estabelecem no ato de sua constituição. Daí é possível 
observar falas de dança que inventam seu dizer a partir da escolha de 
assuntos que emergem no fazer e, aquelas que selecionam assuntos que já 
foram trabalhados em outros fazeres (SETENTA, 2006, p. 32). 
 

Pensar o corpo que dança em seus diferentes modos de presença engendrados pela 
sua imersão no ambiente virtual e em simbiose com a tecnologia, significa, então, pensar nos 
diferentes modos de organizar suas falas. O corpo que dança constrói a sua fala enquanto se 
move, configurando-se como um auto-organizador de enunciados. 

 
Sua fala está nos modos de fazer dança que ecoam o fazer-dizer 
materializado como ações corpóreas que apresentem traços, vestígios e 
características de inúmeras informações que são grudadas, trocadas e 
negociadas através da relação sujeito-mundo. Organizada 
performativamente, a dança, produz atos de fala performativos (SETENTA, 
2006, p. 39). 
 

Neste sentido, é importante dialogar com a noção de corpomídia, desenvolvida 
por Katz e Greiner, na qual “as relações entre o corpo e o ambiente se dão por processos co-
evolutivos que produzem uma rede de pré-disposições perceptuais, motoras, de aprendizado e 
emocionais” (KATZ; GREINER, 2005, p.130). Ou seja, as informações capturadas e 
reconstruídas pelo nosso processo perceptivo são transformadas em corpo, resultando nesta 
“mídia” que não é entendida como mero meio de transmissão, mas como resultado desses 
cruzamentos, relacionando-se com o ambiente em processo de contaminação. 

Diante dessa imbricada relação, o corpo afeta e é afetado em seus atos de fala, se 
constituindo como lugar de emergência do sentido enquanto sujeito e objeto, 
simultaneamente, atravessado pela multiplicidade de elementos que podem se articular na 
construção de sentido contribuindo para este “fazer-dizer”. 

A organização da fala do corpo numa composição comporta escolhas, que são 
determinantes na formulação do discurso. Assim, quando falamos da dança, uma arte do 
corpo, entendemos que o processo criativo passará pelas escolhas de materiais, técnicas, 
saberes, organizações de um pensamento dramatúrgico, estratégias, ferramentas e das formas 
de arranjar tudo isso, que dizem respeito aos usos do corpo e sua relação com os outros 
elementos disponíveis, como por exemplo a tecnologia.  

Tais escolhas produzirão, então, efeitos de sentido neste discurso centrado no 
corpo, mobilizando o espectador e chamando-o à leitura através dos modos de interação que 
advém deste esquema. Ângulos, filtros, recortes, colagens, zoom, timelapse, texto, som e cada 
outro recurso digital escolhido na produção da dança no ambiente virtual gera efeitos de 
sentido outros, contribuindo para a produção de uma individualidade e mobilizando outras 
formas de se relacionar com o corpo e dança a cada atualização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao pensar o corpo e a dança em suas relações com a virtualidade identificamos a 
cibercultura como uma forma de produção, na qual o sujeito produz e é produzido, onde o 
corpo e a dança galgam novas possibilidades e sentidos outros. No ciberespaço as formas de 
produzir, veicular e experienciar a arte são outras, o que abre um leque de possibilidades, seja 
na individualização, na distribuição ou na significação dessas obras.  

Há uma dinâmica própria desta cultura digital que, não apenas nos convida a “usar 
a tecnologia a nosso favor”, mas nos desafia a pensar o sujeito em suas relações com a 
virtualidade. Portanto, é necessário pensar o corpo e a dança no mundo atual, para dançar na 
tecnologia, para ensinar na tecnologia, para sobreviver à tecnologia.  

Isso não significa lançar fora os antigos conceitos e práticas, mas sim pensar em 
um outro corpo, imerso em novas relações sociais que são constituídas e constituem a 
virtualidade. Isso também significa criticar as novas formas de constituição, pensá-las, 
repensá-las, submeter-se a elas e subvertê-las. Ver o que é bom, criar novas possibilidades e 
impor resistências.  

Se as novas tecnologias não privilegiam o toque para correção, favorecem o 
desenvolvimento de uma autoconsciência no sujeito que aprende e exigem maior atenção no 
olhar e na fala de quem ensina. Se não privilegiam o calor da plateia e o peso dos 
instrumentos cujas vibrações são sentidas no corpo, possibilitam que nossas produções 
cheguem a mais lugares e assumam novas possibilidades. Se antes o corpo estava limitado ao 
que podia executar ao vivo, agora suas habilidades são ampliadas pelo vídeo, pelo ângulo, 
pela edição.  

Uma outra cultura, um outro corpo, um outro sujeito diante de outras 
possibilidades. Há muito de antigo nesse novo, e há muito de novo no que já consideramos 
antigo. O tempo na era digital passa rápido e devagar ao mesmo tempo. Novas tecnologias 
surgem a cada manhã, mas os arquivos digitalizados do século XVIII ainda vivem por aqui.  

A tendência da recente produção artística é de profundos questionamentos das 
fronteiras entre realidade e ficção, atual e virtual, material e atualizações dessa materialidade. 
Sendo tal produção resultado de uma manipulação, a relação entre a arte e a tecnologia do 
virtual transforma nossa percepção através da multiplicação de mundos possíveis. Nesse 
sentido, ela se torna não só uma via de apreensão do real, mas uma nova configuração daquilo 
que entendemos como real. Tal transformação questiona e reorganiza o papel da própria 
tecnologia, como também do corpo, da arte, do artista e do espectador na construção de 
sentido e de subjetividades, questionando assim o fazer artístico enquanto potência que 
constrói novas formas de viver. 

Compreendendo a amplitude e complexidade do tema, as reflexões iniciais aqui 
lançadas visam subsidiar outras que possibilitem interlocuções com a cibercultura e a 
virtualidade nos entendimentos outros que suscitam sobre o corpo e, consequentemente, sobre 
a dança que produz e é produzida por elas. 
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DANÇAS REGIONAIS & BALLET CLÁSSICO 
 
 

Lucienne Ellem Martins Coutinho* 
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RESUMO: Neste artigo destaco as danças regionais e o ballet clássico, as exemplifico, 
aponto os conceitos que estão diretamente relacionados a elas, respectivamente: folclore, 
grupos folclóricos e parafolclóricos; ballet de corte, técnica corporal. A partir da conceituação 
de Bião, classifico as danças regionais dotadas das características da teatralidade, e o ballet 
clássico para exemplificar a espetacularidade. Por fim saliento que de acordo com o aspecto 
enfatizado, a dança poderá assumir seu caráter de espetacularidade, em outro momento de 
teatralidade e vice-versa. 
PALAVRAS-CHAVE: Danças Regionais. Ballet Clássico. Teatralidade. Espetacularidade  

 
 

ABSTRACT: In this article I highlight regional dances and classical ballet, the exemplify, I 
point out the concepts that are directly related to them, respectively: folklore; folk and 
parafolclóricos groups; cutting ballet, body technique. From the conceptualization Bião, 
classify regional dances equipped with the theatricality, of features and classical ballet to 
exemplify the spectacular, finally I note that according to the aspect emphasized, the dance 
could take your character of spectacular, in another moment oh theatricality and vice-versa. 
KEYWORDS: Regional Dances. Classical Ballet. Theatricality. Spetacular.   

 
 

DIÁLOGO 
 
De um lado aponto como surgiu o termo folclore que abarca a forma que um povo 

tem de compreender o mundo, bem como as atividades imbricadas que perpassam desde 
comida, vestimentas até às danças, as quais são o foco de discussão, em especial, as danças 
regionais presentes no estado do Pará, que retratam a vida cotidiana do nativo da região a qual 
pertence. Para isso trago Bião(2009) e seus conceitos de teatralidade e espetacularidade, e 
saliento em qual desses conceitos as danças regionais se encaixam. E para fazer esse diálogo 
trago o ballet clássico, cuja técnica exemplifica a espetacularidade (spectacularité). 
Posteriormente, aponto que tanto as danças regionais quanto o ballet clássico apresentam 
características em ambas as vertentes conceituais.  

  
 

 
*
 http://lattes.cnpq.br/5172043282208635 
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 1  TRAJETO HISTÓRICO 

 
Segundo Benjamim (2002 apud HAWERROTH, 2007, p. 14), a palavra folk-lore 

foi criada por William John Toms, em 1846, com o intuito de denominar sua área de estudos, 
“[...] fora formada a partir das velhas raízes saxônicas, em que, folk significa povo, e lore, 
saber. Assim, segundo o seu criador, a nova palavra significaria sabedoria do povo”. 

No entanto, tal definição suscitou muitos questionamentos, entre eles questionava-
se em que sentido e quais os limites desse saber. Para alguns historiadores, a cultura material 
como o artesanato, a culinária, enquanto técnica popular, a arquitetura e a confecção de 
instrumentos musicais ficariam fora de tal conceituação. Para outros historiadores, “esta 
cultura só estaria incluída, quando ligada à cultura não-material como a música folclórica, 
festas tradicionais, entre outros” (BENJAMIM, 2002 apud HAWERROTH, 2007, p. 14). 

Os limites e os sentidos à palavra folclore incitaram muitas discussões, em 
especial, entre os intelectuais marxistas que traziam suas análises, posições, ideias, suas 
próprias teorias, divergindo do que estava estabelecido. Segundo Hawerroth (2007) no 
Brasil,por longos anos, prevaleceu o que havia sido estabelecido na Carta do Folclore 
Brasileiro que foi adotada no I Congresso Brasileiro de Folclore, realizado em 1951. 

Na Carta do Folclore brasileiro (1951) estabelecia-se que: 
 

Constituem o fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, 
preservadas pela tradição popular e pela imitação e que não sejam 
diretamente influenciadas pelos círculos eruditos e instituições que se 
dedicam ou à renovação e conservação do patrimônio científico e artístico 
humanos ou à fixação de uma orientação religiosa e filosófica. São também 
reconhecidas como idôneas as observações levadas a efeito sobre a realidade 
folclórica, sem o fundamento tradicional, bastando que sejam respeitadas as 
características de fato de aceitação coletiva, anônima ou não, e 
essencialmente popular (Comissão Nacional do Folclore 1951 – Carta do 
Folclore Brasileiro. Salvador: CNF, p.1-2 apud HAWERROTH, 2007, p. 15). 

 
Em 1995, houve uma releitura da carta, no decorrer do VIII Congresso Brasileiro 

de Folclore, e nesse encontro, decidiu-se realizar uma reconceituação do Folclore, capaz de 
torná-lo atualizado e abarcador das contribuições dos estudos das Ciências Humanas, das 
novas tecnologias utilizadas, a própria transformação da sociedade, entre outros fatores, e o 
“novo conceito” considerou que: 

 
Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado 
nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de 
sua identidade social. Constituem-se fatores de identificação da manifestação 
folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade 
(HAWERROTH, 2007, p. 16). 
 

                   Benjamim (2002 apud HAWERROTH, 2007, p. 16-17) destaca entre essas 
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características, o anonimato, “uma vez que o fato folclórico, como o artesanato e a poesia dos 
repentistas, têm seus autores identificados no ato da criação”; a aceitação coletiva, “para 
alguns folcloristas, a criação de um autor conhecido passa a ser folclórica quando há aceitação 
coletiva e ela se torna um patrimônio comum do grupo, admitindo adições, variações e 
reinterpretações”; a transmissão oral “uma vez que existem registros materiais e escritos do 
folclore”; a Antiguidade, “a tradicionalidade é entendida hoje como uma continuidade, onde 
os fatos novos, se inserem sem uma ruptura com o passado, mas que se constroem sobre este 
passado”; espontaneidade, “entendido que o folclore se aprende com a convivência, de forma 
quase inconsciente e progressiva. Assim como a funcionalidade, pois os fatos folclóricos 
integram sistemas culturais, exercendo funções”. 

 
No entanto, o mais interessante e rico fator determinante do folclore é o da 
regionalidade. A manifestação folclórica é própria de uma comunidade. Por 
vezes o mesmo tipo de manifestação pode ser encontrado em locais 
diferentes e distantes, mas têm origens comuns, que são reinterpretadas e 
recriadas (HAWERROTH, 2007, p. 17). 

 
Portanto, como afirmam Oliveira et al. (2010), folclore é a forma que um povo 

tem de compreender o mundo no qual vive. Com isso, conhecendo o folclore de um país 
pode-se compreender o seu povo nativo. 

Destaco o fato de haver muitas atividades culturais imbricadas ao folclore, no 
entanto, apontarei às danças, já que estas são o foco deste artigo. Saliento o fato de trazer 
autores, que antes de falar a respeito da dança folclórica, objeto de suas pesquisas, remetem-se 
à conceituação de folclore. Possivelmente, porque as fontes onde se coletam dados sobre a 
dança se autodenominam “grupo folclórico” ou “grupo parafolclórico”.  

Um grupo folclórico “deve constituir-se com o louvável propósito de representar 
com a autenticidade possível a realidade social, econômica e cultural da sua região numa 
determinada época” (MENDES, 1990, p. 66 apud VASCONCELOS, 2001, p. 410). 

 
São características desses grupos o espírito coletivo, antiguidade, anonimato, 
e o fato de serem formados praticamente por pessoas de baixo poder 
aquisitivo, em sua grande maioria de baixa escolaridade. Estas características 
se refletem nas vestes humildes, mas bem elaboradas, nos enfeites 
“improvisados” e nas cantigas estróficas de fácil memorização. Estes são os 
grupos folclóricos, que, para preservarem a tradição, a história, não se 
permitem mudanças nas roupas, tampouco nas cantigas “conhecidas de 
todos”. São Conservadores (RIBEIRO, 2003, [s/p]). 

 
Já parafolclórico, Azevedo (2004, p.11) salienta que o prefixo “para” na língua 

portuguesa, “quer dizer: próximo à, perto de, parecido, semelhante”. E como os grupos 
trabalham suas produções coreográficas, nesse sentido de proximidade com o folclore, uma 
vez que são caracterizados e fundamentados no estudo do folclore, logo são chamados de 
grupo parafolclóricos. 

Segundo a ótica dos folcloristas, os grupos folclóricos são grupos populares, 
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conservadores, portanto, detentores do conhecimento tradicional, enquanto os grupos 
parafolclóricos se apropriam do conhecimento tradicional, adotando uma liberdade de criação 
e inovação diferenciada tanto nos figurinos, quanto nos instrumentos musicais mais 
modernos, sem se preocupar com o tradicionalismo. No entanto, ambos os grupos possuem 
como cerne a difusão do folclore em suas regiões.  

Cabe destacar que utilizo neste artigo o conceito de Dança Regional, primeiro por 
ser a denominação utilizada no projeto social lócus de minha pesquisa de dissertação de 
mestrado; segundo, por não ser pertencente a nenhum grupo folclórico ou parafolclórico; e 
terceiro, por ser uma manifestação amazônica resultado da dinâmica cultural dos povos, que 
retrata o cotidiano dos afazeres dos nativos de cada município de origem. Mas, destaco que 
cito autores os quais utilizam o conceito de danças folclóricas, por não haver encontrado 
nenhum teórico que desse destaque à definição de Dança regional, além dos motivos 
supracitados.   

Oliveira et al. (2010) nos falam que as danças folclóricas [regionais] são formas 
de danças sociais e que sempre foram um componente cultural, imprescindível à humanidade. 
O folclore brasileiro é rico em danças, capazes de representar a cultura e as tradições de uma 
determinada região. Os autores ainda destacam o fato de estarem ligadas aos fatos históricos, 
religiosos, festas, lendas, brincadeiras e acontecimentos do cotidiano. As danças folclóricas 
brasileiras possuem uma característica bem particular no que tange às músicas animadas, 
letras simples e bastante populares, apresentam-se com figurinos e cenários bem 
representativos (OLIVEIRA et al., 2010, p. 2). 

Utilizarei Oliveira et. al.(2010) para mostrar, de forma sintética, um pouco do 
folclore, em especial, as danças folclóricas presentes nas regiões do Brasil. Na região Norte 
são as seguintes: Marujada, Carimbó, Siriá, dentre muitas outras; há festas indígenas, e a festa 
religiosa de grande destaque é o Círio de Nazaré; o artesanato se constitui de cerâmica 
marajoara, máscaras indígenas, artigos e objetos feitos de miriti e palha, etc. Constitui-se por 
lendas como: da Iara, Curupira, Vitória-régia, Uirapuru. Possui comidas típicas como a 
caldeirada de tucunaré, o pato no tucupi, a maniçoba, etc. 

Na região Nordeste, as danças são: Frevo, Maracatu, Bumba-meu-boi, Baião, 
Congada, Carvalhada, Bambolê, Cirandas, entre muitas outras. As festas de destaque são as 
seguintes: Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, Missa do Vaqueiro, 
Paixão de Cristo. Os pratos dessa região são compostos por: Arroz de Hauçá, Baba de moça, 
Frigideira de camarão, entre outros.  

No Centro-Oeste, há as seguintes danças: Tapiocas, Reisado, Folia de Reis, 
Cururu e Tambor, dentre várias. Nas festas tradicionais encontram-se: Tourada, Carvalhada, 
festas juninas. As lendas dessa região são: Lobisomem, Saci-Pererê. Arroz de carreteiro, 
Mandioca, peixes, entre outras, fazem parte das comidas típicas dessa região. 

Na região Sudeste, há as danças: Folia de Reis, Catira, Batuque, Fandango, entre 
outras. Fazem parte das lendas: Mula-sem-cabeça, Lagoa Santa. Tutu de feijão, Feijoada, 
linguiça, carne de porco são algumas das comidas típicas dessa região. E no artesanato, há 
trabalhos em pedra sabão, colchas, bordados, trabalhos em cerâmicas, entre outros. 

A região Sul é constituída pelas seguintes danças: Chula, Chimarrita, Jardineiras, 
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dentre outras. No que tange às festas tradicionais há: Nossa Senhora dos Navegadores, Festa 
da Uva, da Cerveja, Rodeios, festas juninas. As lendas presentes nessa região são: Negrinho 
do Pastoreio, do Sapé, Tiaracaju do Boitatá etc. As comidas típicas dessa região são: 
churrasco, arroz-de-carreteiro, feijoada, fervido, entre outras. 

 
 

 2  DANÇAS REGIONAIS  
 

Como o foco deste artigo são as danças regionais paraenses, darei destaque à 
dinâmica cultural presente nas danças. Como afirma Jastes (2009, p. 59): “façamos um 
encontro imaginário entre as três principais etnias que contribuíram para a formação de nossa 
cultura brasileira, [...], o ameríndio, o europeu e o africano”. 

Jastes (2009) aponta que a dança é uma manifestação espetacular capaz de 
apresentar em seu contexto, uma ética da estética da cotidianidade considerada uma herança 
universal da humanidade, resultado de inúmeras contribuições que apresentam sua 
representatividade, tanto ao nível global quanto ao local. Há inúmeros elementos que 
apresentam características comuns presentes nas primeiras manifestações cênicas do homem, 
e que são recorrentes ainda hoje como a figuração em círculo, a gestualidade do cotidiano, 

 
[...] nos quais através da sua teatralidade cotidiana e extra-cotidiana, 
sistematizavam suas experiências transformando-as em espetacularidade 
para o outro ver, seus desejos mágicos, míticos, religiosos, comemorativos, 
lúdicos e militares, apresentavam desta forma, sentidos e significados 
próprios de cada grupo ou cultura (JASTES, 2009, p. 59). 

 
A roda ritual consiste no espaço de socialização de estórias, desde a época das 

cavernas, passando aos terreiros, em seguida, aos salões e teatros. A gestualidade cotidiana é 
sistematizada e retratada nas letras das músicas, “nas quais o imaginário do artista flui e influi 
no comportamento da comunidade, por fazer parte do imaginário coletivo” (JASTES, 2009, p. 
59). 

Para Jastes (2009), um pequeno retrocesso no tempo permite entender essa 
dinâmica cultural da dança na Amazônia e ver que a história considerada “oficial” (aspas 
minhas) sempre negou o fazer criativo e os conhecimentos desses povos, desconsiderando 
suas possíveis contribuições à história universal. Porém, esse saber continuou vivo na 
oralidade e nas manifestações culturais expressas por esses nativos: 

 
Com a descoberta do Brasil, a Carta Magna de Caminha indica a preferência 
dos nativos pela música e sua interpretação pelo gestual animado, que revela 
a arte, sempre presente no cotidiano nativo imbricado em seu fazer. 
E, com a chegada da família real ao Brasil, começam as expedições 
científicas para decodificar as novas fronteiras e, em 1819, têm contato com 
uma manifestação nativa, imitativa de bichos que denominam de Dança do 
peixe, no Rio Negro, observada por Spix e Martius (1823-1832). As 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

261 

pesquisas começam a ganhar força, assim como o híbrido filho da terra, 
como José Veríssimo registra na dança do Gambá realizada pelos Maué, 
acompanhada por tambores, os quais têm o mesmo nome da dança, assim 
como o Carimbó de nossos dias  (BATES, 1979 apud JASTES, 2009, p. 59). 

 
Segundo Jastes (2009, p. 60), em 1880, houve uma explosão populacional em 

Belém, e tanto os nativos mansos quanto os moradores da periferia, foram proibidos pelo 
código de postura do município de realizarem qualquer tipo de manifestação. No entanto, o 
índice populacional aumentava mediante a libertação dos escravos. Murilo Menezes, em 
1990, descreve que essas pessoas tinham como principais divertimentos os Bumbás, o 
Batuque e os Cordões de Marujos. O Negro Antônio Moraes (Mestre Parafuso) é registrado 
pela imprensa, à época, como o mestre popular que incentivava o Carimbó/ Zimba. 

Edson Carneiro, Câmara Cascudo e demais folcloristas, com ajuda de informantes 
não muito fiéis em suas descrições, registraram as manifestações dos nativos de cada região. 
Enquanto Vicente Salles, Julieta de Andrade e Paes Loureiro contribuíam para registro de 
manifestações amazônicas. 

Dentre as inúmeras manifestações espetaculares da região Amazônica, que foram 
resultado da dinâmica cultural dos povos, segundo Jastes (2009) as mais conhecidas são: 
Pretinha de Angola, Çairé, Carimbó, Desfeiteiras, Chula Marajoara, Lundu Marajoara, 
Gestual da Procissão de Mastro, Vaqueiro do Marajó, Marujada Bragantina, Xote Bragantino, 
Retumbão, Banguê, Boi-Bumbá, Cordão de Bichos, Siriá, Samba de Cacete, Dança do 
Maçariquinho, Ciranda do Norte, Batuque Amazônico, Dança da Onça, Farinhada, Boi de 
Máscaras, Abaluiaê (Dança dos Orixás), Quadrilhas, Dança do Coco, entre muitas outras. 

Jastes (2009) afirma que o caboclo traz consigo um imbricamento étnico, o qual 
recebeu influências e traços de outras culturas, por meio de uma antropofagia cultural e 
conseguiu elaborar uma cultura forte, que se alimenta de seus ancestrais, e é rica de vivências, 
oriunda do empirismo. 

O caboclo que possuiu enquanto ancestrais índios e negros, herdaram as 
indumentárias lusitanas para esconder o que os europeus, consideravam uma nudez selvagem. 
No entanto, os signos das pinturas corporais foram ressignificados pelo caboclo, por estampas 
coloridas e florais, mostrando a ligação com a mãe natureza, assim como os mitos e as 
divindades, resultando em um sincretismo cultural. 

Descendente da Icamiaba, da Iamuricumá, a mulher amazônica esconde em seu 
âmago a onça cabocla, a fera cheia de astúcia, repleta de encantos, disposta a sempre se 
defender de ataques não sedutores, a exemplo da dança do Lundu, em que a dama se rende ao 
seu parceiro, mediante a comprovação do poder de sensualidade deste homem. É no exemplo 
do Carimbó, enquanto uma manifestação típica da região norte, que se pode demonstrar o 
confronto de forças sedutoras, nos jogos em que desafiam o parceiro, ou a ambos. “Em 
especial, na Dança da Onça, em que a mulher transgride as regras sociais e toma iniciativa, se 
defende, ataca, domina e vence o poder masculino, desmoralizando o macho, diante de todos” 
(JASTES, 2009, p.61). 

Para falar um pouco mais da identidade amazônica, presente nas danças regionais, 
trarei de forma sintética um estudo realizado pela pesquisadora Maria Ana Azevedo sobre a 
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dança do Vaqueiro do Marajó, em especial, o papel masculino interpretado pelos dançarinos. 
Azevedo (2011) considera a dança dos Vaqueiros do Marajó (ver Figura 1), 

segundo a classificação de Caminada (1999), como uma dança mimética e ou imitativa, uma 
vez que os dançarinos interpretam a dança, mediante o imitar da cavalgada do vaqueiro no 
campo, isto é, o movimento do galope, incluindo o gesto de laçar o boi, que é executado pelo 
movimento imitativo do braço que está segurando uma corda de sizal. 

Na dança dos Vaqueiros do Marajó, o movimento corporal demonstra a 
experiência de labuta dos homens do campo, em sua vivência coletiva, de cavalgar e também 
de laçar o boi. Ressalta-se a cultura marajoara, na música e na indumentária. A execução do 
passo do galope é realizada pelos dançarinos que interpretam a dança de forma metafórica: é 
como se cavalgassem, e com isso retratam uma das principais atividades realizadas pelos 
vaqueiros no campo (AZEVEDO, 2011). 

Azevedo (2011) destaca a imagem heroica do vaqueiro marajoara, ligada ao 
trabalho no campo, já que o mesmo assume uma postura guerreira em cima do cavalo, e com 
isso é capaz de representar a sua luta diária nas atividades com os animais: gado, cavalos, 
búfalos e outros. No entanto, a total representação do papel masculino se dá, por meio do 
desafio de laçar o animal e do movimento de galope, os quais são convertidos à dança e 
imaginados por quem assiste. 

O vaqueiro marajoara: 
 

Ele é como a própria terra; plantado no solo, agarrado a todos os meios de 
sobrevivência para vencer determinantes ecológicas da região. É um lutador 
preparado para disputar palmo a palmo, dia a dia, de igual para igual, o 
espaço verde necessário para a sua fixação na grande ilha (LUXARDO 
([1997?] apud AZEVEDO, 2011, p. 9). 

 
Na dança dos Vaqueiros do Marajó, os dançarinos interpretam a figura do 

vaqueiro, a partir do retrato da postura e da potência do homem que trabalha no campo, 
“utilizando-se do sapateado executado pelos tamancos de madeira e da forma prazerosa com 
que executam os movimentos fazendo dessa manifestação espetacular a representação da 
cultura marajoara” (AZEVEDO, 2011, p. 9). 

Na dança dos Vaqueiros do Marajó, Azevedo (2011) afirma que os dançarinos 
interpretam, de forma coreográfica, a gestualidade do cotidiano do trabalho do vaqueiro 
marajoara. Com isso, a coreografia torna-se uma representação estética da labuta do vaqueiro, 
que é intensamente homenageado, é uma expressão da virilidade do homem que trabalha nos 
campos e também nas fazendas.  

Como foi possível perceber, a dança regional é capaz de retratar o cotidiano dos 
nativos da região à qual pertencem. Logo, retratam nos movimentos, a vida de trabalho, as 
representações sociais, os costumes, as crenças, entre outros fatores, imbricados nessa 
cotidianidade nativa. 

 
 
 



 

 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

263 

3 TEATRALIDADE E ESPETACULARIDADE 
 
Como base sólida dessa vertente de raciocínio, da dança regional, no que tange a 

retratação da vida cotidiana enquanto elemento identificador dessa cultura nativa, trago Bião 
(2009) e seus conceitos de teatralidade e espetacularidade, e saliento em qual desses conceitos 
as danças regionais se encaixam.  

Segundo Bião (2009), teatralidade e espetacularidade são conceitos que possuem 
o elemento lúdico como fator lubrificante das “articulações do corpo social”. 
Respectivamente, “são os jogos cotidianos e os rituais extraordinários que constituem essas 
articulações”. 

Nessa vertente de teatralidade e espetacularidade, traço a seguinte construção de 
pensamento: a partir da conceituação de Bião, classifico as danças regionais dotadas das 
características da teatralidade a qual seria “o jogo cotidiano de papéis sociais e pertenceria, 
sobretudo, ao domínio dos ritos de interação de ordem íntima e pessoal” (HALL, 1971 apud 
BIÃO, 2009, p. 158). Observo esse jogo latente nas danças regionais, pois elas retratam a 
realidade e a cotidianidade dos sujeitos e seus afazeres no trabalho seja no campo, nos rios, 
nos manguezais etc.  

Outra característica, envolve as técnicas corporais, consideradas na teatralidade 
cotidiana. Para Mauss (2003, p. 407), “o ato tradicional das técnicas é sentido [...] como um 
ato de ordem mecânica, [...] físico-química, e é efetuado com esse objetivo. [...] Cabe [...] 
dizer: estamos lidando com técnicas do corpo”.  

Segundo Bião (2009, p.164), “Uma vez essas técnicas banalizadas [...], penetram 
o mundo cotidiano e transformam-se em técnicas corporais da teatralidade”. Tal afirmação 
pode ser ratificada ao lançarmos o olhar às danças regionais, mais especificamente, ao seu 
foco de origem e veremos que seus movimentos estão imbricados de técnicas cotidianas dos 
indivíduos pertencentes àquela cultura. “É o reino da pessoa e da rotina [...]. Trata-se também 
do reino das formas de delicadeza e cortesia [...] numa cultura dada.” (BIÃO, 2009, p. 158). 

 
A Dança do Siriá é executada [...] [mesorregião, nordeste paraense, banhada 
pelo rio Tocantins na qual está o município] de Cametá, no Pará, onde se 
conta a história de uma enorme aparição de siris nas praias da cidade, em 
uma noite de lua cheia. A dança é a forma de agradecer aos céus o presente 
divino que livrou o povo da fome. O mais extraordinário é que os crustáceos 
não ofereciam resistência para serem apanhados. A maior característica da 
dança são os passos, que simulam a pesca ou a colheita dos siris no chão 
(CÔRTES, 2000, p. 57). 

 
 

4 BALLET CLÁSSICO 
 
Trago o ballet clássico para exemplificar a espetacularidade (spectacularité), que 

para Bião (2009) “seria a colocação em cena extracotidiana de relações sociais que têm lugar 
nos espaços sociais e públicos” (p. 158), ou seja: 
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É a categoria dos jogos sociais onde o aspecto ritual ultrapassa o aspecto 
rotina: são os rituais religiosos, as competições esportivas, os desfiles e 
comícios, as grandes festas. O espaço ‘teatral’ é aí mais definido que na 
teatralidade cotidiana (onde este compreende todo o espaço social). São os 
templos, estádios, salões, palanques, determinadas ruas e praças (BIÃO, 
2009, p. 163-164). 

 
Na história do ballet, vê-se o exemplo bem claro desse jogo social no Ballet 

Comique de la Reine (“Ballet cômico da Rainha”), que “reunia amadores e profissionais em 
um espetáculo que era apresentado como parte dos divertimentos de corte” (MONTEIRO, 
2006, p. 34). “Assim, o tão famoso balé da corte, cujas apresentações se davam nos salões, era 
uma espécie de metáfora das relações políticas e sociais de uma trama bem ajustada de 
hierarquias [...]” (PEREIRA, 1999, p. 220). 

No que tange às técnicas corporais, na espetacularidade, elas são, segundo Bião 
(2009, p. 164), “extracotidianas e exigem um treinamento específico”. Conforme sugere 
Barba (1995, p. 9), pode-se entender técnicas corporais extracotidianas como aquelas técnicas 
que não respeitam os condicionamentos habituais do corpo, e por serem princípios ou regras 
de ação que codificam um estilo de representação fechado. 

Para Bião (2009, p. 157-158), Barba propôs esta noção de técnicas corporais “para 
dar conta das alterações de andar e de equilíbrio corporal dos atores”, tendo como referência, 
dentre muitas, os dançarinos de ballet. As técnicas extracotidianas, seriam “uma das principais 
referências não somente do espetacular teatral ou coreográfico, mas também do espetacular 
mais geral [...]”. “É o reino da grandiosidade, do chocante, do impressionante”. 

O ballet clássico é um exemplo de técnica corporal extracotidiana, uma vez que 
exige uma aprendizagem específica. Segundo Byrne ([s/d], p. 1-2), a ênfase do ensinamento 
do Ballet Clássico figura na atenção veiculada ao “ensinar o corpo”, sob três exigências 
básicas: postura correta, en dehors, e posicionamento do peso, que devem ser entendidas e 
aplicadas continuamente.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Portanto, de acordo com a linha de pensamento que tracei e defendi tendo como 
base os conceitos de teatralidade e espetacularidade de Bião (2009, p. 163), aponto as danças 
regionais na vertente da teatralidade, formada pelos “microeventos da vida cotidiana”, e o 
ballet clássico, na espetacularidade, formada pelos “macroeventos que ultrapassam a rotina, 
são extracotidianos”. 

Destaco que a teatralidade tenta ir em direção à vida, neste caso, específico da 
dança regional, a dança vai apresentar elementos que estão (ou estavam) presentes na vida, do 
dia a dia, de agora ou de outro tempo, dos nativos dessas regiões, e os dançarinos realizaram 
movimentos e gestos que se assemelham com aqueles presentes na labuta diária desses 
nativos.  
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Seja no Siriá, no Vaqueiro do Marajó, Banguê, entre outras danças regionais, 
conseguiremos identificar, nessas danças, esses movimentos, gestos, detalhes presentes na 
vida cotidiana dos nativos das regiões, onde essas danças tiveram origem.   

E na espetacularidade, o exemplo específico do ballet clássico, na grande maioria 
dos repertórios clássicos, a dança vai apresentar movimentos e gestos que destoam 
completamente do cotidiano e os dançarinos devem dominar técnicas específicas para cada 
gestualidade, seja ela no modo de andar, de se comunicar, é como se fosse uma hipérbole do 
movimento, por isso, extracotidiano. 

Mas não quero dizer que o ballet clássico e as danças regionais estão fechados nas 
vertentes conceituais, respectivamente, de espetacularidade e teatralidade, uma vez que “são 
noções moles contra os conceitos duros, são noções líquidas, como diz Jean Duvignaud”, “[...] 
é invenção ‘ideal-típica’ (Max Weber) para poder se compreender a realidade e, depois, 
descartar-se dela” (BIÃO, 2009, p. 128). 

Por exemplo, posso dizer que o ballet clássico também se encontra na vertente da 
teatralidade, quando olhada sob outra ótica, isto é, quando nos atentamos que ela reflete a 
realidade na qual surgiu. Kealiinohomoku (2013 [1998]) salienta a ideia dos antropólogos em 
relação à dança étnica como “um reflexo das tradições culturais no interior das quais elas são 
desenvolvidas”: 

 
A grande forma de dança espetacular do mundo ocidental é certamente o 
Ballet Clássico. O termo ballet clássico faz, exatamente, referência a uma 
forma particular de dança teatral que apareceu durante a Renascença e que 
repousa sobre uma tradição, uma técnica e uma origem estética que lhe são 
próprias (MARTIN, 1939, p. 173 apud KEALIINOHOMOKU, 2013, p. 137 
[1998, p. 61-62]). 

 
Para sustentar a etnicidade do Ballet clássico, Kealiinohomoku aponta temas que 

possuem diversas características, alicerces de tal discussão. Ela começa falando da tradição 
ocidental do proscênio, do uso de campainhas e de aplausos, da estilização dos costumes 
ocidentais, representados em cena, como a imitação da época da cavalaria, os casamentos, os 
batizados, os funerais, os costumes de guardar luto. Outro ponto que observo nos ballets é a 
visão de mundo, revelada por meio de frequentes temas como o do amor não correspondido, 
de bruxarias, de falsa identidade, de mal-entendidos, entre outros. 

Kealiinohomoku (2013) enfatiza que a etnicidade da dança clássica também está 
representada tanto na fauna quanto na flora, utilizadas regularmente nos ballets. Da fauna, é 
possível destacar a presença de cavalos e cisnes; da flora, são bastante utilizadas com grande 
eloquência sementes, rosas, lírios.  

Portanto, Kealiinohomoku (2013, p. 141 [1998, p. 65]) mostra que a dança 
clássica é uma forma de dança étnica porque “reflete as tradições culturais a partir das quais 
ela se desenvolveu”. 

E em contrapartida, a dança regional também se encontra na vertente da 
espetacularidade, quando coloco como cerne os valores estéticos, presentes nas danças. Como 
a dimensionalidade, desde o toque dos instrumentos característicos dessas danças, como o 
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curimbó, “que instigam pela vibração da união de todos os instrumentos”; a própria 
performance dos dançarinos, “até os cheiros exalantes da pele perfumada dos caboclos e 
caboclas a dançar”; a marcação do “ritmo da música” e a interpretação “com o corpo a letra 
cantada pelos poetas” (JASTES, 2009, p.46). 

Nas danças regionais a imitação e harmonia, “caracteriza-se por utilizar certas 
cenas do cotidiano, no qual a teatralidade do conviver social é transformada e mostrada de 
forma espetacular aos olhos de quem observa, a manifestação é apresentada com tensões” 
(BIÃO, 1996 apud JASTES, p.46). 

Outros aspectos observados são: a repetição (prática na linguagem cênica); a 
memória épica; a forma circular, linhas curvas; imagens e sensações no dançar.  

Posso destacar que a dança regional quando apresentada para o outro ver, passa a 
ser vista como um espetáculo, ou seja, a vida cotidiana passa a ser trabalhada para o olhar do 
outro, com isso é imbricada de elementos das linguagens cênicas como gestos ensaiados, 
aprendizagem de movimentos pela repetição, e consequentemente, aprimoramento técnico 
pelos inúmeros ensaios, etc. 

Enfim, de acordo com a ótica à qual se lança o olhar sobre essas duas danças, elas 
podem assumir a vertente distinta da que foi categorizada. Isto é, de acordo com o aspecto 
enfatizado, a dança poderá assumir seu caráter de espetacularidade em um momento, em outro 
de teatralidade e vice-versa. 
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FORMAÇÃO DO BAILARINO INTÉRPRETE DO CEFAR(T) NA 
CIDADE DE BELO HORIZONTE: DESAFIOS, CONFLITOS E 

CONTRADIÇÕES 

 
 

Carla Gontijo Campolim Moraes 
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo principal problematizar, a partir de uma 
perspectiva contemporânea, a formação em dança e suas respectivas abordagens 
metodológicas, buscando identificar e compreender procedimentos que favoreceram a 
construção de autonomia e autoralidade em dança, tendo como campo de pesquisa o Centro 
de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, posteriormente nomeado CEFART 
(Centro de Formação Artística e Tecnológica). O recorte temporal desta pesquisa foi de 1987 
a 2010. Como recurso metodológico, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com 
dezesseis pessoas, dentre as quais 14 foram docentes do CEFAR, sendo que alguns deles (as) 
também ocuparam cargos de coordenação e supervisão; e duas ex-alunas que se formaram no 
ano de 2005. Vários desafios, conflitos e contradições permearam a implantação dos cursos 
profissionalizantes do CEFAR, desde as questões políticas vividas no período de 
redemocratização do Brasil, em meados dos anos 80, passando pelas questões curriculares, 
metodológicas e pedagógicas referentes à implementação e formatação dos novos cursos, 
especificamente neste trabalho, a dança. Com vistas a diferenciar autores de obras publicadas 
e entrevistados, optou-se por colocar entre colchete, o [nome dos entrevistados], facilitando 
assim, o reconhecimento dos depoimentos, em diálogo com os teóricos que fundamentaram a 
escrita juntamente às narrativas. 
PALAVRAS-CHAVES: Formação. Dança. Educação. CEFAR.  
  
 
ABSTRACT: This research had as main objective to problematize, from a contemporary 
perspective, the formation in dance and its respective methodological approaches, seeking to 
identify and understand procedures that favored the construction of autonomy and authority in 
dance, having as a research field the Training Center Artistic Foundation of the Clóvis 
Salgado Foundation, later named CEFART (Center for Artistic and Technological Training). 
The time frame of this research was from 1987 to 2010. As a methodological resource, semi-
structured interviews were conducted with sixteen people, among whom 14 were professors at 
CEFAR, some of whom also held coordination and supervision positions; and two former 
students who graduated in 2005. Several challenges, conflicts and contradictions permeated 
the implementation of CEFAR's professional courses, from the political issues experienced in 

 
* http://lattes.cnpq.br/4589916913266740 
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the period of redemocratization in Brazil, in the mid-1980s, through curricular issues, 
methodological and pedagogical referring to the implementation and formatting of the new 
courses, specifically in this work, dance. In order to differentiate authors of published and 
interviewed works, it was decided to place the [name of interviewees] in brackets, thus 
facilitating the recognition of testimonies, in dialogue with the theorists who founded the 
writing together with the narratives. 
KEYWORDS: Training. Dance. Education. CEFAR. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo Avellar e Reis (2006), o Centro de Formação Artística (CEFAR) nasceu 
no dia 5 de dezembro de 1986, sendo renomeado como CEFART6 em 2015, pois neste dia 
“uma portaria da Secretaria de Estado da Educação autorizou o funcionamento dos cursos 
técnicos de dança, música e teatro, nos termos da legislação que rege o ensino suplementar” 
(AVELLAR; REIS, 2006, p. 113).  

 
O embrião do CEFAR, como de quase tudo no Palácio das Artes, é mais 
antigo que a data oficial. Quando o Ballet Minas Gerais, dirigido por Carlos 
Leite7, se instalou no esqueleto do que seria o Palácio das Artes, trouxe 
consigo suas aulas e alunos. Assim, é possível afirmar que pelo menos a 

 
6 O Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART, da Fundação Clóvis Salgado (FCS), é responsável 
por promover a formação em diversas linguagens no campo da arte, assim como no da tecnologia do espetáculo. 
Referência na formação artística como instituição pública, o CEFART promove cursos com certificação e 
diplomação de competências profissionais, construindo itinerários formativos destinados a públicos de idades 
distintas. Abriga escolas e núcleos de dança, música (instrumental e coral), teatro, ópera, artes visuais e 
tecnologias do espetáculo (iluminação, cenotecnia, figurinos e adereços) que oferecem cursos livres, básicos, 
técnicos, de formação inicial e continuada (FIC), de atualização profissional, além de palestras, residências 
artísticas e atividades de extensão destinadas ao aperfeiçoamento e formação de público. Dispõe, ainda, da 
Midiateca João Etienne Filho que disponibiliza ao público o acervo da FCS de livros, filmes, fitas, documentos, 
publicações, etc., e do Centro Técnico de Produção Raul Belém Machado, responsável pela produção e 
preservação de cenários e figurinos dos espetáculos produzidos pela Fundação. 
http://fcs.mg.gov.br/?page_id=607 acesso em 22/12/2018. 
7 Carlos Leite Pinto nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 23 de julho de 1914, foi aluno de Maria 
Olenewa no Rio de Janeiro.  Em Belo Horizonte, Carlos Leite dá seus primeiros passos de sua carreira bem-
sucedida como professor, criando em 15 de março de 1948, a pioneira escola de dança clássica de Minas Gerais. 
Segundo Reis (2010), entre seus alunos estavam os primeiros homens que frequentaram aulas de balé em Belo 
Horizonte – Klauss Vianna, Vitor Nassare e Décio Otero. Em 1966, Carlos Leite foi convidado pelo governador 
Juscelino Kubtscheck para trabalhar no local das obras do futuro Palácio das Artes. E com sua inauguração, em 
1971, seu grupo é transformado no Corpo de Baile da Escola de Balé da Fundação Palácio das Artes, que hoje é 
a Cia. de Dança Palácio das Artes, apesar de seus bailarinos terem sido efetivados como funcionários somente 
em 1973. (REIS, 2010) 
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Escola de dança existiu desde as origens da Fundação Clóvis Salgado e do 
Palácio das Artes (...). Foi oficialmente absorvida pela Fundação em 1972, 
mesmo ano em que passou a funcionar a Schola Cantorum, dedicada 
primeiro ao ensino de canto, e incluindo, a partir da fundação da Orquestra 
Sinfônica de Minas Gerais, o ensino de instrumentos. Pouco mais tarde, a 
elas juntou-se um curso livre de teatro. A designação de Centro de Formação 
Artística surgiu logo depois, como órgão do antigo Departamento de 
Produção Artística (AVELLAR; REIS, 2006, p. 113). 

 
De acordo com os autores, as três escolas livres continham metodologias pautadas 

na tradição; na dança, o uso da varinha que o professor Carlos Leite utilizava para corrigir 
rigorosamente seus alunos, na música a referência para o ensino era a lógica dos 
conservatórios, o teatro acompanhava a então tradição mais recente, a das oficinas que 
mesclavam exercícios de improvisação, estudos de cena que resultavam em montagens, “a 
tradição do ensino, tanto nas academias de ballet quanto nos antigos conservatórios, se 
fundava na imitação” (AVELLAR; REIS, 2006, p. 113). 

  
Embora a dança clássica e a música erudita ocidental tenham, desde suas 
raízes, vasta fundamentação teórica, o ensino, frequentemente, passava 
distante delas. No caso da dança, as academias praticamente a excluíam. Os 
conservatórios sempre tiveram currículo mais vasto, incluindo, além de 
instrumentos e canto, teoria, solfejo, harmonia e, às vezes, contraponto. O 
olhar sobre eles, contudo, durante muito tempo foi mais o de 
instrumentalizar os aprendizes para a prática que o desenvolver pensamento 
crítico, reflexão ou pesquisa (AVELLAR; REIS, 2006, p. 113). 
 

Ao falar sobre a estruturação do curso profissionalizante de dança e das diretrizes 
para a formação do bailarino, é fundamental situar o leitor o contexto que ela foi gerada, 
apontando não apenas as peculiaridades, necessidades e especificidades da área, mas também 
as hierarquias institucionalizadas, onde as condições de gestão se baseavam em escalas 
prioritárias, como colocado por [Glória Reis] que ingressou como docente desde a fundação 
do curso profissionalizante de dança, permanecendo na instituição por mais de duas décadas. 

Todavia, os esforços e investimentos para se pensar uma  formação híbrida, 
buscando contato com várias abordagens teóricas e práticas, potencializando o olhar sobre as 
artes, especificamente a dança, como área de conhecimento autônoma, fez com que todos os 
envolvidos no processo de formatação do programa, até os alunos ingressos no mesmo, 
tivessem um grau de comprometimento tal, que a construção do corpo que dança e suas 
singularidades artísticas e estéticas formassem o artista que contemplasse tanto o intérprete 
quanto o criador/pesquisador.   
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1 FORMAÇÃO DO BAILARINO INTÉRPRETE DO CEFAR(T) NA CIDADE DE 
BELO HORIZONTE: DESAFIOS, CONFLITOS E CONTRADIÇÕES 
 
 

A dança, como arte, pode ser tudo, pode ser também o que nos leva a algum 
fundo inóspito que não queremos ver, nem saber. Esta liberdade é o alcance 

do que fazemos hoje com o que ainda insistimos em chamar de arte. Eu 
confio que a imobilidade define uma dialética com a mobilidade. E dançar 

signifique recusar-se a dançar. 
Márcia Tiburi (2012, p.99,100). 

 
 

Muitos são os desejos, quereres, vontades e idealizações dos indivíduos que 
experimentam a arte, e que sem perceberem já estão entrelaçados e envolvidos por ela; e quais 
seriam as teorias que traduzem ou explicam a subjetividade e complexidade deste sentimento 
singular, fortemente envolvido por sensações de ambiguidades, que oscilam entre completude 
e (in)completude, amor e ódio, desistência e (re)sistência, nada e tudo? O que move o artista? 
Como o move? Um hibridismo de percepções? Coragem, enfrentamento, rebeldia, utopia, 
variantes e cambiantes, corpo de pé na corda bamba? Corpo deitado no chão de incertezas? 
Estes sentimentos são comuns às pessoas que de alguma forma se encontram envolvidas com 
o fazer artístico. 
 

Fazer arte é, dentre outras coisas, pesquisar linguagens, movimentos, 
motivações, modos de vida e construir identidades, o que abre ao artista 
possibilidades de interferir individual e coletivamente no mundo e dialogar, 
através de sua criação, com os contextos que o cercam. A pouca prática de se 
realizar reflexões teóricas sobre a dança, por exemplo, cria muitas vezes a 
imagem do bailarino como um ser que paira sobre a sociedade, alguém que 
pensa com os pés e que foge das discussões e análises mais sistemáticas 
sobre o seu fazer dançante, inserido em um contexto mais amplo e dinâmico 
(REIS, 2005, p. 12, 13). 

 
A partir desta perspectiva, a escolha por uma instituição pública de caráter 

formativo, referência em qualidade técnica e artística, como objeto de estudo e pesquisa, se 
torna, em uma primeira instância, uma possibilidade de compreensão das esferas 
administrativas e públicas, com suas hierarquias, burocracias, formalismos e 
conservadorismos. A ruptura de uma aparente dificuldade de abertura para o diálogo entre 
pesquisador e instituição pública, tornou-se desafiador e de extrema significância para o 
campo das artes, especificamente a dança, em se tratando não apenas do reconhecimento dos 
recursos, procedimentos, metodologias, pedagogias e práticas formativas e educacionais, mais 
também e não menos importante, a valorização do quadro de pessoas, a partir de suas 
narrativas, que passaram e/ou permaneceram nesta instituição. No caso, professores, alunos, 
coordenadores e gestores de dança do período estudado, possibilitando, um registro da 
história cultural de Belo Horizonte construída por estes profissionais, e também ampliando o 
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campo de reflexões sobre a arte do movimento, seus processos formativos e o conhecimento 
das especificidades desta área artística.  

Segundo Pinsky (2008), a história oral pode trazer contribuições significativas e 
importantes, mas o método sofreu muitas críticas, por entender que não se podia confiar no 
relato do entrevistado, pois sua fala estaria carregada de subjetividade, o que diz respeito à 
“distorções” da memória. O autor pontua que “hoje considera-se que a análise dessas 
"distorções" pode levar à melhor compreensão dos valores coletivos e das próprias ações de 
um grupo” (PINSKY, 2008, p.166).  

 
A História política, entendida não mais como História dos "grandes homens" 
e "grandes feitos", e sim como estudo das diferentes formas de articulação de 
atores e grupos de interesse; o estudo de padrões de socialização e de 
trajetórias de indivíduos e grupos pertencentes a diferentes camadas sociais, 
gerações, sexos, profissões, religiões etc; Histórias de comunidades, como as 
de bairro, as de imigrantes, as camponesas etc, podendo inclusive auxiliar na 
investigação de genealogias; História de instituições, tanto públicas como 
privadas; registro de tradições culturais, aí incluídas as tradições orais, e 
História da memória (PINSKY, 2008, p.166). 

 
Em um primeiro momento muitos foram os obstáculos, desde a liberação e 

consentimento para a pesquisa até a dificuldade de disponibilização dos documentos8 e/ou até 
mesmo a falta dos mesmos. Com uma gestão, a priori, desarticulada com as possibilidades de 
aproximação entre universidade e instituição, a pesquisa iniciou sem os documentos 
anteriormente requisitados (matrizes curriculares, planos de ensino, projetos políticos 
pedagógicos, atas de reuniões, modelos de provas, etc.), dando ênfase ao material gerado 
pelas entrevistas, às quais acabei nomeando de “encontros”, devido ao caráter informal de 
conversa, diálogo e trocas de experiências. De acordo com Reis (2005, p.15), “Quem conta, 
fala a partir de sua situação e assim desenha um tempo, um espaço e suas tensões e 
contradições”.  

Nesses encontros, memórias, histórias, fatos, acontecimentos, lembranças, 
vestígios individuais e coletivos se fizeram presentes, potencializando não apenas as palavras 
e o discurso falado, mas principalmente os gestos, vibrantes e repletos de vida, como se 
estivessem buscando vivenciar novamente aquele período.  

 
 

8 Documentos como (Planos de aula, Planos de ensino, Projeto Político Pedagógico, Matriz curricular, etc.) são 
fundamentais e imprescindíveis para legitimar cursos profissionalizantes e técnicos. Perante aos órgãos do 
MEC e da Secretaria de Educação, a ausência dos mesmos, ferem ao princípio da legalidade e legitimidade 
perante ás leis que regem a educação, podendo acarretar graves penalidades à instituição, podendo inclusive 
resultar na anulação de certificados e suspensão do curso. As instituições públicas tem o dever de 
disponibilizar estes documentos a todo cidadão comum que expresse o desejo de conhecê-lo. Neste sentido, 
não foi possível o acesso a documentos de fundamental importância para a pesquisa, devido à inexistência 
destes documentos. Tendo em vista as questões legais que pesam sobre a instituição em questão, pode-se 
pensar, também, em uma atitude de um ocultamento premeditado dos documentos, acima mencionados. 

 



 
 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

274 

É uma maneira de retomar a posse de si mesmo, de reencontrar seu próprio 
nome, remeter às próprias origens, identificar-se. Mais do que apenas uma 
enunciação de fatos pessoais, as experiências narradas são uma forma de 
acesso a uma realidade. Com isso, o testemunho, mesmo que de forma 
inconsciente ou não intencional, ganha grande valor investigativo, até 
mesmo do modo de sentir e pensar de uma época. Mesmo que o depoente 
fale apenas de si mesmo, acaba apresentado um processo que é coletivo 
(REIS, 2005, p. 15). 
 

Neste sentido, a oralidade e suas narrativas se tornaram matéria prima para a pesquisa, 
de suma importância. Reis (2005) pontua que a história oral propicia “o preenchimento de 
lacunas deixadas pela falta de documentos escritos e pela ausência de informações relevantes” 
(REIS, 2005, p.15), e que não estão inseridas neste tipo de fonte. A autora salienta que:  

 
Processos históricos são narrados através da voz de sujeitos específicos, 
contribuindo para se evitar o esquecimento de momentos e circunstâncias 
que, se não forem resgatados através destes testemunhos vivos, ficarão 
perdidos ao longo do tempo (REIS, 2005, p. 15). 

 
O olhar da pesquisa acadêmica nas artes e os diversos caminhos metodológicos 

para tal se depara com situações que cabem ao pesquisador não apenas fazer escolhas, mais 
assumir seu envolvimento e aproximação com seu objeto de estudo e análise, e por isso me 
posiciono não apenas como estudiosa e teórica, mais principalmente como artista da dança, no 
qual pude identificar, reconhecer e compartilhar os mesmos dilemas, entusiasmos, tensões, 
precariedades, angústias, conflitos e contradições no campo de formação não apenas do artista 
da dança, mas surpreendentemente do docente que constituía concomitantemente seu próprio 
processo formativo no fazer do momento presente. Segundo Pinsky (2008, p. 171), “o fato de 
ser uma narrativa oral, que resulta de uma interação entre entrevistado e entrevistador - uma 
conversa, podemos dizer – torna essa fonte específica e muito própria, no que concerne a 
outros documentos pessoais, como as autobiografias”. Por este motivo, optei por tratar, pelo 
primeiro nome, toda vez que um entrevistado narrar sua experiência. 

 
Lembrar é, pois, questão fundamental nesta nossa civilização que despreza 
os rastros, sobretudo se eles forem portadores de informações que não 
interessam às várias formas de poder. Muitos querem apagar estes vestígios, 
mas eles insistem em sobreviver nas pessoas e em suas narrativas, 
constituindo lugares que autenticam a presença do passado que surge reposto 
em cada narrativa que se construa em seu entorno e manifesta-se na sua 
singularidade (REIS, 2005, p. 129). 

 
A história do CEFAR, nomeado hoje de CEFAR(T), na área da dança, pode-se dizer 

que permeia, entre um rastro de lembranças que insistem e resistem em permanecer nos 
corpos que por ali passaram, nos poucos vestígios de imagens distribuídas em paredes brancas 
do prédio que divide suas atividades com os campos artísticos: teatro, dança, música, artes 
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visuais e tecnológicas, e no pequeno acervo de programas, vídeos e matérias jornalísticas da 
biblioteca e midiateca.  Onde estariam as fotos dos grandes mestres que por ali fizeram 
história? Porque não estão as imagens de Carlos Leite e todos os seus discípulos nos 
corredores que ligam salas e secretarias, como modo de preservar suas trajetórias e memórias? 
Seria um pensamento que pra fazer o novo apaga o passado? Onde estaria então este acervo 
tão significativo para a cultura não apenas de Minas Gerais, mais do Brasil e do mundo?  

De acordo com Meihy (2002, p. 70) “a história joga luzes nas lembranças 
objetivadas em documentos.” E a autora complementa: “a história oral busca excitar o lado 
esquecido como parte do todo explicativo dos fatos e emoções”.  

 
A história oral nasceu vinculada à necessidade do registro de experiências 
que tinham repercussão pública. Os efeitos e a aceitação coletiva dessas 
narrativas determinaram seu sucesso, independente do registro oficial. Isso 
equivalia a uma nova noção de cidadania (MEIHY, 2002, p. 89). 

 
Certamente, “a definição da cidadania, em termos atuais, tem muito a ver com o 

reconhecimento do papel da história oral” (MEIHY, 2002, p. 91). 
A escolha pela fonte da oralidade e das narrativas dos que por ali passaram 

compreendem a potência destas vozes e do valor deste material para construção da história, o 
fato de não se encontrarem disponíveis documentos, manuscritos, currículos, registros 
escritos, atas de reuniões, projetos político-pedagógicos, qualquer material que pudesse obter 
informações sobre a história da dança deste lugar tão grandioso, em tamanho e em 
significância artística e cultural para o estado e país, potencializou o olhar sobre a fonte oral. 
Sobretudo Pinsk (2008) retrata que: 

 
Reconhecer os paradigmas que estão na base da História oral não implica 
renunciar à sua capacidade de ampliar o conhecimento sobre o passado. Ao 
contrário, saber em que lugar nos situamos ao trabalhar com determinada 
metodologia ajuda a melhor aproveitar seu potencial. Uma das principais 
vantagens da História Oral deriva justamente do fascínio da experiência 
vivida pelo entrevistado, que torna o passado mais concreto e faz da 
entrevista um veículo bastante atraente de divulgação de informações sobre 
o que aconteceu. Esse mérito reforça a responsabilidade e o rigor de quem 
colhe, interpreta e divulga entrevistas, pois é preciso ter claro que a 
entrevista não é um "retrato" do passado (PINSKY, 2008, p. 170). 

 
Portanto, iniciamos a narrativa a partir da perspectiva de quem vivenciou o 

processo formativo como aluna. [Lívia Espírito Santo] formou-se no curso profissionalizante, 
no ano de 2005, e atua como bailarina há nove anos na Cia. de Dança do Palácio das Artes. 
Ela fala sobre suas impressões atuais e faz uma conexão com suas lembranças de quando era 
aluna e o quanto o espaço físico da escola propiciava uma ampliação da formação em arte, 
especificamente, a dança:  

 
 A escola, hoje, parece um hospital. É frio, um lugar frio e eu lembro daquele 
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lugar tão feliz, tão colorido. “Nossa, eu como estudante, achava tão 
interessante essa escola colorida. Tinha uma parede com tantas fotos das 
pessoas que já dançaram aqui, fotos inclusive da Cia., de pessoas que já 
estiveram na escola por algum motivo, ou que vieram daquela época do 
Carlos Leite, ou que passaram aqui como professores. Então tinha uma coisa 
também de uma rede de memórias, que eu achava isso. Fortalecia um 
processo de formação também, tanto pra você revisitar, quanto pra você 
questionar, como pra você renovar. Mas, não sei, tinha um contexto também  
de memorial ali, que aquilo era importante. Eu sinto que aquilo fazia parte de 
uma fala de História da Dança, mas por quê que a gente não está falando 
dessa história também, desse lugar? Isso me chamou muito a atenção [Lívia 
Espírito Santo]9.  

 
As questões administrativas e de gestão pública interferem nos processos de 

formação em arte? Mas este assunto estaria no escopo da pesquisa que se propõe em dialogar 
com as questões metodológicas e pedagógicas dos processos formativos em dança do 
CEFAR? [Lívia] responde: 
 

A Fundação tem uma escola e que tem uma companhia de dança, que é do 
estado, que tem demandas específicas a cada gestão que entra e a cada 
gestão que sai, assim como a escola muda também, dependendo do diretor 
que está lá, que são cargos de confiança. Então muda muito a estrutura. 
Claro que algumas coisas permanecem. Aposentadorias, enfim, várias, a Lei 
Cem10. Então, muitos profissionais, muitos professores muito bacanas, com 
uma trajetória prática, de experiência enorme, ainda tinha um corpo docente 
forte, além da estrutura, tinha uma direção, que a Patrícia Avellar também, 
louca do jeito que ela era, mas ela conseguia também fazer a coisa acontecer, 
e acho que a saída da Patrícia também gerou muitas mudanças, porque 
sempre que entra um gestor, o gestor quer “arrumar a casa”. Sempre eles 
encontram onde é que “tá tudo bagunçado”, porque nada condiz com nada e 
é isso. Nessa “arrumação” muita coisa vai embora. Arrumar é necessário, eu 

 
9  Entrevista concedida para a autora no ano de 2018.       
10 A Lei Complementar Estadual nº 100/2007 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 
em abril de 2014, o que gerou a desoneração de milhares de servidores efetivados pela lei, em dezembro 
daquele mesmo ano. A partir daí, muito se discutiu a respeito da situação dos profissionais afetados pela 
decisão. Dentre os direitos que foram reivindicados está o do recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço). O art. 19-A da Lei 8.036/1990 dispõe que é devido o depósito na conta vinculada do 
trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, 
da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Em razão disso, várias ações foram ajuizadas por 
servidores em busca do reconhecimento do direito ao FGTS. Inicialmente, o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais negou provimento aos pedidos, julgando que os servidores da lei 100 não fazem jus ao FGTS, sob o 
principal argumento de que a relação entre os trabalhadores e o Estado se deu sob o regime Estatutário, e não 
da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Acesso em 22/12/2018 link; 
https://reisgabriel.jusbrasil.com.br/artigos/527871720/quarta-camara-civel-do-tjmg-reconhece-direito-de-ex-
servidores-da-lei-100-ao-fgts?ref=topic_feed 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27998124/artigo-19a-da-lei-n-8036-de-11-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10711149/par%C3%A1grafo-2-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/150480/lei-100-76
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://reisgabriel.jusbrasil.com.br/artigos/527871720/quarta-camara-civel-do-tjmg-reconhece-direito-de-ex-servidores-da-lei-100-ao-fgts?ref=topic_feed
https://reisgabriel.jusbrasil.com.br/artigos/527871720/quarta-camara-civel-do-tjmg-reconhece-direito-de-ex-servidores-da-lei-100-ao-fgts?ref=topic_feed
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concordo, tem muita coisa que tem que ser feita mesmo, mas tem que ter 
uma certa sensibilidade porque ali é um contexto que a gestão pública não 
entende muito bem, não, já que a gente tá falando de um espaço público, do 
Estado, tem que ter uma atenção diferenciada por ali, não é um gestor 
qualquer. Ele tem que ter a formação, mas ele tem que saber que o contexto é 
outro. A gente tá falando de arte, de formação artística, de profissionalização, 
então tem que ter um outro entendimento. Estava errado no sentido 
administrativo? Com certeza muita coisa devia estar errada, porque não é à 
toa que a coisa foi tão grande, que a mudança foi da água pro vinho. Isso 
impactou num processo de formação? Impactou. Aí agora eu não sei, porque 
eu não vivenciei. Impactou em vários sentidos.  Até na cara da escola [Lívia 
Espírito Santo]11. 

 
Para [Lívia] as mudanças de gestão interferiram, claramente, nos processos de 

formação em dança, ao ponto, de refletir no próprio espaço físico da instituição, que ao 
“retirar” seu memorial de fotos, nega a sua história, impossibilitando que futuros alunos, não 
apenas deixem de conhecer as trajetórias artísticas e formativas dos profissionais que ali 
estiveram, como também, deixem de se reconhecerem como parte integrante da memória do 
lugar.  

A escolha por fazer pesquisa em espaços públicos se torna, do ponto de vista da 
autora deste artigo, um dever cidadão, como um reconhecimento do valor, como bem público 
brasileiro, instalado nas instituições, e uma forma de consolidar a preservação de sua história 
e do seu patrimônio tanto material quanto imaterial12. Portanto, a relação do artista em 
formação e o espaço no qual ele se constitui proporciona a ele, não apenas os caracteres 
artísticos, técnicos e estéticos, mas também, ou sua alienação e distanciamento do mundo, ou 
os princípios e valores para uma consciência social e política. Para Meihy (2002, p. 70) “é 
exatamente por equiparar histórias que tenham pontos comuns que o recurso da história oral é 
positivo”, e salienta “como forma de reorganizar os espaços políticos dos grupos que, sob 
nova interpretação, teriam força social”.  

As principais questões que direcionaram esta pesquisa passaram pela percepção, 
de processos formativos em dança que contribuem para a fabricação de “corpos dóceis13”, 

 
11 Entrevista concedida para a autora no ano de 2018 
12 O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus 
produtos, que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. A preservação do patrimônio cultural 
significa, principalmente, cuidar dos bens aos quais esses valores são associados, ou seja, cuidar de bens 
representativos da história e da cultura de um lugar, da história e da cultura de um grupo social, que pode (ou, 
mais raramente não), ocupar um determinado território. Trata-se de cuidar da conservação de edifícios, 
monumentos, objetos e obras de arte (esculturas, quadros), e de cuidar também dos usos, costumes e 
manifestações culturais que fazem parte da vida das pessoas e que se transformam ao longo do tempo. O objetivo 
principal da preservação do patrimônio cultural é fortalecer a noção de pertencimento de indivíduos a uma 
sociedade, a um grupo, ou a um lugar, contribuindo para a ampliação do exercício da cidadania e para a melhoria 
da qualidade de vida. IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) www.iphan.gov.br. Acesso 
em: 22/12/2018. 
13 O Corpo Dócil é o primeiro personagem de Foucault, ele é um produto que está em todas as prateleiras de 

http://www.iphan.gov.br/
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alimentando o sistema vigente e fortalecendo a não reflexão sobre o fazer artístico e suas 
reverberações na vida social e política do país. Dentro desta perspectiva: O CEFAR seria um 
espaço de formação para a emancipação do sujeito/artista e para a autonomia e autoralidade 
em dança?   

Autonomia, emancipação e autoralidade caracterizam-se neste estudo como a 
capacidade do artista da dança não apenas executar criações de terceiros, mas principalmente 
mergulhar nos processos investigativos pessoais, na busca da construção de uma poética 
singular e própria, com uma visão crítica e reflexiva do seu fazer artístico e de sua relação 
com o mundo que o rodeia (LOUPPE, 2012).  

Nas páginas que se seguem será traçado um diálogo com [Lúcia Ferreira] e 
[Glória Reis]. Ambas trabalharam como professoras no Centro de Formação Artística do 
Palácio das Artes durante quase três décadas, e relatam sobre o início da escola e como ela foi 
pensada: 

 
A Helena Vasconcelos14 era coordenadora da escola de dança, ela dançou na 
companhia, que na época chamava Corpo de baile do Palácio das Artes, foi 
nesse período que ela montou uma escola, era uma escola dela, uma escola 
independente. E tanto eu, quanto a Glória e a Águeda15, nós fomos alunas da 
Helena e foi a Helena que nos convidou pra escola! Mas eu acho que é 
importante falar de como foi pensada a escola, a escola no modelo onde a 
gente participou, porque a escola já existia. A escola de dança do Palácio já 
existia desde a época do Carlos Leite, que pra se fazer uma formação em 
ópera, eles montaram uma escola de canto que era uma escola de música e 
uma escola de dança para servir a ópera. O objetivo primeiro era esse! Então 
a escola de dança, ela já existia. Mas foi feito um seminário que eu acho que 
foi muito importante, foi em Cachoeira do Campo, eu tenho que certificar o 
ano, eu participei desse seminário. Eu imagino que ele tenha acontecido em 
84/85. Nesse seminário participou a classe artística, produtores, atores, 
bailarinos, diretores, gestores e foi um seminário muito bacana e nesse 
seminário foi reivindicado que Belo Horizonte deveria ter cursos de 
formação que tivessem disciplinas teóricas, cursos que tivessem outras 
abordagens e não uma escola só com uma prática artística! E nesse 
seminário tiraram também que só o Estado conseguiria arcar com uma 

 
nossa sociedade, vem nas mais diversas embalagens e pode ser encontrado em praticamente todas as 
instituições. Ele é o corpo que foi trabalhado arduamente. Trata-se, enfim, do efeito esperado pelo poder 
disciplinar. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 
aperfeiçoado. (FOUCAULT, 2010)  

14 Helena Vasconcelos iniciou seus estudos com o professor Carlos Leite aos 24 anos de idade, idade considerada 
tardia para iniciar a dança com vistas a uma profissionalização, rompeu este paradigma e destacou-se como 
bailarina de excelência artística e técnica, integrou o corpo de baile oficial até 1980, nesta época com o nome 
de Balé da Fundação Clovis Salgado, quando foi convidada por Carlos Leite a ocupar o cargo de assistente de 
direção, inserida num contexto tradicional, em que o bailarino se afasta dos palcos ainda jovem, ela 
interrompeu suas atividades de bailarina aos 41 anos, apesar das excelentes condições para exercê-las 
(CHRISTÓFARO, 2010). 

15 Professoras do CEFAR no período citado. 
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responsabilidade dessas, por ter um grupo maior de professores, uma 
diversidade maior. Então a partir desse seminário o Mauro Werkema, que era 
o superintendente do Palácio das Artes, na época, ele chamou algumas 
pessoas, considerando que o Palácio deveria abrigar esse curso. Então 
deveria transformar os cursos que já existiam, os cursos de dança, o curso de 
teatro e o de música em cursos profissionalizantes com uma diversidade 
maior de disciplinas. Então ele chamou, na época o Elvécio Guimarães, que 
eu não lembro qual que era a função do Elvécio na época, ele era ator, diretor 
de teatro, ele chegou a ser Presidente do Palácio, mas nessa época eu não sei 
se ele tinha alguma função dentro do Palácio das Artes! Mas chamou o 
Elvécio Guimarães, o Raul Belém Machado, eles chamaram o Walmir José, 
que é também diretor de teatro, professor, chamaram a Helena Vasconcelos, 
que já era coordenadora da escola e chamaram profissionais da música 
também. Então eu acho que foi uma coisa amplamente discutida, por muitas 
pessoas e pessoas diferentes, isso é muito importante dizer [Lúcia Ferreira]16. 

 
Pensar uma escola com caráter profissionalizante em uma época que não existia 

escolas desta natureza em Belo Horizonte se tornou um instigante desafio, e [Lúcia] deixa 
claro que o envolvimento de pessoas de diversas áreas artísticas potencializou as discussões e 
fomentou o crescimento na área.  

[Glória Reis] lecionou a disciplina de História da dança e História do Teatro nesta 
instituição por mais de duas décadas, e relata pontos importantes na formação artística em 
nível profissionalizante: 

 
E tem uma coisa também, que teve dentro desse processo de 
profissionalização, a necessidade de trazer pessoas da área da educação. Pela 
questão da regulamentação, porque isso eu acho que é uma questão muito 
boa pra você pensar como que há essa ligação na cultura e na educação, tem 
vários paradigmas, ela provoca várias questões. Não só de 
institucionalização, mas, também do dia-a-dia, da rotina mesmo de professor. 
Pra ser um curso profissionalizante teria que estar ligado ao MEC, ser 
regulamentado pelo MEC. E isso trás um tanto de exigências que 
esbarravam muitas vezes, por exemplo, na questão da própria criação 
artística ou da formação de professores, qual seria a formação dos 
professores pra poder lecionar neste curso. Então é bem interessante, e ao 
mesmo tempo dá mais estabilidade, por ser ligada a área de educação, dá 
uma estabilidade, não sei se de política a gente poderia dizer, uma condição 
de sobrevivência, de continuidade, legitima a formação [Glória Reis]17.  
 

Esta relação entre a arte e educação estabeleciam demandas diferenciadas que 
requisitavam discussões de vários níveis, desde a obrigatoriedade e importância da presença 

 
16 Foi docente e gerente de extensão por mais de duas décadas. Entrevista concedida para a autora desta 

dissertação no ano de 2018. 
17 Entrevista concedida para a autora no ano de 2018. 
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de pedagogos, em sua maioria com pouca ou nenhuma experiência artística, como também 
dos professores de dança compreendendo a relação educativa no processo de formação 
artística. Portanto, uma forte construção coletiva, integrada, e participativa acontecia no 
ambiente de encontros pedagógicos e reuniões diversas, retratam tanto [Glória] quanto 
[Lúcia]. Estas discussões solidificavam as várias instâncias que provinham de uma formação 
em nível técnico, fundamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação18. A elaboração 
dos currículos, planos de aulas, diretrizes pedagógicas e metodológicas, todos estes 
documentos eram, não apenas necessários, como obrigatórios. Esta gama de materiais 
contribuiu para pensar e consolidar os processos de formação voltados para o discente, mas 
também os processos formativos do grupo que ali construía sua identidade docente. A 
colocação de [Glória] afirma esta prerrogativa, “por isso que eu falo que era um lugar de 
formação pra gente também. Muita coisa que a gente fazia era a primeira vez que tava sendo 
feito” 19. 

 
Eu acho que é esse contato com essa diversidade. Acho que pra mim foi um 
lugar de formação também, eu não consigo pensar minha carreira sem eu 
pensar, eu me formei ali também. Ainda mais num período que a formação 
em dança era tão restrita. Então se formava realmente fazendo, então acho 
que foi um lugar de informação, de formação, desformação também. No 
sentido sair da forma. Eu acho que é isso mesmo, esse contato com tanta 
gente, com tantas opções e os próprios desafios eu acho que são 
fundamentais, assim, os desafios de ser uma profissão pouco conhecida e ao 
mesmo tempo você fazer daquilo um lugar de profissionalização, de trazer 
isso para as pessoas em geral. A arte é formação, é conhecimento, eu acho 
que tem um papel importantíssimo, assim, na minha vida e acho que aquele 
espaço é um espaço importante demais pra cidade. [Glória Reis]20 

 
[Lúcia] fala que mesmo o curso tendo como foco principal a formação do 

bailarino, ele não se limitava a este propósito, sendo então um espaço que propiciou a abertura 
de diferentes caminhos no campo das artes, em suas diversas áreas de atuação:  
 

Mesmo que o curso de teatro fosse um curso pra formação de ator e o curso 
de dança pra formação de bailarino, não era o propósito do curso, mas a 
gente desejava que o aluno tivesse uma formação que desse a ele outras 
possibilidades de atuação também, na área. Então a gente teve na escola de 
teatro aluno que foi pra área técnica, tivemos alunos que se tornaram 
figurinistas. E assim, a gente tinha essa ideia desde que o curso começou, 
mesmo que esse não seja o propósito. Ideal é que o aluno saia daqui com 
outras possibilidades, ideal mesmo é que a gente pensasse assim, que ele 
poderia fazer trabalhos autorais, que ele poderia compor, ser coreógrafo, que 

 
18 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos 
princípios presentes na Constituição.  
19 Entrevista concedida para a autora no ano de 2018. 
20 Entrevista concedida para a autora no ano de 2018. 
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ele pudesse produzir também, que ele pudesse criar os próprios grupos 
[Lúcia Ferreira]21. 

 
Dentro deste contexto de formação dos cursos da Fundação Clóvis Salgado, 

compreender os objetivos, propósitos, diretrizes curriculares, pedagógicas e metodológicas 
foram, dentro da visão dos colaboradores desta pesquisa, uma construção de diferentes 
olhares, ideias e experiências múltiplas, oportunizando e beneficiando não apenas os alunos 
ingressos nos cursos, como  também, os professores envolvidos e suas trajetórias anteriores, 
fortalecendo assim, uma rede de pensamentos e ideias que se tornaram inovadoras para área 
artística até então, carente de iniciativas nesta natureza.  

A multiplicidade de profissionais oriundos de diferentes áreas propiciou, na visão 
de [Glória] e [Lúcia] não apenas a elaboração das propostas e ações educacionais e artísticas, 
mas também a produção de saberes específicos, e o reconhecimento das artes enquanto área 
de conhecimento.  

[Glória], destaca para a área da dança, uma pessoa de importância central para 
este projeto, Helena Vasconcelos. “A Helena tinha uma cabeça muito a frente pra trazer as 
coisas que ela não conhecia”; continua [Glória], “coisa nova pra ela também, e ela trazia 
aquilo e aquilo se tornava um palco de discussão muito produtivo” 22. [Lúcia Ferreira] 
complementa a fala de [Glória]: 

 
E ela sempre foi uma referência pra todos nós, a Helena sempre foi uma 
referência de integridade, de entrega pro trabalho, de envolvimento. E ela 
tinha essa capacidade mesmo, ela conseguia buscar nas pessoas assim, e a 
forma como ela conduzia as reuniões, eram muito ricas, porque todo mundo 
tinha espaço, todo mundo podia contribuir, porque era tudo com o maior 
respeito do mundo. E ela teve um papel fundamental, eu acho que ela 
realmente foi o grande curso ali, pra escola. Ela sabia nome, sobrenome de 
cada um, sabia quem eram os pais dos alunos, onde moravam, das 
dificuldades. E ela fazia isso da forma mais ética. E a Helena sempre foi 
muito curiosa, ela sempre leu muito, então ela leu muito pra pensar nesse 
curso, pra idealizar esse curso. E ela corria atrás, ela falava assim: eu não 
entendo nada de dança moderna, de dança contemporânea, então deixa eu 
procurar, quem sabe. Só que ela não simplesmente atribuía a aquele 
profissional, “olha, você faz”, não, ela discutia muito, ela perguntava muito. 
Ela assistia à aula, ela tinha dúvidas, ela é uma pessoa, é um exemplo 
mesmo, assim [Lúcia Ferreira]23. 

 
De acordo com Christófaro (2010), a dupla Carlos Leite e Helena Vasconcelos 

esteve junta na estruturação da dança na Fundação Palácio das Artes, atual Fundação Clóvis 
Salgado, tanto no corpo de baile quanto na escola, e após a aposentadoria de Carlos Leite no 

 
21 Entrevista concedida para a autora no ano de 2018  
22 Entrevista concedida para a autora no ano de 2018 
23 Entrevista concedida para a autora no ano de 2018 
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ano de 1986, Helena passou a assumir a coordenação da escola de dança, trabalhou “ao lado 
do ator e diretor Walmir José, coordenador da escola de teatro, e de Domingos Sávio, que 
coordenava a escola de música” Christófaro (2010, p. 50), quando neste mesmo ano, já 
mencionado por Glória e Lúcia, foram implementados os cursos profissionalizantes das três 
escolas, dança, teatro e música. 

[Dudude Herrmann], bailarina, professora, pesquisadora da dança, fala de sua 
trajetória no CEFAR como professora e pontua as dificuldades com a introdução de outros 
estilos de dança, além do balé clássico: 

                                                                                                                                                                            
Eu sou oriunda do Grupo Trans-Forma24, da Escola de Dança Moderna 
Marilene Martins, logo depois, Centro de Dança Contemporânea. E eu tive o 
privilégio de ter participado do início do Trans-Forma (...). E participei da 
criação da Escola (Trans-Forma), além de estudante de lá, foi lá que eu virei 
professora, que eu virei coreógrafa, que eu virei bailarina! E eu comecei a 
dar aula muito cedo, com 14 anos. Aí eu fui dar aula no Palácio das Artes, 
me convidaram pra dar aula de dança para a Companhia do Palácio das 
Artes! Isso foi no ano de 85, foi Mauro Werkema. Era o Mauro Werkema o 
presidente da fundação. Eu acredito que estava lá o Jean-Marie Dubrul, a 
Helena Vasconcelos trabalhava também na companhia. E o desejo deles era 
que os bailarinos ficassem mais flexíveis, com outras linguagens. Porque até 
então, era dança clássica e era a lei e que imperava! ! E aí eu fiquei de 
professora e assistente lá na companhia, e fui chamada pra dar aula na 
escola. Eu trabalhava lá no Palácio, na companhia, ficava lá um tempo e a 
noite eu ia dar aula no CEFAR. E era outro mundo, muito interessante isso! 
Porque a companhia eram aqueles que estavam lá, fizeram prova, passaram, 
era mundo de dança, de profissional, era outra vibe. E tinha a escola, que 
eram pessoas mais simples, economicamente, e que vinham de vários 
lugares da cidade de Belo Horizonte. E a aula era dada no porão. Assim, eu 
comecei a dar aula lá muito entusiasmada, mas ao mesmo tempo eu achava 
que os alunos não gostavam! Eles estranhavam muito a maneira muito 
distante de entendimento corporal. Eu acho que eu participei de um princípio 
e depois eu saí, agora por que eu saí? Podia estar lá até hoje (risos). Mas é 
porque o meu foco era mais a companhia, porque eu era emprestada da 
companhia para a escola! Eu não era funcionária do CEFAR, entendeu? 
[Dudude Herrmann]25. 

 
[Dudude] reconhece o CEFAR como “espaço de experiência”, ou, no mínimo, um 

espaço que possibilitou experimentar, criar diálogos, disponibilizar o corpo para, e neste 

 
24 É importante destacar que a dança apontava caminhos rumo a uma mudança que se tornaria radical e se 

afirmaria a partir de 1969 com a fundação do núcleo originário da dança moderna, criado por Marilene 
Martins (Nena), que depois de estudar balé clássico com Carlos Leite e Klauss Vianna e fazer o curso de 
dança moderna da Universidade Federal da Bahia, funda sua escola: o Trans-Forma: Escola de dança 
Moderna Marilene Martins, e posteriormente, Centro de Dança Contemporânea (REIS, 2005, p. 82). 

25 Entrevista concedida para a autora no ano de 2018. 
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sentido, o conceito de experiência se torna condição primordial para se produzir 
conhecimento e aprendizado, consequentemente autonomia e emancipação. 

Os binômios: educação e arte, tradição e inovação, estado e sociedade, instituição 
pública e sistema educacional, se confrontaram diariamente no decorrer de todo o processo de 
construção e dos anos que se seguiram. 

John Dewey (2011), importante pensador e filósofo da educação pontua que “o 
campo da educação é uma arena para controvérsias”: 

  
Todos os movimentos sociais envolvem conflitos que resultam em 
controvérsias intelectuais. Diante disso, não seria natural se um importante 
foco de interesse social como a educação não fosse também uma arena de 
lutas tanto práticas quanto teóricas. Porém, para a teoria, pelo menos para a 
teoria que dá base a uma filosofia da educação, os conflitos práticos e as 
controvérsias que surgem no nível desses conflitos, apenas apontam para um 
problema. É tarefa de uma teoria da educação inteligente investigar as causas 
dos conflitos existentes e, em seguida, ao invés de tomar partido, indicar um 
plano operacional a partir de um nível mais profundo e mais abrangente do 
que o representado pelas práticas e ideias dos grupos em competição 
(DEWEY, 2011, p. 13). 

 
Em se tratando das relações entre o Centro de Formação Artística (CEFAR) e o 

sistema de educação pública do estado, foram necessários muitas discussões e constantes 
diálogos entre os envolvidos, no caso professores, coordenadores, diretores, pedagogos e as 
autoridades estaduais de educação. Avellar e Reis (2006) apontam que a situação referente à 
implantação dos cursos técnicos da instituição, não apenas representava uma singularidade, 
mas também um grande desafio para ambas às partes envolvidas, “como é a primeira escola 
do gênero, não há parâmetros para avaliar o projeto curricular” (AVELLAR; REIS, 2006, 
p.116) e acrescentam que todos os problemas que surgiram nos primeiros anos do CEFAR 
foram muito novos para o Conselho Estadual de Educação e várias foram as questões 
apontadas pelos autores que possibilitaram reflexões pertinentes e importantes para a área 
artística e também educacional. 

De acordo com Dewey (2011) a necessidade seria de uma nova ordem de 
concepções que conduzisse a novos modos de práticas e que por este motivo é tão difícil, não 
apenas, desenvolver uma Filosofia da Educação que abandonasse a tradição e os costumes de 
uma época, mas também pela mesma razão “é tão difícil gerir escolas com base em uma nova 
ordem de concepções, diferentes das adotadas pelos que seguem por caminhos já desgastados 
pelo tempo” (DEWEY, 2011, p. 13). 

Na visão de Dewey (2011) a compreensão do passado é um modo de compreender 
o presente e que o meio de escapar dos sistemas educacionais e seus processos de ensino e 
aprendizagem que fizeram do passado um fim em si mesmo “é fazer da compreensão do 
passado um meio de compreender o presente” (DEWEY, 2011, p. 81).  

Para o autor, enquanto existirem de um lado, aqueles reacionários que defendem 
que o principal objetivo da educação é a transmissão da herança cultural, e do outro lado, 
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aqueles que sustentam que se deve ignorar o passado e considerar somente o presente e o 
futuro, os conflitos entre ideias e práticas permanecerão, e o problema continuará sem 
solução.  

No entanto, mesmo diante a tantas adversidades, muitos professores entrevistados 
relatam sobre as reuniões e encontros pedagógicos, vistos do ponto de vista mais coletivo, 
como um espaço propiciador de discussões e diálogos, com respeito aos diferentes modos de 
pensar, agir e sentir, com vistas à valorização de todos que ali se encontravam, provocando 
reflexões significativas e de extrema importância para o campo das artes e da educação, 
consequentemente da confluência e junção entre elas.    

   
 
CONCLUÇÕES 
 

Os embates e conflitos perante a multiplicidade de ideias e experiências se 
tornaram a mola propulsora para os constantes desafios da inovação. As controvérsias 
educacionais, pedagógicas e metodológicas, do ponto de vista da construção de autonomia, 
emancipação e autoralidade em dança, permearam momentos de afirmação e momentos de 
negação, pois suas contradições inerentes a todo processo em construção, sofreram diferentes 
abalos e rupturas, em todas as décadas que se seguiram, fossem por mudanças de gestão, 
coordenação, ou docência, reverberando nas práticas pedagógicas, fossem pela militância de 
uns em prol da hegemonia de outros. Entretanto, um significativo espaço de discussão, 
movido por um constante processo dialógico, o Centro de Formação Artística da Fundação 
Clóvis Salgado pôde refletir sobre o seu fazer, e discutir sobre as suas transitórias convicções, 
fossem elas de caráter metodológico, conceitual, técnico, comportamental, ético ou político.  

Apesar da constatação da problemática que envolve as instituições públicas e os 
processos formativos em arte, a abordagem aqui apresentada consistiu uma singela 
contribuição diante da complexidade do assunto, considerando seus aspectos históricos, 
políticos e socioculturais, polêmicos e divergentes em sua maioria. Dessa forma, não se 
pretendeu esgotar o assunto, nem tampouco responder todos os questionamentos e 
inquietações, nem sobre o CEFAR(T), tampouco sobre a formação do artista da dança, mas 
sim, de forma geral, instigar reflexões sobre a potência criadora do artista e sua condição 
inerente de “militante”, quando este, se provoca participativo, na construção de uma 
sociedade crítica, reflexiva e ativamente politizada.    
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RESUMO: O presente artigo se debruça sobre o acervo de Dança do fotógrafo Claudio Etges, 
nome expoente na fotografia de cena e testemunha da produção cênica do Rio Grande do Sul. 
Este artigo objetiva refletir sobre a fotografia como um dos disparadores de memória em 
dança, pensando na imbricação entre o testemunho do fotógrafo e as possibilidades de uma 
escrita histórica no campo da Dança. Além disso, esse artigo traz um levantamento de dados 
referente à dimensão do acervo de Etges. Propõe-se assim, a partir do arquivo fotográfico de 
Etges sobre o Grupo Terra e dos relatos do fotógrafo, uma articulação entre imagem, 
memória, lembrança e esquecimento.  
PALAVRAS-CHAVE: Arquivo. Claudio Etges. Dança. Fotografia. História da Dança. 
 
 
ABSTRACT: This article focuses on the Dance collection of the photographer Claudio Etges, 
an exponent name in performing arts photography and a witness to the performing arts 
production of Rio Grande do Sul State, Brazil. This article aims to reflect on photography as 
one of the triggers of memory in dance, thinking about the overlap between the 
photographer's testimony and the possibilities of a historical writing in the field of Dance. In 
addition, this article provides a survey of data regarding the size of the Etges collection. Thus, 
based on Etges' photographic archive on the Grupo Terra (Terra Group) and the 
photographer's reports, an articulation between image, memory, remembrance and 
forgetfulness is proposed.  
KEYWORDS: Archive. Claudio Etges. Dance. Photography. Dance History. 
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INTRODUÇÃO 
 

Logo do surgimento da fotografia, na segunda década do século XIX, o fotógrafo 
era considerado um observador da realidade e mero operador da máquina fotográfica, uma 
vez que, era a máquina que criava a fotografia. Encontramos passagens nos escritos de André 
Bazin em Philippe Dubois (1993) que ilustram esse pensamento em relação à ausência do 
fotógrafo e a autonomia da máquina: “Pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior 
forma-se automaticamente sem intervenção criadora do homem de acordo com um 
determinismo rigoroso (...). Todas as artes baseiam-se na presença do homem; apenas na 
fotografia usufruímos sua ausência” (BAZIN, 1945 apud DUBOIS, 1993, p. 34). 

No entanto, Barthes (1984) nos apresenta a ideia de que toda fotografia é um 
certificado de presença não só do acontecimento (isto foi),  mas também da co-presença do 
fotógrafo (eu estive lá), ou ainda, “a ausência como o outro da presença” (RICOEUR, 2007, 
p. 36). De modo semelhante, Boris Kossoy (2002, 2012), apresenta o binômio indivisível 
testemunho/criação (2012, p. 52), concebendo o testemunho como o registro fotográfico do 
exterior elaborado a partir da mediação criativa do fotógrafo. “Qualquer assunto que seja 
registrado na fotografia, esta também documentará a visão de mundo do fotógrafo” (2012, p. 
52), ou seja, o fotógrafo passa então a ser compreendido enquanto um filtro cultural, uma vez 
que as imagens captadas pelo fotógrafo perpassam ao mesmo tempo pelas suas referências 
estéticas, sociais, culturais, econômicas, políticas, etc. Nessa concepção, a fotografia se torna, 
então, produto do repertório pessoal e dos filtros individuais do fotógrafo, apoiado sobre 
recursos tecnológicos os quais juntos produzem uma imagem de um determinado assunto, em 
um dado espaço e tempo. Podemos tomá-la, como uma fonte histórica, na medida em que 
contém uma informação de testemunha direta dos fatos, justamente por ser engendrada pela 
presença do fotógrafo no instante do ato/acontecimento.  
 
 
1 FOTOGRAFIA E MEMÓRIA 
 

A memória é feita de vestígios. Os acontecimentos e experiências que vivemos 
deixam rastros em nós, os quais chamamos de memórias. A fotografia é também 
compreendida enquanto vestígio do passado e, na atualidade, cada vez mais a usamos numa 
tentativa de perpetuarmos nossa memória.  

No entanto, nem só de lembranças é feita a memória, mas também de 
esquecimentos, silêncios, olhares. De acordo com Ivan Izquierdo “somos aquilo que 
lembramos e aquilo que esquecemos” (apud ISAACSSON, 2013, p. 07). A memória, assim 
como a fotografia, está relacionada à experiência do vivido, uma vez que “aquilo que foi 
impresso, nós recordamos e o sabemos, enquanto sua imagem está ali, ao passo que aquilo 
que é apagado, ou aquilo que não foi capaz de ser impresso, nós esquecemos” (RICOEUR, 
2007, p. 28). Ao vislumbrarmos uma imagem, esta entra em relação com o “museu 
imaginário” ou ainda com o “arquivo de memória” (PESAVENTO, 2008, p.101) particulares 
de cada indivíduo. No entanto, as imagens possuem poderes bem definidos: são sedutoras e 
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evocativas, despertando a memória e conectando-a a outras experiências (PESAVENTO,2008, 
p. 106). Isso implica dizer que a reconstituição histórica de determinado acontecimento por 
meio da fotografia será perpassada por um processo de criação de realidades (KOSSOY, 2002, 
p. 132,133), uma vez que será necessário lançar mão de várias construções imaginárias para 
tecer os laços entre um fragmento de memória e outro. Para isso, devemos ter em mente que a 
fotografia é uma representação elaborada cultural, estética e tecnicamente, portanto, plural em 
interpretações, o que faz com que sua contextualização seja de suma importância no seu 
processo de “descongelamento”. Neste momento podemos, talvez, “devolver aos cenários e 
personagens sua anima, ainda que seja por um instante” (KOSSOY, 2002, p. 135). 

 
É este um desafio intelectual que exige um mergulho no conhecimento – da 
realidade própria do tema registrado na imagem, assim como em relação à 
realidade que lhe circunscreveu no tempo e no espaço – na tentativa de 
equacionarmos inúmeros elos perdidos na cadeia de fatos. Será no oculto da 
imagem fotográfica, nos atos e circunstâncias à sua volta, na própria forma 
como foi empregada que, talvez, poderemos encontrar a senha para o seu 
significado. Resgatando o ausente da imagem compreendemos o sentido do 
aparente, sua face visível (KOSSOY, 2002, p. 135 – grifo do autor). 

 
O mesmo autor nos diz que, em uma investigação como esta que propomos, 

através de arquivos fotográficos de dança, é necessário que desvendemos os mecanismos 
internos de produção desta imagem. Além disso, nos lembra de que há também uma relação 
direta com a recepção da fotografia, posto que somos também receptores e que nossas 
interpretações estão relacionadas com nosso repertório cultural, nossos conhecimentos, nossas 
concepções ideológicas e estéticas, nossas convicções éticas, morais, religiosas além dos 
nossos interesses pessoais e profissionais (KOSSOY, 2002, p.135,136). Ou seja, não é 
possível assumir uma postura de neutralidade, por mais esforço que se faça, uma vez que as 
imagens nos atravessam esbarrando em tudo aquilo que nos constitui enquanto seres no 
mundo. 

A fotografia revela, portanto, o detalhe daquilo que se quer dar a ver. E são para 
esses pequenos detalhes congelados de tempo que a humanidade volta e meia se volta, para 
descongelá-los, para se reencontrar, contar de novo a si mesmo e para os demais um pouco da 
sua história. Ao coletarmos os relatos de Claudio Etges sobre os registros feitos por ele, temos 
por evidência um desses momentos de descongelamento das imagens e de suas próprias 
memórias: 

 
A foto é um mergulho no tempo. Porque tu olhas uma foto que tu estava 
presente em uma situação, pode ter passado vinte anos, mas tu volta pra lá, 
tu lembra daquilo, às vezes, claro, quando a tua memória não te atrapalha, tu 
vai olhar a foto e tu vai lembrar. [...] aquela sensação como se o tempo ele... 
(Claudio faz um gesto com as mãos como se estivesse estreitando alguma 
coisa) ... se mexesse sabe? [...] Foto é uma viagem no tempo... A memória 
que está escondida, que está abafada, a força da imagem é algo tão forte 
assim que te faz lembrar coisas que tu tinhas esquecido... Esquecido modo 
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de dizer, tu só tinhas colocado uma camada de coisas em cima... E essa 
imagem tira tudo de cima... A foto é uma coisa que te acorda a memória 
(ETGES, 2019). 
 

Contudo, lembrar não constitui um fato inocente como nos aponta Bernard (2001), 
posto que, trata de “submeter nossas experiências passadas ao poder de seleção, de 
reorganização e de transformação e, em consequência, ao poder de embelezamento ou de 
depreciação que reconstrói e forja um passado à sua imagem” (DANTAS, 2012, p. 09). Sendo 
assim, é inegável de que há uma realidade imbricada nos fatos em si, os quais foram 
conservados, que a tornam “digna de ser lembrada e reconhecida” (DANTAS, 2012, p. 9). 

Assim como transformar a memória em discurso é um ato de dar a ver estas 
mesmas memórias conferindo materialidade, eis que nos encontramos novamente diante do 
paradoxo da imagem fotográfica: ao mesmo tempo em que tudo está dado, revelado diante de 
nós, há algo de oculto nela. Ao mesmo tempo, é investida de um poder de disparar aquilo que 
está oculto naquele que a observa, independentemente se o observado está ou não ligado a ela. 
Para aqueles que pertencem à sua criação, ousamos dizer que o efeito deve ser mais 
arrebatador do que para os que não se relacionaram com o momento retratado. Ainda assim, 
as fotografias provocam uma explosão no imaginário e um desejo de querer voltar 
imediatamente no tempo. Podemos dizer que a fotografia é ao mesmo tempo uma 
representação aberta e real, porém imaginária, plena de segredos extra-imagem, uma eterna 
tensão com seu verdadeiro mistério, subcutâneo à superfície fotográfica (KOSSOY, 2002, p. 
144). Ou ainda: 

 
Olhar seria compreender que a imagem é estruturada como um diante-
dentro: inacessível e impondo sua distância, por próxima que seja – pois é a 
distância de um contato suspenso, de uma impossível relação de carne a 
carne. [...] que a imagem é estruturada como um limiar. Uma trama singular 
de espaço aberto e fechado ao mesmo tempo. Uma brecha num muro, ou 
uma rasgadura, mas trabalhada, construída, como se fosse preciso um 
arquiteto ou um escultor para dar forma a nossas feridas mais íntimas (DIDI-
HUBERMAN, 1998, p. 243). 

 
 
 
2 MEMÓRIA DA CENA: O ARQUIVO DE CLÁUDIO ETGES 
 

Se aproximarmos uma lupa do mapa do Brasil e entre fecharmos os olhos sobre o 
mapa do Rio Grande do Sul, veremos que Claudio Etges é sem dúvida um dos fotógrafos mais 
renomados no ramo da fotografia de cena, sobretudo em termos de dança, labor ao qual se 
dedica há 40 anos, versando entre outros segmentos artísticos como teatro, música, festivais e 
eventos atuando também fora do Estado. Devido a esta intensa atuação que Etges constituiu 
um dos maiores acervos imagéticos de dança e artes da cena, não só da cidade de Porto Alegre 
como do Rio Grande do Sul. Nos anos 1980, Claudio Etges começou a fotografar 
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profissionalmente grupos de dança e teatro. Em plena atuação nos dias de hoje, Etges teve sua 
trajetória reconhecida por meio da realização de exposições e de prêmios concedidos pela sua 
contribuição e incentivo às artes cênicas no Rio Grande do Sul.  

A partir de uma investigação do arquivo fotográfico de Claudio Etges e de seus 
relatos buscamos elaborar memórias da dança em um espaço-tempo específico, a saber, a 
cidade de Porto Alegre nos anos 1980 a 1983. Tal estudo permitiu a elaboração da dissertação 
de Mestrado em Artes Cênicas (OLIVEIRA, 2019), na qual buscamos compreender o legado 
histórico da Terra Companhia de Dança do Rio Grande do Sul26 a partir dos registros 
fotográficos de Claudio Etges. Nesse artigo, temos por objetivo refletir sobre a fotografia 
como um dos disparadores de memória em dança, reconhecendo a partir da figura do referido 
fotógrafo, a potência das camadas evocativas da memória.  

 

    
 

FIGURA 1: VOZES (1982) - GRUPO TERRA. FOTOGRAFIAS: CLAUDIO ETGES. 
 FONTE: Acervo dos Autores. 

 
O arquivo fotográfico de dança de Claudio Etges foi utilizado como meio de 

informação, identificação e conhecimento, seguindo a premissa de que “[...] o objeto já não é 
mais a imagem em si, e sim, o estudo e/ou a investigação sobre determinado tema através da 
fotografia segundo uma perspectiva sociológica, antropológica, jornalística, publicitária, etc.” 
(KOSSOY, 2014, p. 36). Em nossa proposição, o arquivo abre-se à perspectiva histórica e 
cultural da memória em dança. Concordamos igualmente com autores como Dantas (2019, 
2012), Lepecki (2010) e Whatley (2014), que encontram nos arquivos de dança, rastros e 
evidências do fazer em dança, possibilitando a recriação de coreografias, de procedimentos de 
criação e de transmissão, contribuindo para a elaboração de memórias da dança. 

Por outro lado, uma vez que “o testemunho é originariamente oral, [...] e 
proporciona uma sequência narrativa à memória declarativa” (RICOEUR, 2007, p. 176), os 
relatos de Claudio Etges nos posicionam em um dado ponto no espaço-tempo de sua 

 
26 Companhia de Dança atuante no cenário gaúcho entre os anos de 1980-1984 sob a direção do coreógrafo 
Valério Césio. 
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experiência vivida. A famosa frase de Barthes (1984) “eu estive lá”, a mesma frase a qual Paul 
Ricoeur (2007) vai denominar como “a fórmula típica do testemunho” (RICOEUR, 2007, p. 
172), se aplica, portanto, também no plano do discurso e da oralidade e não apenas no plano 
da imagem. De acordo com o último autor, “a primeira pessoa do singular, o tempo passado 
do verbo e a menção do lá em relação ao aqui” (RICOEUR, 2007, p. 172-173) formam um 
tríptico que auto referencia a testemunha, características presentes nos relatos de Etges. Além 
disso, o testemunho parte de uma relação dialogal entre a testemunha e o ouvinte onde “a 
autenticação do testemunho só será então completa após a resposta em eco daquele que recebe 
o testemunho e o aceita; o testemunho, a partir desse instante, está não apenas autenticado, ele 
será acreditado” (RICOEUR, 2007, p. 173). 

Então, mesmo tendo estado presente nos acontecimentos relatados, vividos num 
tempo passado, Claudio Etges, entre 2018 e 2019, nos conta isso como se estivesse assistindo 
as cenas que descreve, com uma certa proximidade e uma certa distância. Novamente 
esbarramos nos processos dialéticos de idas e vindas no tempo-espaço da memória e da 
imagem. De acordo com Ricoeur (2007) o testemunho oral depois de gravado torna-se 
também documento:“[...] eles deixam então a esfera oral para entrar na da escrita, 
distanciando-se, assim, do papel do testemunho na conversação comum. Pode-se dizer então 
que a memória está arquivada, documentada” (RICOEUR, 2007, p. 189). O testemunho 
configura-se, portanto, como o elo, “a estrutura fundamental de transição entre a memória e 
história” (RICOEUR, 2007, p. 41). No caso desta visita ao acervo de Etges, tanto a oralidade 
das suas memórias, como também suas fotografias - uma vez que “fotografias são memórias 
de memórias” (SAMAIN, 2012, p. 161) - assumem grande importância na constituição da 
escrita histórica de dança no sul do país. 

A fim de apreendermos a dimensão do arquivo de Etges, fez-se um levantamento 
inicial da parte física do mesmo.  O arquivo é dividido em quatro partes: a primeira diz 
respeito à negativos (mistos entre coloridos e preto e branco) envelopados e identificados à 
mão pelo fotógrafo, constituindo a parte de sua produção em fotografia analógica; a segunda 
compreende as pastas arquivo; a terceira parte é formada por copiões e a quarta diz respeito 
ao armazenamento digital em CDs e HDs.  

Para a dissertação, debruçamo-nos mais atentamente sobre o acervo analógico do 
fotógrafo, o qual é constituído por 8.839 envelopes os quais abarcam as mais diversas 
produções artísticas como espetáculos de escolas de dança, companhias, grupos e coletivos de 
dança, teatro, música, festivais de teatro e dança, eventos de diversas ordens, artistas, books 
fotográficos, e fotografias para cartazes e programas. Através deste levantamento, pudemos 
perceber a versatilidade da atuação de Claudio Etges enquanto fotógrafo de cena tanto dentro 
quanto fora do estado do Rio Grande do Sul. A fim de estimarmos a dimensão real do arquivo 
analógico de Etges, realizamos ainda a análise de 01% (88 envelopes) deste material 
imagético, o que corresponde a 494 negativos, os quais originaram 1830 fotografias. Em uma 
estimativa mais ampla, o arquivo analógico de Etges compreende 49.400 negativos que 
originaram 183.000 fotografias de diversas manifestações artísticas, embora este arquivo seja 
constituído majoritariamente pelo segmento dança. 
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Dentro da gama de segmentos em que Etges atua os arquivos do Grupo Terra 
localizam-se dentro do nicho “Companhias/Grupos de Dança” dos quais contam com 151 
envelopes, contendo negativos todos em preto e branco, 151 copiões e 03 cartas-programa. 
Assim como a produção artística de Etges, o Grupo Terra atuou em diversas esferas e cenários 
não apenas na cidade de Porto Alegre/RS, mas também no Estado do Rio Grande do Sul, 
passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, chegando até a Alemanha e Itália no 
que hoje podemos chamar de um princípio de internacionalização desta companhia. Para 
conseguirmos precisar não só a dimensão do arquivo do Grupo Terra, mas principalmente, 
quais eventos, viagens, espetáculos e demais fragmentos históricos desta companhia foram 
registrados por Etges, identificamos e agrupamos as informações e criando algumas 
categorias: Espetáculos, Viagens, Eventos ao Ar Livre, 1° Ensaio Fotográfico, Fotos para 
Programas, Ensaios, Especiais para TV, Seleção para o Grupo Terra e Outros Eventos. 

A partir das fotografias de Etges, foi possível delinear muitos dos feitos do Grupo 
Terra, entre eles: turnês realizadas pelo estado do Rio Grande do Sul, participação em 
festivais de dança, temporadas realizadas no Teatro Renascença e Teatro da Assembleia 
Legislativa (ambos em Porto Alegre) além de outras ações do grupo como: Primavera nas 
Esquinas, apresentações no Hospital Santa Casa de Misericórdia e a gravação de um especial 
para a TV Guaíba.  

 
FIGURA 2: PRIMAVERA NAS ESQUINAS (1983) - GRUPO TERRA - ESQUINA DEMOCRÁTICA - PORTO 

ALEGRE/RS. FOTOGRAFIAS: CLAUDIO ETGES. 
 FONTE: Acervo dos Autores. 
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As fotografias de Etges sobre o Grupo Terra nos forneceram ainda pistas em 
direção aos espaços artísticos, cidades e eventos percorridos pelo Grupo Terra, nos 
possibilitando uma aproximação do contexto cênico gaúcho, principalmente na cidade de 
Porto Alegre - RS. Pesquisar o acervo de Claudio Etges constitui-se como uma enriquecedora 
experiência no que diz respeito à organização e catalogação de documentos históricos.  

À medida que tivemos acesso às fotografias originais de Etges - para além do 
preciosismo imbricado na relação com o objeto original, encontramos em Boris Kossoy 
(2012) pistas para compreender a importância de estarmos manuseando este tipo de 
documento: 
 

Uma fotografia original é, assim, um objeto-imagem: um artefato no qual se 
pode detectar em sua estrutura as características técnicas típicas da época em 
que foi produzido. Um original fotográfico é uma fonte primária. [...] O 
objeto-imagem de primeira geração – o original – é essencialmente um 
objeto museológico, e como tal tem sua importância específica para a 
história da técnica fotográfica, além de seu valor histórico intrínseco, [...] 
(KOSSOY, 2012, p.42,44 – grifo do autor). 

 

Ainda que aparentemente tudo esteja à mostra na fotografia, é “através da matéria 
(que lhe dá corpo) e de sua expressão (o registro visual nele contido)” (KOSSOY, 2012, p. 
48), que ela se constitui como uma fonte histórica capaz de nos revelar vestígios de um 
contexto sócio-histórico-cultural outro, muitas vezes negligenciado pela história considerada 
oficial.  Quais seriam, pois, as possibilidades de pensarmos a trama das memórias em dança 
tecidas pelo testemunho e pelo arquivo fotográfico de Claudio Etges? Iniciamos pela 
materialidade e pela potencialidade engendrada no tipo de arquivo de dança sobre o qual se 
estabelece um dos prismas da história que se quer visitar: 
 

[...] uma documentação que abrange um largo espectro temático, produzida 
em lugares e períodos determinados. As fontes que as compõem são meios 
de conhecimento: registros visuais que gravam microaspectos dos cenários, 
personagens e fatos; trazem indícios sobre o lugar e época em que foram 
produzidos, daí sua força documental e expressiva, prestando-se como 
instrumentos de identificação, análises e reflexão. São fontes primordiais, 
pois, para a reconstituição histórica, assim como para a fixação da memória 
visual do indivíduo e da comunidade. Aqui, é o estudo da história através da 
fotografia o objeto de investigação (KOSSOY, 2014, p.34,35 – grifo do 
autor). 

 
Partimos das fotografias de Claudio Etges rumo ao acontecimento de dança, uma 

vez que foi o acontecimento em si o nosso foco de interesse, que veio sob a forma do relato 
do fotógrafo, conjugado à própria fotografia.  Isso nos remete à intenção de escrever uma 
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história através da fotografia, quase como uma investida corporal no plano sagital da imagem. 
Como ressalta Kossoy (2002), “exercício fascinante é o de devolver aos rostos e cenários 
perdidos sua identidade, sua localização, sua referência, resgatando assim a substância 
documental às representações fotográficas. Exercício fascinante é o de resgatar os nomes, 
hábitos e o dia-a-dia” (KOSSOY, 2002, p. 137). 

Enquanto Claudio Etges nos contava um pouco a respeito de sua carreira, não 
pudemos deixar de notar o seu cuidado para com as pessoas que trabalhou, principalmente 
escolas e companhias que hoje já deixaram de existir:  
 

Eu tenho fotos também de uma escola que não existe mais, a Marina 
Fedossejeva, que era russa, que tinha na Riachuelo, uma professora 
excelente... ele foi professora de um monte de gente que saiu aqui de Porto 
Alegre para dançar... e, tenho da Tony Petzhold, Cris Fragoso [...] A mesma 
coisa a Chemale... a Chemale acabou em Porto Alegre... uma escola que era 
enorme, grande, trazia gente importante para dar aula e curso... o Héctor 
Zaraspe vinha dar aula aqui, ... a Chemale foi uma das primeiras escolas que 
eu fotografei (ETGES, 2018). 

 
A pesquisa empírica ao arquivo fotográfico de Etges nos proporcionou uma 

enxurrada de visualidade onde foi possível perceber características marcantes e intrínsecas na 
produção artística da Terra Companhia de Dança. O virtuosismo técnico se mescla à uma 
performatividade e expressividade únicas dos intérpretes; há também uma presença da dança 
moderna marcante em algumas criações; podemos ver também um questionamento aos 
problemas sociais da época conjugado a criações inteligentes e de bom gosto. Essas imagens 
apontam para possibilidades de se imaginar uma parte da produção coreográfica da década de 
1980.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao falarmos de construção da história esbarramos nos modelos universais desta 
escrita, em geral, linear e progressivo norteado pela cronologia. Quando falamos em história 
da dança, nosso interesse recai justamente na descontinuidade e nas nuances de passado que 
Almeida (2009) nos traz, nas dobras da lembrança e do esquecimento, onde a fotografia 
atuará como elemento disparador de memória. Encontramos em Boris Kossoy (2014) pistas 
para o entendimento desta articulação entre fotografia e memória: 
 

Através da fotografia dialogamos com o passado, somos interlocutores das 
memórias silenciosas que elas mantêm em suspensão. O fato se dilui. Sobre 
o que passou, tem-se apenas recordações embaçadas, fatos efêmeros de uma 
realidade em marcha, que se desvanecem, diluem-se nas próprias 
ocorrências. Em relação à fotografia é o instante da gênese: tempo da 
criação, primeira realidade. O registro fixa o fato, atravessa os tempos, 
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perpetua a lembrança, preserva a memória, transporta ilusoriamente o 
passado ou a ideia dele (KOSSOY, 2014, p. 20). 

 

Encontramos eco desta linha de pensamento em Vicente (2008) ao pronunciar de 
que “a história não é um relato do passado, e sim, uma visão do passado relatada a partir do 
presente” (VICENTE, 2008, p. 202), ou seja, por mais próximo que consigamos chegar dos 
eventos de dança testemunhados por Claudio Etges e registrados em seu arquivo, não 
significa que os apreenderemos tal qual como foram, significa que  nos apropriamos “de uma 
reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, 1994, p. 24 
apud VICENTE, 2008, p. 202). Diante disso, não é só a memória falada que deve nos chamar 
a atenção, mas também os silêncios, os esquecimentos, os gestos e os olhares hão de ser 
considerados. Se, como diz Almeida (2009), a memória é uma teia de subjetividades 
constituída por atos de lembrar e de esquecer, cabe a nós interpretarmos tanto a lembrança 
quanto o esquecimento dos tantos acontecimentos de dança em Porto Alegre nos anos 1980. 
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3 MOSTRA DE PÔSTERES ELETRÔNICOS 
 
3.1 RESUMOS EXPANDIDOS 

 
 
 
 

ENSAIO:  IMPROVISAÇÃO COMO PRÁTICA ARTÍSTICA NA 
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RESUMO: O presente ensaio foi desenvolvido como parte da pesquisa em andamento no 
Projeto de Iniciação Científica – “Improvisação como prática artística-pedagógica na 
licenciatura em artes”, vinculado ao Curso de Licenciatura em Artes da UFPR”. A improvisação 
como método de investigação e criação em dança foi o eixo teórico-metodológico para o 
desenvolvimento deste ensaio, a partir da leitura de alguns autores: Suzana Luz, Gabriela Di 
Donato Salvador Santinho,  Kamilla Mesquita Oliveira, Jörg Shmid,  Jussara Setenta, Krischke 
e John Dewey, cujos conceitos e abordagens consideramos relevantes para um ensaio de 
improvisação individual com o objetivo de oportunizar aos estudantes participantes da Iniciação 
Científica, a experimentação na criação de um vídeodança por meio das mídias digitais. As 
improvisações foram estimuladas pela temática do confinamento na quarentena. O resultado foi 
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a criação coletiva do vídeodança “CORPOS, CONFIN(S) CONFINADOS”, para a Mostra de 
vídeodança do 16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança.  
PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Prática Artística, Improvisação. Confinamento. Vídeodança. 
 
 
RESUMÉ: Cet essai a été développé dans la recherche en cours dans le Projet d’initiation 
scientifique - "Improvisation comme pratique artistique-pédagogique aux  études supérieures 
en Arts", lié à l’ Université Fédérale du Paraná(UFPR). L’improvisation comme méthode de 
recherche et de création en danse a été l’axe théorique et méthodologique pour le 
développement de cet essai, étudié à la lecture de certains auteurs : Suzana Luz, Gabriela Di 
Donato Salvador Santinho,  Kamilla Mosquée Oliveira, Jörg Shmid,  Jussara Soixante-dix, 
Krischke et John Dewey, dont nous estimons que les concepts et les approches sont pertinents pour un 
essai individuel d’improvisation dans le but d’offrir une occasion aux étudiants participant à l’initiation 
scientifique, l’expérimentation dans la création d’une vidéo danse à travers les médias numériques. Les 
improvisations ont été stimulées par la question du confinement en quarantaine. Le résultat fut la 
création collective de la vidéo "CORPS, CONFIN(S) CONFINÉS", pour l’exposition vidéo danse du 
16e Séminaire International Conceptions Contemporaines en Danse. 
MOTS- CLÉS: Corps. Pratique Artistique. Improvisation. Confinement. Dansevidéo. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

      Este ensaio iniciou com os encontros virtuais para as discussões e análise de material 
bibliográfico previamente selecionado pela orientadora do projeto de pesquisa da Iniciação 
Científica.  

      O foco das análises e discussões destacou a improvisação como prática artística em 
dança, como processo de descoberta e desenvolvimento da consciência corporal, a partir de 
uma experiência sensível, de olhar e perceber o próprio corpo e as possíveis relações com o 
espaço interno de nossa moradia neste momento de isolamento social.  

      Os estudos estimularam o desenvolvimento de um experimento prático no início do 
mês de outubro/2020: um ensaio de improvisação individual com o objetivo de criar um 
vídeodança por meio das mídias digitais. As improvisações foram estimuladas pela temática do 
confinamento na quarentena.  
 
 
1 IMPROVISAÇÃO: DA EXPERIMENTAÇÃO À CRIAÇÃO ARTÍSTICA  

 
 A improvisação em dança tem sido uma prática constante no trabalho de artistas e 
educadores ligados à arte do movimento.  
  É também, o espaço de descoberta performativa do corpo; do “fazer - dizer do 
corpo” (SETENTA, 2008). Nesse fazer-dizer, a experimentação utiliza, reutiliza, significa e 
ressignifica a movimentação de cada corpo. Em consequência, a improvisação elabora sentidos, 
constrói conhecimento, toma corpo e apresenta sua potencialidade artística, comunicativa, 
educativa. Como meio para um processo de descoberta, experimentação e proposição, 
intensifica a exploração da percepção, necessidade, impulso, vontade, colocados em evidência 
pelas ações corporais. 
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 A experiência intensificada por novos estímulos, a ampliação do olhar e perceber o 
próprio corpo, o do outro e as possíveis relações com o espaço e o mundo ao redor, aprimoram 
a capacidade de estabelecer mudanças e instigar novas possibilidades criativas, já que a 
improvisação é “um espaço potencial de criação”(KRISCHKE, 2014 p.2). 
 No presente ensaio, utilizando como parâmetros para as descobertas os “fatores de 
movimento”1 (RENGEL, 2003), de Rudolf Laban, compreendemos a prática do improvisar em 
dança como um estabelecer relações entre corpo(s), espaço, tempo, peso, fluxo, trazendo o 
corpo para um estado de profunda atenção, de prontidão à experiência e experimentação, para 
que faça surgir o novo.  
 “Etimologicamente, a palavra “Improviso” deriva do latim IN PROMPTU, “em 
estado de atenção, pronto para agir”, que vem de IN, “em”, mais PROMPTUS, “prontidão” que, 
por sua vez, origina-se de PROMERE, “fazer surgir. (SANTINHO/OLIVEIRA, 2013 p. 10). A 
concretude desse “fazer surgir” vai se dar, no corpo, após à exposição a inúmeras descobertas, 
do próprio corpo, seu funcionamento, limitações e possibilidades, relações de troca dada pelos 
órgãos dos sentidos e toda a estrutura corporal humana.  
 Dewey (2010 p. 68), destaca que “os sentidos são os órgãos pelos quais a criatura 
viva participa diretamente das ocorrências do mundo a seu redor”, e o modo como nos 
relacionamos com o meio implica em como nossos sentidos são afetados e estimulados pelo 
próprio meio.  
 A improvisação, portanto, estimula os sentidos para as descobertas e resgata a 
percepção sensível conectando o corpo com o espaço e o tempo no momento em que ocorrem 
as ações.  
 Essa experiência vai ainda ampliar a potencialidade individual e coletiva de 
conhecer, estabelecer trocas, adaptar-se e criar artisticamente pois, estabelece a partir dessas 
vivências, um elo entre a vida e a arte para a criação. Amplia as possibilidades diversas de 
construção de significados, já que a arte, “é a prova de que o homem usa os materiais e as 
energias da natureza com a intenção de ampliar sua própria vida, e de que o faz de acordo com 
a estrutura de seu organismo – cérebro, órgãos sensoriais e sistema muscular” (DEWEY, 2010 
p.93). 
   
1.1 O processo da vídeodança “Corpos, Confin(S) Confinados” 

 
 Os conceitos acima abordados guiaram nosso processo de improvisação individual, 
acessando nossos sentidos primeiros, nossa percepção de nós mesmos e do entorno, do espaço, 
da casa, dos “confins” dos nossos corpos, nesse momento tão estranhamente vivido atualmente 
por toda a humanidade. 
 A reflexão bem como a nossa experimentação, foram baseadas em apreciações de 
processos, leituras de artigos e dissertações, cujas abordagens e compreensões são variadas em 
relação à improvisação em dança, discutidas em nossos encontros virtuais. 
 Para a criação do vídeodança coletivo foram combinadas algumas diretrizes. As 
improvisações individuais foram estimuladas pela temática do confinamento na quarentena 
como ponto de partida.  
  Um dos pontos definidos pelo grupo foi utilização do espaço interno da moradia, 

 
1É um conceito que engloba os elementos que compõem o movimento e, como tal, faz parte dos fenômenos da 
natureza. (Rengel, 2003 p. 17). 



 

 
 
 

16°. Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

301 
 

este no qual nos encontramos confinados e limitados. A ideia, foi trazer a reflexão da 
adaptabilidade do ser humano àquilo que se apresenta tanto como possibilidade ou 
impossibilidade de relação com seu meio e, o quanto este “espaço” constrói significados na 
experiência.  Neste sentido, quanto aos aspectos de adaptabilidade dos seres, vida em ambiente 
e complexidade, Dewey (2010) pontua:  
 

O espaço torna-se algo mais do que um vazio pelo qual perambular, pontilhado, 
aqui e ali, de coisas perigosas e coisas que satisfazem os apetites. Torna-se um 
cenário abrangente e fechado no qual se ordena a multiplicidade de atos e 
experiências em que o homem se engaja (DEWEY, 2010 p.90). 

    
 Outro aspecto importante foi a definição de “liberdade no mover”, colocando em 
evidência o corpo ou partes em destaque para a movimentação espontânea, sentimentos, 
sonoridades, necessidades do mover.   
 O “tempo”, como elemento fundamental de controle, de organização, de 
sequenciamento, ganhou também um novo significado: de um tempo sensorial, de uma 
expectativa de “fim” de confinamento que não acontece. Este “tempo” foi explorado nas 
investigações individuais, se colocando não somente como um contínuo nas ações, mas um 
proponente de movimento nos processos de criação individuais para a composição final, 
coletiva. 

O tempo deixa de ser o fluxo infindável e uniforme ou a sucessão de 
pontos instantâneos que alguns filósofos afirmaram que é. O tempo, 
como organização da mudança, é crescimento, e o crescimento significa 
que uma série variada de mudanças entra nos intervalos de pausa e 
repouso, de conclusões que se tornam os pontos iniciais de novos 
processos de desenvolvimento (DEWEY, 2010 p. 90). 

 
 Um texto poema2 de Ícaro Almeida e executado na voz de Gisele Kliemann, com 
acréscimos de efeitos sonoros, editados por Pablo Conkers, foi criado, estimulado por nossos 
depoimentos durante as conversas e estudos nesta quarentena, compôs a sonoridade do 
vídeodança “Corpo, confin(s) confinados”. 
 As cenas dançadas foram recortadas dos vídeos individuais de Aline Lorenzi, Ícaro 
Almeida, Pablo Conkers e Will Lopes, e editadas para o vídeo coletivo por Will Lopes, com o 
Audacity/ InShot. 
 Os resultados foram aparecendo durante o processo, que estabeleceu conexão e 
engajamento, além do aprendizado de propor e compartilhar à distância, por meio de uma mídia 
externa digital. Possibilitou o aprendizado com as mídias de gravação e edição, e promoveu 
outros novos sentimentos e possibilidades de experimentação para a partilha, numa criação que 
se propôs coletiva. 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
2 Ícaro almeida / Outubro 2020. 
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 “Corpos, Confin(s) Confinados é sobre os nossos corpos confinados no espaço 
interno de moradia...movimentos espontâneos, sentimentos, sonoridades, depoimentos, limites. 
Que sentimentos cabem na nossa tela?” 
 Essa experimentação ultrapassou os limites pré-estabelecidos das relações corpo-
movimento conhecidas como dança e provocou a percepção do corpo e do movimento num 
espaço e tempo próprios, com infinitas possibilidades de relações num eixo de pluralidade, de 
diálogo e intersecção com o texto poema, suas palavras, seus sons e os sentidos gerados durante 
a improvisação. 
  
 
REFERÊNCIAS  
 
DEWEY, J. Arte como experiência. São Paulo: M. Fontes, 2010. 
 
KRISCHKE, A. M. A. Dança improvisação movendo liberdade. In: Anais do III Congresso 
Nacional de Pesquisadores em Dança - Comitê Dança em Configurações Estéticas – Setembro 
/2014. 
 
RENGEL, L. Dicionário Laban. São Paulo: Annablume, 2003. 
 
SANTINHO, G. D. Salvador/ OLIVEIRA, K. M. Improvisação em Dança. Guarapuava: 
UNICENTRO, 2013. 
 
SETENTA, Jussara Sobreira. O fazer-dizer do corpo: dança e performatividade. Salvador:  
EDUFBA, 2008. 
 
 
 
Link da Apreentação Oral: https://youtu.be/C8ZrXnH5g4U 
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RESUMO: Em meio a um “novo normal” gerado pela presença do vírus Covid-19, a tentativa 
de adaptação ao momento atual é uma forma de procurar adequar a vida e suas várias esferas a 
um período de incertezas e receios. Por outro lado, esse tempo também se mostrado como um 
tempo de reinvenção, de superação e de união. O distanciamento físico, não precisa significar 
solidão e ruptura. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos alunos bolsistas 
PBEXT da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) durante o período de pandemia e 
distanciamento físico vivido, e compartilhar o resultado do projeto “Clipe de Dança”, realizado 
a partir de uma pesquisa descritiva em processo criativo, desenvolvida pelo Grupo Cia Dança 
1 do Programa de Dança Experimental (PRODAEX) da UFMG durante a Pandemia em 2020. 
A base teórica do processo se encontra numa revisão de literatura de artigos produzidos e 
publicados pela professora Isabel Diniz, orientadora e coordenadora do PRODAEX desde 2000. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Ritmos. Redes Sociais. Cibercultura. Isolamento social. 
Processo Criativo 
 
 
ABSTRACT: In the midst of a “new normal” generated by the presence of the Covid-19 virus, 
the attempt to adapt to the current moment is a way of seeking to adapt life and its various 
spheres to a period of uncertainty and fear. On the other hand, this time is also shown as a time 
of reinvention, overcoming and uniting. Physical distance does not have to mean loneliness and 
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rupture. This work aims to report the experience of PBEXT scholarship students from the 
Federal University of Minas Gerais (UFMG) during the period of pandemic and physical 
distance experienced, and to share the result of the “Dance Clip” project, carried out from a 
descriptive research in a creative process, developed by Grupo Cia Dança 1 of the Experimental 
Dance Program (PRODAEX) at UFMG during Pandemic in 2020. The theoretical basis of the 
process is found in a literature review of articles produced and published by professor Isabel 
Diniz, advisor and coordinator PRODAEX since 2000. 
KEYWORDS: Dance. Rhythms. Social networks. Cyberculture. Social isolation. Creative 
process 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Em meio a um “novo normal” gerado pela presença do vírus Covid-19, a tentativa 

de adaptação ao momento atual é uma forma de procurar adequar a vida e suas várias esferas a 
um período de incertezas e receios. Por outro lado, esse tempo também se mostrado como um 
tempo de reinvenção, de superação e de união. O distanciamento físico, não precisa significar 
solidão e ruptura.   

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos 
alunos bolsistas PBEXT/UFMG durante o período de pandemia e distanciamento físico vivido, 
e compartilhar o resultado do projeto “Clipe de Dança”, realizado a partir de uma pesquisa, em 
processo criativo, desenvolvida pelo Grupo Cia Dança 1 do Programa de Dança Experimental 
(PRODAEX) da UFMG durante a Pandemia em 2020. 

Estávamos acostumados com uma realidade presencial que nos aproximava nos 
toques, no tempo e no espaço. Afastados presencialmente sentíamos falta dessa dinâmica, do 
movimento e de dançarmos juntos.  

Nossa problemática surge, portanto das questões: como vencer o distanciamento 
físico, continuar criando, compondo e produzindo dança juntos? Como costuraríamos nossas 
produções? A estratégia do clipe de dança seria exequível? E que texto, iríamos produzir?  

Grosso modo, o termo clipe de dança, significa um vídeo composto por pedaços ou 
recortes de trechos de dança que editados e conectados entre si, denotam sentidos que se dão a 
ver.  Nesse processo criativo, o ponto de partida, muitas vezes é a composição coreográfica de 
movimentos corporais em dança seguido de um roteiro para edição e publicação em interfaces 
digitais ou nas mídias sociais. 

No caso deste projeto, a composição coreográfica de movimentos faz referência às 
linguagens de dança desenvolvidas pelos Projetos do Programa durante o primeiro semestre de 
2020 de forma online por meio de oficinas ministradas via Instagram e via canal no Youtube.  

A produção dos clipes de Dança está associada à ideia de traduzir através da dança, 
a união dos integrantes do PRODAEX de forma efetiva, nos âmbitos do trabalho acadêmico, 
da produção artística e das relações sociais como sujeitos que colaboram entre si no 
enfrentamento desse período através de uma parceria “virtual” e do sentimento de não estar só. 
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1 ASPECTOS METODOLÓGICO 
 

Definida a problematização e os objetivos do projeto optamos por realizar uma 
pesquisa coreográfica tendo em vista o processo de criação individual e coletiva. O percurso 
metodológico para a realização da composição coreográfica em clipe de dança foi composto 
por 12 fases: definição de uma trilha sonora livre de direitos autorais, definição do tema, divisão 
da minutagem da trilha, distribuição da minutagem entre os integrantes da Cia Dança 1 do 
PRODAEX, definição dos estilos a serem trabalhados, composição individual, montagem do 
refrão para coreografia em  uníssono, gravação, colagem coreográfica, edição e publicação nas 
mídias sociais, avaliação do impacto no enunciatário do texto.    

Decidimos que o vídeoclipe seria publicado visando a possibilidade de maior 
alcance e interação do público. assim sendo determinado pelos componentes do PRODAEX, a 
veiculação no Youtube e Instagram. Após a escolha da trilha sonora cada pesquisador criou sua 
parte de acordo com os ritmos dança experimental, danças urbanas, ritmos (funk, pop, axé, 
sertanejo), danças orientais e forró social, sendo coreografadas de forma livre, em suas próprias 
residências. Após a criação, seria realizado uma edição que transformasse os vídeos 
fragmentados em uma produção única, traduzindo a intenção de representar com os corpos e a 
dança, uma reflexão sobre a possibilidade de “não-solidão” durante o período de isolamento 
social, por meio do uso do ambiente virtual para a promoção dessa ideia de “presença”, de 
forma clara para que o receptor pudesse realmente receber a mensagem proposta. 
  
 
2 DANÇANDO A COSTURA DE CONCEITOS 
 

 A dança, de modo geral, não é isenta dos processos de construção de conhecimentos, 
do processo sociocultural, dos valores, dos ideais, e da maneira de ver o mundo do sujeito 
dançante (DINIZ, 2016). O movimento em dança é a matéria prima que permite formular 
impressões, representar experiências, projetar valores, sentidos e significados, revelar 
sentimentos, sensações e emoções (DINIZ, 2006). Nessa perspectiva, transformar o cotidiano 
em dança significa criar metáforas em movimentos, ou movimentos em metáforas, que abalam 
o gesto cotidiano humano, gerando a poética do gesto, que transcende a funcionalidade e o 
simbolismo usual do gesto ou da dança (DINIZ et al, 2006).   

Desse modo, a produção de uma mensagem dançante para ser publicada na internet 
em meio ao isolamento social parte da necessidade de traduzir o que os sujeitos sentem, como 
enxergam e vivem esse contexto para o fim de se criar uma tradução que inspire e seja 
ferramenta de reflexão ao público que assistirá tal composição. Por isso uma compreensão tanto 
sobre os limites e possibilidades de interação em ambientes digitais como da dinâmica das 
interfaces e sua estabilidade lógica se faz necessária (DINIZ, 2012). Nessas relações instaladas 
por interfaces tecnológicas, sempre aflora um percurso gerativo de sentido ampliando, 
exteriorizando e modificando incontáveis funções cognitivas no enunciatário ou no destinatário 
(DINIZ, 2012).  

Nesse contexto, a internet é um espaço em que a linguagem e a tecnologia se 
articulam em inúmeros desdobramentos de sentidos, significados e em letramento digital. Para 
isso, além de habilidades técnicas é necessário inclusive habilidade de análise e participação 
crítica nos processos de interação mediados por tecnologias digitais (DINIZ, 2012).  
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3 A DANÇA VIRTUAL: UMA POSSIBILIDADE DE APROXIMAÇÃO 
 
            Assim, é fundamental certo cuidado e habilidade, por parte de quem produz, para ser 
possível a tradução da mensagem a ser transmitida pela composição coreográfica, a fim de 
evitar a interpretação inverídica no ciberespaço, realizando um diálogo entre a linguagem da 
dança e a linguagem da internet. Por fim, a adequação da vida em seus vários âmbitos, a 
adaptação da dança e do corpo a esse momento seria o principal ponto de partida para a criação 
desse trabalho, tendo em vista o fato de que esse “novo normal” poderá gerar reflexos nos quais 
possivelmente contribuirão para um outro “novo normal” futuramente, como a utilização e 
desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias para a atuação com a dança em geral e 
com a Dança Experimental de forma remota, sem necessariamente haver o contato presencial, 
possibilitando inclusão para aqueles no qual a prática presencialmente seria inviável por alguma 
circunstância. 
            A dança historicamente tem se mostrado um mecanismo de expressão do sujeito do 
contexto em que vivencia suas experiências, das suas emoções, dos seus ideais e dos seus 
sentimentos. Do mesmo modo, em se tratando de uma ferramenta humana, que abrange a 
influência das diversas esferas pela qual a vida deste é formado, na dança e pela dança o impacto 
social se dá no ato estranhamento, de se inspirar, emocionar e dispor de conhecimentos ao outro.  
            Em meio a uma pandemia, a utilização da dança nas redes sociais pode gerar, 
identificação, reflexão e inspiração por meio de uma composição coreográfica àquele que 
assiste na internet, acontece gerando uma proximidade virtualizada, em um momento no qual 
o afastamento presencial se faz extremamente importante. O resultado do trabalho:  
https://youtu.be/1U6kP0tBLRA. 
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RESUMO: Dança & Prosa é um projeto do Programa de Dança Experimental da UFMG que 
acontece por meio de lives síncronas todas as segundas feiras no final da tarde no aplicativo 
Instagram no perfil @dancaexp. O objetivo das lives é discutir sobre a dança como área de 
conhecimento, com abordagens no âmbito da pesquisa, do ensino, de metodologias e da 
produção de arte. O projeto teve seu início com a pandemia covid-19 em 2020 e da necessidade 
de isolamento social. As narrativas de cada encontro virtual vêm provocando curiosidade 
passional, como um excesso de /querer-saber/ justificando o tempo que esse destinatário se 
desliga de sua rotina para se envolver no texto enunciado na tela digital durante cada Dança & 
Prosa. 
PALAVRAS CHAVE: Dança. Conhecimento. Arte. Linguagem. Cultura. Dialogismo. 
 
 
ABSTRACT: Dança & Prosa (dance and conversation) is a project of the Experimental Dance 
Program at UFMG that takes place through synchronous lives every monday in the late 
afternoon on the Instagram application on the @dancaexp profile. The purpose of the lives is 
to discuss dance as an area of knowledge, with approaches in the scope of research, teaching, 
methodologies and art production. The project started with the covid-19 pandemic in 2020 and 
the need for social isolation. The narratives of each live have been provoking passionate 
curiosity, such as an excess of/wanting to know/justify the time that this recipient disconnects 
from his routine to get involved in the text on the mobile screen during each Dança & Prosa. 
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KEYWORDS: Dance. Knowledge. Art. Language. Culture. Dialogism 
INTRODUÇÃO 
 

Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), junto às 
decisões da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alusivo ao isolamento social para 
evitar o contágio do COVID-19, o Programa de Dança Experimental (PRODAEX) da 
EEFFTO/UFMG se propôs a desenvolver remotamente algumas atividades, originalmente 
executadas presencialmente, de maneira virtual por meio de lives no aplicativo Instagram e 
posteriormente publicadas também no canal YouTube durante o período de quarentena. 

O objetivo deste trabalho é compartilhar sobre o impacto na formação de público e 
interação dialógica com a sociedade do Projeto Dança & Prosa que é um sub-projeto vinculado 
ao Projeto “Cia Dança 1: Grupo Experimental” do PRODAEX) da extensão universitária da 
UFMG e vinculado ao Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança (CCODA) 
certificado pelo CNPQ. 

O Cia Dança 1 se configura como um grupo de estudos que tem trazido para 
discussão textos escritos e dançados buscando a leitura-reflexão inclusive dos sub-textos, 
absorvendo conhecimento em áreas como a Educação Física, a Filosofia, a História da Dança, 
a Semiótica, Física, Fisiologia, Biomecânica, Cinesiologia, técnicas corporais etc. 
Vislumbramos sempre oportunidades interativas transdisciplinares tendo em vista a pesquisa, a 
interpretação e a comunicação da dança. 

Para tanto, mantemos reuniões de estudos regulares nas quais temos como 
convidados com professores, pesquisadores, produtores e artistas que dialogam com a área da 
dança para compartilharem seus conhecimentos e experiências conosco. Com as atividades 
presenciais interrompidas na UFMG por causa da pandemia COVID 19 nossos encontros 
presenciais migraram para o formato online nas diversas plataformas disponíveis. 

O núcleo de nossa equipe é formado pela professora orientadora do projeto, por 
dois alunos bolsistas PBEXT, dois alunos bolsistas PBEXT ações afirmativas do PRODAEX e 
por alunos voluntários da graduação da UFMG. Logo no primeiro encontro virtual 
problematizamos sobre a continuidade de ações e seus objetivos na tríade ensino-pesquisa-
extensão no formato virtual e acessível não apenas para o grupo nuclear Cia dança 1 mas para 
todos que tivessem o interesse em participar de nossas conversas nas ondas da internet. Assim 
nasceu o Projeto Dança & Prosa. 
 
 
1 A PESQUISA EM DANÇA NAS ONDAS DO INSTAGRAM E DO YOUTUBE 

 
Metodologicamente, Dança & Prosa são lives que vêm acontecendo semanalmente 

às segundas-feiras no aplicativo de celular Instagram que é uma rede social online de 
compartilhamento entre seus usuários. Live, por sua vez, é um termo usado na linguagem da 
internet que caracteriza e denomina as transmissões ao vivo (síncronas) de forma simples, ágil 
e inclusiva.  

Para a transmissão das lives no Instagram é necessário que o usuário tenha uma 
conta no aplicativo. Para assistir uma live é necessário ter o aplicativo instalado no celular ou 
no computador. No Instagram, as lives duram até 60 minutos e após seu encerramento a mesma 
pode ser reiniciada ilimitadamente com a participação ilimitada de espectadores. Após 
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publicação no Instagram no canal @dancaexp as lives são editadas e publicadas também no 
canal do PRODAEX no YouTube ( Dança & Prosa). 

Com essa estratégia de reunião, além de contar com a presença dos alunos bolsistas, 
alunos voluntários e da coordenadora Profa. Dra. Isabel Coimbra do PRODAEX, temos contado 
com a presença de convidados artistas, dançarinos, professores, pesquisadores e produtores que 
têm a dança como objeto principal de estudo ou como um braço investigativo numa perspectiva 
trans, inter ou multidisciplinar.  

Com as lives, nossa dinâmica e estudos se tornou muito produtiva e enriquecida 
pelas várias e relevantes temáticas abordadas. Outro importante aspecto desse formato, é que 
agora podemos contribuir também com a comunidade externa abrindo publicamente essas 
discussões. 

Com o objetivo de dar sequência de alguma maneira às reuniões de estudo 
presenciais, nas quais discutíamos assuntos pertinente à dança como: pesquisa, metodologia, 
problematizações, saúde, arte, etc estavam ampliadas A indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão; a interdisciplinaridade; o impacto na formação do discente; a 
transformação, o impacto e interação dialógica com a sociedade desabrochavam a cada live. 

Com o Ensino Remoto Emergencial (ERE) na UFMG, as lives passaram a 
contabilizar na carga horária de algumas disciplinas da graduação e têm sido compartilhadas de 
forma assíncrona em reuniões científicas como, por exemplo, no Grupo de Estudos de 
Metáforas, Modelos e Analogias na Tecnologia, na Educação e na Ciência – GEMATEC do 
CEFET/MG. 

Até agora soma-se 26 lives publicadas com os temas: Pesquisa e Retrospectivas; 
Corpo e Improvisação; Processo Criativo no Desenvolvimento Coreográfico; Dança e 
Animação: Processos e Intercessões; A Pesquisa como Oportunidade; Videodança como 
Manifestação do Agora;  À Beira de Um Corpo: aproximações entre dança butoh; Criação 
Poética; Li(V)(F)E Performance; As Danças Populares Tradicionais: entre a pesquisa e a  
experiência; PRODAEX e CCODA/UFMG: em tempos de pandemia; A Dança e seus 
Benefícios para a saúde física e emocional;  A Dança e a Infância; Ciência & Arte-dança - Uma 
Analogia Possível; Dança e Educação; A Dança no Contexto da Educação Física; Dança e 
Linguagem; O Discurso da Dança, O Homem e a dança; Dança e Tecnologia. 
 
 
2 DANÇA & PROSA: O IMPACTO SOCIAL E TRANSFORMADOR DO 
CONHECIMENTO DISPONÍVEL NA REDE 

 
A cada live o termo “experiência” vem abraçando o sentido que Bondía (2002) 

defende, como aquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca e do saber de 
experiência como uma abertura para o desconhecido. Outro aspecto denotado na experiência 
das lives é o processo dialógico decorrente da interação entre os sujeitos participantes (DINIZ, 
2010).  

Bakhtin (1998) endossa que a comunicação dialógica entre o “eu” e o “outro” 
requer que o meu reflexo se projete nele e o dele em mim permitindo um espaço interacional 
em que o papel do outro é fundamental.  

Nesse sentido, as narrativas de cada live vêm provocando curiosidade passional, 
como um excesso de /querer-saber/ justificando o tempo que esse destinatário se desliga de sua 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLprQCjFzjdbZwER7jYkQwnUiwzkfBK3q
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rotina para se envolver no texto enunciado na tela do celular durante cada live. Sob esse aspecto 
Matte (2008) elucida que todo corpo precisa reter a atenção do destinatário a fim estabelecer 
uma relação enunciativa.  

No caso das lives os encontros em “Dança & Prosa” a relação 
enunciador/enunciatário se materializa em contratos de linguagem que se dão a ver 
transfigurados em conhecimento e arte. 
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Link da Apresentação Oral: 
https://www.youtube.com/watch?v=4tx4EBQVvkE&feature=youtu.be 
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RESUMO: O arquiteto Oscar Niemeyer e suas obras arquitetônicas, tem grande importância e 
relevância não só no cenário da arquitetura, mas também no cultural e histórico nacional. 
Pensando nesse contexto foi desenvolvido o projeto PELAS LINHAS CURVAS DA 
PAMPULHA: A CIA DANÇA 1 /PRODAEX/UFMG EM CENA, que é uma pesquisa de 
abordagem qualitativa desenvolvida pelo Programa de Dança Experimental (PRODAEX) da 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) e do Grupo de 
Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança (CCODANÇA) da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) desenvolvida entre 2018 e 2019. Os objetivos da investigação foram 
compreender a representação do cenário arquitetônico da Pampulha, por meio das linhas e das 
curvas das obras pesquisadas que conectam a paisagem urbana com as linhas do cotidiano e; 
apreender/interpretar essa conexão, seus signos e significados por meio da linguagem da dança. 
O campo para a pesquisa foi a Pampulha, mas delimitado pela Casa do Baile, pela Igrejinha de 
São Francisco, pelo Museu de Arte Moderna e pela casa de Juscelino Kubistchek. A principal 
base teórica do trabalho está em Algirdas Greimas, Rudolf Laban e Jorge Larrosa Bondía. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Processo Criativo. Experiência. Inserção Urbana. Semiótica 
Francesa. 
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ABSTRACT: The architect Oscar Niemeyer and his architectural works are of great 
importance and relevance not only in the architecture scene, but also in the national cultural and 
historical scene. Thinking in this context, the project PELAS CURVAS DA PAMPULHA: A 
CIA DANÇA 1 / PRODAEX / UFMG EM CENA was developed, which is a research of 
qualitative approach developed by the Experimental Dance Program (PRODAEX) of the 
School of Physical Education, Physiotherapy and Occupational Therapy (EEFFTO) and the 
Research Group Contemporary Dance Conceptions (CCODA) of the Federal University of 
Minas Gerais (UFMG) developed between 2018 and 2019. The objectives of the investigation 
were to understand the representation of the architectural scene of Pampulha, through the lines 
and curves of the researched works that connect the urban landscape with the lines of everyday 
life; apprehend / interpret this connection, its signs and meanings through the language of dance. 
The field for research was Pampulha, but bounded by the Casa do Baile, the Igrejinha de São 
Francisco, the Museum of Modern Art and the house of Juscelino Kubistchek. The main 
theoretical basis of the work is in Algirdas Greimas, Rudolf Laban and Jorge Larrosa Bondía. 
KEYWORDS: Dance. Creative Process. Experience. Urban Insertion. French Semiotics. 
 
INTRODUÇÃO  
 

O arquiteto Oscar Niemeyer e suas obras arquitetônicas, tem grande importância e 
relevância não só no cenário da arquitetura, mas também no cultural e histórico nacional. 
Pensando nesse contexto foi desenvolvido o projeto PELAS LINHAS CURVAS DA 
PAMPULHA: A CIA DANÇA 1 /PRODAEX/UFMG EM CENA, que é uma pesquisa de 
abordagem qualitativa desenvolvida pelo Programa de Dança Experimental (PRODAEX) da 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) e do Grupo de 
Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança (CCODANÇA) da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) desenvolvida entre 2018 e 2019.  

A Cia Dança 1 é um projeto do “Programa de Dança Experimental: um diálogo 
entre a dança e a educação" que a cada dois anos desenvolve um projeto artístico na tríade 
ensino, pesquisa e extensão com os objetivos de: 1) Envolver tanto os alunos da graduação, 
alunos bolsistas (PBEXT e PBEXT Ação Afirmativa), alunos voluntários de vários cursos da 
UFMG, como a comunidade interna e externa inserida nas ações de extensão do PRODAEX. 
2) Desenvolver pesquisa e conhecimento no âmbito da linguagem, da produção artística na área 
da dança. 3) Produzir resultados que possam ser compartilhados com o público presencial e 
virtual por meio de espetáculos de dança em diversos espaços e publicação de videodanças no 
ciberespaço. 

A problematização sobre a representação do cenário arquitetônico da Pampulha, por 
meio das linhas e das curvas das obras do arquiteto Oscar Niemeyer, em como transpor uma 
obra arquitetônica para uma produção artística na área da dança e qual o impacto e 
possibilidades que esse diálogo traria para o campo da dança e para além dele, foram o ponto 
de partida para o desenvolvimento do projeto.  

Os objetivos da investigação foram compreender a representação do cenário 
arquitetônico da Pampulha, por meio das linhas e das curvas das obras pesquisadas que 
conectam a paisagem urbana com as linhas do cotidiano e; apreender/interpretar essa conexão, 
seus signos e significados por meio da linguagem da dança. O campo para a pesquisa foi a 
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Pampulha, mas delimitado pela Casa do Baile, pela Igrejinha de São Francisco, pelo Museu de 
Arte Moderna e pela casa de Juscelino Kubistchek. 
 

 
1 O DIÁLOGO ENTRE A ARQUITETURA E A DANÇA  

 
A metodologia utilizada foi a pesquisa documental e a experimentação do corpo em 

dança, tendo em vista o processo para a composição de um texto coreográfico e midiático. A 
pesquisa da Dança Experimental inspirada nas teorias de Rudolf Laban, foi uma das estratégias 
para a interlocução entre a arquitetura, o corpo e a dança pelo viés dos fundamentos do esforço 
e da forma (Effort/Shape) (LABAN, 1971). 

A semiótica Greimasiana foi uma das matrizes teóricas que nos forneceram as 
ferramentas para a análise do plano da expressão e do plano do conteúdo desses cenários e da 
dança. Analisar os objetos por meio de tais planos é assumir um discurso analítico/interpretativo 
que vai além do conteúdo ou da forma que a arquitetura ou a dança apresentam (GREIMAS, 
1975). 

O impacto sociocultural deste projeto se deu sob três perspectivas: 1) No encontro 
do corpo que dança com os sentidos incrustados e delineados pelas obras de Niemeyer quando, 
por exemplo, o sólido, a rigidez, a fluidez, as circularidades, as linhas e as curvas são 
ressignificados na dialética entre o corpo, a dança e a arquitetura. 2) No conhecimento e 
assimilação da história e de uma arte que são marcas formadoras na identidade não apenas da 
Pampulha, mas da cidade que a abriga. 3)  Na inclusão sociocultural a partir do momento em 
que o projeto possibilita aos sujeitos darem voz às suas ideias, impressões e experiências 
assimiladas no campo de pesquisa. Além disso, como se trata de um projeto de extensão, os 
graduandos podem ter sua carga horária dedicada ao projeto aproveitada conforme cada 
colegiado e diretrizes da Universidade Federal de Minas Gerais.  

Os sentidos encarnados foram tratados e investigados como realidades semiotizadas 
sob a ótica de Algirdas J. Greimas (1975), possibilitando o diálogo entre corpo, gestos, 
movimento, arquitetura e dança, observação do espaço e utilização do mesmo, para materializar 
a linguagem da dança.   

Enquanto a análise do movimento, foi fundamentada em Rudolf Laban, 
principalmente ao se pensar nos fatores de movimento que são, espaço, peso, tempo e fluência, 
que dão base para analisar o movimento do corpo e desse corpo no espaço em que ocupa, para 
trazer para a movimentação as linhas, curvas e circularidades presentes nas obras pesquisadas 
e o sentido de experiência submetida  ao olhar de Jorge Larrosa, em que somente a experiência, 
a vivência, traz sentido para o que é “experienciado” (BÓNDIA, 2018). 

 
 
2 DANÇANDO AS LINHAS E CURVAS DA PAMPULHA 
 

As experiências da dança nos espaços e nos seus entornos criados principalmente 
por Oscar Niemeyer, foram surpreendentes pois o dançar como fenômeno de linguagem se 
configurou como um falar do que nos aconteceu, o que nos tocou e de como nos sentimos nestes 
lugares. A pesquisa em dança, as experimentações e percepções das diversas possibilidades que 
ela enquanto linguagem oferece, como trazer para o corpo, para o movimento e estabelecer 
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relações com obras da arquitetura que têm grande impacto e significado para a cultura e história 
da cidade de Belo Horizonte.  

O processo da pesquisa foi compartilhado em vários eventos artísticos e acadêmicos 
entre 2018 e 2019. Ao final da pesquisa, como resultado, foi produzido um videodança que está  
publicado no youtube (https://youtu.be/fja9Bf4WXas ) e o espetáculo foi apresentado na 
Mostra de Dança da EEFFTO/UFMG em novembro de 2019 e publicado no youtube 
(https://youtu.be/EAk3JI_b2C0), todos no canal do Programa de Dança Experimental.  
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RESUMO: Pílulas em Dança é um projeto do Programa de Dança Experimental (PRODAEX) 
da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de 
Minas Grais (EEFFTO//UFMG) que surge durante a pandemia do covid-19. Com a necessidade 
isolamento social, todas as atividades intencionistas presenciais na UFMG foram suspensas. No 
projeto Pílulas em Dança, o objetivo original, de compartilhar com os sujeitos participantes das 
atividades um saber específico em forma de uma atividade física monitorada, voltada para a 
experimentação de ritmos e estilos de dança diferentes de maneira criativa, foi mantido. o 
caminho metodológico foi de disponibilizar e proporcionar ao participante a experiência e 
aprendizagem de alguns estilos de dança. por meio de lives via celular. Assim foi dada a 
continuidade às oficinas de dança que aconteciam semanalmente pelo perfil do PRODAEX 
(@dancaexp) no Instagram através de lives síncronas (ao vivo). Num processo dialógico, as 
"Pílulas Dançantes" têm se mostrado aberturas para o saber a partir da experiência tanto para o 
sujeito que ministrou a oficina (enunciador), como para o sujeito do outro lado da tela 
(enunciatário). Ambos perceberam seus corpos em movimento, numa construção de uma dança 
que se deu a ver, mediada pela interface do celular ou do computador. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Ensino. Experiência. Inclusão. Redes Sociais. 
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ABSTRACT: Pílulas em Dança is a project of the Experimental Dance Program (PRODAEX) 
of the School of Physical Education, Physiotherapy and Occupational Therapy of the Federal 
University of Minas Grais (EEFFTO // UFMG) that emerges during the covid-19 pandemic. 
With the need for social isolation, all face-to-face intentional activities at UFMG were 
suspended. In the Pílulas em Dança project, the original objective of sharing specific knowledge 
with the subjects participating in the activities in the form of a monitored physical activity, 
aimed at experimenting with different rhythms and dance styles in a creative way, was 
maintained. the methodological path was to make available and provide the participant with the 
experience and learning of some dance styles. through lives via cell phone. Thus, continuity 
was given to the dance workshops that took place weekly through the PRODAEX profile 
(@dancaexp) on Instagram through synchronous (live) lives. In a dialogical process, the 
"Dancing Pills" have been open to knowledge from experience, both for the subject who taught 
the workshop (speaker) and for the subject on the other side of the screen (speaker). Both 
noticed their bodies in movement, in a construction of a dance that took place, mediated by the 
interface of the cell phone or the computer. 
KEYWORDS: Dance. Teaching. Experience. Inclusion. Social networks. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Cada cultura humana possui em suas malhas características próprias de se 
manifestar, e a dança é uma dessas possibilidades. Possibilidades estas de desvelar emoções, 
impressões, vivências e experiências acumuladas culturalmente. Em diálogo com o momento 
atual vivido o Dança Experimental apresenta um novo Projeto denominado Pílulas em Dança. 

 Esse projeto tem como base a proposta metodológica da Dança Experimental 
desenvolvida pela professora Isabel Diniz, coordenadora e orientadora dos trabalhos. 

O PRODAEX, por meio da Dança Experimental, tem o objetivo de propiciar 
reflexão, produção de conhecimento e arte através da prática e da experimentação de conteúdos 
da dança. Experiências que funcionam como abertura para o novo e o desconhecido, que geram 
reflexões, que possam de desdobrar e interferir na conformação originária do corpo-
movimento-pensamento, em busca de uma dança-própria no âmago do sujeito que dança 
(DINIZ, 2016). 

A Dança Experimental proposta, tem como ponto de partida a ideia de que o corpo 
é o espaço que ocupa espaços através da presença do corpo nos diferentes espaços inclusive o 
digital. Mas em se tratando do espaço digital, como isso acontece e qual ou quais os caminhos 
de acesso? 

Num primeiro momento, podemos dizer que a dança se materializa por meio e a 
partir de movimentos básicos como andar, correr, saltar, pular, girar, agachar, engatinhar, deitar-
se e etc (DINIZ, 2006). Mas e na tela, virtualmente falando? Como transpor nossa dança para 
o ambiente virtual?  

Essas questões e outras, nos levaram a refletir e ressignificar a dança. Uma das 
perguntas era: Como dar continuidade aos projetos presenciais desenvolvidos pelo PRODAEX 
com a comunidade da UFMG? Como vamos manter o contato se o distanciamento social ‘uma 
necessidade protetiva contra o contágio do COVID-19?  Como disponibilizar através das mídias 
digitais oportunidades e situações geradoras de experiências variadas em/na dança. Será que as 
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pessoas teriam interesse na oferta de oficinas virtuais de dança? 
Com essas problematizações, estudamos, debatemos, dialogamos, anotamos, 

refletimos e analisamos as várias possibilidades para viabilizar a continuidade das 
aulas/oficinas de dança. Esse exercício de estudo foi possível por meio de bibliografias 
multidisciplinares compondo e somando as referências básicas utilizadas no Projeto que são: 
Rudolf Laban (1978), Fayga Ostrower (1987) e Isabel Diniz (1918). Os caminhos percorridos 
transitam entre a observação sistemática do movimento das mídias sociais em especifico as 
plataformas do Instagram e do Youtube. 
 
 
1 A DANÇA EM TEMPO DE PANDEMIA: DO CHÃO DA SALA DE DANÇA À TELA 
DO CELULAR E DO COMPUTADOR 

 
O PRODAEX, por meio da Dança Experimental, tem o objetivo de propiciar 

reflexão, produção de conhecimento e arte através da prática e da experimentação de conteúdos 
da dança. Experiências que funcionam como abertura para o novo e o desconhecido, que geram 
reflexões, que possam de desdobrar e interferir na conformação originária do corpo-
movimento-pensamento, em busca de uma dança-própria no âmago do sujeito que dança 
(DINIZ, 2016). 

Desde 2015 o PRODAEX vem desenvolvendo por meio do projeto Núcleo de 
Dança e Artes Afins, atividades e oficinas de dança presenciais no mais variados estilos e ritmos 
em diálogo com a proposta da dança numa perspectiva experimental. O público presente é 
composto pela comunidade universitária da UFMG (alunos e funcionários) mas também por 
pessoas da comunidade em geral interessadas em participar das oficinas ofertadas. 

Somam-se aos objetivos das ações extencionista do PRODAEX, objetivos voltados 
para a análise tanto dos projetos desenvolvidos como de seus desdobramentos. Nesse sentido, 
já há alguns anos temos refletido e trabalhando em ações referentes à participação e ampliação 
das vivências das práticas corporais e inclusão tanto social quanto digital. A dança no contexto 
da cibercultura já tem sido um tema pensado, abordado, vivenciado e compartilhado inclusive 
por meio de apresentação de trabalhos e publicações em eventos científicos (DINIZ, 2012). 

No projeto Pílulas em Dança, o objetivo original, de compartilhar com os sujeitos 
participantes das atividades um saber específico em forma de uma atividade física monitorada, 
voltada para a experimentação de ritmos e estilos de dança diferentes de maneira criativa, foi 
mantido. Considerando a necessidade de isolamento social da comunidade por causa da 
pandemia, o caminho metodológico foi de disponibilizar e proporcionar ao participante a 
experiência e aprendizagem de alguns estilos de dança. por meio de lives via celular. Assim foi 
dada a continuidade às oficinas de dança que aconteciam semanalmente pelo perfil do 
PRODAEX (@dancaexp) no Instagram através de lives síncronas (ao vivo).  

Decidimos, desenvolver o projeto com quatro modalidades: danças orientais, ritmos 
(axé, funk, sertanejo universitário e pop), danças urbanas e forró social. Pelo celular, o público 
poderia acompanhar, por exemplo, as lives em suas residências praticando e aprendendo. Pela 
ferramenta de chat no aplicativo, há ainda uma possibilidade de interação entre o aluno bolsista 
e o praticante online. 

Nas oficinas virtuais foram compartilhados conteúdos técnicos corporais cotidianos 
tendo em vista exercícios de força, coordenação motora, flexibilidade e resistência física 
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conversando com as técnicas já existentes do balé clássico, da dança jazz, da dança 
contemporânea, das danças orientais, da dança axé, da dança funk e da dança forró. A 
criatividade e a avaliação agora se fazem presente por meio dos feedbacks e comentários em 
nossas páginas. 

Antes do início das lives, foi realizada ampla divulgação nas redes sociais e 
publicada orientações para a prática das oficinas relativas às vestimentas, calçados e acessórios 
adequados. 

As lives ficam salvas no aplicativo, mas optamos por publicá-las também no canal 
youtube (https://www.youtube.com/c/dancaexperimentalufmg.) ampliando o acesso ao público.   

Os dois alunos bolsistas PBEXT e dois alunos bolsistas PBEXT-ações afirmativas 
do PRODAEX eram os oficineiros das atividades ministradas virtualmente ministradas até 
junho de 2020 totalizando em 48 oficinas durante doze (12) semanas. A avaliação do projeto 
era realizada sistemática e semanalmente. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o lema de aproveitar toda oportunidade para sistematizar o conhecimento e 
compreender os fenômenos culturais que vivenciamos, levantamos e analisamos os dados 
coletados dessa experiência tendo em vista uma pesquisa de âmbito qualitativo na abordagem 
pesquisa-ação uma vez que o sujeito pesquisador está imerso em sua própria intervenção 
pedagógica.  

Depois de uma pausa para avaliar o projeto, sua aplicabilidade, a usabilidade das 
ferramentas tecnológicas, temos como resultados parciais que o projeto teve uma aceitação 
crescente pelo público e que o alcance ao publico está associado ao tipo de plataforma. Os 
públicos são diferentes de uma plataforma para outra. Para alguns bolsistas a experiência da 
oficina pré-gravada foi uma opção para a continuidade da oferta de atividades, mas houve quem 
optasse por manter a oficinas ao vivo no Instagram.  

Nessa perspectiva, retomamos as atividades em outubro se 2020 com as duas 
maneiras de ofertar as oficinas ao público. Grupo 1: Oficinas semanais pré-gravadas e 
publicadas no canal do PRODAEX no Youtube e por meio de lives semanais no Instaram. 
Estamos em processo. 

Num processo dialógico, as "Pílulas Dançantes" têm se mostrado aberturas para o 
saber a partir da experiência tanto para o sujeito que ministrou a oficina (enunciador), como 
para o sujeito do outro lado da tela (enunciatário). Ambos perceberam seus corpos em 
movimento, numa construção de uma dança que se deu a ver, mediada pela interface do celular 
ou do computador. Nesse aspecto, os dados levantados apontaram para um impacto relevante 
sobre o destinatário das oficinas que, em pleno isolamento social, por meio das lives viviam 
uma atividade interativa, inclusiva, construtiva e anti-sedentarismo. 

Sobre os alunos bolsistas, os enunciadores das oficinas, o desafio em lidar com o 
espaço virtual os levou à aprenderem novas tecnologias, à compreenderem os mecanismos das 
interfaces midiáticas necessárias, despertou a inventividade e gerou colaboratividade entre os 
mesmos 
 
 

https://www.youtube.com/c/dancaexperimentalufmg


 

 
 
 

16°. Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

2020, v. 6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 

320 
 

REFERÊNCIAS 
 
DINIZ, Isabel Cristina Vieira Coimbra. Dança experimental: inclusão social e formação cidadã. 
In: Dança e Sociedade. ANAIS V SEMINÁRIO NACIONAL DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA. Belo Horizonte: PRODAEX/EEFFTO/UFMG, 2006.  
  
_________________. Letramento digital, dança virtual e inclusão digital. In: ANAIS DO IX 
ENCONTRO VIRTUAL DE DOCUMENTAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE E VI 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE LINGUAGEM E TECNOLOGIA ONLINE. Belo 
Horizonte: Texto Livre/FALE/UFMG, 2012. 
 
_________________ . A dança experimental no contexto da educação física. In: Educação 
física e dança: diálogos possíveis e intervenções. II FÓRUM EDUDANÇA. Belo 
Horizonte:DEF/EEFFTO/UFMG, 2016. 
 
___________________. Nos passos da semiótica: um diálogo entre a dança e a escola de paris. 
Curitiba: Appris, 2018. 
 
LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1978. 
 
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1987. 
  
 
Link do vídeo da comunicação oral: https://youtu.be/ORdsaXfrG8A 
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4 MOSTRA DE DANÇA VIRTUAL 
 
 
 

A CAIXA 
 
SINOPSE: Somos diferentes uns dos outros, mas ás vezes a sociedade quer nos jogar numa fôrma 
ou por si só entramos na CAIXA da nossa mente limitada em crenças vazias e covardes. Deus nos 
ama em sua multiforme graça, Ele ama no desenho único que fomos criados, se alguém nesse 
mundo não consegue te compreender, saiba que existe um Deus que entende você. Nós humanos 
não temos a capacidade plena de entender a cabeça das pessoas e nem somos obrigados a isso, mas 
temos o dever de respeitar as histórias que cada um carrega ou que a vida está fazendo elas 
escreverem. Deus Pai te entende dentro da sua caixa, seu mundo, sua ótica. Ele é tão grande ao 
ponto de se tornar do tamanho da CAIXA que você criou e te trazer para fora te libertando, 
curando, restaurando e ressignificando sua caminhada. Abrace o amarelo, Abrace o Sol da Justiça 
que vem clareando todas as suas trevas te fazendo único. Sacode o pó e que Deus te abençoe e te 
guarde, faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e ti dê a paz que excede 
todo entendimento. Vamos! Existe vida pra você, CRISTO veio para dar vida e vida em 
abundância; Saia desse lugar que você entrou ou que te jogaram. Você é mais do que isso, sua 
tristeza não te define, suas derrotas não te definem, seu fracasso não te define! o que te define tem 
nome. Num mundo onde todos querem levantar uma bandeira, existe uma bandeira que não perece, 
a bandeira da verdade, ela é Cristo, Ele já venceu tudo, inclusive a morte. Ele é a verdade que 
sustenta a vida! Somente o fabricante original de um produto entende o que criou. Assim o Criador 
é AUTORIZADO e tem poder para consertar sua criatura! Setembro amarelo é pra todos... não 
quer dizer que não suicidamos que estamos vivos Que seja um clamor pela vida. Porque viver é 
diferente de existir! 
 
FICHA TÉCNICA 
Coreógrafo: Wagner Alves / bailarinos do estúdio Espaço Corpo de Sete Lagoas/ gravado por 
Daniel Marcio/ música: História da cantora Isadora Pompeo / duração do vídeo 3:33 
 
Link:  https://youtu.be/Dve0gfWdeaI 
 
 

AS VALKIRIAS 
 
SINOPSE: As Valkirias são espíritos femininos que seguem os comandos de Odin o deus principal 
da Mitologia Nórdica. Nessa construção coreográfica o elemento Espada, muito associado as 
performances de Dança do ventre, veio para simbolizar essa ligação delas com as guerras. Já o 
elemento Fan Veil traz a associação ao fogo dos campos de batalha, fazendo referência ao caos 
atribuído a elas. 
 
FICHA TÉCNICA 
Criação: Karina Priscila Figueiredo dos Santos 
Bailarina: Karina Priscila Figueiredo dos Santos  
Nome artístico: Karina Figueiredo  

https://youtu.be/Dve0gfWdeaI
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Estilo: Dança do Ventre 
Espetáculo: Deuses e Mitos - Dezembro de 2019  
Instituição: Espaço Cultural Arte e Dança 
Trilhas Sonoras: Blood And Glory – Audiomachine, Quest of the Oracle – Paul Dinletir – Belly 
Evolution 
Texto introdutório: Feitiço em “Old English” (Hilda R. Ellis Davidson – Deuses e Mitos do Norte 
da Europa) 
Site:https://www.templodeavalon.com/modules/mastop_publish/?tac=As_Valqu%EDrias_de_Odin 
Voz: Juliane Leão 
Duração: 5:40 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jl3cLndwk2M 
 
 
 

BODAS – TRECHO DO ESPETÁCULO “OFERTA” 
 
SINOPSE: Profecia há muito proferida, por demais esperada e, às vezes, esquecida. Do Gênesis 
ao Apocalipse, Sua vinda é o tema central, para redimir o homem e livrá-lo da sua escuridão. Em 
uma perspectiva da dança contemporânea, a OFERTA viva e movida no palco retoma os trechos 
que O anunciaram e encarnam o clamor da Noiva que anseia pelo Noivo. Como semente plantada 
no coração do homem, desejo ardente que se multiplica como bambu no ribeiro de águas, 
estandarte erguido à frente do povo escolhido, o espetáculo anuncia Aquele que era, que é, e que 
há de vir. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Direção Geral: Alan Gregório  
Coreógrafos: Camila do Amaral Gomes Lopes, Ully Cristine Monteiro Zanon, José Guilherme  de 
Andrade Almeida 
Coreógrafo Convidado: Tiago Oliveira 
Bailarinos: Ully Cristine Monteiro Zanon, José Guilherme de Andrade Almeida, Ana Cecília 
Villalba, Peter Levi 
Canção: Carol Ann 
Artista: Michael W. Smith 
Álbum: Freedom 
Compositor: Michael Smith 
Cenário: Joel d'Castro 
Iluminação Rommel Equer 
Figurino: Thalita Almeida, Ully Monteiro 
Produtora: Skilos  
Realização: Cia Dança & Vida 
Apoio: Primeira Igreja Batista em São Gonçalo 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FNmpyWEDWRA&ab_channel=CiaDanca%26Vida  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl3cLndwk2M
https://www.youtube.com/watch?v=2GZJ11gaWPs
https://www.youtube.com/channel/UC8RMiXtAP2yQFg6fz_Zg14Q
https://www.youtube.com/watch?v=FNmpyWEDWRA&ab_channel=CiaDanca%26Vida
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“ENTRE SONHOS E POESIAS...TRAVESSIAS!” 

 
SINOPSE: “Entre sonhos e poesias...travessias!”1 
Anseios e devaneios em corpos que expressam suas identidades e fortalecem o mundo imaginário 
da dança e seus desdobramentos 
Narrativas individuais divididas coletivamente, desenhadas em movimentos 
A força do coletivo estando juntos, porém separados e protegidos 
A performance propõe uma reflexão sobre a arte do movimento em tempos de pandemia, o 
descaso com a Cultura e a quantidade de mortos pela COVID -19 no Brasil. 
Ponte do São Francisco, 04 de setembro de 2020. São Luís -Maranhão-Brasil  
 
FICHA TÉCNICA: 
Concepção e direção: Ana Paula Moreira - Faculdade Venda do Imigrante – FAVENI 
Elenco: Aline Josi, Ana Paula Moreira, Ivo Borgneth, Larissa Samantha, Lucas Bonifácio, Marília 
Moraes, Rosângela Ferreira, Vanessa Silva 
Música: “Chaconne” Mário Ulloa 
Imagem: Manlio Macchiavelo 
Duração: 5´40 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6MQg_DFGzZ0&t=9s 
 
 
 

MANIFESTO 
 

SINOPSE: A coreografia "Manifesto" se apresenta como possibilidade de pensar corpo, 
movimento e cidade como potência política e crítica de mundo.  
FICHA TÉCNICA: 
Concepção e direção: Carla Gontijo 
Estúdio ID Investiga Dança/Ouro Preto/MG 
Vídeo: Carla Gontijo 
Elenco: Átila Muniz, Aurora Assis, Ana Lúcia Silva, Camila Lima, Cristal Proti, Elina Penna, Iara 
Ferreira, Isabela Gutz, Maria Clara Oliveira 
 
Link: https://youtu.be/cAD1ni25Gxg  

 
 
 

“PROCURO UMA ALEGRIA” 
 

SINOPSE: A coreografia foi criada a partir dos poemas de Carlos Drummond de Andrade, autor 
homenageado na Feira Literária de Caraguatatuba (FLIC) de 2019. Os poemas foram 
musicalizados pelo cantor e compositor Belchior, e as alunas da EMEF Prof.ª. Antônia Antunes 
Arouca, aceitaram o desafio de sua inspetora Jennifer de Souza Campos a uma experimentação de 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6MQg_DFGzZ0&t=9s
https://youtu.be/cAD1ni25Gxg
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dança na escola, unindo adolescentes de diferentes estereótipos a um estilo distante de suas 
realidades e as conectando a literatura e a música brasileira. Durante o processo de criação desta 
coreografia, as alunas se permitiram a descoberta dos componentes que constituem a arte, 
superando barreiras do início ao fim. O resultado desta obra quebrou paradigmas relacionados a 
dança na escola, e proporcionou uma vivência totalmente diferente do que estavam acostumados, e 
ainda, desenvolveram não somente elementos de interpretação, expressão, movimento e 
conhecimento do corpo e seus gestos, como também a autonomia, criatividade, cooperação, 
responsabilidade, consciência social e persistência, favorecendo um trabalho interdisciplinar e 
estabelecendo diálogo entre Dança, Literatura e Escola.  
 
FICHA TÉCNICA 
Estilo: Livre. 
Criação: Jennifer de Souza Campos. 
Instituição: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba – EMEF Prof.ª Antônia Antunes Arouca. 
Trilha Sonora: Música Procuro uma alegria, Belchior – CD as várias caras de Drummond. 
Nome dos Bailarinos: Aléxia Saez, Ana Layla de Souza Correia, Ana Vitória de Abreu Alves 
Soares, Bruna Mesquita da Silva e Lívia Mesquita Tavares.  
Duração do Trabalho: 2min e 17seg 
 
Link: https://youtu.be/B8Wr19Xk6Wg 
 
 
 

QUERO ME CASAR 
 
SINOPSE: A coreografia foi criada a partir dos poemas de Carlos Drummond de Andrade, autor 
homenageado na Feira Literária de Caraguatatuba (FLIC) de 2019. Os poemas foram 
musicalizados pelo cantor e compositor Belchior, onde os alunos da EMEF Prof.ª. Antônia 
Antunes Arouca, aceitaram o desafio de sua inspetora Jennifer de Souza Campos a uma 
experimentação de dança na escola, unindo adolescentes de ambos gêneros e diferentes 
estereótipos a um estilo distante da realidade dos mesmos e os conectando a literatura e a música 
brasileira. Boa parte dos alunos não tinham contato direto com a dança, e durante o processo de 
criação desta coreografia, se despertaram e permitiram a descoberta dos componentes que 
constituem a arte, superando barreiras do início ao fim. O resultado desta obra quebrou paradigmas 
relacionados a dança na escola, e proporcionou aos alunos uma vivência totalmente diferente do 
que estavam acostumados, e ainda, desenvolveram não somente elementos de interpretação, 
expressão, movimento e conhecimento do corpo e seus gestos, como também a autonomia, 
criatividade, cooperação, responsabilidade, consciência social e persistência, favorecendo um 
trabalho interdisciplinar e estabelecendo diálogo entre Dança, Literatura e Escola.  
 
FICHA TÉCNICA:  
Criação: Jennifer de Souza Campos. 
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba – EMEF Prof.ª Antônia Antunes Arouca. 
Trilha Sonora: Música Quero me casar, Belchior – CD as várias caras de Drummond. 
Bailarinos: Aléxia Saez, Ana Vitória de Abreu Alves Soares, Bruna Mesquita da Silva, Carolina 
Maia, Jeane dos Santos Liro, Jennefer Lopes Almeida Miranda, Joyce Fernanda da Silva Soares, 

https://youtu.be/B8Wr19Xk6Wg
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Lívia Mesquita Tavares, Luana Sena Saes, Mariane Alves de Sanctis, Murilo Drumond Lesther 
Leão, Nayara Ramos Florencio e Thais Correia Almeida Fernandes.  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JEp8ODEiRFQ  
 
 
 

REFLEXOS 
 
SINOPSE: Os movimentos do cotidiano se refletem em danças imaginativas e imaginárias tecidas 
na interação do corpo com o espaço. Superfícies espelhadas refletem o corpo em estados em que a 
visão chega atenta ao seu redor. Amplie o seu olhar e a sua visão, veja tudo que quiser ver e 
imagine muito mais... 
 
FICHA TÉCNICA: 
Criação: Belister Rocha Paulino 
Instituição: Universidade de Brasília 
Departamento de Pós-Graduação em Artes Cênicas – Doutorado 
 
Link: https://youtu.be/yo1VP3djos4 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEp8ODEiRFQ
https://youtu.be/yo1VP3djos4
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5 MOSTRA DE VIDEODANÇA 
 
 
 

A MULHER E O VÉU: POÉTICAS DANÇANTES NA TURQUIA 
 
SINOPSE: A mulher e o véu: poéticas dançantes na Turquia, é um trabalho associado à 
história, à cultura e à cartografia de alguns espaços da Turquia tendo a mulher como sujeito 
inserido nestes espaços. O objetivo deste videodança é dialogar com os aspectos do direito, da 
dignidade e da expressão da mulher tendo o véu e o movimento corporal como mote principal. 
A pesquisa está sendo realizada pelo Projeto Dança na Mochila (DM) do Programa de Dança 
Experimental (PRODAEX) e pelo Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança 
(CCODA) da Universidade Federal de Minas Gerais. O Projeto Dança na Mochila consta de 
uma proposta para dança no formato de ocupação urbana em espaços e edifícios públicos ou 
não. A metodologia de intervenção espaço-cênica tem como princípio básico o impulso para a 
experiência/execução em contato com o espaço em tempo marcado pelo momento e pela 
oportunidade. O objetivo geral do projeto DM é levantar um corpus significativo para pesquisas 
na área da Dança, da Linguagem e da Cultura Livre tendo em vista a compreensão dinâmica 
do percurso gerador de sentido e de seu impacto cultural e artístico no enunciatário do texto 
em dança em cena seja ao vivo, seja no ciberespaço. As danças foram registradas em vídeo e 
fotografia. Os resultados das análises e edições são divulgados em instalações de videodança e 
em canal de Youtube.  
 
FICHA TÉCNICA: 
Videodança direção e produção: Isabel Coimbra 
Bailarinas: Isabel Coimbra e Gisele Verges  
Participação Especial: Ivy Diniz  
Filmagem: Isabel Coimbra e Eustáquio Diniz 
 Edição: Isabel Coimbra  
Trilha Sonora: Karaizar Kalesi Turkusu 
 
Link: https://youtu.be/B_1EG_irGaI 
 
 

 
AMIZADE DURANTE A PANDEMIA 

 
SINOPSE: Tendo em vista que estamos passando por um momento delicado, de uma pandemia 
mundial, com mais de 43.000.000 casos, segundo a OMS, o grupo decidiu retratar o atual 
cenário catastrófico. Dessa maneira, vimos a necessidade de salientar sobre as medidas de 
segurança que visam a diminuição da disseminação do COVID-19. Entre elas, o uso de máscara 
se faz necessário para toda a população. Além disso, visamos também abordar que mesmo em 
casa, as atividades físicas devem ser praticadas pois elas são de suma importância para a saúde 
de cada indivíduo. 
 
 

https://youtu.be/B_1EG_irGaI
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FICHA TÉCNICA:  
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Bacharelado) do Curso de Educação 
Física da UFMG com a professora Isabel Coimbra. 
Criação/coreografia/intérpretes/bailarinos: Matheus Machado Primola; Ravi Amoroso; 
Washington Jú  
Edição: Matheus Machado   
Trilha Sonora: Cats Searching for the Truth (Nat Keefe & Hot Buttered Rum) 
Duração: 00:40 
 
Link: https://youtu.be/2ekVa0NYVqw 
 
 
 

ANDANÇAS POÉTICAS NA PAMPULHA 
 
SINOPSE: Esse trabalho é o resultado em registro para videodança que faz parte de uma 
pesquisa sobre as obras mais marcantes de Oscar Niemeyer localizadas na Pampulha, região e 
ponto turístico importante em Belo Horizonte/MG. A metodologia utilizada é a experimentação 
do corpo em dança, inserido nos espaços das edificações delimitadas pela pesquisa, tendo em 
vista a composição de um texto coreográfico e midiático. Os sentidos encarnados são tratados 
e investigados como realidades semiotizada sob a ótica de Algirdas J. Greimas enquanto a 
análise do movimento está fundamentada em Rudolf Laban. Na videodança, um dos resultados 
da pesquisa inserido na cultura livre, o corpo e a arquitetura da cidade se fundem em sentidos 
vários, ainda emanando e nos provocando.  
 
FICHA TÉCNICA:  
Produção e Edição: Isabel Coimbra 
Fotografia e Video: Isabel Coimbra e Dillian Resende. 
Bailarinos: Carolina Amaral, Carolina Neves, Helbert Alexandrino Junio, Isabel Coimbra  
Realização: PRODAEX/EEFFTO/UFMG; Grupo de Pesquisa CCODA.  
Pampulha/Belo Horizonte/MG/2019  
 
Link: https://youtu.be/fja9Bf4WXas 
 
 
 

ASSOMBROS 
 
SINOPSE: Assombros é um experimento que relaciona dança, vídeo e poesia. Baseado no 
poema homônimo de Olga Valeska, foi desenvolvido durante o período de confinamento 
intenso proporcionado pela pandemia da COVID-19, a qual estamos vivendo.  
 
FICHA TÉCNICA: Criação e produção: Siane Paula de Araujo  
Edição: Siane Paula de Araujo 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fpbUJvQS1AM 

https://youtu.be/2ekVa0NYVqw
https://youtu.be/fja9Bf4WXas
https://www.youtube.com/watch?v=fpbUJvQS1AM
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CLAREIRA 

 
SINOPSE: O objetivo deste vídeo é capturar a dinâmica entre dois corpos de cápsulas 
diferentes. Foram capturadas duas cenas, sendo a primeira coreografada e executada em frente 
a um fundo branco, pelos bailarinos criadores. A movimentação nasceu no espaço em que o 
vídeo foi gravado e propões conexões com a segunda cena. Já na segunda cena, um novo corpo 
é introduzido à cápsula que improvisa no espaço com um dos bailarinos da primeira cena, em 
busca das conexões nela percebidas. Entre um estudo semiestruturado e outro totalmente 
improvisado, buscou-se compreender como os corpos, em diferentes momentos, conseguem se 
comunicar e dialogar em estéticas diferentes, sobretudo como observar uma estrutura de 
coreografia e replicar seus pontos de conexão com outro sentimento. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Criação: Danielle Lage e Messias Borges 
Nome dos Bailarinos: Danielle Lage; Mateus de Sousa; Messias Borges 
Editor de vídeo: Fabrízio Albertini Martins 
Trilha Sonora: Sons Experimentais por Fabrízio Martins 
Data da Edição: 22 de outubro 2020 
Local de gravação: Edifício Minas - Cidade Administrativa de Minas Gerais 
 
Link: Videocoreografia - Congresso Contemporâneo EFFETO/UFMG 
 
 
 

CORPOS, CONFIN(S) CONFINADOS” 
 
SINOPSE: Corpos confinados em seu espaço interno de habitação...movimentos espontâneos, 
sentimentos, sonoridades, depoimentos, limites. Que sentimentos cabem na nossa tela?” O 
vídeodança “CORPOS CONFIN(S) CONFINADOS” foi construído coletivamente, utilizando 
a improvisação como metodologia de experimentação e criação. As improvisações individuais 
foram estimuladas pela temática do confinamento na quarentena como ponto de partida. Para 
a criação do vídeodança coletivo, foram definidos aspectos como: movimentos espontâneos, 
utilização do espaço interno de moradia, sentimentos, sonoridades. Um texto poema foi 
elaborado, estimulado por depoimentos dos participantes durante as conversas e estudos nesta 
quarentena, tanto para estímulo de improviso, quanto para compor a sonoridade do vídeodança. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Criação/ orientação e direção: Gisele Kliemann 
Co-criação: Aline Lorenzi/Icaro Almeida/Pablo Conkers/Will Lopes 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Curso de Licenciatura em Artes/ Iniciação Científica 
Trilha sonora/ efeitos sonoros: Pablo Conkers/ Will Lopes 
Texto poema:  Ícaro Almeida 
Voz: Gisele Kliemann 
 
Link: https://youtu.be/cyQOnDCvIaE 

https://www.youtube.com/watch?v=4eUTaEdMPM0&feature=youtu.be&ab_channel=FabrizioAlbertiniMartinsAlves
https://youtu.be/cyQOnDCvIaE
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DAR-SE EM VERTIGEM 
 
SINOPSE: Dar-se em vertigem no corpo  
Dar-se em vertigem num mergulho para ir e vir das profundezas de si 
Sentir casulos internos fazendo nascer danças que fazem nascer corpos que fazem nascer 
danças que fazem nascer corpos... 
Vertigem. 
Vertigem. 
Vertigem. 
A obra “Dar-se em vertigem” faz parte das experiências de imersão poética da bailarina, 
pesquisadora e professora, Luiza Monteiro, realizadas durante seu doutorado sanduiche na 
Université du Québec à Montréal – UQAM. Esta pesquisa é vinculada ao Doutorado em Artes 
do Programa de Pos-graduação em Artes da Universidade Federal do Para – 
PPGARTES/ICA/UFPA. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Pesquisa: Luiza Monteiro 
Intérprete-criadora: Luiza Monteiro 
Direção: Feliciano Marques 
Captação de imagens e edição: Feliciano Marques  
Trilha sonora: Imperial Rhapsody (2 - Enigma - Dance of the Praying Mantis) - Christian 
Perrotta  
Realização: Companhia Moderno de Dança/CAPES - Programa de aperfeiçoamento de pessoal 
de nível superior 
 
Link: https://youtu.be/-bOVNKCsUCk 
 
 
 

DEPOIS DA TEMPESTADE, A GENTE VAI FICAR BEM 
 
SINOPSE: A videodança apresenta a arte traduzida pela arte, nas mãos de artistas de várias 
partes do Brasil e do mundo. A música foi composta e lançada logo que a pandemia mundial 
foi declarada pela OMS, e aqui, 4 meses depois (agosto de 2020), estamos mergulhados neste 
regime de restrições, medo e esperança, certos de que tudo vai ficar bem. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Direção/coreografia/laboratórios: Delma Nogueira/SP, Jardel Augusto Lemos/RJ e Marina 
Boschi/SP. 
Intérpretes criadores: Agêssandro Rego/AP, Diego Dourado/SP, Douglas Amaral/Ba, Feliciano 
Marques/Pa, Laura Florence/SP, Luiza Monteiro/Pa e Saskya Pauze Begin /Canadá. Figurino 
e locação: direcionados pela direção do projeto.  
Composição: Alle Barbosa. 
Trilha: Cauê Gutiérrez.  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RDbPNW9p5UM&t=19s 

https://youtu.be/-bOVNKCsUCk
https://www.youtube.com/watch?v=RDbPNW9p5UM&t=19s


 
 

 
 

16º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
PRODAEX/CCODA/EEFFTO/UFMG 

Belo Horizonte, 2020 v.6, n.1, novembro. ISSN 2358-7512 
 

330 

 
É IMPORTANTE TER ESPERANÇA 

 
SINOPSE: Em dezembro de 2019 e janeiro de 2020 foram veiculadas notícias sobre o 
surgimento do vírus SARS-CoV-2 (o novo corona vírus). Esse vírus começou a ser transmitido 
primeiramente na China e aos poucos se espalhando por todo o mundo gerando histeria, caos 
e medo. Em março de 2020, houve o fechamento da UFMG até segundo caso, desde então nós 
estudantes estamos em casa (os que podem) e com isso, outros problemas começaram a nos 
assolar, por exemplo, a ansiedade, a carência, a tristeza, a falta de animo, a depressão, a insônia, 
a inquietação, a irritabilidade, entre diversos outros aspectos psicológicos que podem gerar 
traumas para a sociedade. Mediante isso, o grupo tem como objetivo dar mais esperança a todos 
que estão passando por isso, de forma a dar força para todos superarem os aspectos ruins desse 
confinamento.  
 
FICHA TÉCNICA:  
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Bacharelado) do Curso de Educação 
Física da UFMG com a professora Isabel Coimbra. 
Criação/coreografia/intérpretes/bailarinos: Ana Clara Melo; Carolina Rabaiolli; Felipe Moreira. 
Edição: Felipe Moreira. (INSHOT/CANVA)  
Trilha Sonora: Lost Sky – where we started (feat. Jex) NCS realese  
Duração: 1’25”  
Data: 27/10/2020 
 
Link: É importante ter esperança  
 
 
 

ECOS HASTA LA LUNA 
 
SINOPSE: Um trabalho experimental que associa dança, fotografia e poesia. A dança foi 
submetida a sucessivas fotografias para serem conectadas de forma a dar a ilusão de movimento. 
Baseado no poema homônimo de Olga Valeska, foi realizado no espaço interno da escola de 
dança, Dance Galery.  
 
FICHA TÉCNICA:  
Direção: Olga Valeska (Cefetmg) 
Dança: Olga Valeska (cefetmg) 
Voz: Sônia Katherine 
Edição: Sônia Katherine 
Fotografia: Olga Valeska 
 
Link: https://youtu.be/ubPAq0K8Aqg 
 
 
 
 

https://youtu.be/3FqWJ8uJ0Qc
https://youtu.be/ubPAq0K8Aqg
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EM TEMPOS DE PANDEMIA, O CORPO NO CONTEXTO DE 

ISOLAMENTO 
 

SINOPSE: Pensando no contexto em que estamos vivendo neste ano de 2020, no qual estamos 
confinados em casa, com uma rotina completamente diferente da habitual, como o corpo 
responde a esse novo momento? Qual o lugar desse corpo nessa realidade de isolamento? Quais 
as mudanças nesse corpo? A relação com o próprio corpo mudou nesse período em que o 
contato consigo mesmo tem sido ainda mais intenso? 
Movidos por esses questionamentos e levando em consideração os diferentes contextos 
individuais e corpos, por termos dois integrantes com especificidades (leve comprometimento 
motor nas pernas e gravidez), mostrando a dança como possibilidade de autoconhecimento e 
inclusão. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Bacharelado) do Curso de Educação 
Física da UFMG  
com a professora Isabel Coimbra 
Criação/coreografia/intérpretes/bailarinos: Carolina Amaral Lopes dos Santos, Ingrid Alves 
Brant, Patrick Teodoro 
Edição: Ingrid Alves Brant 
Trilha Sonora: Heuse & Zeus x Crona - Pill (feat. Emma Sameth) 
Duração: 2 minutos e 11 segundos 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rKziav__dXk  
 
 
 

EM TEMPOS DE PANDEMIA... O JANDANCE TÁ DIFERENTE 
 
SINOPSE: Levando em consideração que estamos enfrentando uma pandemia, tendo aulas 
virtuais e todos cansados de ficar em casa, resolvemos fazer uma dança diferente. Nesse sentido, 
em uma das partes da coreografia fizemos um passo já instaurado na turma de educação física 
2019/2 bacharelado, relembrando os tempos de convivência da turma na universidade. Sendo 
assim, o grupo tem como objetivo reinventar um pouco a dança que fomos orientados a 
reproduzir e mostrar que mesmo separadas, uma coreografia pode ser elaborada. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Bacharelado) do Curso de Educação 
Física da UFMG com a professora Isabel Coimbra 
Criação/coreografia/intérpretes/bailarinos: Larissa Lacerda, Luíza Canesso e Mariana Gil 
Edição: Mariana Gil 
Trilha Sonora: Skrxlla – Yea Yea Yea 
Duração: 1:19  
 
Link: https://youtu.be/HQp4aecRui8 

https://www.youtube.com/watch?v=rKziav__dXk
https://youtu.be/HQp4aecRui8
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EM TEMPOS DE PANDEMIA... O TEMPO SE DILUI... 

 
SINOPSE: Vivemos tempos de pandemia e o nosso tempo na pandemia as vezes parece que 
mudou. Tempos estranhos que deixaram marcas profundas na sociedade em vários âmbitos. 
Desde grandes marcas como o número de mortes e até mesmo pequenas marcas no dia-a-dia 
de cada um, como a ansiedade das aulas online ou de lembrar de passar álcool nas mãos ao 
entrar e sair de algum lugar. Dentro de tudo isso, há um fator que rege nossa angústia e 
ansiedade diárias, o tempo. Tempo para esperar passar a pandemia com a chegada da vacina, 
tempo para ficar de quarentena, tempo para ficarmos seguros em casa ou trocar pelo tempo de 
ter que ir trabalhar, tempo para entrar e sair da sala online, tempo para tudo. Dentro das visões 
de tempo observamos que ele se dilata, às vezes passa rápido demais, ou até mesmo podemos 
ter a sensação de que ele não existe quando vivemos algo tão bom ou tão marcante. É quando 
o tempo para. Dentro de casa e na nossa dança refletimos nisso: sobre o tempo tido como essa 
espécie de Deus que rege a vida mas sem tocar nela, a todo tempo ele está de olho e controla 
mas sem interferir com as suas mãos. Com a linda música de Caetano Veloso nós falamos com 
nossos corpos como o tempo nos atinge, nos muda e ajuda a nos moldar. Cada um com sua 
linguagem corporal e dentro do seu tempo e do tempo do outro, ilustrando como são as 
interações em nossas vidas, por mais distantes que possamos estar, basta o querer interagir e a 
vida acontecerá, com seus tempos leves, pesados, rápidos, lentos, que de todo modo nos são 
muito marcantes. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Bacharelado) do Curso de Educação 
Física da UFMG com a professora Isabel Coimbra 
Criação/coreografia/intérpretes/bailarinos: Eric Xavier, Felipe Carvalho e Luíza Caldeira. 
Edição: Felipe Carvalho 
Trilha Sonora: Oração ao tempo – Caetano Veloso 
Duração: 3:03 
Data: 27/10/2020 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vViPwxIFeqA&ab_channel=FelipeAlencardeCarvalho 
 
 
 

ENSAIO COM FEIJÕES 
 
SINOPSE: Deslocamentos da bipedia compulsória, numa tentativa urgente de sambar com a 
cintura escapular. O trabalho tem seu desenvolvimento durante a pandemia movida pela 
pesquisa de mestrado da intérprete-criadora a respeito do peso. Como pe(n)sar em criações e 
metodologias de ensino na dança a partir da lente da acessibilidade? Bardet (2014) Ensaio com 
Feijões provoca a desorganizações de conceitos a respeito de dança, de corpo, de inclusão e da 
diversidade. Buscando, portanto, trazer esse deslocamento da bipedia, tecemos outras maneiras 
de experenciar o passo do miudinho do samba de roda tão presente nos calcanhares afim de 
reorganizar o peso para outros acionamentos políticos e filosóficos.  

https://www.youtube.com/watch?v=vViPwxIFeqA&ab_channel=FelipeAlencardeCarvalho
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FICHA TÉCNICA: 
Orientação: Daniela Amoroso 
Intérprete-criadora: Luana Lordêlo  
Edição e vídeo: Luana Lordêlo  
Trilha sonora: Luana Lordêlo  
Duração: 02min52seg 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7NcdFkOWyA0&feature=youtu.be 

 
 
 

ENTREVULTOS DA IMAGE 
 
SINOPSE: Trabalho resultado da disciplina oferecida pelo: Leve: Laboratório de estudos e 
vivência da espacialidade (), e propõe um encontro dialógico entre corpo, imagem e cidade. 
Concepção e atuação: Carla Gontijo 
Vídeo e edição: Julliano Mendes 
 
FICHA TÉCNICA: 
Concepção e atuação: Carla Gontijo 
Vídeo e edição: Juliano Mendes 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES - MESTRADO UFMG 
 
Link: https://youtu.be/JcvcTg-ij-c  
 
 
 

EXCORPOS 
 
SINOPSE: O debater dos corpos confinados. Conflitados pelo espaço que os abriga ou obriga 
a esquecer seus próprios limites Imposição Em posição de fuga Encaixotado Enxotado de si. 
Obra selecionada para o Festival Internacional de Videodança: Dança em Foco (2017) . Vídeo 
com restrição de idade solicitada pelo autor. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Um filme de Mariana Trotta UFRJ 
Direção e câmera: Mariana Trotta. 
Coreografia: Amanda Montibiller, Fábio Costta, Maicon Lima, Marcílio Fernandes,Mariana 
Alexandre e Valentina Fittipaldi. 
Edição: Amanda Montibiller, Emanuel Verçosa,  Fábio Costta, Maicon Lima, Marcílio 
Fernandes,Mariana Alexandre e Valentina Fittipaldi. 
 
Link:  https://youtu.be/jzpekVLZjBc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NcdFkOWyA0&feature=youtu.be
https://youtu.be/JcvcTg-ij-c
https://youtu.be/jzpekVLZjBc
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FLORESER 

 
Sinopse: Como o musgo que nasce em meio ao cimento mais endurecido, nós florescemos no 
quadrado. Vai de nós e vai des outres, mas, de quem vem? E esse caminho que sigo me levará 
ao que vai ou ao que vem? Me levará de fato? Me levará? Arável. Criado a pedido do Grupo 
NUN, de Juiz de Fora – MG, em uma parte da trilha de seu espetáculo, Ferinas Couraças.  
 
FICHA TÉCNICA: 
Bailarina, coreógrafa e editora:  Gabrielle Costa Barros  
Compositores e musicistas: Diegho Salles e Nathan Itaborahy 
 
Link: https://youtu.be/N4gH598ACew  
 
 
 

FOUND FOOTAGE DANCE 
 
SINOPSE: Con una estética New wave y postfunk, el proyecto de videodanza Found Footage 
Dance es el resultado de la síntesis de un trabajo de archivo de imágenes del propio autor, 
grabaciones encontradas dentro de un amplio banco de imágenes archivadas y ahora reunidas. 
El video aborda la problemática de la multiplicidad, reversibilidad y encuentro de movimientos 
fortuitos. El guion narra las ensayos y posterior puesta en escena para el baile de una fiesta de 
XV años tradicional en México. El diálogo entre texto e imagen dan como resultado un collage, 
un ensamblaje de cuadros montados al ritmo de la base musical dance punk.  
 
FICHA TÉCNICA: 
Coreografía y Performance: Pablo Alonso Herraiz 
Guion:Pablo Alonso Herraiz 
Productoras:Papichulo Producciones.  México -España DANCE Thinking. México /España 
Cámara:Cerezmi Esparza Leija 
Formato:Full HD 
Bailarines:Dance Squad. Estudiantes del Estudio, Jesús Tarrazas 
Música:“Houses in motion” - Talking Heads 
 
Link: https://youtu.be/3oJ46d7TOJ0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/N4gH598ACew
https://youtu.be/3oJ46d7TOJ0
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IM(V)ERSÃO CORPO AMBIENTE 
 
SINOPSE: Fragmento da obra de vídeo-dança Im(v)ersões Corpo Ambiente que tem como 
fonte dezoito laboratórios de performance que realizei entre dezembro de 2012 e abril de 2013, 
com câmera parada, explorando diferentes ambientes ecológicos de Lençóis BA. O título 
advém de três aspectos: a fusão entre corpo e ambiente durante as performances filmadas, 
invertendo identidades de interno-externo; as inversões e invenções corporais realizadas pela 
performer como resultado de seus impulsos internos com/ no ambiente; o processo criativo do 
vídeo-dança, que usou de inversões e sobreposições de planos-sequências, gerando imersões e 
variações ad infinitum. Ao realizar minhas performances em meio ambiente natural, não tinha 
controle da filmagem, nem mesmo se estava acontecendo (pois não tinha como confirmar ou 
controlar o processo enquanto performava), ou de como meus movimentos estavam aparecendo 
sob aquele outro ponto de vista. Foi exatamente este registro autônomo que impediu a escolha 
de trechos da performance pelo documentarista já durante a mesma, gerando um material bruto 
de toda a extensão das performances realizadas às quais puderam ser analisadas e decupadas 
segundo princípios somático-performativos. Além disso, a ausência de testemunhas, 
cameraman ou espectadores intencionais criou um ambiente sem expectativas de 
espetacularidade, permitindo que eu me concentrasse e seguisse meus impulsos de movimento 
sem uma preocupação estética a priori. Isto gerou movimentos casuais, imprevisíveis e 
despretensiosos, como pausas, tremores, compulsões, escorregões etc., que foram integrados à 
edição final. Como em uma sequencia de Movimento Autentico no espaçotempo, podemos 
sobrepor imagens sem cortar linearmente, trabalhando num jogo de espelhos multidimensional 
como em fractais, criando composições coreo-videográficas de Imersão Corpo Ambiente que 
diluem o tempo linear ou o espaço como lugar passivo. Por vezes, a sobreposição é tão sutil 
que o corpo chega a se mesclar por completo no elemento natural, como um vulto na pedra, 
por exemplo. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Performers Ciane Fernandes e Lucio Di Franco; video-arte: Uirá Meneses; imagens Ciane 
Fernandes e Uirá Meneses; figurino Márcia Ganem;  
Música AwaHoshi Kavan. 
Estilo: Ecoperformance 
Data da Edição: 2014 E 2020 
Duração: 5.19min 
 
Link do Youtube:  https://youtu.be/kUSdBhDpVMc 
 
 
 

MENTAL ELEMENTAR 
 
SINOPSE: Propor, por meio de organicidade dos corpos no espaço, uma reflexão sobre a 
relação consigo mesmo, com o meio e com o outro. O espaço que contracena com os corpos 
trouxe elementos nitidamente naturais e orgânicos como plantas, árvores, insetos, água, vento, 
terra, natureza morta. Cada qual com sua consciência, sua mente, sua música interna. O 
elemento humano da instalação é postiço, ele estuda, ele sente e se silencia, ele sente saudades, 

https://youtu.be/kUSdBhDpVMc
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ele anela tocar e voltar à relação com o meio, consigo e com o outro. Os corpos de encontram 
e esboçam um alento. 
 
FICHA TÉCNICA: Criação: Danielle Lage e Messias Borges 
Sons Experimentais por Fabrízio Martins 
Assistente de Cenário: Mateus de Sousa Braz 
Nome dos Bailarinos: Danielle Lage; Messias Borges 
Editor de vídeo: Fabrízio Albertini Martins 
Duração: 5min 36s 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=twfkqoLqtWA&feature=youtu.be&ab_channel=Fabrizio
AlbertiniMartinsAlves 
 
 

 
MUDANÇA 

 
SINOPSE: Reflexões de um tempo, onde as mudanças têm sido reais, visíveis. Mudanças no 
mundo, mudanças no ser humano, mudanças em mim. Um caminho sem volta, onde as nossas 
decisões são a chave para abrir a porta de um tempo melhor. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Texto: Keila Barros 
Bailarina: Keila Barros 
Edição e Filmagem: Eduardo Barros 
Música: Esperança – Os arrais 
Tempo de duração: 3,14 min 
 
Link: https://youtu.be/zk7Wa8aRV-s 
 
 
 

NÃO ESTAMOS SÓS 
 
SINOPSE: Clipe concebido e realizado pelo grupo durante o isolamento social por motivo da 
Pandemia do COVID-19. A composição coreográfica faz referência às linguagens de dança 
desenvolvidas pelo PRODAEX/EEFFTO/UFMG durante o primeiro semestre de 2020 de 
maneira online por meio de oficinas in live no aplicativo Instagram e pelo canal do youtube. O 
objetivo deste trabalho é apresentar a experiência Clipe de Dança, desenvolvido pelo Grupo 
Cia Dança 1 do Programa de Dança Experimental (PRODAEX) da UFMG durante a Pandemia 
em 2020 frente ao distanciamento físico vivido. Em meio à pandemia, nossa experiência 
comprovou uma proximidade virtualizada por meio do clipe "Não estamos sós". 
 
FICHA TÉCNICA: 
Intérpretes criadores: Andreza Rodrigues, Carolina Amaral Lopes dos Santos, Carolina Neves 

https://www.youtube.com/watch?v=twfkqoLqtWA&feature=youtu.be&ab_channel=FabrizioAlbertiniMartinsAlves
https://www.youtube.com/watch?v=twfkqoLqtWA&feature=youtu.be&ab_channel=FabrizioAlbertiniMartinsAlves
https://youtu.be/zk7Wa8aRV-s
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de Almeida, Helbert Junio Alexandrino dos Santos, Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz. 
Realização: Programa de Dança Experimental – Escola de Educação Física, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional - Universidade Federal de Minas Gerais 
Edição Coletiva 
Tempo de Duração: 5 minutos. 
 
Link: https://youtu.be/1U6kP0tBLRA 
 
 
 

NAS ÁGUAS DO INVISIVEL 
 
SINOPSE: Tempo para mergulhar... 
Mergulho no corpo... O corpo invisivel aos olhos. 
Tempo para mergulhar... 
No universo magico do corpo... 
Na poesia do corpo. 
Tempo para mergulhar... 
Para abrir caminhos... 
Para habitar o mundo de hoje. 
Tempo para mergulhar... 
No tempo do agora... 
No tempo do corpo. 
Tempo para existir... 
Existir no mergulho do corpo. 
Fazer existir novas formas de ser. 
Tempo para mergulhar... 
Para (re)conhecer as imersões... 
Imersões em nosso maior e infinito casulo...O corpo. Tempo de descoberta... 
Tempo de poesia... 
Tempo de corpo... 
Tempo para mergulhar... 
Mergulhe! A obra “Nas aguas do invisivel” faz parte das experiências de imersão poética da 
bailarina, pesquisadora e professora, Luiza Monteiro, realizadas durante seu doutorado 
sanduiche na Université du Québec à Montréal – UQAM. Esta pesquisa é vinculada ao 
Doutorado em Artes do Programa de Pos-graduação em Artes da Universidade Federal do 
Para – PPGARTES/ICA/UFPA. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Intérprete-criadora: Luiza Monteiro 
Direção: Feliciano Marques 
Captação de imagens e edição: Feliciano Marques  
Trilha sonora: Das águas – José Maria Bezerra 
Realização: Companhia Moderno de Dança/CAPES - Programa de aperfeiçoamento de pessoal 
de nível superior 
 
Link: https://youtu.be/3QkmAS4b9Gc  

https://youtu.be/1U6kP0tBLRA
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O CORPO NA REALIDADE DO ENSINO REMOTO 

 
SINOPSE:  A videodança é resultado do trabalho apresentado na disciplina de Dança, do 
curso Educação Física (Bacharelado) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional na Universidade Federal de Minas Gerais. O trabalho tem por objetivo, através de 
uma variada linguagem artística (sonoridade, expressão corporal etc), trazer uma crítica ao 
ensino remoto, caracterizando uma forte tendência ao desânimo dentre outras situações 
negativas. Demonstrando também que mesmo em tempos de pandemia, o período conhecido 
como férias seria para nós uma libertação do corpo, ou seja, tempo livre para podermos 
expressar nossas singularidades. A maneira apresentada mostra a princípio o desânimo dos 
alunos em relação a como vem sendo a realidade no ensino remoto, principalmente em nossa 
universidade, onde estamos quase sem tempo de outros afazeres por conta de uma alta demanda 
de trabalhos, logo após essa cena, mostramos a alegria do corpo em diversos movimentos, com 
o começo lento que demonstra um “surgimento” dessa liberdade do corpo e em seguida como 
esse corpo vai se libertando, até o final quando os movimentos são Pura Singularidade 
Individual.  
 
FICHA TÉCNICA: 
Integrantes Do Grupo: Jandiley Luis; Gabriel Seabra; Paulo Henrique  
Editor: Jandiley Luis  
Tempo De Duração: 2:31 Minutos  
 
Link Do Video:  https://youtu.be/eAA4vsKfSjE 
 
   
 

O PAPEL DA DANÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

SINOPSE: A maioria da população, talvez, nunca soube ao certo qual era a definição de 
pandemia a não ser aquela citada durante as aulas de ciências e geografia nas escolas. O que 
não podíamos esperar, era ter que atravessar por uma em tempos atuais. As dificuldades e os 
desafios apresentados precisaram de criatividade e muita determinação para serem superados. 
Novas estratégias, até mesmo, de interação e convívio social apresentaram-se como única 
esperança em meio ao caos e medo gerado pela contaminação em massa. Dessa forma, a 
mensagem que esse grupo desejou transmitir consiste em como a dança pode ajudar na jornada 
pelas noites tão diferentes, de isolamento e distanciamento social que passamos durante os 
últimos meses. Bem como, traz à luz a necessidade não apenas de saúde física, mas também, 
de saúde mental para os indivíduos que se encontraram vivendo realidades completamente 
distintas da qual estavam acostumados. Os representantes acreditam que a dança é capaz de 
acalmar o espírito e disseminar entretenimento e satisfação àqueles que a praticam e a seus 
telespectadores. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Bacharelado) do Curso de Educação 
Física da UFMG orientado pela professora, doutora Isabel Cristina Coimbra Vieira Diniz 

https://youtu.be/eAA4vsKfSjE
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Criação/coreografia/intérpretes/bailarinos: Anna Clara Nascimento Santos, Gabriel Lucas 
Silva Oliveira e Thor Vinicius Monteiro Borges Souto 
Trilha Sonora: JPB - LONG NIGHT (feat. Marvin Divine) [NCS Release] 
Música fornecida por NoCopyrightSounds 
Duração: 2 minutos e 20 segundos 
Edição: Gabriel Lucas Silva Oliveira  
Outros: Figurino predominantemente preto 
 
Link do vídeo: https://youtu.be/ccZYSOQNBZk  
 
 
 

O SONHO É A REALIZAÇÃO DE UM DESEJO” 
 
SINOPSE: O confinamento social nos deixou num abismo de angústias e ansiedades sem 
precedentes. Os sonhos surgem neste contexto como uma válvula psíquica de elaboração da 
onda frenética de emoções e pensamentos que nos tomou. Surgem repletos de símbolos, 
metáforas, metonímias, informações, lugares, deformações, pessoas e afetos. Nesta turbulência 
de sentidos, a sensação de impotência, de estar aprisionada e com os movimentos confinados, 
na casa, na cama são imagens recorrentes. Estar em Salvador, tão perto e tão longe do mar, 
assim como da morte, dos pares, dos nossos faz desejar o encontro com a água salgada, que é 
também lugar de cura e de fúria. Freud, em 1900 nos diz que o sonho é, antes de tudo, a 
realização de um desejo, saber desse desejo, no entanto, é um enigma que repousa no limite 
entre consciente e inconsciente. Com o que você sonha agora? Este trabalho é uma pergunta, 
cheia de água e afeto para dias incertos e solitários.  
Gravado em casa, com poucos recursos, utilizando apenas um celular e um aplicativo de edição 
de vídeos, o vídeodança, criado e editado por Fernanda Veiga entre setembro e outubro de 2020, 
tem por objetivo investigar e experimentar a criação fílmica no ambiente da casa, colocando 
em pauta o corpo que sonha e que sente neste período incerto de pandemia. Apresenta como 
resultado um vídeo-experimento inacabado, com imagens do arquivo pessoal do rolo da câmera, 
além de registros para o vídeo feitos em casa e algumas cenas de acontecimentos dos últimos 
meses no mundo. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Criação: Fernanda Veiga  
A operação de câmera (celular) foi realizada por: Tiago Novaes 
A trilha sonora é composta pelo “som do mar e da floresta”, disponível no Youtube e trechos 
recitados do texto “Oniropolítica: nossos sonhos refletem o estado das coisas no Brasil” de 
Christian Dunker, disponível em: 
  https://blogdodunker.blogosfera.uol.com.br/2020/05/08/por-que-estamos-tendo-sonhos-
mais-intensos-e-marcantes-durante-a-pandemia/  
Filmagem (celular) : Tiago Novaes 
 
Linke: https://www.youtube.com/watch?v=qGnBILa3QAc  

 
 

https://youtu.be/ccZYSOQNBZk
https://www.youtube.com/watch?v=qGnBILa3QAc
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ROLETA RUSSA 

 
SINOPSE: O videodança ora apresentado, é resultado do Trabalho apresentado na disciplina 
filosofia da dança, do curso técnico em dança, ofertado pela EETEPA das Artes São Lucas, 
Localizada na cidade de Castanhal, no estado do Pará. O trabalho tem por objetivo, por meio 
das mais variadas linguagens artísticas presentes no mesmo (sonoridade musical, cênica, 
expressão corporal), expressar a realidade de uma pessoa com depressão, e seus mais variados 
sintomas, sejam elas os psíquicos e os físicos, consequências deste transtorno, o presente 
trabalho é apoiado na vivência do autor, que é também intérprete da referida vídeodança. A 
metodologia utilizada, foi apresentar de maneira cronológica o cotidiano do indivíduo e sua 
relação com a depressão, os autos e os baixos, e a mensagem motivacional de resiliência. Os 
elementos cênicos que compõe esse videodança como: as correntes, fogo e água, expressam 
desde a fúria e aprisionamento emocional que este transtorno acarreta, como a libertação e 
resiliência que o autor desta obra vivenciou.  
FICHA TÉCNICA: 
Bailarino: Afonso Pontes 
Editor: Vitor Sousa 
Russian roulette (album version) – Rihanna 
 
Link: https://youtu.be/aiR6s7ZnWMA  
 
 

 
TUDO ACONTECE AQUI 

 
SINOPSE:"Tudo acontece aqui" é um produto artístico feito no período da Pandemia/2020 e 
retrata diversos estágios e sentimentos de um artista preso dentro de casa.  Memória, 
experiências, angústias, afetos, esperança, são palavras que dançam com a coreografia. Uma 
maneira de enfeitar a alma e o corpo em períodos sombrios. 
 
FICHA TÉCNICA:  
Roteiro e edição: Jardel Augusto Lemos.  
Intérpretes: Jardel Augusto Lemos e Huck Pernil. 
Câmeras: Jardel Augusto Lemos e LGV.  
Música: Kevin Macleod. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LRi6JBXQDA0

https://youtu.be/aiR6s7ZnWMA
https://www.youtube.com/watch?v=LRi6JBXQDA0
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6 MOSTRA DE VIDEODANÇA–DOCUMENTÁRIO 
 
 

 
 

COLETIVO A-FETO 1997-2020 
 

SINOPSE: Imagens do Coletivo A-FETO de Dança-Teatro, fundado e dirigido por Ciane 
Fernandes desde 1997, e dos Laboratórios de Performance, disciplina curricular do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia 
(PPGAC/UFBA). A proposta da Abordagem Somático-Performativa - modo de Prática Artística 
como Pesquisa - vem sendo desenvolvida pela pesquisadora nos Laboratórios nos últimos 
quinze anos, em associação a performances do A-FETO (a exemplo das Mostras de 
Performance da Escola de Belas Artes da UFBA). As características constitutivas do Coletivo 
A-FETO, que vem se desenvolvendo e consolidando ao longo dos anos tanto nos Laboratórios 
quanto nas performances, se resumem a: 1. Utilização de princípios dinâmicos e variações livres 
do Movimento Autêntico (Authentic Movement), da Análise de Movimento Laban/Bartenieff 
(Laban/Bartenieff Movement Analysis), da dança-teatro (tanztheater), da dança improvisação e 
da performance, bem como de outras abordagens, métodos e técnicas em diálogo com estas 
principais matrizes. 2. Ênfase no processo criativo a partir do movimento corporal, 
possibilitando a experimentação estética e a transgressão do logocentrismo. 3. Relação 
intercambiável entre ensino, pesquisa e extensão, integradas através do processo e experiência 
estéticos. 4. Aprendizagem somática por meio da experiência vivida (perspectiva interna) e 
compartilhada no convívio afetivo coletivo, integrando profissionais de diferentes formações, 
contextos e temáticas de pesquisa. 5. Ênfase em processos de longa duração, tanto em 
performances duracionais quanto em conexões e desenvolvimentos ao longo de vários anos, 
permitindo o desenvolvimento de relações e nuances criativas em sua plenitude. 6. Adaptação 
dinâmica a um mundo em constante mudança, a partir de conexões e coerências somáticas em 
campo expandido, em estados de ecologia profunda e Imersão Corpo Ambiente. 
 
FICHA TÉCNICA 
Performance e imagens: Coletivo A-FETO, composto por alunos-pesquisadores do 
PPGAC/UFBA desde sua fundação até o presente. 
Música: Meredith Monk. 
Estilo: Processos colaborativos de ecoperformance e dança-teatro. 
Duração: 2 min 
Ano: 2020 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=AQy5zZzcZWk 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AQy5zZzcZWk
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OLHA MAIS PARA MIM 

 
SINOPSE: Ei ! Quem é você? Com essa pergunta nossa aula de dança começa. Neste 
trabalho é compartilhado algumas experiências com alunos do Ensino Fundamental na escola 
com crianças no Projeto Dança e Potencialidades desenvolvido no Centro Pedagógico da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Coordenação: Marlaina Roriz 
Edição e Video: Thiago Meira 
Professora Bolsista: Gisele Petrina. 
Produção 2018 
Duração: 5H13 minutos 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dT7W_ZiReXQ 
 

 
 

OLHAR 
 
SINOPSE: Padrões corporais derivados da chegada do Hip Hop ao Brasil e os resultados 
individuais alcançados depois de anos de negociações, conflitos e interações diversas. Vanilton 
Lakka frequentemente lança mão do material acima para composição em Dança, dialogando 
com a Dança Contemporânea, trazendo como resultado trabalhos que pressionam os limites das 
fronteiras entre Hip Hop e Dança Contemporânea, resultando em uma textura singular que 
adquire simultaneamente um aspecto de familiaridade e estranhamento para indivíduos de 
ambos universos. Essa singularidade, especificamente é discutida no vídeo «Olhar» produzido 
em 2014 em parceria com Programa Itaú Cultural Rumos Legado. É um vídeo etnográfico, que 
expõe a configuração corporal de Lakka a indivíduos nativos dos universos do Hip Hop e da 
Dança Contemporânea. Suas reações e ideias, gravadas em vídeo, são o ponto central deste 
trabalho.  

FICHA TÉCNICA: 
Concepção Vanilton Lakka  
Câmeras Camila Oliveira, Vanessa Castro, Lucas Humberto, Bruno Peixoto Edição Bruno 
Peixoto Luz Claudio Henquire Euripedes de Oliveira  
Produção Marcelo Santos  
Tradução Portugués/Espanol Luciana Naves  
Duração:8:35 min. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=C0DwWASEf1E&t=125s   
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dT7W_ZiReXQ
https://www.youtube.com/watch?v=C0DwWASEf1E&t=125s
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O QUE ME PERMITE SER 

 
SINOPSE: O que o corpo significa? Sem resposta imediata, comecei a pensar no que poderia 
significar para outras pessoas e, como de costume, meus preconceitos começaram a responder. 
Visto que, minhas percepções não são a verdade absoluta e essa também não existe, busquei 
informações a respeito dessa diversidade de percepções e ideais na tentativa de deslocar o corpo 
coletando saberes de “personagens sociais” que, até então, me foram apresentados como 
extremos opostos. Esse documentário foi produzido por Gabrielle Costa Barros, para a proposta 
da disciplina “Cinema e Ciências Sociais na Produção do Conhecimento”, ofertada pelo 
professor Carlos Reyna no Instituto de Artes e Design da UFJF.  
 
FICHA TÉCNICA: 
Gravação, idealização e edição: Gabrielle Costa Barros  
Pequeno trecho utilizado da filmagem do Amadança 
  
Link https://youtu.be/Gsav_Z0TJAw  
 
 
 

UN PAS DE CÔTÉ (UM PASSO DE LADO) 
 
SINOPSE: Filme documentário Un pas de côté (Um passo de lado) sobre Dança e Autismo. 
Este documentário retrata alguns ateliers de dança realizados com jovens autistas na cidade de 
Thorigné Fouillard, França.  Esse filme é um suporte para questionarmos a nossa capacidade 
de aceitar e de construir com o que nos é desconhecido, a nos desfazermos do que pretendemos 
ou supomos saber, para em seguida abrirmos novos espaços de troca, de partilha, de 
aprendizado e de construção. 
 
FICHA TÉCNICA 
Realização: Michel Charron e Anamaria Fernandes 
Produção: Associação Dana, DRAC d'Ille et Vilaine, CHGR – Rennes, França 
Duração: 36 minutos 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_L4L2f2lY7g 
 

 
 

ZONAS ABISSAIS 
 

SINOPSE: Zonas Abissais traz para o audiovisual, cenas do espetáculo Memórias Abissais e 
relatos do trabalho de roteirização e montagem do espetáculo, criado e exibido em 2019, por 
estudantes do Bacharelado em Dança da UFRJ. Trata-se de um espetáculo de dança 

https://www.youtube.com/watch?v=_L4L2f2lY7g
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contemporânea, que trabalha com a ilusão de ótica e o movimento da luz e do corpo. Um 
mergulho no imaginário das memórias profundas, que utiliza o espaço como corpo. O 
espetáculo tem a dramaturgia inspirada nos peixes abissais, que vivem em condições extremas, 
na maior profundidade do mar, mas que tem luz própria, revelando sua capacidade de adaptação. 
A coreografia questiona: há fundo impossível de alcançar? Devido a pandemia, o trabalho não 
pôde ser mais exibido e foi transformado no documentário Zonas Abissais. Zonas Abissais 
apresenta na tela o revelar, o contraponto entre a luz e o escuro, o fogo e a água, a timidez e a 
exposição, a liberdade do mar e o confinamento. 
 
FICHA TÉCNICA: 
Direção e edição: Mariana Trotta 
Intérpretes/criadores: Clarissa Monteiro, Elaine Canedo, Gabi Gabriela, Geisa Souza, Marcos 
Henrique Souza, Mariana Costa e Mariceli Diogo 
Realização: Departamento de Arte Corporal/UFRJ 
 
Link: https://youtu.be/O4n2Et7ZjZk 
 
 
 

https://youtu.be/O4n2Et7ZjZk

