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                                       PREFÁCIO 
 

 
 
Pela 17ª vez temos o privilégio de realizar o Seminário “Concepções Contemporâneas 

em Dança” (17º. SICCODA). Ao longo dos anos o que tem nos movido para essa realização é o 

anseio por mais oportunidades e espaços para pensarmos o diálogo entre a Dança, a Educação 

Física e tantas outras áreas de conhecimento e de pesquisa afins. 

Com a pandemia do Covid-19 e a necessidade de mantermos o isolamento social, o 

Seminário foi realizado no formato on-line entre atividades ao vivo (síncronas) e atividades 

gravadas (assíncronas) publicadas na plataforma oficial do evento. 

A cada ano, o SICCODA propõe diálogos focados na produção em dança na tríade do 

ensino, da pesquisa e da extensão universitária. Para esse ano, nosso tema é “Estudos 

Interdisciplinares da Dança: a transversalidade em cena”.  

Para desenvolver o tema, tivemos Palestras; Apresentações orais nos Grupos 

Temáticos (GTs) a saber: GT1 Estudos Interdisciplinares da Dança: Transversalidades; GT2 

Dança, Arte, Acessibilidade e Inclusão; GT3 Dança, Linguagem e Tecnologia; e GT4 A Dança 

na/da Escola: Cultura e Transversalidade. Além dos GTs, também tivemos a Mostra de Pôsteres 

Eletrônicos e a Mostra Virtual de Dança.  

Para compor o corpo de conferencistas, convidamos professores, pesquisadores e 

artistas inseridos em diferentes campos de atuação e linhas de 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. Os trabalhos aprovados 

participaram das atividades síncronas dentro da programação do evento. 

O público envolvido no 17º. SICCODA, envolveu alunos da graduação, pós-

graduação, professores e pesquisadores nas áreas da Educação Física, da Dança, das Artes Cênicas, 

da Psicologia, da Fisioterapia, da Filosofia, da Antropologia, da Arquitetura, do Cinema, da 

Música e da Linguagem, bem como artistas de outras linguagens e de toda a comunidade 

interessada no estudo, na prática e na pesquisa do “corpo em cena”. 

Parte da Programação tivemos a Exposição Virtual de Arte: a Transversalidade em 

Cena com o artista Catarinense Diego dos Santos (https://dibezalelarte.wixsite.com/my-site). 
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Como um dos frutos do seminário apresentamos este volume em Anais que está 

organizado da seguinte maneira: No primeiro capítulo, encontram-se algumas das palestras 

ministradas durante o evento com as temáticas norteadoras do seminário. No segundo capítulo, 

estão relacionados os artigos de trabalhos submetidos e aprovados nos Grupos Temáticos: GT1 

Estudos Interdisciplinares da dança: transversalidades; GT2 Dança, Arte, Acessibilidade e 

Inclusão; GT3 Dança, Linguagem e Tecnologia; e GT4 A Dança na /da Escola: Cultura e 

Transversalidade. No terceiro capítulo, encontram-se os Resumos Expandidos referentes à Mostra 

Virtual de Pôsteres. E finalmente, no quarto capítulo, estão relacionados os trabalhos que 

compuseram a Mostra Virtual de Dança. 

Nossa expectativa é de que o conteúdo aqui publicado, possa seguir contribuindo para 

a reflexão, o enriquecimento do conhecimento e um impulsionamento tanto para o ensino quanto 

para a pesquisa no campo da Dança e das áreas entrelaçadas!  

Boa leitura, ótimas reflexões e novas danças! 

 

 

 

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

Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança (CCODA) 
DEF/EEFFTO - UFMG 
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1 PALESTRAS ARTICULADORAS 
 
 
 

ESTUDOS TRANSVERSAIS DA DANÇA: 
O SABER DA EXPERIÊNCIA EM CENA 

 
Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz* 

Universidade Federal de Minhas Gerais 
 

 
RESUMO: A nossa expectativa, neste artigo, a priori é de que possamos refletir sobre o saber 
da experiência como possibilidade de atravessamento entre a dança e as inúmeras as áreas de 
conhecimento oportunizando o descortinar de conhecimentos que se atravessam, se conectam 
e se transformam. Parte dos objetivos também é abordar a temática sobre os estudos 
interdisciplinares da dança trazendo como metodologia de acesso a fenomenologia de 
Merleau-Ponty. A abordagem de perfil descritivo, filosófico e reflexivo são os caminhos 
escolhidos para tratar a dança como uma área de estudo, pesquisa e conhecimento em conexão 
com outras áreas de conhecimento em transversalidade. Este texto é alusivo à palestra 
proferida na abertura do 17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
realizado pelo Programa de Dança Experimental da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com o Grupo de 
Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Estudos interdisciplinares. Conhecimento. Saber da 
Experiência. Transversalidade. 
 
 
ABSTRACT: Our expectation, in this article, at first, is that we can reflect on the knowledge 
of experience as a possibility of crossing between dance and the countless areas of 
knowledge, providing opportunities for the unveiling of knowledge that cross, connect and 
transform. Part of the objectives is also to address the theme of interdisciplinary dance 
studies, bringing as a methodology for accessing the phenomenology of Merleau-Ponty. The 
approach with a descriptive, philosophical and reflective profile are the paths chosen to treat 
dance as an area of study, research and knowledge in connection with other areas of 
transversal knowledge. This text is alluding to the lecture given at the opening of the 17th 
International Seminar on Contemporary Conceptions in Dance held by the Experimental 
Dance Program of the School of Physical Education, Physiotherapy and Occupational 
Therapy at the Federal University of Minas Gerais in partnership with the Contemporary 
Conceptions in Dance Research Group. 
KEYWORDS: Dance. Interdisciplinary Studies. Knowledge. Experience of Know. Transver-
sality 
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INTRODUÇÃO  
 
Em 2018, como resultado da avaliação, do 15º Seminário Internacional 

Concepções Contemporâneas em Dança (SICCODA) realizados aqui da Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), definimos que a temática central para o próximo seminário em 2019, 
seguiríamos as reflexões e compartilhamentos de conhecimento sobre a produção em dança 
numa perspectiva interdisciplinar. Essa decisão se deu, tendo em vista as possíveis conexões 
entre a dança e as diversas e/ou inúmeras áreas de conhecimento que historicamente vêm se 
costurando e se influenciando dialeticamente.  

Em 2020, no 16º SICCODA, trouxemos a dualidade temática “estudos e 
interdisciplinaridade para o diálogo com o termo “ciência”. Naquele ano, cheios de 
inquietações epistemológicas, propusemos a ampliação do diálogo trazendo para a mesa, por 
meio de colóquios, Grupos Temáticos (GTS), Lives e Mostra de Pôsteres Eletrônicos, as áreas 
da linguagem, da cultura, da diversidade e da inclusão social,  

Para este ano (2021), nossa expectativa é seguir refletindo, “trocando figurinhas” 
sobre saberes construídos e em construção sobre a dança numa perspectiva interdisciplinar, 
mas também transdisciplinar tendo em vista a transversalidade e os atravessamentos que 
ocorrem no processo dialético apontado nos SICCODAs de 2019 e 2020. 

Para esse exercício, opto por manter como pano de fundo a fenomenologia de 
Merleau-Ponty. A abordagem descritiva, filosófica e reflexiva são os caminhos para abordar a 
dança como uma área de estudo pesquisa e conhecimento em diálogo com as áreas de 
conhecimento em transversalidade. Este texto, portanto, é alusivo à palestra proferida na 
abertura do 17º SICCODA realizado pelo Programa de Dança Experimental da Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais 
em parceria com o Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança.  

 
 

 1  O SABER DA DANÇA COMO PRÁTICA DA LIBERDADE 
 

Como separar o saber do ato de educar sob a perspectiva do conceito de educação? 
Para iniciar a reflexão que pretendo aqui, me reporto a Paulo Freire em seu livro Educação 
como Prática da Liberdade, no qual,  

 
o tema da educação como liberdade tem antigas ressonâncias, anteriores 
mesmo ao pensamento liberal. Persiste desde os gregos como uma das idéias 
(sic) mais caras ao humanismo ocidental e encontra-se amplamente 
incorporadas à várias correntes da pedagogia moderna (FREIRE, 2003, p. 
15).  
 

Para Freire (2003), a ideia de liberdade, extrapola o sentido conceitual ou de 
qualquer aspiração humana, se interessa. O sentido de liberdade, sobretudo, é apontado em 
sua maneira de instauração histórica. Segundo o autor, o exercício ou o ato da educação” é 
uma prática da liberdade que envolve todos os sujeitos envolvidos no processo: do educador 
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ao educando, sujeitos do povo, sujeitos concretos que têm em suas experiências o além do 
estrito aprendizado de técnicas ou de noções abstratas de determinado conhecimento.  

Segundo Paulo Freire, no contexto da alfabetização do sujeito, o direito ao 
aprendizado, está associado a um modo de consciência do real.  Assim, a consciencialização 
do real está para as dimensões do sentido e das práticas humanas associadas e solidárias em 
seus fundamentos (FREIRE, 2003). Para o autor, a crítica sobre a construção do saber no 
sujeito se associa à liberdade como modo de ser “humano”, se reconhecendo a si próprios, no 
transcurso do processo como criadores e recriadores de cultura.  

Concordando com Freire (2003), os saberes ou o capital de conhecimentos só têm 
sentido como conquistas comuns do trabalho entre educadores e educandos ou entre os 
sujeitos do contexto como uma conquista democrática de todos.  

O saber democrático é compartilhado, dinâmico e transformador. Encontra-se em 
transição como possibilidade histórica e reveladora podendo se associar à um movimento 
libertador transcendendo qualquer círculo de cultura ou qualquer possibilidade de elitismo. 
Nessa perspectiva, o que propomos nesse momento é refletir e abordar a dança como uma 
organização de saberes construídos historicamente por diferentes sujeitos inseridos nas 
diferentes áreas de conhecimento.   

No processo de “alfabetização” da dança e na dança, postulamos que muitas áreas 
de conhecimento atuam, nas coxias, nas entrelinhas, na ribalta, nos arredores entre quantos 
lugares seja possível. Estas podem não estar explícitas, mas isso não significa que não existam 
atuando em “cena” gerando sentido. 

O termo que me parece se fortalecer nessa reflexão é a liberdade do diálogo entre 
saberes que ao se conectarem e se travessarem se encontram na transversalidade de suas 
existências se materializando em danças que se dão a ver, se manifestando como um 
fenômeno de linguagem, de cultura e de saber. 

Por isso, ao compreendermos a dança como linguagem, consideramos que a dança 
é uma das expressões com as quais o corpo se manifesta, se comunica e se manifesta como 
voz. 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.   

Segundo Bakhtin (2003), toda e qualquer linguagem está impregnada de relações 
dialógicas demarcadas pela relatividade da autoria individual e coletiva, de caráter 
sociocultural na produção de ideias e textos.  
 
 
 2  DANÇA, DIVERSIDADE E UNIDADE 
 

Na dança, a diversidade está presente, em inúmeras circunstâncias. A princípio, o 
termo diversidade está associado á ideia de alteridade, diferença ou dessemelhança. Segundo 
Abbagnano (1998), o termo diversidade está associado 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. 
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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, para a educação e para a formação da cultura 
(DINIZ, 2020).  

O contexto da diversidade nessa reflexão, perpassa pela rede de abordagens 
interdisciplinares, pluri ou multidisciplinares, e transdisciplinares como um quadro de 
aproximação entre as inúmeras e diversas áreas de conhecimento que se conectam com o 
campo de conhecimento do qual se configura a dança.  Nessa perspectiva a diversidade está 
presente na importante fertilidade das conexões, nos compartilhamentos e nos 
atravessamentos de ideias/pensamentos, das afinidades e do relacionamento dialógico no 
processo de gerar pesquisa e saberes compartilhados. 

Refletindo sobre a diversidade dos campos de pesquisa e da riqueza nas conexões 
entre esses campos, Hissa (2019) acrescenta: 

 
A pesquisa é compartilhamento, ainda que isso, nem sempre, se dê a ver: 
entre leitor, intérprete, autor, estudioso, pesquisador, professor, tradutor, 
cientista, artista. Aprende-se, ao fazer, com o outro. O primeiro passo: 
aprender a ouvir. O último: não há o fim das coisas. O mundo é feito de 
aberturas que se dão para outras. Entre o primeiro e o último: uma infinidade 
de passos, tropeços, imobilidades, esquecimentos, abandonos, prazeres sem 
medida ou sem sentido de tão inexplicáveis (HISSA, 2019, p. 17). 

 
Não há dúvidas, de que a diversidade presente nas abordagens interdisciplinares e 

multidisciplinares significam um passo importante no processo de gerar conhecimento. O 
esforço de muitos pesquisadores em reunir as diversas disciplinas tem frutificado. Tal 
florescimento tem revelado que a quebra do insulamento das disciplinas e das especialidades é 
possível, trazendo à tona afinidades e um relacionamento dialógico (DINIZ, 2020). 

Grosso modo, o processo histórico das culturas tem mostrado que a aceitação à 
diversidade tem promovido significativas mudanças na concepção de gênero humano, de 
corpo, de espaço, de tempo, de arte, de linguagem e de ciência. Tanto cientistas como 
filósofos e artistas vêm trabalhando na noção de realidade, de relatividade, de vida, de 
existência e de experiência humana. As disciplinas como campos de conhecimento 
delimitados têm se conectado e se expandindo dialeticamente impactando progressivamente a 
sociedade rompendo e/ou ressignificando pouco-a-pouco não só as fronteiras teóricas e 
metodológicas, mas inclusive, preconceitos e intolerâncias (DINIZ, 2020). 

Cada vez mais tais conexões epistemológicas se materializam em paixões mútuas 
pela vida traduzidas em pesquisas e produções artísticas. Hissa (2019), mais uma vez 
corrobora com essa premissa quando associa a “pesquisa”, com suas problematizações, 
objetivos e metodologias, ao amor ou à paixão pela vida e pelo mundo.  O autor ao associar 
essa paixão com a arte de viver, considera que: 
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Antes de tudo, a arte de viver é a de absorver sabedorias, com a paciência do 
artesão, no tempo do cultivar, no tempo lento do bordar compreensões, no 
tempo lento de quem espera e, simultaneamente, na rotina de quem fabrica a 
utopia da presença do mundo em nós e de nós em cada um. É arte de cultivar 
o ser. É arte de se abrir e de se educar para as possibilidades, todas de 
diálogo. É arte de valorizar a vida a partir de valores que engam aqueles que 
fazem com que a vida se esvaia (HISSA, 2019, p.18). 
 
Como conceber existência de algo puro – qualquer coisa, objeto, ser-, que 
não se faça através de relações e, sobretudo, que não exista em decorrência 
da própria presença, em si, da mistura? Como conceber algo que para existir, 
basta a si próprio, completo, total absoluto? Puro: inocente, tal como a 
própria ideia de pureza, como a imagem daquilo que não se mistura, daquilo 
que não seja feito do próprio hibridismo e das mais variadas relações. O puro 
seria o que não se contamina, que se previne do contágio, o imaculado, o 
correto, verdadeiro e vernáculo. O puro opõe-se ao que se corrompe pela 
mistura. O que poderá ser puro? Existirá ciência como ela se imagina, pura? 
Feita exclusivamente de razão que, também, é concebida em sua pureza 
(HISSA, 2019, p. 19)? 

 
Corroborando com essa reflexão, Merleau-Ponty (2011) nos abre uma janela para 

a problematizarmos o significado da dança no bojo da arte e da ciência, sob a perspectiva do 
ressignificar a arte e a “diversidade” a partir das nossas relações com o conhecimento a 
respeito do nosso próprio corpo e do corpo do outro.  Para o filósofo francês, por exemplo, 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 não fragmentado do outro ou de outros sujeitos. Merleau-Ponty 
(2013), numa ação superadora das dicotomias entre o sensível e o inteligível, o corpo e a 
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). 

 
Nessa perspectiva, podemos pensar a dança como uma materialização 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 pode ser encontrada 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 como 
por exemplo: antropologia, sociologia, biomecânica, fisiologia, psicologia, linguagem, 
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semiótica, tecnologia, cinema, educação, geografia, arquitetura, fisioterapia, terapia 
ocupacional, treinamento físico, entre tantos outros campos (DINIZ, 2019). 

Outra contribuição de Merleau-Ponty (2016) para essa reflexão, está no 
tratamento da união da alma e do corpo. Nela o autor considera a materialização na unidade 
do ser como uma experiência única. Para Merleau-Ponty nessa obra, “o que chamamos 
ordinariamente de fato não é a realidade tal como apareceria a uma intuição imediata, mas 
uma adaptação do real aos interesses da prática e as exigências da vida social”. Para o filósofo, 
“intuição pura, exterior ou interna, é a de uma continuidade indivisa”. Quem fragmenta o todo, 
quem rompe as conexões somos nós mesmos, substituindo a unidade pela fragmentação da 
experiência “à unidade viva, nascida da continuidade interior substituímos a unidade factícia 
de uma moldura vazia, inerte como os termos que ela mantém unidos” (MERLEAU-PONTY, 
2016, p. 129). 

Historicamente a fragmentação do real foi operada em virtude das exigências da 
vida prática na qual os sujeitos das ciências divididos entre o mundo empírico e o mundo 
dogmático2, aceitaram os fenômenos desligados e descontínuos. O filosofo francês considera 
que historicamente, o procedimento extremo da filosofia tem sido um verdadeiro trabalho de 
integração.  Segundo o autor, um dos empreendimentos dessa abordagem filosófica, tem sido 
a busca pelo modelo mental de desfragmentação tendo como um dos fundamentos, a 
experiência em sua fonte, ou seja, “acima dessa virada decisiva em que ela, infletindo-se no 
sentido de nossa utilidade, torna-se propriamente experiência humana” (MERLEAU-PONTY, 
2016, p. 131). 

Portanto, nesse exercício reflexivo, também buscamos e propomos, a vivência da 
experiência, a partir dos possíveis atravessamentos, conexões e diálogos entre os aparentes 
“fragmentos” que compõe o fenômeno da dança na existência e expressão humana.  

 
 

 3  A EXPERIÊNCIA E O SABER DA EXPERIÊNCIA 
 

A experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à escritura. 
(LARROSA, 1018, p, 5)  

 
Jorge Larrosa em sua obra Tremores (2018), nos apresenta o conceito de 

experiência de uma maneira muito instigante e colhedora a respeito do ser, sua inteireza e a 
experiência da unidade do humano. Para o autor, a experiência é vista como aquilo que nos 
travessa, que nos acontece e que nos toca. O sujeito da experiência é um sujeito em ex-
posição e, nesse sentido, torna-se incapaz da experiência qualquer um que não se ex-ponha. O 
se ex-por muitas vezes está associado a fragilizar-se. Para o autor, também está associado 
àquele a quem tudo acontece, a quem é tocado e é afetado.  

 
2 Grosso modo, o empirismo e o dogmatismo concordam em fragmentar os fenômenos reconstituídos.  Enquanto 
o empirismo prende-se à matéria, o dogmatismo prende-se mais à forma. O empirismo substitui a verdadeira 
experiência (aquela que nasce do contato imediato do espirito do seu objeto) por uma experiência desarticulada, 
para maior facilidade da ação e da linguagem. O dogmatismo, por aceitar a fragmentação e a descontinuidade, se 
contenta numa síntese arbitrária (MERLEAU-PONTY, 2016, p. 129-130). 
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Para ser experiência de fato, é preciso ser inteiro. A experiência a priori, é o lugar 
de encontro com algo que se experimenta que se prova, se atravessa e é atravessado. Para 
Larrosa (2018, p. 26-27),  
 

o sujeito da experiência tem algo de fascinante que se expõe atravessando 
um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele 
sua oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência tem o ex de exterior, de 
estrangeiro3, de exílio, de estranho4 e de também de existência. A experiência 
é a passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência ou 
razão ou fundamento, mas que simplesmente “ex-iste” de uma forma sempre 
singular, finita, imanente, contingente (LARROSA, 2018, p. 26-27). 
 

Passar por uma experiência no sentido que Jorge Larrosa nos estimula, torna-se 
um exercício de superação, uma vez que, “fazer uma experiência” é ousar em nos deixarmos 
abordar em nós-mesmos, pelo o que nos acontece seja pelo sofrimento, pela dor, pela perda ou 
qualquer outro processo de “acontecimento”.  Passar pela e/ou fazer experiência, significa se 
deixar transformar no tempo e no espaço. Nesse sentido, ao considerar a experiência como o 
que nos acontece, o corpo-sujeito da experiência, se transforma em território de passagem e 
de atravessamento de uma experiência, inclusive, apaixonada ou passional. 

Larrosa (2018) associa o termo paixão a várias possibilidades. Considerando que 
o sujeito passional, é notadamente um sujeito público, paciente, vivente e suportador5, paixão 
também pode se referir à relação de alteridade em que o sentido fundante de uma liberdade 
vinculada ao sentido de responsabilidade de algo que está fora do eu (identidade). Por isso e 
justamente, por isso, para o autor, o sujeito da experiência é capaz de se apaixonar de se 
transformar. Além disso, paixão pode referir-se ao paixão-amor ocidental, feito de um desejo 
que permanece desejo e deseja permanecer desejo. Nessa perspectiva, o sujeito da experiência 
apaixonado, está fora de si, dominado e cativado pelo alheio.  

O autor considera que na paixão, acontece uma tensão entre os sentidos liberdade 
e escravidão. A escravidão, nesse contexto, se dá uma vez que o sujeito da experiência se 
encontra cativo e dependente por quem está apaixonado (LARROSA, 2018). 

Interessante que pelo ponto de vista de Larrosa (2018), o sujeito da experiência 
como sujeito passional é totalmente capaz de conhecimento, de lucidez, de compromisso ou 
de ação de ordem epistemológica, ética e de uma força que se expressa na relação entre o 
conhecimento (ciência, tecnologia, natureza e cultura) e a vida com todas as suas nuances. 
  
 
 4  A EXPERIÊNCIA E A TRANSVERSALIDADE: O SUJEITO EM DANÇA NA 

CENA  
 

Importante compreender que o saber da experiência é um saber particular e 
subjetivo, contingente e pessoal, por isso, embora duas pessoas enfrentem os mesmos 

 
3 Em espanhol, extranjero (LARROSA (2018, P. 27). 
4 Em espanhol, extraño (LARROSA (2018, P. 27). 
5 Um sujeito que não é o agente ativo ou passivo (LARROSA (2018, P. 27). 
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acontecimentos dificilmente terão a mesmas experiências. O saber da experiência portanto é 
um saber que não se separa do sujeito, não se encontra fora, mas encarnado como uma forma 
humana de estar, de se ressignificar no mundo e de existir. Para Larrosa (2018, p. 33), “a 
experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriarmo-nos de nossa própria 
vida”.  

O ato da experiência, é se colocar no caminho, se colocar no espaço que ela abre 
como “um espaço, para o pensamento, para a linguagem, para a sensibilidade e para a ação (e 
sobretudo para a paixão)” (LARROSA, 2018, p. 75). 

Nesse cenário, a dança se torna um acontecimento no qual o saber da experiência 
é marcado por saberes que transitam e atravessam o sujeito da experiência deixando marcas e 
transformação. Mais ainda, torna-se a possibilidade da experiência do diálogo e da dialética 
entre, quantas forem possíveis, áreas de conhecimento e linguagens. A experiência, como 
aquilo que nos toca e nos transforma, pode ser um saber constitutivo de paixão, de sonhos ou 
de esperanças permeados de conhecimentos, arte e epistemologia.  

Nesse atravessamento de saberes de experiências, na dança como área de 
conhecimento em profusão, a transversalidade pode contribuir com um olhar por ângulos 
diferentes. A transversalidade me faz pensar no sentido trans nos associando com a passagem 
de um lugar ou de um estado para outro, com o sentido de transportar, de trânsito, do não 
estático, de passagem, de busca, de caminho que perpassam por esquinas de diferentes 
estéticas (aisthesis).  

No âmbito da geometria, não coincidentemente, o termo transversal está associado 
a um ente que tem o sentido oblíquo em relação à um referente, é uma reta que cruza um par 
de feixes de retas paralelas gerando diferentes tipos de ângulos. Nesse sentido, um plano pode 
ser transversal à uma superfície plana e nesse acontecimento é possível observar tais relações 
e variáveis.  
 

FIGURA 1: RETAS PARALELAS ENTRECRUZADAS POR UMA RETA TRANSVERSAL 

 
FONTE: Mundo Educação 6 

 

 
6 https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/duas-retas-paralelas-cortadas-por-uma-transversal.htm. Acesso 
em 10/08/2021 
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O conceito de transversalidade, também pode ser associado à elaboração de 
currículos escolares nos quais determinada metodologia que organiza e promove conceitos, 
atitudes e procedimentos promovam a transversalidade ou trânsito dos temas de forma 
integradora meio de atividades diversas, a serem vivenciadas, experiênciadas e avaliadas 
durante um processo de aprendizagem. Nesse caso, a proposta é de que os eixos transversais 
sejam os pontos de encontro, de pertencimentos e de atravessamentos de conteúdos ou de 
unidades didáticas.  

De modo geral, para Larrosa (2018), desses encontros ou experiências, muitas 
reações podem acontecer.  Na dança não é diferente, porque na dança os atravessamentos 
acontecem no âmago do sujeito em estado de dança. O sujeito da experiência, e nesse caso o 
sujeito em dança na cena, também está suscetível às doses variadas de estranhamentos, 
arrebatamento, repulsa ou temor, que podem ser traduzidas por sensações, percepções e 
avaliação vivenciadas na experiência dançante. Na dança, também, é possível que o 
deciframento da experiência seja pessoal e irrepetível mesmo numa organização coletiva na 
qual todos os sujeitos envolvidos passem pelo mesmo acontecimento. 

A ideia de transversalidade, também, pode nos levar a compreender oposições 
binárias de comparações entre os planos das experiências ou entre os sujeitos da experiência. 
Dantas e Soares (2014), por exemplo, apontam a transversalidade como uma forma de olhar 
sob um ponto de vista em que o sujeito da experiência transversal possui um duplo 
pertencimento.  

Nesse contexto, há a possibilidade de que um estranhamento, um choque e a 
provocação de estabelecer nominações e comparações binárias confrontem o sujeito. Questões 
como: Isso é ou não é arte? E isso é Dança? É bom ou ruim? Feio ou bonito? São possíveis e 
quando se apresentam, fazem parte da experiência. Através destas experiências é que o sujeito 
revela um “saber” entrelaçado de paixão, de sentidos, de memórias e de conhecimento. 

Provocada pelo tema da transversalidade, minha expectativa é de que possamos 
no presente e no futuro passar por experiências como da ilustração da Figura 1. Espero que 
aqui no 17SICCODA, possamos vivenciar o cruzamento de todas as áreas entre si nas 
inúmeras possibilidades de entroncamentos e intercessões possibilitando o descortinar de 
conhecimentos que se atravessam e que se conectam trazendo à luz o saber da experiência!  

Enfim, refletir sobre a transversalidade, nessa oportunidade, se tornou um presente 
e uma memória reverberando o passado, me atravessando, hora gritando - ora silenciosa me 
projetando para o futuro, para um tempo em expectativa do porvir. São tantas e ricas 
possibilidades de associações e impregnações reflexivas.  

Nesse exercício reflexivo, inacabado e esperançoso, as “leituras”, as perguntas e 
as divagações, o deslumbramento, os movimentos e as pausas, a esperança, a paixão, as 
provocações e a dança, se misturam e se atravessam no trânsito, nas trocas, na busca, na 
dúvida, na dialética, nas experiências, na identidade, na alteridade; espalhando e juntando, 
partindo, descolando e colando trocas atravessadas!  

Sigo ansiando pela vivência, pelo mergulho, pelo salto, pelo voo, pela poética, 
pela vida! Tudo atravessado, tudo traspassado, tudo junto! 
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O ESPAÇO DA ARTE NOS ESPAÇOS DA CIDADE:  
ESTRATÉGIAS E ENFRENTAMENTOS  

 
Michelle Sales* 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro  
 
 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo pensar conceitualmente sobre as relações entre arte 
e cidade a fim de traçar um panorama vasto das formas, dos meios e das táticas usadas pelo 
campo da arte para repensar a cidade e também para sobreviver a ela. Discorremos sobre o fato 
de que pensar a cidade hoje, enquanto projeto da modernidade, é refletir sobre a colonialidade, 
o lado “mais escuro” da modernidade como ressalta Walter Mignolo e sobre as exclusões do 
projeto moderno e seus desdobramentos no fazer artístico. Pretendemos assim apontar que o 
vínculo entre arte e cidade trata também das transformações no campo da arte: a passagem do 
moderno ao pós-moderno e ao contemporâneo, assim como de uma repolitização do campo da 
arte e uma revolução do cotidiano centrado no corpo. Pensamos essas transformações no século 
XXI a partir do conceito de ações estético-políticos de Jorge Vasconcellos e Mariana Pimentel 
e descrevemos alguns coletivos e seus trabalhos. 
PALAVRAS-CHAVE: Arte. Cidade. Corpo. Ações estético-políticas. 
 
 
ABSTRACT: This article aims to step back and think conceptually about the relationship 
between art and the city, in order to draw a broad panorama of the ways, means and tactics used 
by the art field to rethink the city and also to survive it. We discuss the fact that to think about 
the city today, as a project of modernity, is to reflect about coloniality, the "darker" side of 
modernity, as Walter Mignolo points out, and about the exclusions of the modern project and 
its unfoldings in the making of art. We intend to point out that the relationship between art and 
the city also deals with transformations in the field of art: the passage from the modern to the 
post-modern and to the contemporary, as well as a repoliticization of the field of art and a 
revolution centered on the body. We think of these transformations in the 21st century based on 
the concept of aesthetic-political actions by Jorge Vasconcellos and Mariana Pimentel and we 
describe some groups and their works.  
KEYWORDS: Art. City. Body. Aesthetic-political actions. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Como pensar a relação entre arte e cidade? Como imaginar pontos de contato, zonas 
de intersecção entre a experiência urbana, essa síntese da cidade enquanto projeto fracassado 
da modernidade, e a experiência estética? 

 
* http://lattes.cnpq.br/0463597348066713 
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Entre muitas estratégias, o desejo de explodir com os limites institucionais da arte 
levou muitos artistas a adotar meios para intervir na cidade através de práticas poéticas que se 
traduzem em formas de ressignificar espaços da cidade e em criar meios de intensificar a 
violência que estrutura a experiência urbana, para falar desse projeto moderno falido.  

Refletir sobre a cidade e sobre a modernidade enquanto projeto fracassado, 
entretanto, significa mais do que simplesmente apontar as mazelas que vemos e 
experimentamos todos os dias em nossas metrópoles extremamente desiguais na América 
Latina. Significa relacionar a desigualdade de hoje, reatualizada pelo capitalismo financeiro 
global, com o legado do colonialismo e a forma como os séculos de expropriação de terras, 
escravização e patriarcado dão formas às cidades de hoje e às experiências que habitam nelas. 
Pensar a cidade, enquanto projeto da modernidade, é refletir sobre a colonialidade, sobre o lado 
“mais escuro” da modernidade, como ressalta Walter Mignolo (2017).  

Não é por acaso que vimos emergir ao redor do mundo, em 2020, uma forte onda 
de contestação global contra símbolos, estátuas e monumentos da cidade relacionados aos 
“heróis do colonialismo”. Reivindicação que, porém, não é recente e acompanha ciclos de 
intensas críticas ao eurocentrismo e suas práticas de extermínio e racialização de povos, línguas 
e saberes ao redor de todo o mundo.  

Portanto, pensar a relação entre arte e cidade expõe inúmeras fissuras, pois estamos 
discorrendo sobre práticas poéticas que se encontram fora dos circuitos institucionais 
tradicionais e que lançam luz sob as sombras da cidade sexista, racista e desigual.  
Por outro lado, é possível perceber que hoje, no século XXI, mais do que lidar com estratégias 
de romper com os circuitos artísticos tradicionais, a arte que se faz na/com a cidade requer 
também maneiras de reexistir e de criar apesar da cidade, são poéticas que fabulam meios de 
viver ainda que na cidade. 

É nesse momento que muitas lutas, táticas de guerrilhas, coletivos urbanos, artistas e 
não artistas (ou artivistas) passam a disputar o imaginário e o território da cidade - o que culmina 
numa intensificação difusa das muitas agendas políticas que redimensionaram a complexidade 
da nossa vida e relacionam-se com a contestação do enorme legado colonial que nos deixou 
uma sociedade global insustentável, ciclos de desastres ambientais banalizados e a exclusão 
sistemática de povos racializados e subalternizados ao redor do mundo inteiro. Essa é forma 
como experimentamos, hoje, a vida na cidade, de forma geral.  

Por outro lado, o fim do ciclo do modernismo histórico no campo da arte, localizado 
temporalmente após a II Guerra Mundial, acarretou o esgotamento estético e político das 
vanguardas e abriu, simultaneamente, um enorme vazio. Esse vazio, próprio da pós-
modernidade, do pós-colonial, do período caótico do fim do século XX, possibilitou uma 
profunda redefinição do campo da arte e da função social do artista. Ao comentar a cena artística 
de Londres dos anos 1980, o crítico de arte e historiador Kobena Mercer aponta que  
 

Enquanto as vozes hegemônicas anunciaram nada menos que o fim de tudo 
que possuía valor, vozes, práticas e identidades emergentes de lugares 
dispersos como África, Caribe e Ásia emergem das margens do período pós-
imperial britânico para deslocar estereótipos e verdades consensuais e então 
abrir novas formas de ver, entender as peculiaridades de vida no crepúsculo 
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de um interregno histórico no qual “o velho está a morrer e o novo ainda não 
pode nascer” (MERCER, 1994, p.2).  

 
O microcosmo britânico é uma metáfora importante para pensarmos as mudanças no 

campo da arte no contexto pós II Guerra Mundial e que influenciaram novas dinâmicas que 
reverberam em práticas e poéticas interessadas na intervenção urbana. 

Num salto para 2021, comento aqui uma breve ação estética que sintetiza a crise do 
nosso tempo. No dia 21 de junho de 2021, o Coletivo Aparelhamento realizou uma ação 
performática no centro do Rio de Janeiro, em frente ao monumento de Duque de Caxias, patrono 
do Exército Brasileiro. A ação consistiu em derramar litros de “sangue” na calçada e na rua em 
frente ao monumento do Exército com faixas em alusão aos 500 mil mortos por Covid-19 no 
Brasil. A ação, de autoria coletiva e reconhecida pelo Coletivo Aparelhamento, torna-se 
reveladora de um campo estético complexo e poroso entre a arte e a vida onde os tradicionais 
conceitos - autoria, obra, instituição - perderam completamente o sentido e o lugar.  

É esse recuo que se tornou necessário fazer se queremos partir de uma discussão 
conceitual sobre arte e cidade a fim de tentar traçar aqui um panorama histórico das formas, dos 
meios e das táticas usadas pelo campo da arte para repensar a cidade e para sobreviver a ela.  
  
 
1 DO PANORAMA HISTÓRICO ENTRE ARTE E CIDADE 
 

A relação entre arte e cidade, pela complexidade que assume ao relacionar a 
paisagem urbana com a experiência sensível, relaciona-se com  formas de habitar a cidade: esse 
lugar, esse espaço, esse território disputado, conflituoso, gentrificado, barulhento e poluído, 
síntese da modernidade/colonialidade. Síntese do projeto modernista que previa a racionalidade 
e a organização de nossas vidas num mundo urbano pós-industrial que nos levaria ao progresso. 
Ao contrário disso, a desigualdade estruturante do projeto da cidade tornou a condição 
contemporânea insegura e instável.  

Por isso, a nossa relação com a cidade marca, por outro lado, estratégias e lutas 
desenhadas na disputa por novas cartografias da cidade, aponta formas de criar travessias no 
século XX e no XXI, acionados por artistas, coletivos e ativistas interessados em desmantelar 
a racionalidade objetivista e instrumental da urbe, enquanto projeto da modernidade, impondo 
uma relação sensível com o espaço-tempo da paisagem urbana, pensando uma cidade mais 
inclusiva.  

No Rio de Janeiro, por exemplo, a partir dos anos 2000, vai criando-se uma 
geografia artística na cidade, como tentarei descrever, revelando processos e práticas artísticas 
fora dos circuitos exibitivos tradicionais, sintoma de uma ampla crise institucional da arte, seja 
nos modos de financiamento, exibição e circulação que marcaram os anos 1990, seja na 
precarização da função social do artista. Trazer a experiência vivida pela cidade do Rio de 
Janeiro é apenas um paralelo com diferentes cidades no Brasil. De forma geral, as mudanças 
que percebemos na cena artística carioca foi experimentado em cidades como Belo Horizonte, 
Fortaleza, Belém, Porto Alegre, Recife, Brasília e, evidentemente, São Paulo.  
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Pensar, portanto, a relação estreita entre a arte contemporânea e a metrópole, no 
campo artístico brasileiro, implica imaginar novos paradigmas que apontam para um redesenho 
das práticas artísticas na contemporaneidade, sinalizando novas formas de pensar,  produzir, e 
fazer circular arte, e apontam também para um significativo  questionamento sobre a identidade 
do próprio artista e sua função social, visto, a partir do século XXI, como um reprodutor dos 
padrões e normas euro-centradas.  

Então, do que trata a relação entre arte e cidade? Essa associação, além de provisória, 
fugaz, e precária diz respeito, entre muitas coisas, sobre formas de ser e estar no mundo 
contemporâneo. Ainda assim, é possível esboçar aqui três pontos a fim de aprofundar essa 
discussão: 1) o vínculo entre arte e cidade trata  das transformações no campo da arte, como 
apontamos na introdução - a passagem do moderno ao pós-moderno e ao contemporâneo, 2) 
tais mudanças dizem respeito a uma repolitização do campo da arte, ou de uma nova relação 
entre arte e política, 3) e por fim, a (des)institucionalização do campo da arte vincula-se com a 
revolução do cotidiano, este profundamente marcado pela centralidade do corpo no século XXI, 
como sugeriu recentemente o filósofo brasileiro Vladimir Safatle (2021) no artigo Uma 
revolução molecular assombra a América Latina.  
 
1.2 Do Moderno ao Contemporâneo 
 

Sobre o primeiro ponto é importante pensar acerca das transformações no campo 
da arte, e perceber que antes tomada como objeto fechada em si própria e isolada no espaço, a 
obra de arte na cidade coloca a questão do espaço, do território e da paisagem urbana em relação 
direta com o significado e com o sentido das obras. A cidade então se torna um significante e 
disputa com a obra um significado. Não é apenas arte na cidade mas trata também de uma fusão 
da arte + cidade ou mesmo arte + paisagem.  

A “fuga” das poéticas para fora das galerias, museus e espaços tradicionais da arte 
revelam também a crise da autonomia da obra de arte, paradigma que marcou o modernismo e 
as vanguardas do início do século XX e que teve seu ciclo histórico esgotado, como a própria 
modernidade. Esta crise da autonomia sinaliza tanto o esvaziamento de políticas públicas 
voltadas para o campo da arte, como a crescente gentrificação do fazer artístico e a circulação 
dos trabalhos.  

É por isso que, proponho pensar aqui, a forma como a relação entre arte e cidade 
transmuta-se na reflexão sobre a relação da arte definida com o espaço urbano ou com a 
paisagem. Trata-se de tirar as obras das instituições culturais, dos circuitos de exibição 
estabelecidos, dos padrões convencionais de classificação e levá-las a um diálogo mais amplo.  
Assim, essa relação entre arte e cidade, arte e paisagem ao transpor a exclusividade dos espaços 
institucionais da arte, como galerias e museus, e sua “suposta” neutralidade na exibição das 
obras, revela outros lugares para a criação e circulação de obras, poéticas e práticas sugerindo 
também formas de um fazer artístico centrado na autonomia, autogestão e colaboração 
interpessoal entre artistas e não artistas. A “arte urbana” ou a arte na paisagem não pode ser 
compreendida como um processo solitário e individual, como muitas vezes é suposto pensar o 
fazer artístico. A “arte urbana” ou a arte na paisagem em grande parte surge de processos 
colaborativos, desmistificando e problematizando a questão da autoria, do objeto e da 
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comercialização dos trabalhos. Há um caráter anárquico imbuído na experiência da “arte urbana” 
e também da arte na paisagem. 

Dessa forma,  as obras de arte realizadas no espaço público incorporam não apenas 
a paisagem urbana em toda sua complexidade e em todas as suas dimensões – físicas, sociais, 
culturais, ambientais, mas também  fundam-se numa experiência que passa a integrar o tempo. 
Por isso, “arte urbana” é sobre o espaço e o tempo na cidade.  De alguma forma, é desse lugar 
precário e provisório de que falam as intervenções urbanas, os grafites, as pixações, as 
videoprojeções, enfim obras e poéticas que pretendem deslocar o espaço-tempo da cidade e 
provocar nosso olhar e a nossa própria relação com o território. As poéticas e os trabalhos são 
visivelmente invadidos pelas dinâmicas próprias do território ou do espaço da cidade que 
passam a completar o sentido das obras. Todas as obras produzidas na cidade, as obras de “arte 
urbana”, ou as obras de arte na paisagem são obras datadas, neste sentido. São obras que 
respiram o seu tempo.  

Podemos apontar, por outro lado, que a arte produzida na cidade implica uma 
substituição da concepção da criação da arte como um objeto por uma compreensão da criação 
como forma relacional, como argumenta Nicolas Borriaud no conhecido ensaio Estética 
Relacional.  
 
1.3 A repolitização do campo da arte  
 

A arte urbana, a arte pública, a intervenção urbana e pública produzida por artistas, 
artivistas ou por coletivos implica não apenas no desejo de romper com o circuito de arte 
tradicional, mas também por tocar as realidades sociais de perto. Podemos afirmar que, em 
alguma medida, a arte urbana e/ou a arte produzida na paisagem re-politizou o campo da arte 
no Brasil do século XXI, após as décadas de 1980 e 1990 dominadas por uma 
internacionalização, gentrificação e pensamento neoliberal marcando o fazer artístico sobretudo 
no eixo Rio - São Paulo, considerados os mercados de arte consolidados. 

A artista e pesquisadora Brígida Campbell ao citar Milton Santos diz o seguinte: 
“quando a sociedade age sobre o espaço, não o faz sobre os objetos como realidade física, mas 
como realidade social, formas-conteúdo, isto é, objetos sociais já valorizados” (CAMPBELL, 
2015, p. 23). Ainda no texto de Campbell, para Milton Santos, portanto, a atuação da sociedade 
“anima” a paisagem conferindo-lhe novas funções, emprestando um conteúdo. Esse 
engajamento altera a organização espacial criando novas situações de equilíbrio e movimento.  
Assim, podemos pensar que a arte urbana, as intervenções urbanas implicam um fazer político 
na cidade, movendo-se diretamente em seu espaço simbólico e imagético, gerando novas 
formas de percepção do cotidiano. Essa é uma das estratégias apontadas já no início deste ensaio: 
o desejo da arte de transmutar o espaço físico da cidade, tocar suas sombras, seus medos e 
desejos. Revelar por debaixo do projeto racional da cidade suas desigualdades, exclusões e 
vazios. 

Entretanto, falar sobre a relação entre arte e política que se estabelece através dos 
trabalhos na cidade não é reduzir esse fazer artístico a uma “arte engajada”, pois como sugere 
Jacques Rancière, há uma gênese estética que a arte compartilha com a política: ambas intervêm 
na partilha que fazemos do nosso mundo sensível. É dessa forma que entendemos que arte e 
política são maneiras de recriar as “propriedades do espaço” e os “possíveis do tempo”.  
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Esta arte contemporânea, coletiva, urbana, produzida na paisagem, feita por não 
artistas e que se realiza no espaço público, diferentemente das vanguardas artísticas modernas, 
ou ainda da arte produzida no período de ditadura no Brasil, não tem uma agenda política única, 
ou uma fácil identificação político-partidária. De acordo com o crítico de arte Fernando 
Cochiaralle:  

 
Se o caráter político da arte nos anos 60 e 70 decorria do fato de que todas as 
formas de oposição atingiam um alvo comum que as unificava numa única e 
grande luta, atualmente elas se manifestam contra alvos não tão facilmente 
designáveis, posto que difusos, que podem estar situados em quaisquer esferas 
dos campos ético, político e estético, indiscriminadamente, conforme 
objetivos provisórios (traço que revela e traz à tona a crise do sujeito no mundo 
contemporâneo) (COCHIARALLE, 2004, p.70). 

 
 1.4 A relação entre arte e cidade trata de uma revolução cotidiana centrada no corpo 
 

A política realizada por esses artistas e coletivos nas cidades ou na paisagem pode 
ser melhor entendida como “micropolítica”, ainda seguindo as trilhas do pensamento de 
Fernando Cochiaralle. Uma forma de compreender a política como pequenas lutas 
fragmentadas, rizomáticas e provisórias que se modificam em diferentes contextos e lugares. 
A arte urbana, a arte contemporânea das intervenções urbanas fala de propostas que atuam na 
micropolítica contemporânea. Micropolítica como um espaço de poder em que cada ação e cada 
ato singular é produtor de realidades, como o interesse por tudo aquilo que nos afeta no dia a 
dia e nos organiza como sociedade. 

Para Jacques Rancière, a estética e a política são maneiras de organizar o sensível: 
de dar a entender, de dar a ver, de construir a visibilidade e a inteligibilidade dos acontecimentos. 
A arte pode assim gerar regimes de dissenso, situações que desestabilizam as formas de 
sensibilidade e percepção, reconfigurando-as em situações abertas em que há liberdade para a 
produção de sentido, criando novos regimes de interpretação. 

Portanto, o que está em disputa no século XXI é a fragmentação das formas de se 
produzir e entender o campo político, e por definição também o campo da arte, uma vez que o 
capitalismo avança e interfere nas formas mais sutis da produção de subjetividade. A 
gentrificação das cidades, promovida pelos neoliberais mais crédulos também afetou 
profundamente o campo da arte. A (des)institucionalização e a fuga dos espaços tradicionais da 
arte foi apenas uma das consequências geradas no campo estético.  
 Outro aspecto importante em torno das transformações advindas no século XXI é a ênfase em 
práticas poéticas e processos artísticos centrados no corpo. O corpo passa a canalizar, exprimir, 
significar o centro do debate político ao redor de diferentes agendas sociais acerca de discussões 
sobre identidade, liberdade e emancipação. Segundo o filósofo Vladimir Safatle: 
 

o século XXI começou em uma pequena cidade da Tunísia chamada Sidi 
Bouzid, no dia 17 de dezembro de 2010. Ou seja, começou longe dos holofotes, 
longe dos centros do capitalismo global. Ele começou na periferia. Nesse dia, 
um vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi decidiu ir reclamar com o 



30 

 
 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 

governador regional e exigir a devolução de seu carrinho de venda de frutas, 
que fora confiscado pela polícia. Vítima constante de extorsões policiais, 
Bouazizi foi à sede do Governo com uma cópia da lei em punho. No que ele 
foi recebido por uma policial que rasgou a cópia na sua frente e lhe deu um 
tapa na cara. Bouazizi então tacou fogo em seu próprio corpo. Depois disso, a 
Tunísia entrou em convulsão, o Governo de Ben Ali caiu, levando a 
insurreições em quase todos os países árabes. Começava assim o século XXI: 
com um corpo imolado por não aceitar submeter-se ao poder. Começava assim 
a Primavera Árabe. Com um ato que dizia: melhor a morte do que a sujeição, 
com uma conjunção toda particular entre uma ação restrita (reclamar por ter 
seu carrinho de venda de frutas apreendido) e uma reação agonística (imolar-
se) que reverbera por todos os poros do tecido social. (SAFATLE, 2021, sp). 
 

Não é difícil perceber o que pode significar para o campo da arte, para linguagens 
expressivas como a performance, ações políticas deste tipo, como as de Bouazizi. Essa revolução 
molecular centrada no corpo, eixo estruturante do século XXI tornou-se questão central das poéticas 
contemporâneas e que trouxe novos tipos de enfrentamentos ao campo estético-político da arte pois já 
não é apenas a linguagem transgressora, o fazer artístico (des)institucionalizado, como também o 
questionamento profundo sobre o corpo produtor de arte, quem produz arte. Dominada por padrões e 
normas eurocêntricas e por um mercado de arte estadunidense ou europeu, o corpo do artista no século 
XXI passa a ser visto como um reprodutor dos padrões e normas euro-centradas, como já apontado. A 
mudança que se dá no século XXI é que para romper com esse padrão, é necessário fazer emergir novas 
vozes, outros corpos, como percebemos acontecer com muita contundência no Brasil, sobretudo, a partir 
da segunda década do século XXI. 

E como isso tudo começou no Brasil? Como imaginar uma linha do tempo? Precursores? 
Pioneiras? Propomos pensar aqui que foi com os eventos organizados por Frederico Morais nos jardins 
do Museu de Arte Moderna nos anos 1960.  
 
 
2 BREVE DIGRESSÃO  
 

Aos finais dos anos 1960, o crítico e curador Frederico Morais organiza  um 
importante evento denominado “Arte no Aterro – um mês de arte pública”, no Aterro do 
Flamengo, no Rio de Janeiro, espaço onde está localizado o Museu de Arte Moderna. Esta ação 
compreendida pelo crítico e curador propunha uma série de atividades pensadas para o  lado de 
fora do Museu, no intuito de questionar o elitismo em torno do campo da arte e da própria 
instituição museológica, bem como questionar acerca do público cujo acesso não é facilitado 
ao espaço do museu. As realizações do evento de 1968 consistiram em ações tais como: 
“exposições de arte contemporânea, manifestações de arte de vanguarda, aulas e atividades 
criativas para crianças e adultos” (MORAIS, 2017 apud BASSANI, 2020, p.133),  e que 
refletiam o pensamento do crítico sobre a integração entre as artes já que estas atividades 
reuniram “artes plásticas, poesia, samba, dança, música concreta e eletrônica, moda e cinema” 
(MORAIS, 2017 apud BASSANI, 2020, p.133), oferecendo ao público diferentes linguagens 
artísticas simultaneamente e privadas de hierarquias comuns dos museus.  
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O evento Arte no Aterro  apresentava um movimento coletivo de uma diversificada 
manifestação por meio de um viés público da arte, e tinha como interesse a integração de artistas 
com a  comunidade num evento que pensava a relação do museu com o seu entorno.  
De acordo com Tiago Samuel Bassani, o curador britânico Guy Brett ressalta em sua 
investigação no período dos anos de 1970 que no Brasil havia uma atitude favorável à 
transformações no campo artístico ainda que o país vivesse sob a Ditadura Militar (1964 - 1981).  

A atitude curatorial de Frederico Morais relaciona-se, portanto, também com o 
espírito desse momento histórico no Brasil, já que para Guy Brett estava presente  entre alguns 
artistas uma atitude que apontava uma “nova forma de viver” estabelecida a partir terrível da 
experiência da ditadura, indicando novas formas de produção artística também, “um certo 
“otimismo” persistente,  em tempos dolorosos, perseverando um fazer artístico que uniu a 
resistência crítica a formas sofisticadas de alegorias não-representacionais”(BRETT, 2005, p.19 
apud BASSANI, 2020, p.133). 

Desde sua fundação, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi palco de 
propostas experimentais. Como observa Michelle Sommer, enquanto nos Estados Unidos e 
Europa, nas décadas de 1960 e 1970, havia a dicotomia dentro-fora em relação ao contexto 
institucional do campo da arte, no Brasil as instituições artísticas nascem na década de 1950 e 
logo são contaminadas pelo experimental, passando a existir, em vez dessa dicotomia, um 
hibridismo entre o “dentroefora” e a “criaçãoefruição”. De acordo com Sommer, no Brasil:  
 

Escapamos à catequização do cubo branco: sua consolidação em território 
nacional significou também a sua imediata devoração. O cubo branco não foi 
domesticador das práticas artísticas, mas potência para experimentar o 
experimental em integração às proposições artísticas vigentes. O nosso dentro 
é o fora, como proclamou Lygia Clark já no início dos anos 60. O nosso cubo 
branco é a flexível fita de Moebius e, diferentemente de lá, as relações entre 
dentro e fora são de continuidade e fusão, impulsado pelo experimental que 
transbordou do corpo e invadiu o espaço (SOMMER, 2016, p. 1099). 

 
A década de 1990 ficou marcada pelo neoliberalismo do governo de Fernando 

Collor e pelo esvaziamento do Estado no fomento a cultura, resultando na extinção da Fundação 
Nacional da Arte (Funarte), da Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme) e do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que, embora tenham sido restabelecidos 
pelos governos posteriores, passaram a atuar na realidade de um Estado enxuto, que já não tinha 
o patrocínio direto como principal política de financiamento à cultura. Também nos anos 1990, 
diversas galerias comerciais do Rio de Janeiro fecharam suas portas. 

As iniciativas de artistas podem ser observadas como respostas às insuficiências do 
sistema das artes para organizar a apresentação da produção artística. Essa produção não 
encontra aí seu lugar, buscando, portanto, criar outros espaços para exibição e circulação de 
trabalhos. Essa busca indica uma vontade de realização fora dos limites do circuito estabelecido 
com um investimento em outros espaços, ao questionar os espaços existentes onde haveria uma 
inadequação entre o tipo de proposta em arte concebida pelos participantes destes coletivos e o 
próprio sistema das artes visuais, assim como uma crítica em torno dos caminhos (tortuosos) 
de legitimação do artista e de seu trabalho.  



32 

 
 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 

3 DESDOBRAMENTOS E CONCLUSÕES PARCIAIS 
 

De certa forma, uma intensa e nova geografia artística começa a desenhar-se na 
cidade do Rio de Janeiro ainda em meados dos anos 1990.  O projeto Arte de Portas Abertas foi 
um movimento associativo de artistas do bairro carioca de Santa Teresa, que começou a 
acontecer em 1996 e que culmina numa onda de contestação contra os (poucos) espaços 
exibitivos para a arte contemporânea. O evento, organizado de forma colaborativa, acabou por 
contribuir para uma série de ações em torno de poéticas e processos artísticos realizados em 
diálogo com a cidade e também para a democratização da arte, que ainda não aconteceu de 
forma completa. Em 2000, reverberado pelas ações do Arte de Portas Abertas, o importante 
Prêmio Interferências Urbanas dá visibilidade a ações que acontecem em vários espaços da 
cidade, e potencializa o caráter das intervenções urbanas, abrindo espaço para ações desse tipo 
e legitimando-as enquanto arte. 

É na esteira dessas transformações culturais que surge o coletivo Atrocidades 
Maravilhosas já no limiar para o século XXI no Rio de Janeiro. Este grupo  funcionou com o 
objetivo de agregar artistas tendo em vista a produção coletiva a fim de interferir na paisagem 
da cidade, tendo como ponto de partida uma forte crítica ao ambiente violento no qual o Rio de 
Janeiro havia se transformado. Não se apresentou como grupo (com número de participantes 
determinado) - pelo contrário, seu caráter foi sempre aberto e não se configurou por integrantes 
e sim por ações, agindo sempre num contexto público. Fez parte desse coletivo artistas como 
Alexandre Vogler, Guga Ferraz, Rosana Ricaldi, entre outras e outros.  Inicialmente, o grupo 
aberto atuava sob a cidade através de intervenções no espaço urbano, usando principalmente 
como mídia cartazes lambe-lambe. Ao comentar as ações do grupo Alexandre Vogler, 
entrevistado no filme Arte pública de Michelle Sales, aponta que naquela época “a gente 
acreditava piamente que poderia mudar a paisagem da cidade por um determinado período e 
isso vinha um pouco de uma ambição de tratar a cultura visual da cidade como um fator 
relevante para a construção do nosso pensamento” (SALES, 2017). Nessa mesma entrevista 
para o documentário Arte pública, segundo Guga Ferraz: 
 

A interferência urbana foi absorvida pelos meios naturais, tipo o grafite, 
principalmente. Então, quando se fala hoje em dia em fazer interferência 
urbana muitos perguntam se faço grafite. Eu acho que mudou também uma 
ingenuidade que a gente tinha com o Atrocidades que era o seguinte: a gente 
pensava assim, vamos fazer uns cinco mil cartazes, éramos vinte artistas, uns 
cento e cinquenta cartazes cada um, então tinha uma imaginação nossa que a 
coisa pelo tamanho íamos (sic) impactar na cidade (SALES, 2017). 
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           FIGURA 1: ATROCIDADES MARAVILHOSAS 

 
                                       FONTE: ATROCIDADES MARAVILHOSAS @ALEXANDREVOGLER 
 

A presença na cidade do coletivo aberto Atrocidades Maravilhosas, ao lado de ações 
como o prêmio Interferências Urbanas e um esvaziamento dos espaços de arte para jovens 
artistas que emergiam no início do século XXI no Brasil aprofundaram a crise institucional do 
campo da arte e fez transbordar as práticas artísticas cada vez mais para fora dos tradicionais 
espaços de exibição. A cidade se converte num espaço privilegiado de atuação, de proposição e 
discussão de ideias, muitas vezes em regime de dissenso, reforçando a relação entre arte e 
política. Por outro lado, pensando sobre a revolução molecular cujo corpo é protagonista, de 
que nos fala Vladimir Safatle, essa ação poética na cidade está fortemente vinculada ao corpo 
anárquico e (des)institucionalizado da(o)s artistas que despontam na paisagem. Ao refletir em 
torno dessa ruptura institucional no campo artístico, os pensadores Jorge Vasconcellos e 
Mariana Pimentel os descrevem como ações estético-políticos que corroboram com esta 
aproximação entre arte/política/corpo que apontamos neste ensaio. De acordo com eles: 
 

Estamos propondo uma noção-expandida ao campo da teoria  da  arte.  Mais 
que um conceito, talvez uma prática.  Essa noção dialoga com as práticas 
performáticas e performativas identificadas com o campo ampliado das  artes,  
mas  também  se  encontra  aquém  e  além dessa delimitação imposta pelo 
sistema de arte. Então, do que se trata afinal isto que aqui nomeamos de “ação 
estético-política”? Antes de tudo, uma ação  estético-política  é  uma  tomada  
de  posição  diante  da  arte  contemporânea,  tal  qual  estamos  fazendo  hoje.  
É uma tomada de posição  estritamente  política,  não  ideológica;  o  que  pode  
ser  considerado,  talvez,  muito  curioso.  Fazer algo que  é  político  e  não  
ideológico  num  momento  em  que  as  ideologias  voltaram com outro nome. 
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Nome que sequer nos interessa aqui dizer qual  é.  De todo modo,  uma  ação  
estético-política  é  antes  de  tudo  anticapitalista, ou seja, é uma ação contra 
o mercado de artes, uma contra-arte.  Então estamos nos  inserindo  em  pleno  
debate  com  o  sistema  de  artes.  Nós não estamos ignorando  o  sistema  de  
artes.  Não  estamos  ignorando  a  história  da  arte,  as  teorias  da  arte,  uma  
filosofia da arte ou uma estética, quaisquer que sejam elas. Nós estamos 
provocando um debate a partir das questões que se colocam na urgência da 
nossa atualidade. Que urgência ou urgências seriam essas? Não importa mais 
se somos ou não artistas, ou se isto é arte ou não, mas quais as redes 
construídas, as zonas de risco e os efeitos quaisquer que são possíveis de 
causar e de nos afetar: nós, os outros e toda uma comunidade por vir 
(VASCONCELLOS; PIMENTEL, 2017, p.193).  
  

 A partir desse contra-manifesto de Jorge Vasconcellos e Mariana Pimentel, é 
possível perceber uma quantidade significativa de coletivos, grupos e ações entre artistas e não-
artistas que despontam, principalmente, no século XXI e que agem com predominância sobre a 
paisagem urbana, sobre a cidade. Um exercício político cuja agenda política difusa e complexa 
diz respeito diretamente ao forte sentimento de crise social, ambiental, identitária que 
atravessamos. Nesse cenário, apontamos também, por exemplo, a ação de coletivos como 
Opavivará e o Filé de Peixe, ambos notadamente conhecidos pelas ações de interferência urbana, 
assim como grupos mais dispersos e instáveis como o Norte Comum, que surge no Rio de 
Janeiro num contexto muito vinculado às manifestações de Junho de 2013,  o Tupinambá 
Lambido e o próprio coletivo Aparelhamento, citado no início deste ensaio. Esses coletivos, 
cujas ações são dissemelhantes, aproximam-se entre si pelas formas e estratégias utilizadas para 
agir sobre o espaço da cidade, causar ruídos e provocar dissensos.  
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POÉTICAS DA DANÇA: PROCESSO E CRIAÇÃO 
 

Paulo Baeta* 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
 

RESUMO: Educação em dança é um processo essencialmente criativo. Dança é a poesia do 
corpo. Meu trabalho em dança se desenvolveu, sobretudo, no contato direto com Rolf 
Gelewski, seguindo a complexidade de sua metodologia didática, que ainda é pouco 
conhecida. Apresentar um pouco de sua vivência pedagógica é um dos temas da minha 
palestra. O outro tema, que me toca diretamente às “poéticas da dança”, é a compreensão da 
improvisação em dança. Usar nosso corpo como instrumento criativo em dança é uma das 
maneiras mais simples e ricas em nosso processo educativo. Dança é vida. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança, Processo educativo, Rolf Gelewski, Improvisação em Dança, 
Processo criativo.  
 
 
ABSTRACT: Dance education is an essentially creative process. Dance is the poetry of the 
body. My work in dance was developed, above all, in direct contact with Rolf Gelewski, 
following the complexity of his didactic methodology, which is still little known. Presenting a 
little of his pedagogical experience is one of the themes of my lecture. The other theme, 
which touches me directly to “dance poetics”, is the understanding of dance improvisation. 
Using our body as a creative instrument in dance is one of the simplest and richest ways in 
our educational process. Dance is life. 
KEYWORDS: Dance, Educational Process, Rolf Gelewski, Improvisation in Dance, Criative 
Process. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Eu gostaria, primeiramente, agradecer à comissão por me convidarem para o 
seminário nesse tema escolhido.  

Vou focalizar em dois aspectos, que em meu trabalho em dança são representantes 
da “transversalidade em cena”: um é o desenvolvimento pedagógico em dança, que considero 
nossa Licenciatura em Dança de grande importância no tema do seminário, e no qual me 
oriento na metodologia didática de Rolf Gelewski; e o outro a improvisação em dança, que é o 
meu foco principal. 

Atualmente sou professor de Licenciatura em Dança na Escola de Belas Artes da 
UFMG. O meu projeto de pesquisa se refere ao desenvolvimento do trabalho didático de Rolf 
Gelewski. Iniciei este projeto com o título: “Reestruturação e Desenvolvimento da 

 
* http://lattes.cnpq.br/2696266493475618 
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Metodologia Didática em Dança de Rolf Gelewski”, que ampliei em meu atual Pós-
Doutorado como: “O Aprofundamento e a Elaboração da Metodologia Didática em Dança de 
Rolf Gelewski”. A Improvisação Integral em Dança é o centro do meu trabalho como 
bailarino, professor e pesquisador, que surgiu e se desenvolveu a partir de conhecer e ter tido 
o contato direto com Rolf Gelewski.  

 
 

1  QUEM É ROLF GELEWSKI? 
 
Rolf Gelewski foi o introdutor e organizador das bases curriculares do primeiro 

Curso Superior de Dança do Brasil, na Universidade Federal da Bahia – UFBA, a partir de 
1960. Em 1962 ele fundou o Grupo de Dança Contemporânea da UFBA, onde atuou como 
coreógrafo e diretor artístico até o final de 1971. Ele nasceu em 7 de abril de 1930 na 
Alemanha, formou-se e desenvolveu seu trabalho de Dança Criativa em Berlim, sobretudo 
com Mary Wigman, Marianne Vogelsang e Gret Palucca, entre 1950 e 1960. Nesse período 
trabalhou como professor de dança em universidades e como bailarino solista no Teatro 
Metropolitano de Berlim. Apresentou também seus próprios espetáculos como solista. Foi 
assim que preparava seus ensaios na Escola de Mary Wigman. Ganhou nesta época dois 
prêmios por sua atuação como dançarino solista.  

Mudou-se então, em 1960, para o Brasil, a convite do Reitor Edgar Santos da 
Universidade Federal da Bahia. Foi aí que ele estruturou o Curso de Dança desta 
universidade, com foco em dança moderna. De 1960 a 1975, ocupou os cargos de Diretor da 
Escola de Dança, Dirigente e Coreógrafo do Grupo de Dança Contemporânea e finalmente, de 
Chefe do Departamento de Integração e Educação Artística. Como diretor e professor da 
Escola de Dança, estruturou e pôs em prática vários métodos didáticos referentes ao ensino de 
dança, mas sempre avaliando a dança como um meio para o desenvolvimento da consciência 
e auto-evolução. Publicou pela UFBA os métodos Rítmica Métrica (1967) e Estudo Básico de 
Formas (1971) e criou e desenvolveu a disciplina Filosofia da Dança. Foi professor 
convidado no 4° e 5° Festival de Inverno da UFMG (1970/71), em Ouro Preto. 

Desde 1960, Rolf criou recitais solistas no Brasil, mantendo também suas 
apresentações na Alemanha, Áustria e Estados Unidos. Juntamente com o Grupo de Dança 
Contemporânea da Escola de Dança da UFBA, apresentava espetáculos tanto em Salvador 
como em outras cidades do Brasil.  

Entre 1967 e 1971 Rolf foi convidado pelo Instituto Goethe para várias turnês 
como dançarino solista e professor de dança criativa na Índia e nas Filipinas e também dando 
cursos de dança como professor convidado em universidades norte-americanas. Foi em 
função dessas turnês pela Índia, que, a convite do Instituto Goethe, apresentou seu recital 
solístico no Teatro do Sri Aurobindo Ashram, o que gerou uma mudança decisiva em sua vida 
pessoal, assim como artística e pedagógica. Esta experiência provocou nele, a descoberta de 
dimensões interiores através da dança. 
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2   MEU CONTATO E MINHA EXPERIÊNCIA COM ROLF GELEWSKI 
 
Foi em 1970 que eu o conheci e, por sua indicação, fui contratado como bailarino 

do Grupo de Dança da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Em 1971, Rolf criou em 
Salvador uma associação, a Casa Sri Aurobindo1 - núcleo para o desenvolvimento da 
consciência - da qual eu fui um dos fundadores. Até 1979 trabalhei como um de seus alunos, e 
em seguida, como um de seus assistentes. Desde o seu período na UFBA até seu falecimento 
em 1988, ele desenvolveu seus materiais didáticos, como coreógrafo e professor de dança, e 
também – muito inspirado pela visão integral de Sri Aurobindo2 – desenvolveu um trabalho 
educativo que buscava desenvolver o ser humano desde o físico até a percepção 
contemporânea mais consciente, sobretudo nas dimensões artística, educativa e espiritual. 
Tendo trabalhado diretamente com Rolf desenvolvi grande parte do meu trabalho pedagógico 
em dança criativa, espontânea e contemporânea seguindo a orientação dos seus métodos.  

Na Licenciatura em Dança, leciono várias de minhas disciplinas e oriento alunos 
em Projetos de Extensão e Pesquisa na estrutura metodológica de Rolf Gelewski e no 
desenvolvimento de sua pedagogia. Minha pesquisa consiste em continuar elaborando e 
aprofundando o processo criado por ele, assim como divulgar, publicar e tornar mais público 
sua experiência e seu material pedagógico e criativo já existente, parcialmente editado e 
raramente conhecido. 

 
 

3   A METODOLOGIA DIDÁTICA EM DANÇA DE ROLF GELEWSKI 
 

Durante o período em que pude acompanhar a programação curricular da Escola 
de Dança da UFBA conheci as principais disciplinas de dança de Rolf Gelewski: Técnica 
Corporal, Estudo Básico de Formas, Rítmica Métrica, Estudo do Espaço, Improvisação, 
Composição, Coreografia e Filosofia da Dança. Por ter tão perto de mim a referência de todas 
estas disciplinas criadas por ele, que significam um enorme potencial teórico e prático em 
dança, senti uma “responsabilidade” de sistematizá-las, organizá-las e divulgá-las, para servir 
como material de estudo nas escolas de dança de nível fundamental, médio e superior. 
Existem poucos livros e artigos didáticos publicados - especialmente em português – na área 
de dança. Por isto, chamo à atenção de uma necessidade urgente de publicarmos os textos e 
exercícios de Rolf, já existentes e ainda não editados, e outros editados, mas esgotados. 
Muitos deles representam uma compreensão pedagógica raramente existente. O material dele 
é extremamente amplo; e por isso, escolhi O Aprofundamento e a Elaboração da Metodologia 
Didática em Dança de Rolf Gelewski como meu projeto de pesquisa do Pós-Doutorado, no 
Instituto de Artes da UNICAMP/SP, no intuito de disponibilizar seu trabalho para outros 
pesquisadores na área da arte e da educação em arte, sobretudo para professores de dança. 
Como parte do Pós-Doutorado, elaborei um artigo Introdução à metodologia didática em 
dança de Rolf Gelewski, publicada pela revista ”Conceição”, no mesmo instituto acima 

 
1 Casa Sri Aurobindo – CASA: núcleo para o livre desenvolvimento da consciência. 
www.casasriaurobindo.com.br 
2 Sri Aurobindo (1872-1950): pensador, filósofo e escritor indiano. 



39 

 
 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 

mencionado.3 Espaço: Dimensões, Direções, Caminhos é um de seus livros que ainda não foi 
editado e é extremamente importante para o estudo do espaço na licenciatura em dança.  

 
 

4   IMPROVISAÇÃO EM DANÇA 
 

Por mais de cinquenta anos estive intensamente envolvido com a dança e outras 
formas de trabalho corporal, como técnicas de dança, hatha yoga, ritmo, exercícios de 
relaxamente, etc. De todas as disciplinas que acompanhei e desenvolvi mais intensamente 
como aluno e como professor foi a improvisação na dança relacionada com músicas de 
diversas épocas e culturas. Mas antes de tudo, gostaria de acentuar a importância do instante 
no processo de improvisar. O que é relevante não é o produto final, mas a experiência 
momentânea.  E esta experiência implica a totalidade que somos. 

Em seu livro Ver, Ouvir, Movimentar-se (1973a) Rolf Gelewski apresenta dois 
modelos, dois métodos de improvisação em dança. No prefácio ele formula os dois objetivos 
que ele propõe: 

O objetivo direto deste método consta de um preparo básico do aluno para o trabalho 
como dançarino e como coreógrafo, preparo realizado especialmente pelo treinamento e 
desenvolvimento de sua sensibilidade, criatividade, inteligência e capacidade de reação e combinação, 
e ainda através de sua informação musical-cultural. O objetivo indireto situa-se mais na dimensão do 
humano, no sentido do crescimento e evolução do aluno como indivíduo: consiste na ligação dinâmica 
da consciência com regiões não-conscientes do ser e assim na unificação e intensificação dele 
(GELEWSKI, 1973a, p. 16).  

O primeiro método é usado para a improvisação estruturada e pode ser visto como 
uma fase preliminar para o trabalho coreográfico. O segundo método leva então à 
improvisação livre. Os dois métodos podem ser usados independentemente, mas também 
interconectando um com o outro. O primeiro elabora a relação da música no sentido mais 
estrutural para a estruturação do movimento, e no segundo amplia o processo e intensifica o 
sentido da improvisação. 

O objetivo direto deste método é fundamentalmente preparar o aluno para o 
trabalho como dançarino e coreógrafo, e acompanha seu interesse e processo como professor. 
Por meio disso o refinamento sensorial e o desenvolvimento da criatividade, da inteligência e 
da capacidade de agir e reagir devem ser alcançados. Isso deve andar de mãos dadas com a 
educação física, musical e cultural. O objetivo indiretamente pretendido é o crescimento 
interno, o desenvolvimento humano do aluno como indivíduo. Isso consiste em uma relação 
dinâmica da consciência com as dimensões inconscientes do ser interior do cada um. 
Estudamos aquilo que já existe, mas a elaboração de nossas criações e o desenvolvimento 
pedagógico é, ao meu olhar, sobretudo, “o que ainda não sabemos”. Por isso considero muito 
importante em nossa área, focalizarmos na pesquisa: pesquisar o que ainda nos espera. 

O outro livro Estruturas Sonoras 1 (GELEWSKI, 1973b) foi desenvolvido em 
conexão com o anterior. É composto por 25 gráficos com 25 peças musicais, cujas gravações 
fazem parte da publicação do livro. Esses gráficos mostram e visualizam a estrutura musical 

 
3 Conceição / Concept, Campinas, SP, v. 5, n. 2, p. 90-111, jul./dez. 2016 
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das músicas escolhidas. Desde esse período educacional da dança, em contato direto com 
músicos e especialistas em dança em minhas viagens pelo mundo (Europa, Índia, Estados 
Unidos e Canadá, e África do Sul) nunca encontrei uma estrutura semelhante. É uma estrutura 
básica e simples. Mostro a seguir o gráfico 18 do livro (GELEWSKI, 1973B), que se 
corresponde ao “Minueto I e II” da “Partita Nº1 de Johann Sebastian Bach, na interpretação 
de Glenn Gould. 

   
FIGURA: GRÁFICO 18 DO “MINUETO I E II” DA “PARTITA Nº1 DE JOHANN 

SEBASTIAN BACH, NA INTERPRETAÇÃO DE GLENN GOULD. 
 

 
 

FONTE: Gelewski (1973B) 
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Esses dois livros são o material didático principal do meu trabalho de 

improvisação em dança no uso da música. Para mim, a improvisação é a direção central do 
meu trabalho de dança, onde acompanho o sentido da arte e da educação como um processo 
criativo essencial da vida. 
 
 
5   A RELAÇÃO ENTRE DENTRO E FORA 
 

O instrumento essencial na dança é o corpo, e os elementos básicos da estrutura 
do movimento – o uso do espaço em que estamos concretamente presentes, a duração do 
tempo e a dinâmica da energia de vida – são o material da elaboração de nosso trabalho. Para 
tal precisamos de alguma maneira “dançar”. E o que nos toca não é apenas usar uma técnica 
corporal sofisticada, mas estarmos disponíveis a se entregar na dança, deixar seu sentimento 
de vida fluir na dinâmica do movimento do corpo. É isso que faz a dança surgir, e se tornar 
um instrumento de relação humana artística criativa. Muita gente tem dificuldade de se 
expressar criativamente no uso do corpo. Por isso muitos acham esquisito, estranho, não saber 
como se expressar no corpo ou com o corpo. É nisso que me relaciono ao tema “a relação 
entre dentro e fora”. Cada um de nós quer e sente a necessidade de movimentar. Costumo usar 
um exercício em algumas palestras, pedindo aos participantes, que ficassem por um minuto 
em silêncio com o corpo parado, sem movimentar o corpo, como estátua. Usamos muitas 
vezes esta expressão: “só um minutinho”. Mas se ficamos “um minuto” realmente sem 
movimentar o corpo, percebemos o quanto isso nos incomoda. O corpo quer movimentar o 
tempo todo. E porque não pudemos usar o movimento do corpo como um instrumento 
criativo? O tempo todo fazemos isso, mas não damos conta disso. Nosso corpo é 
“naturalmente” expressivo, e cada um tem sua expressão artística. E cada corpo tem a sua 
expressão. Basta apenas aceitar isso. O tema é então, aceitar a expressão do seu sentimento 
em seu corpo. A improvisação na dança é a maneira mais prática e fácil disso. Não precisamos 
usar a dança como uma sequência sistemática como uma coreografia, mas seguir seus 
movimentos internos seguindo o movimento do seu corpo.  

Como todas as áreas da vida, a dança livre também pode ser aprendida. Quem 
quer se desenvolver como instrumento profissional artístico da dança usará um treinamento 
específico para tal. Mas dançar é uma expressão natural possível para cada ser humano. O 
essencial aqui é o desejo de se entregar a se mover com liberdade de entregar o movimento do 
corpo como expressão livre. E dança não tem uma função específica final, mas sim um 
processo de criação atual espontânea. E isso é um caminho que nos ajuda imensamente a nos 
descobrirmos o que nós somos.  

 
 

6   A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA IMPROVISAÇÃO DE DANÇA 
 

A improvisação em dança acontece com uma unidade harmoniosa natural entre 
movimento e música. Por isso dançamos normalmente com música. Coreógrafos e bailarinos 
usam muitas vezes a expressão artística do corpo sem música, usando palavras ou textos, 
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imagens, iluminação ou uso específico do espaço, etc. Mas cada música tem uma expressão 
própria. A música em cada cultura e época cumpre uma função específica. Por isso, em seus 
trabalhos na UFBA, Rolf Gelewski mergulhou profundamente na audição da música como 
material artístico e educativo na dança. Em seus livros aí mencionados, ele nos fala da 
importância do desenvolvimento da audição da música. Fala também da capacidade de ouvir a 
música com todo o corpo, não apenas com os ouvidos e da necessidade da concentração da 
música.  

Em uma de minhas primeiras aulas com Rolf ele disse: "Se você quiser ouvir 
música, você tem que estar muito quieto em sua mente, não seguir nenhum pensamento e 
estar completamente concentrado, como uma membrana sem movimento ou ruido, 
absorvenso a vibração da música. Esta é a única maneira de ouvir e compreender a música." A 
música nos transporta em várias dimensões e nos transforma diferentemente. Assim nos 
tornamos a dança e nos sentimos mais vivos. 

Gostaria de concluir nosso encontro com uma frase de Sri Aurobindo 
(AUROBINDO, 1970, p.761), que guardo constantemente comigo: 

Não há corpo sem alma, nenhum corpo que não seja uma forma de alma.4 
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BREVE REFLEXÕES SOBRE A DANÇA, INCLUSÃO  
E ACESSIBILIDADE 

 
Evanize Siviero * 

Universidade Federal de Viçosa - UFV 
 
 

RESUMO: Sabemos que coexistem barreiras visíveis e invisíveis relacionadas a inclusão e 
acessibilidade dos mais variados domínios, e a premissa é verdadeira que, as diferenças não 
nos limitam, mas são os nossos pensamentos, atitudes e procedimentos inflexíveis, que nos 
engessam, nos paralisam, restringindo os diálogos e acessos. Pensando nessa trilogia - Dança, 
Inclusão e Acessibilidade – o objetivo deste testudo é fazer uma breve reflexão sobre a impor-
tância da inclusão e da acessibilidade no campo da Arte; trazer algumas impressões e senti-
mentos expressos por alunos de graduação em dança da UFV sobre o que pensam em dar aula 
para pessoas com deficiência e  discutir a importância da abertura e a ampliação do significa-
do e transformações sobre essas impressões e sentimentos, proporcionando um olhar diferente 
para aquilo que já está constituído e cristalizado em nossos corpos e nas nossas formas de 
pensar e nas relações voltadas a essa temática. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Inclusão. Acessibilidade. Arte. Sentimentos. Impressões. 
 
 
ABSTRACT: We know that visible and invisible barriers coexist related to the inclusion and 
accessibility of the most varied domains, and the premise is true that the differences do not 
limit us, but it is our inflexible thoughts, attitudes and procedures, which bind us, paralyze us, 
restricting dialogues and access. Thinking about this trilogy - Dance, Inclusion and 
Accessibility - the aim of this study is to make a brief reflection on the importance of 
inclusion and accessibility in the field of Art; bring some impressions and feelings expressed 
by undergraduate dance students at UFV about what they think about teaching classes for 
people with disabilities and discuss the importance of opening and expanding the meaning 
and transformations about these impressions and feelings, providing a different look at that 
which is already constituted and crystallized in our bodies and in our ways of thinking and in 
the relationships aimed at this theme. 
KEYWORDS: Dance. Inclusion. Accessibility. Art. Feelings. Impressions.	
 
 

 
*http://lattes.cnpq.br/2459361137615717 
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INTRODUÇÃO 
 
Nos dias atuais, fruto das restrições sanitárias imposta pela Covid 19, nos 

encontramos em espaços-tempos diferenciados dos seminários e encontros presenciais. 
Espaços que nos unem por telas infinitas e tempos de escutas sensíveis. Por esta rede 
tecnológica apreciamos, refletimos e compartilhamos os nossos trabalhos e estudos artístico-
acadêmicos e hoje nos reunimos para ampliarmos nossos conhecimentos sobre a Dança, Arte, 
Acessibilidade e Inclusão.  

Talvez, pareça ser um tema muito discutido atualmente, porque estamos vivendo 
processos de mudanças paradigmáticas sobre a importância da inclusão e da acessibilidade, 
não só em nosso ciclo artístico e cultural, mas em todos os campos do conhecimento e na 
própria vida. Temos essa sensação por ser um assunto que gera movimento, ainda não com a 
plasticidade e a potência desejada, mas almejamos impulsioná-lo ainda mais às mudanças que 
possam atingir, afetar e transpor barreiras. Barreiras estas que a própria humanidade constrói, 
sendo elas em diversos círculos (sociais, cultuais, políticos e educacionais) e em diversas 
dimensões (físicas, emocionais, psíquicas e estruturais).  

Sabemos que coexistem barreiras visíveis e invisíveis relacionadas a inclusão e 
acessibilidade dos mais variados domínios, e a premissa é verdadeira que, as diferenças não 
nos limitam, mas são os nossos pensamentos, atitudes e procedimentos inflexíveis, que nos 
engessam, nos paralisam, restringindo os diálogos e acessos.  

Entretanto, os processos da inclusão, principalmente o da acessibilidade, pensados 
de forma mais abrangente vêm para descodificar, romper com esses pensamentos e códigos 
preestabelecidos, desterritorializar territórios preexistentes. Criar espaços para a entrada do 
novo.  Dar abertura para a ampliação do significado ou ressignificar conceitos, mesmo a duras 
penas, e gerar novas possibilidades para ações, com o objetivo de ir além e terem 
possibilidades de reconfigurarem proporcionando um olhar diferente para aquilo que já está 
constituído e engessado.  

Processos em movimento ainda pequenos e em alguns lugares longe de se 
tornarem uma realidade a todes. Digo a todes porque se pensarmos, tanto a inclusão, quanto a 
acessibilidade, já não deveriam ser mais pensadas somente para as pessoas com deficiência, 
idosos, crianças e mães com seus bebês ou pessoas com comorbidades, ou seja, toda a 
humanidade, sem distinção.  

O termo acessibilidade quando surgiu, no final da década de 40 do século passado, 
aos nossos ouvidos fora para designar a condição de acesso arquitetônico, das pessoas com 
deficiência, pelos serviços de reabilitação física e profissional. 

E quando o conceito foi colocado em prática, devido a sua plasticidade, se tornou 
processual sendo, como Sassaki (2009) nos apresenta, incorporado aos conteúdos 
programáticos educacionais de cursos formais e não-formais e estendido a outras dimensões, 
não apena arquitetônica, mas comunicacional, metodológica, instrumental, programática, 
atitudinal entre outras. Essas dimensões foram e são importantes para o entendimento e 
consolidação, principalmente se estiverem interconectadas, pois, se houver falha em uma, 
todas as outras serão afetadas.  
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No campo da inclusão esse já se dá mais tarde, no Brasil, final da década de 80 
com a Constituição Brasileira -1988 (2016), que se falava ainda da integração da pessoa com 
deficiência a escola regular de ensino, onde o processo era muito mais adaptativo vindo do 
aluno do que da própria sociedade, da instituição e de seu projeto político pedagógico educa-
cional. Assim sendo, para a inclusão acontecer da forma como deveria, todas as dimensões 
apresentadas por Sassaki (2009)1 relacionadas ao processo de acessibilidade, também, deveri-
am ocorrer, ou seja, começar de um ponto zero em todas as dimensões.  

Claro! Claro! Impossível e Incoerente! Mas é apenas para podemos perceber a 
complexidade sobre esse tema e a importância de se ter discussões e de fazê-lo movimentar 
na/pela   busca de formas mais fluidas da concessão dessas dimensões no nosso campo de 
trabalho, além dos demais. Portanto convido a todes a refletir sobre esta temática em nossa 
área de atuação.    

 
 

1 DANÇA, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 
 

Pensando nessa trilogia - Dança, Inclusão e Acessibilidade - gostaria de começar   
trazendo um pouco a minha trajetória pessoal e a minha experiência profissional com essa 
temática ao longo de 22 anos no ensino superior, sendo 14 anos nos cursos (Bacharelado e 
Licenciatura) em dança, pela Universidade Federal de Viçosa-MG. Nestes cursos ministrei e 
ministro aulas de didática para o ensino da dança e dança e educação especial. Um dos meus 
focos não só no ensino, mas de pesquisa está voltado para a formação acadêmica, com olhar 
para essa temática.  

Penso que o ato de aprender e ensinar é um desafio constante. E, conseguir um 
diálogo aparente, mas ao mesmo tempo sensível entre saberes e os seus conceitos e 
entendimentos, principalmente na dança, é ainda mais desafiador. No entanto, se 
experimentarmos ensinar e aprender um passo de dança pelos nossos próprios caminhos, 
alguns obstáculos podem ser ultrapassados, por não ter uma forma pronta e definida por um 
modelo. Isso acredito que todos concordamos, com essa reflexão. Se não, a grande maioria. 

Como salienta Orlandi (2005) a aprendizagem dos conceitos possui inter-relações 
com os jogos de velocidades, lentidões e repousos, ou seja, irá depender de cada um processá-
lo. Então, por esta perspectiva podemos, também, definir a melhor forma de ensinar. 

 Pensando em elementos intra e interpessoais que podem ajudar em muito no 
diálogo entre o ensino-aprendizado, na relação professor-aluno, aluno-aluno e no 
agenciamento dos conteúdos teórico-práticos abordados em aulas de dança e educação 
especial. Refletindo, assim, busco sempre nas primeiras aulas, perguntar aos alunos. “O que 

 
1 Sassaki (2009) classifica o conceito de acessibilidade em seis dimensões: arquitetônicas (sem barreiras físicas), 
comunicacionais (sem barreiras na comunicação entre as pessoas), atitudinais, (sem preconceitos, estereótipos, 
estigmas e discriminações quanto ao comportamento) programáticas (sem barreiras embutidas nas políticas pú-
blicas, normas, legislações etc.), metodológicas (sem barreiras nos métodos de lazer, trabalho e educação) e 
instrumentais. (sem barreiras em instrumentos, ferramentas e utensílios etc.) 
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eles pensam sobre a disciplina?”  mesmo já tendo apresentado o plano de ensino2 de cada uma.   
Fui notando ao longo desses 14 anos na UFV que a maioria desses estudantes por 

terem poucas experiências com aulas ou trabalhos de dança para pessoas com deficiência3 
quase sempre expressam sentimentos que envolvem apreensões, medo e percebem alguns 
desafios que podem ser resumidos por eles como:  

 a) ministrar aula e/ou compor uma coreografia; 
 b) quanto ao processo inclusivo e de acessibilidade na dança; 
 c) de não saberem como se portarem no momento de ministrarem aula por sentirem 

“dó” dos alunos com deficiência.  
Neste aspecto gostaria de pontuar a palavra medo, que é constantemente escuto, 

principalmente, na primeira disciplina, por a maioria não possuir experiências com a dança 
para pessoas com deficiência e já na segunda disciplina, percebo que o receio estaria 
associado ao desafio de compor coreografias e espetáculos de dança. 

Sabemos que o medo é um sentimento natural e indispensável ao ser humano; é 
essencialmente subjetivo e individual, porém envolve o coletivo, pois normalmente trata-se de 
uma relação entre sujeitos ou entre este e um objeto ou uma situação. As vezes temos medo de 
algo ou de alguém, por serem estranhos ao nosso convívio ou desconhecimento de algo que 
gera um desassossego que nos faz movimentar para querer parar de sentir essa emoção; mas, 
por outro lado. o medo pode nos paralisar, principalmente, quando estamos a um passo para 
lidar com a situação.  

No princípio das minhas investigações não tinha tanta certeza de que seria o medo 
a emoção exata que os graduandos sentiam, talvez uma mistura das emoções. Mas a palavra 
medo sempre era muito expressada. Investigando um pouco mais, observei que suas 
justificativas estavam focadas, principalmente, na deficiência e no sentimento de 
compaixão/dó de ver a pessoas naquele “estado.” 

Desta forma, ao analisar os olhares dos alunos para a deficiência, essa emoção do 
medo me remeteu ao que Suely Ronik (1993) psicanalista e crítica em arte fala sobre o olhar 
para as marcas4, e não para o sujeito em si. Mas como é isso? 

 
2 O enfoque pedagógico destas disciplinas é pautado no estudo de estratégias didático-pedagógicas em dança 
para pessoas com deficiência e a influência da dança no processo de inclusão deste público na sociedade, meio 
familiar e educacional A disciplina  têm como objetivos  apresentar e explorar aspectos e temáticas  que possam 
ser desenvolvidas por meio da dança para  o desenvolvimento da qualidade e expressividade do movimento – 
individual e em grupo de pessoas com deficiência; investigar  integrantes de grupos de dança com deficiência, 
analisar suas metodologias e processos didáticos, coreológicos e de criação  e adesão dos bailarinos no mercado 
de trabalho; apreender sobre causas, tipos e tratamentos das deficiências intelectuais, sensoriais, físicas os Trans-
tornos Invasivos Globais do Desenvolvimento; Síndrome de Down; Transtorno de Déficit de Atenção com Hipe-
ratividade entre outras deficiências, e como e em que  momento a dança pode atuar nestes aspectos; aprender e 
realizar a audiodescrição de células de movimento de vídeo-dança ou de criações próprias. 
 
3 Nas disciplinas de Dança e Educação Especial I e II, os alunos dos 3°, 4°, 5° períodos de dança (Bacharelado 
ou Licenciatura) vivenciam aulas práticas com pessoas com deficiência. Para essas vivências contamos com a 
parceria da APAE/ACER II de Viçosa-MG que possui Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência 
Intelectual (SERDI) para Viçosa e região. 
  
4  físicas, psíquica, sociais, culturais, religiosas, políticas, econômica, ambientais entre outras. 
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Isso acontece por serem marcas criadas e causadas por pontos de vista que não são 
nossos enquanto sujeitos, mas das marcas advindas de dimensões sociais, culturais, religiosas, 
filosóficas, políticas, educacionais, entre outras, produzidas em nós pelas incessantes 
conexões que vamos fazendo ao longo de nossa história. Em outras palavras, o indivíduo em 
muitos momentos é conduzido pelas suas marcas, sendo essas sempre criadas e reativadas a 
qualquer momento.  

As marcas estão relacionadas às formas como agenciamos os nossos diálogos e 
escolhas e reações, e como afetamos e somos afetados por eles, a partir das nossas 
experiências e existências em cada uma das dimensões visíveis e invisíveis.   

Rolnik nos alerta (1993) que nossas marcas são atraídas por ambientes onde 
encontra ressonância. Muitas de nossas escolhas são determinadas por esta atração. E isso faz 
com que haja uma nova conexão produzindo-se nova diferença em nós. O medo, por exemplo, 
pode acontecer porque ressoa para nos tirar do que está engendrado, do confortável, do senso 
comum, nos propõe e até convoca a sair dessa situação e cria outras ocorrências, estados, 
outros novos olhares e, também, outros novos medos.  

 
É exatamente estes estados inéditos que se produzem em nosso corpo, a 
partir das composições que vamos vivendo. Cada um destes estados constitui 
uma diferença que instaura uma abertura para a criação de um novo corpo, o 
que significa que as marcas são sempre gênese de um devir (ROLNIK, 1993, 
p. 2). 
 

Devir este que no campo da alteridade faz com que possamos olhar para o outro 
no mesmo instante que olhamos para nós mesmo e essa conexão, mas prefiro a palavra 
encontro nos incita a criar um outro modo de sentir, agir e pensar, e que cada vez que 
encarnamos este novo estado, percebemos nossas singularidades e nos transformamos em 
devir-outros. 

Por dimensões visíveis e invisíveis busco em minhas aulas trazer o olhar do aluno 
para os vossos corpos e observar suas marcas, fazê-los compreender e analisar suas 
ressonâncias para que durante a disciplinar irem removendo algumas barreiras (sociais, 
emocionais, culturais, entre outras), cada um em suas velocidades, lentidões e repousos, para 
poderem aprender a observar como se comunicam pelo/com o corpo, para que de fato possam 
se encontrar e dançar pelo movimento. 

Ao perceberem e analisarem as singularidades e as possibilidades de movimento, 
expressividade e autonomia que cada corpo, seja ele com e sem deficiência, o aluno sentirá 
que a ressonância vibra em uma outra frequência. 

Quero fazer um adendo que mesmo o foco em sala de aula estando no 
corpo/movimento do aluno seja ele com ou sem deficiência, é verdadeiramente importante se 
estudar os aspectos etiológicos, biológicos e estruturais de cada deficiência como recurso 
indispensável para a formação, mas não como o único recurso ou conteúdo. Necessitamos 
ampliar os territórios para além, para os corpos que se encontram. Nas minhas aulas procuro 
tirar a palavra deficiência do pedestal que é colocada, juntamente com o medo, pela maioria 
dos alunos. Como trás Soares (2003, p. 60), ou seja, “[...] a perda de um território para passar 
a outro. É escapar da forma que aprisiona para permitir o intensivo”, e entrar em cena como 
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protagonista da obra o corpo sujeito e sensível na dança. 
Outro ponto importante e que deixo claro é que as marcas não vão desaparecer, 

elas estão ali sempre e o medo também, mas  se propor a olhá-las e deixar-se estranhar, 
através delas, o que elas causam em seu corpo, podemos tornar o  ensino aparente, pois  o 
aluno ao perceber certo desassossego, irá em uma relação intra e interpessoal desenvolver 
mecanismos de criar sentido a essa sensação, entender sua origem e em qual dimensão foi 
originada, e quanto mais conseguir fazer essa relação, provavelmente maior será o grau de 
potência com que se firma, cria mudanças e acessa o conteúdo ofertado.  

Posso exemplificar essa forma de pensamento quando olhares dos alunos foram 
instigados e dirigidos para a pessoa e não para a deficiência, quando entenderam pelo corpo 
suas singularidades e que cada um tem suas potencias e falhas, tendo deficiência ou não. A 
maioria disse que o grau de intensidade sobre a emoção que sentia diminuiu muito e o 
sentimento de dó também, surgindo uma gama de possibilidades de atividades expressivas e 
de dança e que antes nada vinha em suas mentes, quando pensavam no tipo de deficiência que 
o aluno possui e havia sim um “branco” (palavras dos graduandos). Por mais que sabiam 
técnicas, metodologias e processos didáticos pedagógicos e planos de aula, nada vinha as 
vossas mentes. Foi preciso, experienciarem a sensação do medo para entender as necessidades 
de mudanças para proporcionarem os possíveis encontros que precisavam acontecer entre eles 
e os alunos da APAE, para que esses sentimentos perdessem suas potências. 

Rolnik (1992) argumenta que precisamos que um certo caos aconteça, porque são 
deles que estão sempre nascendo novas ordens (p. 3). É na coexistência entre dois corpos que 
se produzem turbulências e assim as transformações.  

Gostaria aqui de frisar possuímos propriedades que as vezes não são fáceis de 
entendê-las, porque devem ser estimuladas pelo corpo em movimento, para que o aluno possa 
entender e apreender a importância deles para a sua formação acadêmica. 

Trata-se de qualidades de movimentos que atraem um e o outro simultaneamente. 
Talvez, por ser diferente do que são; de que cada corpo poder ter seu movimento, suas 
propriedades ou por serem semelhantes. Uma conversa que implica, portanto, na escuta e na 
espreita a possíveis encontros. Encontros no qual podemos aprender mais sobre o que estava 
em vias de se fazer, do que sobre o que já estava dado sobre ambos em movimento. Encontros 
que se ensaiam no entre, na aproximação de dois territórios (LIMA, 2014). 

Encontros criados no interstício onde se aloja o que se produzem sentidos 
singulares, que podem potencializar um movimento, uma performance, um jogo expressivo. 
Esse encontro acontece porque há uma permissão, um acesso, um movimento. A meu ver o 
processo inclusivo que se estabelece onde atendam às singularidades e a pluralidades dos 
corpos na dança. Pensar em como a prática do ensino da dança pode ser acessível a pessoas 
com deficiência é uma reflexão que atinge algumas bases do ensino-aprendizagem nesta 
linguagem artística e que devem ser pensadas, repensadas e reconstruídas nesse novo espaço-
tempo, pois não cabe mais os antigos conceitos e formas de se pensar   dança e o seu ensino 
para a humanidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Enfim, por meio de uma breve reflexão sobre Dança, Inclusão e Acessibilidade 
considero que  o desafio de articulá-las é grande e o diálogo em nossa área é imprescindível.  
Ainda observo, pela minha vivência no curso de dança da UFV que, os alunos que passam 
pela graduação em dança possuem uma forte ligação com as marcas que estes carregam fruto, 
possivelmente, das influências que a sociedade exerce sobre todos, engessando conceitos de 
inclusão e acessibilidade, agenciando suas atitudes e comportamentos.  

Como vimos, um dos sentimentos expressados, pelos alunos por essas marcas, é o 
medo que aflora com o receio de terem dificuldades em trabalhar com uma realidade distintas 
de suas zonas de conforto. Assim, sair delas, é ter o seu próprio agenciamento de suas atitudes, 
o que causa o desassossego e nos faz movimentar e nos transformar, olhar para o sujeito e não 
para as marcas. Essa transformação é um dos pontos importantes para conseguirmos seguir 
nessa jornada que muito temos que trabalhar e aprender.  

Acredito que há uma urgência pela quebra desses paradigmas e uma reconstrução 
das formas de se pensar e agir, principalmente em relação as questões da formação acadêmica 
e sobre o ensino e a aprendizagem da dança, ou seja, que a dança pensada para todas, todos e 
todes sendo acessível sem a necessidade de se criar, grupos específicos de profissionais de 
dança  para públicos específicos. Que consigamos entender que as verdadeiras reconstruções 
dentro da formação acadêmica, também, estão voltada  aos projetos políticos pedagógicos dos 
ensinos  superiores de dança onde se precisaria reformular as ementas e os conteúdos 
programáticos das disciplinas para que cada uma  em sua especificidade e mediante ao 
conteúdo que será ofertado possa dar possibilidade de cada aluno com ou sem deficiência 
produza dentro de suas potencialidades meios de aprender e caminhar por suas relações e 
diálogos, consigo mesmo, com o  outros e com o professor sendo todos propositores de 
mudanças. 
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UMA ANÁLISE MODELOS RECONSTRUÍDOS EM ANATOMIA PARA 
O ENSINO DE DANÇA 

 
Siane Paula de Araújo* 

CEFET-MG 
 
 
RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa de pós-doutorado1 desenvolvida junto ao 
Grupo de Pesquisa AMTEC do Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica no 
CEFET-MG e busca apresentar uma análise das relações de semelhanças e diferenças entre 
modelos projetados para a disciplina Anatomia para o Movimento do curso de Graduação em 
Dança, modalidade Licenciatura, da EBA/UFMG. Os modelos originais são objetos de 
aprendizagem virtuais desenvolvidos para a referida disciplina a saber, o jogo Monte o 
Esqueleto (MOE) e os players de vídeo Tipos de Articulações Sinoviais (TAS) e Coordenação 
Motora (COM), gerando os modelos reconstruídos TAS game, TAS quiz, COM game e COM 
quiz enquanto customizações dos modelos originais. Nesse sentido, espera-se que esse 
trabalho possa contribuir para expansão das fronteiras epistemológicas no que tange as 
relações entre Arte, Ciência, Educação e Tecnologia. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Modelos. Analogias e Metáforas. Educação. Tecnologia. 
 
ABSTRACT: This work is part of a postdoctoral research developed with the AMTEC 
Research Group of the Graduate Program in Technological Education at CEFET-MG and 
seeks to present an analysis of the relationships of similarities and differences between models 
designed for the Anatomy for to Movement discipline of the Dance Education course at 
EBA/UFMG. The original models are virtual learning objects developed for that discipline, 
namely, the game Mount the Skeleton (MOE), Types of Synovial Joints (TAS) and Motor 
Coordination (COM) video players, generating the reconstructed TAS game models, TAS quiz, 
COM game and COM quiz as customizations of the original models. In this sense, it is hoped 
that this work can contribute to the expansion of epistemological frontiers regarding the 
relationships between Art, Science, Education and Technology. 
KEYWORDS: Dance. Models. Analogies and Metaphors. Education. Technology.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O processo de reconstrução de modelos aqui abordado se refere à elaboração do 
JAM (Jogos de Anatomia para o Movimento) o qual contém os quatro jogos derivados do 
jogo Monte o Esqueleto (MOE), mas que customizam os players de vídeos Tipos de 
Articulações Sinoviais (TAS) e Coordenação Motora (COM) de forma a complementar seus 
conteúdos. A figura 1, a seguir, busca sintetizar o JAM e toda a produção de modelos a partir 

 
*http://lattes.cnpq.br/7585761656458342 
1 Vide ARAUJO, S. P. de. Relatório de Estágio Pós-Doutoral 2019-2021. (35f). Programa de Pós-Graduação 
em Educação Tecnológica. CEFET-MG, Campus II, Belo Horizonte, 2021. (Não publicado).  
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de suas identidades visuais produzidas, tantos para os modelos originais quanto para os de 
reconstrução. 

 
FIGURA 1: ESQUEMA SÍNTESE DO JAM (JOGOS DE ANATOMIA PARA O MOVIMENTO) QUE CONTERÁ 

OS JOGOS COM GAME, COM QUIZ, TAS GAME E TAZ QUIZ. 
 

 
FONTE: Cruz e Souza (2021) (IMAGEM CEDIDA). 

 

Todos os modelos são objetos de aprendizagem virtuais desenvolvidos para a 
disciplina Anatomia para o Movimento do curso de Graduação em Dança, modalidade 
Licenciatura, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais 
(EBA/UFMG). Os modelos “originais” foram produzidos durante a pesquisa de doutorado da 
autora deste trabalho e visavam auxiliar o processo de ensino-aprendizagem da referida 
disciplina. Os modelos reconstruídos buscam, portanto, ser objetos de aprendizagem 
complementares aos primeiros. Para tanto, foram projetados os jogos TAS game, TAS quiz e 
COM game, COM quiz. Todo o processo de reconstrução foi guiado, principalmente, pelos 
constructos teóricos sobre analogias e metáforas de Lakoff e Johnson (2002), bem como o 
processo de análise das relações de semelhanças e diferenças entre os modelos originais e os 
reconstruídos, a que esse trabalho se propõe apresentar.  
 
 
 1  RECONSTRUÇÃO POR ANALOGIA 
 

O processo de reconstrução dos referidos jogos partiu, como explicitado, da 
proposta inicial do jogo digital MOE que se desdobrou em função do tipo e da forma de 
abordagem dos conteúdos nos outros dois modelos originais, TAS e COM. Esse 
desdobramento se baseou no design de jogos a partir da proposta de Weiller (2012) sobre a 
composição dos desafios (regras do jogo) os quais, a partir da proposta da autora, nota-se que 
foram de dois tipos nos jogos desenvolvidos, a saber: os “desafios de pensamento lateral e 
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desafios de reconhecimento de padrões” (WEILLER, 2012, p. 62).  
Os “desafios de pensamento lateral” se dá pela capacidade do usuário de articular 

informações de naturezas diferentes. Tanto no jogo quando externas a ele. Na proposta dos 
jogos, observa-se esse desafio na compreensão de informações presentes nos modelos 
originais (os conceitos anatômicos presentes). O “desafio de reconhecimento de padrões” está 
na base do pensamento por analogia a partir de comparações, tanto entre as informações dadas 
pelo jogo (padrões de funcionamento, aspectos visuais, sonoros e de interação) quanto do 
usuário explorando sua experiência corporal, para solucionar os desafios apresentados.  
 
 1.1  Relações entre os Modelos Originais e os Reconstruídos 

 
Para o estabelecimento das relações de semelhança e diferença entre os modelos 

MOE e os reconstruídos, TAS game, COM game, TAS quiz e COM quiz, parte-se do 
mapeamento metafórico, a partir dos pressupostos de Lakoff e Jonhson (2002) adaptados por 
Araujo (2018) sobre a Teoria da Metáfora Conceitual e suas três tipologias metáfóricas: 
estrutural, orientacional e ontológica. A metáfora estrutural no que condiz àquela que estrutura 
um conceito em termos de outro (como TEMPO É DINHEIRO), a orientacional no que 
confere às metáforas de espacialização (como BOM É PARA CIMA; MAU É PARA BAIXO) 
e a ontológica quando se tem uma entidade assumindo características humanas, como as 
metáforas de personificação. Destaca-se aqui, a metáforas de espacialização para fazer a 
comparação do MOE aos demais jogos, estabelecendo suas relações de semelhanças e 
diferenças, uma vez que podem ser tomadas como ações (de deslocamento das peças na tela) 
que orientam “todo um sistema de conceitos em relação a outro” como apontam Lakoff e 
Johnson (2002, p. 59).    

Essa relação é dada, especificamente, a partir da sistematicidade metafórica proposta 
pelos autores ligando as distintas metáforas de espacialização (ex.: bom é para cima; mau é 
para baixo; centro e periferia). De acordo com a lógica de movimentação das peças no jogo do 
MOE, Araujo (2018) chegou ao seguinte diagrama de coerência metafórica:  

DIAGRAMA 1 - COERÊNCIA METAFÓRICA SOBRE O DESLOCAMENTO DAS PEÇAS NO MOE 
        MAIS                               PARA CIMA 

  

  

     MENOS                             PARA BAIXO 

 

 

         MAIS                       CENTRO 

 

  

       MENOS                      PERIFERIA 

FONTE: Araújo (2018, p. 88). 

     Base metafórica 1 

     Base metafórica 2 
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Ainda segundo a autora (2018, p. 88):  
 

De acordo com diagrama apresentado acima, obtém-se que a base metafórica 
1 “Mais é Para cima” e “Menos é Para baixo” está para a base metafórica 2 
“Mais é Centro” e “Menos é Periferia”, conforme pode-se observar nos ma-
peamentos seguintes: 
- Peça na lateral é menos; 
- Peça no centro é mais; 
- Errar a localização da peça é voltar para a lateral; 
- Acertar a localização da peça é fixar no centro; 
- Errar a localização da peça é menos; 
- Acertar a localização da peça é mais. 
 

 A partir do exposto, propõe-se o diagrama comparativo da movimentação das peças 
entre o jogo COM game e o jogo do MOE. A proposta desse diagrama é explicitar o 
mapeamento metafórico entre eles, ressaltando suas semelhanças e diferenças, bem como para 
a detecção dos conceitos percebidos.  
 
DIAGRAMA 2 - COERÊNCIA METAFÓRICA COMPARATIVA SOBRE O DESLOCAMENTO DAS PEÇAS NO 

COM GAME E MOE 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

 A partir desse diagrama, chega-se ao seguinte mapeamento, também comparativo, 
apresentado no quadro, a seguir: 

 

 

 
        MENOS                   CENTRO 

  

  

        MAIS                PERIFERIA 

 

 

       MAIS                   CENTRO 

 

  

     MENOS                 PERIFERIA 

           COM game 

         Jogo  MOE 
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QUADRO 1  
 

JOGO MOE 
 

COM GAME 
 

- Peça na lateral é menos 

- Peça no centro é mais 

- Errar a localização da peça é voltar para a 

lateral 

- Acertar a localização da peça é fixar no 

centro 

- Errar a localização da peça é menos 

- Acertar a localização da peça é mais. 

- Peça nas laterais é mais 
- Peça no centro é menos 

- Errar a localização da peça é voltar 
para o centro 

- Acertar a localização da peça é fixar 
nas laterais 

- Errar a localização da peça é menos 

- Acertar a localização da peça é mais. 

FONTE: A autora (2021) 

  
 A partir desse quadro, observa-se o seguinte mapeamento metafórico para MOE e 
COM game, partindo das relações: domínio-fonte 1: esqueleto (sistema esquelético) e 
domínio-fonte 2: sistema muscular; e domínio-alvo 1 e 2: coleção de objetos.  
 

QUADRO 2  

                    
                        JOGO MOE 

                  
                COM GAME 
 

- Coleção de peças (ossos) é esqueleto. 

- Ossos não se movimentam sozinhos, ou 

sistema esquelético é passivo. 

- Uma peça (ossos) somente não forma o 

esqueleto. 

- Coleção de peças (ossos) é chegar à forma do 

esqueleto. 

- Coleção de ossos é formar as articulações. 

 

- Conjunto de ossos é estrutura. 

- Conjunto de peças (músculos) é ação 
coordenada. 

- Músculos tracionam o movimento ou 
sistema muscular é ativo. 

- Uma peça (músculo) somente não gera 
movimento. 

- Coleção de peças (músculos) é chegar à 
forma do sistema muscular. 

- Coleção de músculos é revestir o 
esqueleto. 

- Conjunto de músculos é ação coordenada. 

FONTE: A autora (2021) 
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Comparativamente aos conceitos iniciais pretendidos com o COM e identificados 
no quadro 2, estabelece-se essa relação com no COM quiz, uma vez que ele representa uma 
“continuidade” do COM game e não possui deslocamento de peças de forma a também não 
estabelecer uma relação comparativa de espacialização com o MOE. Nesse sentido, se 
observa que os conceitos pretendidos se relacionam com os mecanismos da ação muscular 
humana básica os quais são promovidos por meio da unidade de movimento promovido pela 
contração e alongamento muscular a partir do par flexão-extensão de determinada parte do 
corpo. Observa-se que esses conceitos foram contemplados a partir dos comandos, do vídeo 
do boneco na camada de músculos que se movimenta e da indicação de acerto e erro do jogo, 
cujo funcionamento se dá por clicar em cima da peça (ou peças), que são músculos, 
correspondentes.  

Da mesma forma, se propõe para os jogos TAS game e MOE. No entanto, o TAS 
game possui a mesma coerência metafórica que o MOE, como pode-se notar no diagrama 
comparativo, a seguir: 

 
 

DIAGRAMA 3 - COERÊNCIA METAFÓRICA COMPARATIVA SOBRE O DESLOCAMENTO DAS PEÇAS NO 
TAS GAME E MOE 

 

 
  

FONTE: A autora (2021) 
 

 

 Tão logo, tem-se como quadro comparativo entre os jogos TAS game e MOE: 

 

 

        MAIS                   CENTRO 

  

  

        MENOS                            PERIFERIA 

 

 

       MAIS                   CENTRO 

 

  

     MENOS                                          PERIFERIA 

           TAS game 

         Jogo MOE 
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QUADRO 3  
                    

                        JOGO MOE 

                  

                TAS GAME 

- Peça na lateral é menos 

- Peça no centro é mais 

- Errar a localização da peça é voltar para a 
lateral 

- Acertar a localização da peça é fixar no 
centro.l 

- Errar a localização da peça é menos 

- Acertar a localização da peça é mais. 

- Peça retorna para a lateral é menos 

- Peça fixa no centro é mais 

- Errar a localização da peça é voltar para a 
lateral 

- Acertar a localização da peça é permanecer 
no centro 

- Errar a localização da peça é menos 

- Acertar a localização da peça é mais. 

 
FONTE: A autora (2021) 

 
 A partir desse quadro, observa-se o seguinte mapeamento metafórico para MOE e TAS 
game, partindo das relações: domínio-fonte 1: esqueleto (sistema esquelético) e domínio-fonte 
2: sistema articular; e domínio-alvo 1 e 2: coleção de objetos.  
 

QUADRO 4  

                    
                        JOGO MOE 

                  
                COM GAME 
 

- Coleção de peças (ossos) é esqueleto.  
- Ossos não se movimentam sozinhos, ou 

sistema esquelético é passivo. 
- Uma peça (ossos) somente não forma o 

esqueleto. 
- Coleção de peças (ossos) é chegar à forma do 

esqueleto. 
- Coleção de ossos é formar as articulações. 

- Conjunto de ossos é estrutura. 

- Coleção de articulações é sistema articular. 

- Tipo de articulação indica a amplitude do 
movimento, ou o movimento é articular. 

- Cada peça (análogo) corresponde a um tipo 
articular. 

- Cada articulação tem uma classificação 
morfológica específica. 

- Articulação é encontro de ossos. 

- Conjunto de articulações é permitir o 
movimento. 

 
FONTE: A autora (2021) 
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Em uma mesma perspectiva, comparativamente aos conceitos iniciais pretendidos 
com o TAS e identificados no quadro 1, estabelece-se essa relação com no TAS quiz, uma vez 
mais que ele representa uma “continuidade” do TAS game e, embora possua disposição dos 
elementos visuais (relação centro-periferia) não possui deslocamento de peças de forma a 
também não estabelecer uma relação comparativa de espacialização com o MOE. Os 
conceitos identificados inicialmente foram basicamente a forma articular, localização e tipo de 
movimento. Tais conceitos podem ser percebidos, respectivamente, pela presença dos 
análogos nas laterais, pelo enquadramento dado no vídeo disposto ao centra da tela seguido do 
nome da articulação e da realização do movimento pelo bailarino durante a exibição dos 
vídeos e dos análogos. 
 
 
CONCLUSÃO  
 

A partir do entendimento de modelo virtual para o ensino de Anatomia Humana 
para Dança enquanto recurso tecnológico potencializador do processo de ensino e de 
aprendizagem, buscou-se, nesse trabalho, contribuir com o campo de estudos das práticas 
educativas em Ciências e Artes e da Educação Tecnológica com ênfase nos processos 
formativos, dentro das condições do contexto contemporâneo da formação docente. Esse 
contexto que se encontra a cada dia mais na ubiquidade tecnológica, intensificado pelo 
período de pandemia da COVID-19, a que se integrou esse trabalho.  

Nesse sentido, pretendeu-se desenvolver os referidos Jogos de Anatomia para o 
Movimento (JAM) enquanto modelos reconstruídos a fim de contribuir com os estudos 
também acerca do uso de analogias, metáforas e modelos em sala de aula de forma a também 
expandir conceitos, ideias e referências sobre a temática, em especial, voltado para o ensino 
de Dança, e seu processo de formação docente em se tratando do curso de Graduação em 
Dança, modalidade Licenciatura da EBA/UFMG a que se destinam os modelos reconstruídos.   

Nesse contexto, ressalta-se também a importância das analogias no processo de 
reconstrução e de se pensar possibilidades de design, interatividade e acessibilidade, mas 
também de dinamicidade do ensino e da aprendizagem da Anatomia para o Movimento a 
partir da sua perspectiva e proposta didática. O processo de familiarização de conceitos 
científicos e de sua abordagem tradicional se unem a outros recursos e à dança enquanto elo 
transformador da forma como seus discursos didáticos podem ser (re)construídos e 
metodologias melhor orientadas a um público alvo dançante, seja professor, estudante ou 
artista, ao mesmo tempo.  

 Por fim, espera-se que esse seja apenas um ponto inicial de estudos e pesquisas a 
cerca desse processo de reconstrução, o qual ainda segue seu curso, expandindo suas 
fronteiras epistemológicas nas relações tecidas entre Arte, Ciência, Educação e Tecnologia. 
Configura-se também como proposta de oportunidades de trabalhos futuros relacionados à 
reconstrução de modelos por analogias para o ensino de dança.  
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METODOLOGIA DE PESQUISA: ARTE É CIÊNCIA? 
 

João Carlos Machado (Chico Machado) * 
UFRGS 

 
 
RESUMO: O texto faz uma comparação entre a pesquisa e da metodologia científica e a 
pesquisa e metodologia em artes, procurando diferenciá-las a partir de alguns aspectos 
essenciais. Discutindo a autonomia do campo da arte em relação a outros campos dentro da 
academia, propõe algumas diretrizes metodológicas a partir da experiência e formação do 
autor no campo das poéticas artísticas segundo a noção proposta por Paul Valéry. 
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa em arte. Metodologia. Poética. 
 
 
ABSTRACT: The text makes a comparison between research and scientific methodology and 
research and methodology in the arts, trying to differentiate them based on some essential 
aspects. Discussing the autonomy of the field of art in relation to other fields within the 
academy, it proposes some methodological guidelines based on the author's experience and 
training in the field of artistic poetics, according to the notion proposed by Paul Valéry. 
KEYWORDS: Research in art. Methodology. Poetics. 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
Compre este disco, é uma pesquisa paciente 
Cada volta da agulha, pelo sulco docemente 
Fará você ficar mais feliz e inteligente 

(Tom Zé - Jingle do disco) 
 

Em rodas de conversa com os pares da área de arte na academia, mais de uma vez 
disparei a seguinte provocação: Pesquisa em arte não é pesquisa científica! 

Choque! Indignação! Reações extremadas. Muitos contra argumentaram que, no 
mínimo, precisamos nos colocar como ciência para podermos existir e sobreviver dentro da 
academia. Afinal, quem nos defende diante das agruras, desmanches e ataques dos 
desgovernos dos últimos anos? SBPC, rogai por nós! Que o CNPq e a CAPES nos acolham! 

Sim, na situação acadêmica precisamos estar associados a estas entidades, mesmo 
que os seus critérios de avaliação, ao menos em parte, não nos contemplem de modo devido. 
Mas o que há de errado nestes critérios?  

Refiro-me aqui ao racionalismo e logocentrismo ao qual somos submetidos, e à 
primazia absoluta da palavra escrita. Afinal, a epistemologia associada ao verbo e à razão 
dura, com a exclusão das subjetividades e de outros saberes – não verbais e nem por isso irra-

 
http://lattes.cnpq.br/8905381444844460 
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cionais – é a única forma de produção de conhecimento possível? Existe quase uma unanimi-
dade na área das artes de que isso não é verdade. Então por que ainda escutamos com fre-
quência frases como: isso é muito legal, mas na academia não pode! 

Mesmo assim, a defesa pela diversidade, pela pluralidade, a crítica à normativida-
de e ao colonialismo branco europeu são posições e necessidades legítimas e urgentes que 
aparecem no discurso da maioria dos acadêmicos, restando a sua dificuldade de pôr estas po-
sições em prática. 

Sabemos que até na tradição do pensamento branco europeu não é de hoje que se 
discute e se critica as pretensões do racionalismo e do logocentrismo, considerando e 
valorizando muitas outras formas de saber. Em seu ensaio Os Problemas da Filosofia, por 
exemplo, Bertrand Russell distingue os tipos de conhecimento, seja aqueles que se dão “por 
descrição" ou “por familiaridade", uma espécie de relação de consciência direta entre o sujeito 
que conhece e o objeto conhecido. Podemos adquirir esse conhecimento dos objetos, e do 
nosso próprio corpo, através de experiências que temos com eles. Algumas correntes da 
filosofia, como a fenomenologia, também advogam a experiência direta com as coisas como 
um modo de conhecê-las. Aceitando-se a importância do conhecimento e dos saberes não-
verbais, e mesmo da tradição oral, optando-se por abordagens deste tipo, resta ainda o 
problema da preservação e da transmissão do conhecimento, com o qual a academia 
legitimamente se preocupa muito. Daí a necessidade do registro do pensamento, lançando 
mão da monografia, da dissertação e da tese. Mas estas, no julgamento acadêmico, devem ser 
escritas em palavras e ter um cunho objetivo, atendendo a uma metodologia, a procedimentos 
e normas que se pretendem objetivas. Mas, pergunto, para tal registro não poderíamos utilizar 
outros meios como o áudio e o vídeo? Pergunto-me se a tradição do texto escrito, e sua 
primazia, não está atrelada ainda aos tempos em que não havia outras formas de registro 
duradouro? A questão da relação entre o meio expressivo empregado nos nossos trabalhos de 
arte e o meio que temos que utilizar na nossa produção acadêmica, é um problema que 
enfrento tanto como pesquisador como orientador e integrante de inúmeras bancas de 
graduação e pós-graduação. 

 
 

 1  ESPECIFICIDADES E AUTONOMIA 
 

Mas antes, julgo necessário considerar alguns aspectos referentes à autonomia do 
campo das artes na universidade. Sigo aqui algumas considerações estabelecidas por Pierre 
Bourdieu, de que a autonomia de um campo de saber, ou de uma prática profissional, está 
atrelada a uma rede intrincada de agentes e instituições específicas e especializadas, dentro de 
um sistema, que estabelecem uma tradição cujo conjunto de critérios e discussões, incluindo 
mesmo as posições e parâmetros opostos, acabam por defini-lo: 

 
Pode-se medir o grau de autonomia de um campo de produção erudita com 
base no poder de que dispõe para definir as normas de sua produção, os cri-
térios de avaliação de seus produtos e, portanto, para retraduzir e reinterpre-
tar todas as determinações externas de acordo com seus princípios próprios 
de funcionamento (BOURDIEU, 2007, p. 106). 
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Direcionando a discussão para o campo das artes visuais, esta definição de campo 

erudito das artes, que pode ser entendido como sendo A Academia, se aproxima das conside-
rações estabelecidas pelo influente crítico norte americano Clement Greenberg, na sua tentati-
va de caracterizar o modernismo tomando pintura como exemplo: 

 
A essência do Modernismo está, na minha opinião, no uso dos métodos ca-
racterísticos de uma disciplina para criticar essa mesma disciplina não para 
subvertê-la, mas para firmá-la ainda mais na área da sua competência. Kant 
usou, por exemplo, a Lógica para estabelecer os limites da Lógica 
(GREENBERG, 1975, p. 96). 

 
Esta noção lançada por Greenberg, que queria retirar da pintura tudo o que não 

fosse “exclusivamente seu” – somada à lógica de separação em disciplinas consagrada pela 
Bauhaus1 - reforçou a tendência já existente de especialização e especificidade das áreas artís-
ticas, tendo repercussão ainda hoje nas escolas de graduação em artes. Para alguns, é justa-
mente a recusa desta especificidade purista que levou artistas como os integrantes do Judson 
Church Group2 a proclamarem seu trabalho como dança pós-moderna. 

Uma das perguntas a se fazer, então, é: se a arte constitui um campo autônomo, 
porque os critérios de avaliação lançados sobre ele são ainda majoritariamente regidos por 
critérios definidos por outros campos, como os das ciências exatas, por exemplo? Temos al-
guns avanços sobre isso no Brasil3, é certo, mas pergunto-me porque nossa produção intelec-
tual, ou a sua avaliação, não é regida por parâmetros mais adequados às nossas práticas artís-
ticas? 

Mas, considerando que esta discussão é demasiadamente longa e ligada a múlti-
plos fatores, e que mexer com este fogo pode nos fazer arder, a discussão que propomos aqui 
deve tomar um endereçamento mais específico, para tocar na questão prometida no título des-
te texto: Pesquisa em arte é pesquisa científica? 

Para argumentar sobre isso se faz necessário considerar como se caracteriza a 
pesquisa chamada de científica. Sou artista/pesquisador, não sou cientista e não tive a 
formação que aqueles pesquisadores desta área tiveram, mas no ambiente acadêmico 
aprendemos que a pesquisa científica exige metodologias calcadas nas premissas da lógica, da 
razão, dos fatos demonstráveis, da objetividade extrema, da “verdade” e do rigor de 
procedimentos. A noção de hipótese, por exemplo, vinculada à necessidade de proporcionar 
respostas aos problemas propostos, é um sintoma e parte da metodologia tida como científica. 
Ora, se estamos falando de pesquisa em arte4, e o jogo entre objetividade e subjetividade é 

 
1 O livro Fazendo Escola (ou refazendo-a?), de Thierry de Duve, aborda o assunto de maneira aprofundada. 
2 Junto a eles, influenciados muito por Marcel Duchamp, John Cage e Merce Cunningham, estavam os artistas 
Robert Rauschenberg e Robert (Bob) Wilson e todos aqueles ligados ao Neo-Dadá, vulgarmente conhecidos 
como artistas da Pop Art.  
3 O Qualis Artístico é uma conquista neste sentido, embora não dê conta de muitas coisas que fazemos e seus 
pesos em relação à “produção teórica” inda seja, na minha opinião, discutível. 
4 E é necessário distinguir entre pesquisa em arte e pesquisa sobre arte, embora esta segunda devesse considerar 
aspectos essenciais da primeira. 
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parte da essência do nosso trabalho, como podemos atender aos parâmetros supracitados? 
Como fica a porção indizível e sensível do nosso trabalho diante dessas exigências? A mera 
descrição dos fatos, materiais e procedimentos é suficiente para dar conta da complexidade 
com a qual efetivamente trabalhamos ao produzir arte? Um artista segue uma hipótese para 
fazer o seu trabalho? O nosso fazer consiste substancialmente em resolver problemas de 
natureza prática?  

Respondendo à pergunta guia deste texto, ao menos em parte, eu diria que embora 
alguns aspectos da metodologia científica sejam importantes para a nossa pesquisa, como a 
descrição e a análise dos dados concretos do nosso trabalho, a metodologia científica 
predominante na academia não nos aproxima, e deixa escapar questões essenciais do nosso 
trabalho. Então, a pesquisa em arte não deveria ser pesquisa científica, pois ela tem 
características e demandas próprias e distintas daquela. Entendo, inclusive, que não 
reconhecer isso não contribui para a nossa autonomia enquanto campo de saber instituído. 

Assim, salvo exceções e, digamos, noções mais progressistas da pesquisa 
científica, julgo que a metodologia considerada como científica não deveria ser aplicada nem 
desejada na nossa área. Resta o trabalho de defender isso nas mais diversas instâncias das 
universidades (mesmo dentro das escolas de graduação e pós-graduação de arte) e das 
instituições de avaliação e de apoio material e institucional com os quais temos que lidar. Um 
trabalho ingrato e hercúleo, sem dúvida. 

 
 
 2  METODOLOGIAS DESEJÁVEIS 
 

Nas últimas décadas, temos presenciado o aparecimento de muitas indagações e 
proposições que buscam dar conta de uma metodologia de pesquisa adequada à área de artes. 
A crítica genética, a artografia associada à art-based research, entre outras, são algumas das 
linhas investigativas que se debruçam sobre as questões de metodologia de pesquisa voltadas 
de uma forma ou outra às artes. 

A minha experiência de formação e atuação acadêmica me habilita a falar de uma 
delas, aquela que parte da noção de poética inaugurada por Paul Valéry.   

Na aula inaugural do curso de poética no Collège de France em 10 de dezembro 
de 1937, Valéry propôs uma noção de poética distinta daquela encontrada em Aristóteles, 
partindo do radical grego poïein, buscando uma ciência do fazer da obra de arte, associada à 
presença de normas ou regras do fazer artístico. Autores como René Passerron5 e Jean Lancri 
caracterizam a poética como o território da criação e da instauração que se dá no decorrer do 
fazer da obra, estabelecendo uma diferença com a estética, tida como o território da fruição, 
da análise e da crítica ao trabalho feito. A metodologia da poética a que nos referimos é, por-
tanto, a área de conhecimento que se dedica ao pensamento do fazer da obra de arte a partir do 
ponto de vista e da experiência prática de seu autor. Aponto abaixo duas características da 
metodologia de poética que a difere da pesquisa científica tradicional. 

 
5 “Na arte, a poiética estuda apenas a conduta criadora [...] Passando da estética, cujo objeto é imenso, a poiética, 
ocupada unicamente com a conduta humana no que ela tem de criador, [...]” (PASSERON, 1997, p. 108) 
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O lugar de pesquisa: A metodologia científica solicita que nos afastemos do nos-
so objeto de pesquisa6, pretendendo que este distanciamento nos permita realizar uma análise 
fria e imparcial do pesquisado e, portanto, o mais racional possível. A metodologia de pesqui-
sa em arte, a poética, por outro lado, pressupõe que pesquisemos, se não de dentro, ao menos 
ao lado do pesquisado, uma vez que tratamos de uma investigação que deve acompanhar o 
próprio pensamento do fazer e da criação de uma obra, que requer uma extrema proximidade 
entre ‘o criador e a criatura’. O texto, por exemplo, deve ser feito em grande parte na primeira 
pessoa, embora ocorra uma alternância com a impessoalidade na escrita, geralmente utilizada 
ao tratarmos de referenciais artísticos e teóricos trazidos para elaboração do nosso pensamen-
to. O que nos leva a uma segunda característica colocada abaixo. 

O conceito operacional em substituição à hipótese: ao invés de trabalhar a par-
tir de uma hipótese que deve ou não ser confirmada pela pesquisa, visto que este não é o caso 
de uma pesquisa em arte, a metodologia de poética lança mão do que se convencionou chamar 
de conceito operacional, ou conceito operatório.  

 
Diz-se que um conceito é operacional, no campo das Ciências Humanas, 
quando permite relacionamentos que seriam impossíveis efetuar sem ele. 
Acontece o mesmo no domínio das artes plásticas, a não ser que um conceito 
aí não se torna verdadeiramente operacional senão quando permite chegar a 
produções que não existiriam sem ele (LANCRI, 2002, pp. 28-29). 
 

O conceito operacional, dentro desta perspectiva metodológica, é um arrancador, 
mas pode ou deve ser substituído por outro no decorrer do trajeto dinâmico de uma pesquisa 
em artes: 
 

É necessária aí uma estratégia capaz de, por exemplo, organizar, a título de 
projeto, conceitos puramente táticos. Em outras palavras, conceitos suscetí-
veis de antecipar (se é possível dizer) o objeto da pesquisa. Conceitos que 
preveem, tanto quanto possível, a trajetória do futuro trajeto. [...] Conceitos, 
todavia, dos quais será preciso saber distanciar-se quando venha o momento 
decisivo do despojamento e da rejeição do projeto. (Idem, p. 27) 
 

Paradoxalmente isso exige do pesquisador-artista a capacidade de, ao mesmo 
tempo em que se envolve intimamente com o seu trabalhar, ter alteridade em relação ao seu 
próprio trabalho, de acompanhar a trajetória do ato de criação de modo a respeitar e observar 
as eventuais transformações trazidas por ele em seu trajeto. Neste aspecto temos também uma 
diferenciação em relação ao que se chama de projeto de pesquisa nas áreas das ciências exatas 
e das artes. Aliás, cumpre observar que os conceitos operatórios arrancadores devem advir da 
experiência acumulada, da trajetória do trabalho de um artista, de problemas, questões ou pos-

 
6 Existe uma conexão entre esta concepção e a noção de teoria, que se deve à etimologia desta palavra. De ori-
gem grega theoreîn significa olhar através de. Aquele que olha é chamado de theorós (espectador). Assim tem-
se: Theoreîn = théa (através) + horós (ver). Por isso mesmo alguns autores associam a origem da palavra teoria à 
palavra teatro (de origem latina: theatrum), significando “olhar de onde se vê”, olhar de fora. Entendido desta 
forma, a teoria seria uma forma de ver, e portanto, uma opinião sobre um fato. 
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sibilidades trazidas por ela. Não se inventa “magicamente” uma questão de pesquisa, ela surge 
das demandas legítimas trazidas pela experiência7. Disso tudo se depreende que em uma pes-
quisa de poética não busca uma teoria, entendida como uma verdade ou uma resposta objeti-
va, mas um exercício de pensamento que se estrutura em uma mescla questões objetivas e 
subjetivas. 

Outro aspecto a ser considerado quando tratamos da diferenciação da pesquisa em 
arte em relação à pesquisa científica tradicional diz respeito ao que se chama de rigor de pes-
quisa. Se para algumas outras áreas o rigor está atrelado a tomar o lugar de uma teoria especí-
fica (de um autor específico) de modo a ater-se a ele e evitar desvios por outras teorias diver-
gentes ou diferentes, na pesquisa em arte o rigor de pesquisa pode ser entendido como uma 
fidelidade tanto ao conceito elegido como à eventuais e inevitáveis transformações que ocor-
rem ao longo das práxis criativas. Quanto aos autores e artistas de referências trazidos par a 
reflexão sobre o processo, estes são demandados pelo nosso objeto de pesquisa, permitindo 
que sejam lançadas diferentes teorias e questões. Sendo o lugar de pesquisa determinado por 
este fazer e não por um preceito ou teoria anterior e externa, as divergências e a diferença não 
apenas são aceitas como são bem-vindas. 

 
 
 3  A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E O PROBLEMA DOS MEIOS 

EXPRESSIVOS 
 

Não é um consenso dentro da área, mas geralmente se admite que em uma pesqui-
sa em arte a produção prática-artística já deve ser considerada como parte da produção de 
conhecimento, pois refletimos não apenas sobre o trabalho, mas também através dele. Ao lon-
go dos anos, tenho visto duas posições sobre a questão: a primeira, mais rara, defende que o 
trabalho (as obras) já é a tese, pois exprime o conjunto de considerações, escolhas e saberes 
de seu autor. Esta posição, por todos os motivos já apontados neste texto, é de difícil defesa 
dentro da academia; a segunda, mais usual e mais facilmente aceita, além da obra (ou conjun-
to de obras) requisita uma produção escrita dentro dos parâmetros acadêmicos, onde pesa um 
conjunto de critérios e demandas já apontadas acima. Pessoalmente, considero totalmente 
aceitável a utilização de áudios e vídeos, ou mesmo objetos reproduzíveis (em função de ne-
cessidade de difusão) em substituição à escrita, pois são totalmente armazenáveis e duradou-
ros como é o texto escrito. Talvez o estatuto superior do texto, embora este seria um argumen-
to no mínimo anacrônico, se dê pelo fato de que, até o final do século XIX,  diferentemente 
das obras das artes visuais que são duradouras e permanentes, a escrita, a partitura musical e a 
dramaturgia eram os únicos modos de transmissão e conservação do pensamento e dos traba-
lhos de arte – sendo que a tradição oral foi preterida em função destas outras formas de trans-
missão -, pois a possibilidade da reprodutibilidade técnica do texto e da partitura (pela repro-

 
7 E isso deveria ser assim tanto para o artista pesquisador acadêmico como para os não acadêmicos, o que por si 
só justificaria a nossa escolha de colocar uma citação do genial músico e compositor Tom Zé na epígrafe deste 
texto. Um trabalho consistente de arte advém de uma investigação constante por parte de seu autor. 
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dutibilidade gráfica) ocorreu muito antes do avento da reprodutibilidade técnica do áudio e do 
vídeo.  

Outro fator que pode ser considerado para a escolha do texto é uma abordagem 
utilitarista. Que uma pesquisa somente se justificaria se seus resultados pudessem ser aplica-
dos por outros, em outras épocas e outros lugares. Isto é necessário no caso das ciências, es-
pecialmente nas exatas. Mas não creio que seja o caso da arte na contemporaneidade, ou 
mesmo desde a arte moderna, quando uma multiplicidade e uma diversidade muito grande de 
possibilidades, estilos e modos de ser começaram a surgir dentro do campo. Não existe um 
estilo ou uma caracterização da arte na contemporaneidade que possa ser tomada como única 
ou como um modelo mais válido do que outros. Ao invés disso, temos a primazia da singula-
ridade8, a liberdade e a necessidade de que os artistas tragam seus referenciais e contextos 
para a sua produção artística. A diversidade dos modos de sentir, pensar e se expressar é um 
fato, que foi solapado pelos modelos “universalmente” dados, impostos por uma cultura bran-
ca masculina e europeia que mesmo superada ainda tenta se impor, sobretudo nas academias. 

Uma pesquisa em poéticas é intransferível, não é desejável que artistas trabalhem 
da mesma forma, nem que tenham trabalhos muito similares. A noção de singularidade, de 
uma particularidade que conecta a individualidade com os diferentes contextos onde os artis-
tas se encontram (um artista sul americano vive em um contexto diferente de um artista euro-
peu, por exemplo, assim como artistas diferentes de uma mesma cidade tem contextos dife-
rentes, embora possam ter pontos de contato. Afinal, no tempo em que vivemos temos condi-
ção de saber que a ideia de uma visão e experiência unívoca do mundo sempre foi uma cons-
trução feita por quem teve o privilégio de contar a história a seu modo, de maneira hegemôni-
ca. 

Mas, se pesquisa tese em arte, no território da poética, não pode ser reproduzida 
por outros, então qual a sua validade? Para compreender o seu valimento, basta que aceitemos 
que uma pesquisa deste tipo opera porque expõe um exercício de pensamento complexo que 
ajuda os outros a terem pistas que auxiliem em seu próprio pensamento, sobre seu próprio 
trabalho. 

Ora, se nas artes pensamos através do nosso trabalho, e o que fazemos não é feito 
com o verbo e as palavras (que seria o caso da poesia, da literatura ou da dramaturgia tradici-
onal), mas com materiais diversos, com o corpo ou com mídias e meios não-verbais diversos, 
podemos dizer que somos forçados a dominar, expressar ou traduzir o que fazemos em um 
outro meio, o verbal, de modo a elaborar um discurso que dê conta do nosso pensamento prá-
tico (ou posto em prática). Finalmente, no que diz respeito à produção textual, aceitando-se 
esta necessidade, resta estabelecer como isso deve ser feito e quais critérios devem ser empre-
gados para a sua feitura e a sua avaliação. Considerando que pensamento sensível do fazer da 
obra transita entre a objetividade e a subjetividade, entre a intuição e o pensamento discursivo 
organizado, e que esta dialética constitui a sua riqueza e sua dificuldade, a escrita teórica da 
pesquisa em arte tende a oscilar entre estes reinos, uma vez que se propõe a dizer o indizível, 
a tornar sensível algo impalpável. Temos que procurar um modo de dizer o indizível. 

 
8 Não confundir a noção de singularidade colocada aqui com aquela proposta por Nathalie Heinich. Para esta 
autora, a singularidade é uma norma da contemporaneidade que corresponde à busca pelo novo desejada pelo 
modernismo. 
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Claudicando entre decisões conscientemente e objetivamente construídas e a mera 
sensação subjetiva ou sentimento vago de que algo pode operar de maneira adequada em 
determinada situação, o exercício de discurso verbal da pesquisa deve estar intimamente 
conectado ao discurso do trabalho prático, procurando gerar reflexões sobre os processos que 
o engendram. Mas há muitas maneiras de fazer isso. Uma delas é justamente através da 
utilização dos conceitos operacionais, procurando fazer com que o texto seja regido pelos 
mesmos princípios operatórios com o que se faz o trabalho prático. Na minha experiência 
como pesquisador e como orientador sei que isso é possível, embora nem sempre cabível, pois 
artista pesquisadores são igualmente singulares. Esta opção calha especialmente bem para 
aqueles que o uso da palavra escrita já faz parte, de alguma forma, de suas experiências 
expressivas. Mas, de certo modo contradizendo-me, penso que isso não deve ser imposto a 
todos. Afinal, a alteridade e a busca pelo modo mais apropriado para cada indivíduo deve ser 
uma qualidade desejável tanto pelos orientadores como para os cursos acadêmicos de arte. 
Particularmente, confesso, anseio para ver isso se tornar uma realidade. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Finalizando, diante do exposto e das diferenciações metodológicas apontadas, é 
possível concluir que aquilo que grande parte da academia considera como pesquisa científica 
não é adequado ao trabalho do pesquisador em artes. Estou ciente das fragilidades desta 
posição quando se trata de defender a atividade de pesquisa nas áreas de arte ante aos órgãos 
de avaliação e fomento, e mesmo dentro das nossas universidades. Mas julgo esta como uma 
discussão necessária para que possamos progredir de modo consistente e apropriado não 
apenas nas nossas pesquisas propriamente ditas, mas nos seus formatos de apresentação e de 
validação, sendo que esta batalha é travada inclusive dentro do próprio campo das artes pois, 
como já dissemos, nem todos os colegas concordam com esta posição e temem perder espaço 
diante dos outros campos e áreas se a aceitarem. Além disso, nem todos estão acostumados ou 
abertos para experimentar outras possibilidades metodológicas e outros formatos, seja para 
monografias, dissertações ou teses. Ademais, seria importante implementar estas concepções 
metodológicas durante os cursos de graduação, e não apenas no seu final ou na pós-graduação.  

Afinal, a academia deveria estimular e lidar bem a diversidade a com a 
pluralidade de questões e de abordagens metodológicas e pedagógicas. Concordando com o 
que escreveu Maquard Smith ao se referir a um artigo de W. J. T. Mitchell sobre o campo da 
cultura visual, a universidade deveria ser: 

 
[...] uma comunidade que não está baseada em noções de unidade e consen-
so, mas em uma rede de obrigações intelectuais, na oportunidade de pensar 
juntos pensamentos incompletos, em que nós podemos levantar justamente a 
questão de “estar juntos” e, ao fazê-lo, imaginar a possibilidade da “noção de 
comunidade de outra forma” [...] (2011, p. 44) 

 
A tentativa - frutífera, eu diria - de fazer operar as opções que cogitamos aqui, tem 

sido explorada por mim e por alguns colegas nos cursos de artes nas três universidades onde 
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já atuei como professor, seja em cursos de artes visuais, seja em cursos de teatro: na 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), na Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) e, presentemente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que fazemos 
entre os colegas que compartilham (ao menos em parte) das visões expostas, confesso, é 
utilizar nossa posição e o grau de autonomia que dispomos em função dela, apoiando-nos para 
formar bancas dispostas a legitimar pesquisas e produções que optaram pelas concepções 
mencionadas neste texto. 
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A DANÇA NA/DA ESCOLA:  
CULTURA E TRANSVERSALIDADE  

 
Fernanda de Souza Cardoso* 

Universidade Estadual de Montes Claros 
 
 
RESUMO: Este artigo intitulado “A dança na/da escola: cultura e transversalidade” visa 
expor as ideias apresentadas pela autora, em palestra proposta pelo GT4, no 17° Seminário 
Internacional Concepções Contemporâneas em Dança. Neste sentido, esse texto discorre 
sobre o referido assunto a partir do diálogo entre a autora e referencial teórico adequado e 
coerente com esta proposição; possibilitando o levantamento de questões a partir da expressão 
“na/da” escola, uma reflexão sobre a presença, ou não, desta manifestação artística, produto 
da cultural nas instituições de ensino; bem como a importância de entendermos a mesma em 
sua transversalidade, visto que ela é atravessada por diferentes campos de conhecimentos, 
sentidos e aprendizados; assim como atravessa nossos corpos e nosso “ser no mundo”. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Escola. Cultura. Transversalidade.  
 
 
ABSTRACT: This article entitled “The dance at/of school: culture and transversality” aims to 
expose the ideas presentes by the author, in a lecture proposed by TG4, at the 17° 
International Seminar Contemporany Conceptions in Dance. In this sense, this text discusses 
the subject from the dialogue between the author and adequate theoretical framework 
consistent with this proposition; enabling the raising of questions from the expression from 
the expression “at/of” school, one reflection abou the presence, or not, of this artistic 
expression, product of the cultural in educacional istintutions; as well as the importance of 
understanding it in your transversality, since it is crossed by different fields of knowledge, 
meanings and learning; as well as it crosses our bodies and our “being in the world”. 
KEYWORDS: Dance. School. Culture. Transversality. 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
Ao pensar no ponto central deste evento e na temática proposta pela Profa. Isabel 

Coimbra, especificamente para discussão no GT4, Grupo Temático do 17° Seminário 
Internacional Concepções Contemporâneas em Dança, parto, claro, do lugar de onde falo, 
professora, negra, com uma relação “transversal” com a dança, e ela comigo, digamos assim, 
para já brincamos um pouco com o termo. E sendo formada em Educação Física, essa 
temática me remeteu, inicialmente, e talvez a outras pessoas também, ao texto do Valter 
Bracht quando ele trata do esporte na/da escola, uma referência tão significativa para nós 
educadores(as) da referida área. 

 
* http://lattes.cnpq.br/3361055563220647 
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Recuperando a expressão acima referenciada, temos na obra de Bracht (1997) as 
seguintes colocações: o que temos é o esporte na escola e não o esporte da escola, e isso se dá, 
quando a Educação Física assume os códigos de uma outra instituição, ou seja, quando ela se 
subordina aos códigos/sentido da instituição esportiva; sendo o esporte na escola um braço 
prolongado da própria instituição esportiva. E os códigos desta última “podem ser resumidos 
em: princípio do rendimento atlético-desportivo, competição, comparação de rendimentos e 
recordes, regulamentação rígida, sucesso esportivo é sinônimo de vitória, racionalização de 
meios e técnicas” (BRACHT, 1997, p. 22). O autor parece querer nos dizer que sim, o esporte 
está “na” escola, porém, não um esporte que incorpore as características e os compromissos 
“da” escola. 

Longe de querer comparar esporte e dança, o propósito aqui foi iniciar a discussão 
fazendo uso do jogo de palavras tão bem estruturado por Bracht em 1997. Então, tratando 
especialmente da dança poderíamos apontar algumas ideias para refletirmos sobre o lugar dela 
nas instituições de ensino formal e pensar a dança na e da escola. Poderíamos nos perguntar: 
mas temos dança na escola? O esporte, do qual tratou Bracht, independentemente da forma é 
apresentado aos(às) estudantes no interior das escolas, está sempre presente, quase de maneira 
exclusiva1 nas aulas de Educação Física. Neste sentido, Brasileiro (2003, p. 49) argumenta: 
“apesar da estrutura indesejada das quadras, continuamos a tratar o conteúdo esportivo, com 
seus limites, é claro, e o mais intrigante é que a quadra virou sinônimo de aula de Educação 
Física”. A dança, de forma bem diferente, enfrenta este desafio, visto que é um conteúdo que 
quase nunca aparece nas aulas dos componentes curriculares que por ela deveriam se 
responsabilizar, seja a Educação Física2 ou a Arte. 

Assim, na frase “dança na escola”, esse elemento de ligação entre a dança e a 
escola, o “na”, nos remete a uma ideia de presença neste espaço. Portanto, reorganizo a 
questão: a dança está na escola? Ou então, como a dança está presente na escola? Pensei que 
seria necessário levantarmos inicialmente esta problemática, para de fato avançarmos nesta 
materialidade de vê-la acontecer na escola. 

E temos também uma outra reflexão proposta quando falamos: “dança da escola”. 
Esse “da” parece qualificar a dança; ou seja, seria esta a dança afetada e comprometida com 
as funções e atributos da escola. Portanto, não bastaria a nós que fazemos e ensinamos dança 
na escola, fazermos com que ela esteja na escola. Não basta estar sem se fazer participar do 

 
1  “A história da área demonstra os seus avanços e os novos processos de discussão, porém a realidade 
educacional não nos permitiu ver além do que já se conhece no senso comum: a ausência de aulas ou a aula 
restrita, no que se refere a conhecimento. O conteúdo se limita ao futebol, queimado, corridas e exercícios, 
velhos amigos da Educação Física” (BRASILEIRO, 2003, p. 56). 
2 “[...] Como superar o fato de que a dança, quando tratada por profissionais da Educação Física, normalmente, 
limita-se a reconhecimento de movimentos? Retira-se dela o seu sentido/significado ou a possibilidade de 
construí-los, e apega-se unicamente às suas possibilidades de movimento, aos seus códigos. Esse é, sem dúvida, 
um limite explícito na área da Educação Física, que, também, tem sido tratada como um fazer destituído de saber. 
A questão comprova a necessidade de uma discussão mais aprofundada acerca do trato com o conhecimento 
“dança” nos cursos de formação de professores de Educação Física. Reafirmamos, assim, a importância de 
apreender e vivenciar nossa cultura corpórea através da dança, uma linguagem que o homem construiu e 
reconstrói/constrói ao longo da sua história” (BRASILEIRO, 2003, p. 56). 
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projeto de formação e transformação social.  
 
 

 1  A DANÇA NA/DA ESCOLA COMO UM DIREITO 
 
Entendendo que a dança na escola é também da escola, peço licença para usar as 

sempre sensíveis palavras do Tarcísio Vago, o Tatá da UFMG,, quando ele diz que a escola é 
um lugar com uma identidade, uma responsabilidade e uma expectativa social (VAGO, 2009), 
portanto, a dança que se propõe ali, precisa, antes de tudo, assumir-se como parte da proposta 
e do desafio que é educar. 

Assim em seu texto “Pensar a educação física na escola: para uma formação 
cultural da infância e da juventude”, Vago (2009, p. 27) argumenta que a escola é lugar de 
culturas; ela “é um lugar de circulação das culturas porque tem como responsabilidade 
realizar o humano direito a um patrimônio por todos produzido: conhecer, fruir e usufruir as 
culturas diversas produzidas pelos humanos”. Precisamos, portanto, permitir que esse direito 
seja garantido aos alunos e alunas, que eles(as) possam acessar essas culturas. Muitos de nós, 
quando chegamos às escolas, negligenciamos esse direito. 

 
[...] 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 [...] (MARQUES, 1997, p. 21). 

 
Então, os estudantes têm direito à dança na escola, e mais ainda, eles(as) têm 

direito que esta dança faça parte do seu processo educacional, da sua formação, por isso não 
temos como abandonar o “da” escola, mesmo nas situações e nos contextos nos quais a dança 
se faça presente, esteja “na” escola. 

Compreendo que o pensamento de Vago (2009) é compartilhado no famoso e 
importante texto “Entre o “não mais” e o “ainda não”: pensando saídas do não-lugar da EF 
Escolar I”, quando os autores ao dizer que EF como um componente curricular é responsável 
por um conhecimento específico (inclusive conceitual), “subordinado a funções sociais de 
uma escola republicana, comprometida com a necessidade que as novas gerações têm de 
conhecimentos capazes de potencializá-los para enfrentar os desafios do mundo 
contemporâneo” (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009, p. 12). Esta ideia da “escola 
republicana” enfatizada pelos autores também nos coloca, mais uma vez, diante de nossa 
responsabilidade, quando falamos em dança, também. Portanto, esta dança na/da escola 
precisa ser um direito de todos e todas; com vistas ao interesse público (comum) 
(GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009, p. 13). Ela precisa, então, ser democratizada e ser 
tarefa de todos e todas os(as) envolvidos(as). 

E uma outra perspectiva se abre nesta mesma argumentação dos autores González 
e Fensterseifer (2009) para a discussão aqui proposta, quando eles ressaltam a necessidade da 
escola ter o compromisso de elaborar junto às novas gerações os conhecimentos necessários e 
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que correspondam aos problemas contemporâneos. Peço desculpas por repetir a citação, mas 
sobre este ponto revela-se uma questão que logo parece acolher a ideia da transversalidade, 
que abraça a temática aqui proposta; visto que o interesse da transversalidade está exatamente 
na aproximação com o mundo em que estamos inseridos e um melhor preparo dos sujeitos, 
diante dos desafios que se apresentam a todo tempo. 

 
 

 2  DANÇA: CULTURA E TRANSVERSALIDADE 
 
Gallo (2000) destaca que a fragmentação e compartimentalização dos saberes, que 

caracterizam os tempos e espaços escolares, já não dão conta de responder a diversos 
problemas concretos com que nos defrontamos em nosso cotidiano; sendo assim, precisamos 
buscar um saber não-disciplinar, que é exatamente a ideia da transversalidade. É preciso que 
fique claro que transversalidade na educação é a qualidade que um conteúdo ou tema do 
cotidiano tem em enunciar, repassar, transpassar no interior e ao entorno de conteúdos 
curriculares, “sem diminuir sua cientificidade, mas dando-lhe mais significado, tornando a 
aprendizagem mais doce, mais significativa para a construção de seres humanos responsáveis, 
justos e solidários” (CORCETTI; TREVISOL, 2004, p. 42). 

Para Gallo (2000, p. 28) é preciso entender que “para pensar problemas híbridos, 
necessitamos de saberes híbridos, para além dos saberes disciplinares”. Estes problemas 
híbridos estariam em um novo território de saber, marcado pela interseção de vários campos 
de saberes, como a ecologia, além de muitos outros (GALLO, 2000). 
 

Diante de tal panorama, simples revisões curriculares nas escolas, mesmo as 
mais radicais e ainda que implementadoras de perspectivas interdisciplinares, 
não darão conta de produzir e fazer circular os saberes não-disciplinares e as 
competências solicitadas pela caótica e híbrida realidade contemporânea. Ela 
exige de nós que nos debrucemos sobre as questões da educação, com muito 
mais empenho e esforço de pensamento criativo (GALLO, 2000, p. 35). 

 
E claro, que não poderíamos falar somente das responsabilidades que nos cercam 

quando falamos em educação, e no ensino de dança, mas também é nossa pretensão apontar a 
potencialidade que temos com a dança na/da escola diante deste desafio com a 
transversalidade.  

Para Vieira (2021) ao pensar a dança numa proposta transdisciplinar não devemos 
enxerga-la como a prima pobre da educação como sugeriu Garaudy (1980), mas pensar a 
dança como uma linguagem da arte que tem uma história a contar e como um conhecimento 
secular e que pode ser contextualizado, apreciado, produzido e diria ainda, compartilhado, no 
ambiente escolar. A dança não deve, evidentemente, concordar em ser um “apêndice para a 
aprendizagem da História, da Biologia, da Língua Portuguesa, mas que ela possa ser vista na 
escola como linguagem artística que pode contribuir com os demais componentes curriculares 
sem perder sua base disciplinar própria” (VIEIRA, 2012, p. 57). 

Diante de propostas que enxerguem o conhecimento de forma transversal, 
concordamos com Gallo (2000) quando ela diz: [...] ganham as áreas que não são 
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imediatamente identificadas como "científicas", pois isso dá a elas uma abertura muito maior, 
para que possam favorecer-se de outras abordagens aos campos de saberes, de maneira não 
compartimentada. “Assim como a ecologia, a educação é uma dessas áreas, e em lugar de 
esforçarmo-nos para fazer dela uma ciência, deveríamos aceitar o fato de que ela é muito mais 
um espaço de interseção de saberes múltiplos” (GALLO, 2000, p. 28). A dança, penso eu, 
também se encontra nesse lugar, visto que ela é atravessada e para ela convergem diferentes 
conhecimentos. Neste sentido, a visão de que "dançar se aprende dançando" e nada mais, é na 
realidade uma atitude ingênua em relação aos múltiplos significados, relações, valores 
pessoais, culturais, políticos e sociais literalmente incorporados às nossas danças (MARQUES, 
1997).  

 
[...] não podemos deixar de cuidadosamente analisar suas múltiplas relações 
com a sociedade em que vivemos. Ao contrário de uma visão histórica 
ingênua de que a dança não passa de "uns passinhos a mais ou a menos nas 
vidas das pessoas", hoje não podemos mais ignorar o papel social, cultural e 
político do corpo em nossa sociedade e, portanto, da dança. Através de 
nossos corpos aprendemos subliminar e inconscientemente (caso não 
tenhamos aprendido a ter uma postura crítica diante da vida) quem somos, o 
que querem de nós, por que estamos neste mundo e como devemos nos 
comportar diante de suas demandas (MARQUES, 1997, p. 23). 
 

Vejamos, por exemplo, o quanto na dança se entrecruzam uma diversidade de 
saberes, em proposta de Marques (1997) ao destacar que um trabalho profundo no ensino de 
dança, pode articular conteúdos denominados por ela de textos, contextos e sub-textos. Os 
textos se referem a “todas aquelas proposições que trabalham com o aluno este mundo da 
dança, ou seus processos: a improvisação, a composição coreográfica, o próprio repertório”. 
“E cada repertório de dança é um recorte de uma época, de um espaço geográfico, de um 
modo de ver e entender o mundo” (MARQUES, 2012, p. 40); estão eles, os repertórios 
imersos em diferentes contextos. 

Neste sentido, é que a mesma autora explica que os contextos dizem respeito aos 
“elementos históricos, culturais e sociais da dança como história, estética, apreciação e crítica, 
sociologia, antropologia, música, assim como saberes de anatomia, fisiologia e cinesiologia” 
(MARQUES, 1997, p. 24-25). E os sub-textos da dança incluem: “o conhecimento e prática 
com as diversas partes do corpo, com as dinâmicas de movimento, com o uso do espaço 
pessoal de cada um, das ações e dos relacionamentos que se estabelecem entre estes 
elementos” (PRESTON-DUNLOP, 1987, BASEADA EM LABAN, 1947, 1966, 1975, 1978, 
1985 apud MARQUES, 1997, p. 24). 

Gallo (2000) admite que é, de fato, bastante difícil para qualquer professor 
trabalhar na perspectiva de uma transversalidade, dado que fomos, nós próprios, formados de 
maneira fragmentada e de certo modo "treinados" para trabalhar dessa forma, reproduzindo 
nos discentes as estruturas dos "arquivos mentais estanques". Entretanto, acreditamos que 
“esse ensino compartimentalizado leva a uma abstração do real, pois o mundo forma um todo 
complexo e multifacetado, uma pluralidade de inter-relacionamentos” (GALLO, 2000, p. 37). 

Segundo Gallo (2000, p. 38) se, ao invés “de partirmos de racionalizações 
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abstratas de um saber previamente produzido, começarmos o processo educacional na 
realidade que o aluno vivencia em seu cotidiano, poderemos chegar a uma educação muito 
mais integrada, sem dissociações abstratas”. 
	

Ao dançar na Arte e na Educação Física, na História, na Geografia, na 
Biologia, enfim, nas diversas áreas do conhecimento da Educação Básica e 
nos diversos Temas Transversais 3 , devem-se levar em consideração os 
repertórios de danças que os alunos trazem consigo, bem como construir 
outros repertórios por eles desconhecidos que visem um conhecimento 
intermediado pelo professor em dança (VIEIRA, 2012, p. 58).  

	
Não faria sentido ensinarmos e/ou propormos nenhum tipo de dança, se não nos 

preocupássemos com quem está dançando. Professoras e professores, engajados(as) aos 
contextos dos(as) alunos(as), se tornam propositores(as) e, principalmente, articuladores(as), 
interlocutores(as) entre estes contextos e o conhecimento em dança a ser desenvolvido nas 
instituições de ensino (MARQUES, 2003).  

Proponho que o trabalho com a dança em situação educacional seja embasado no 
contexto dos alunos, sendo o ponto de partida e aquilo a ser construído, trabalhado, desvelado, 
problematizado, transformado e desconstruído em uma ação educativa transformadora na área 
de dança. [...] “Poderemos, assim, trabalhar com a valorização do tempo presente, com o 
espaço ilimitado, com a pluralidade de corpos, enfim, com o indeterminado contemporâneo” 
(MARQUES, 2011, p. 100). 

Quando trabalhamos com o contexto, uma imensa rede pode ser tecida com 
diferentes texturas, cores, tamanhos, estruturas, complexidades. Esta rede de dança e 
educação, fundamentada nos relacionamentos entre os conteúdos da dança, os discentes e a 
sociedade, definitivamente não ignora os relacionamentos/sentimentos/sensibilidade 
“humanos”. “Ao contrário, a formação desta rede possibilita o aumento de nossa capacidade 
de encontrar novos e diferentes modos de construir/reconstruir um mundo mais significativo 
para o próprio indivíduo” (MARQUES, 2011, p. 100). 

Sei que nós professores e professoras, estamos em larga medida impedidos(as) de 
 

3 Há trabalho importante de Marques (2003) sobre a Dança e os Temas Transversais, em seu livro “Dançando na 
escola”. Os referidos Temas propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais são: Ética; Meio Ambiente; 
Pluralidade Cultural; Saúde; Trabalho e Consumo; Orientação Sexual; e estão diretamente ligados às vivências 
diárias das pessoas.  Os Temas Transversais traduzem preocupações da sociedade brasileira e  correspondem a 
questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana (BRASIL, 1998, p.17). Porém, 
cabe destacar ponto importante trazido por Gallo (2000, p. 36) quando ela afirma que “a novidade dos temas 
transversais não passa de uma tentativa de colocar em prática a idéia de interdisciplinaridade, já que as 
disciplinas - ou áreas - são mantidas como estruturação básica do plano curricular da escola”. A proposta 
apresentada pelo Ministério da Educação (MEC) “representa, talvez, um certo avanço em relação à 
disciplinarização, mas de forma alguma um passo para sua superação” (GALLO, 2000, p. 36). Importante 
destacar ainda que com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) estes Temas 
passaram a ser denominados Temas Contemporâneos Transversais, dizem respeito a 15 Temáticas, distribuídas 
em seis (6) Macroáreas, sendo estas: Economia; Meio Ambiente; Diversidade Cultural; Cidadania e Civismo; 
Saúde; Ciência e Tecnologia (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019).  
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agir, em função de toda burocracia que envolve a escola. O que podemos fazer é pouco, no 
entanto, a pequena ação transformadora no espaço em que somos autônomos pode ter uma 
repercussão e um resultado maior do que o que pensamos; minimamente, conseguiremos mais 
do que insistindo na pálida apatia conformista que nos restringe a meros "reprodutores da 
mesmice" (GALLO, 2000). 
 

Para as condições atuais de nossa educação, penso que as posturas desejáveis 
seriam aquelas que procurassem minimizar as aparências da 
compartimentalização, dado que não podemos vencê-la de imediato, 
entranhada que está em nossos currículos. Cada professor poderia, para 
começar, tentar mostrar que os conteúdos que ensina em suas aulas não estão 
isolados, mas se relacionam de algum modo com tudo o mais que o aluno 
aprende na escola (GALLO, 2000, p. 38-39). 

 
Não podemos, porém, perder de vista que a utopia que nos guia é algo bem maior: 

a construção de uma concepção de saber que perceba a multiplicidade sem a fragmentação; 
um currículo e uma escola na qual as crianças, [os jovens e os adultos] possam aprender sobre 
o mundo em que habitam, um mundo múltiplo e repleto de surpresas, e possam dominar as 
diversas ferramentas que permitam seu acesso aos saberes possibilitados por esse mundo, e 
possam aprender a relacionar-se com os outros e com a humanidade em liberdade (GALLO, 
2000). 

E é a utopia, como já disse Domingues (2003) que nos faz humanidade inquieta, 
pronta e disposta ao movimento, a movimentar-se, e a dança é uma privilegiada possibilidade 
nesta nossa tão particular inquietude. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Na conclusão deste texto entendo ser essencial que nós primeiramente entendamos 

a necessidade de fazermos, de fato, com que a dança aconteça na escola, para além de sua 
presença, ela precisa ser parte da proposta da escola, ser parte da partilha de culturas. A dança 
em todas as suas possibilidades e potencialidades precisa contribuir, como pode, na formação 
de crianças, jovens e adultos. Neste sentido, insisto que a dança “na” escola não se descola da 
dança “da” escola; e ela precisa ser garantida, de maneira democrática, aos alunos e alunas, 
como um direito que estes(as) têm de usufruir desta produção cultural. 

Pensando no conceito e nas aspirações da transversalidade, entendemos que ela 
para além de uma forma de organizar o conhecimento precisa ser uma atitude docente, 
principalmente, porque o mundo contemporâneo nos apresenta cotidianamente vários e novos 
desafios. E para que os nossos alunos e alunas se sintam preparados(as) para os muitos 
enfrentamentos, para que sejam inseridos(as) no mundo e tenham condições de transformá-lo, 
nós precisamos repensar nossos currículos, mas antes ainda, é preciso reconstruir nossas 
posturas didático-pedagógicas. É necessário não nos aquietarmos diante dos problemas sociais 
que se apresentam a nós com tanta força, diante dos(as) estudantes que não se sentem 
acolhidos(as) pelos conteúdos propostos nas escolas, não entendem seus sentidos ou não são 
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capazes de perceber as interseções que os conectam. E a dança, atravessada que é por tantos 
campos, tantos valores, traz em si uma capacidade de atuar protagonizando mudanças, pela 
própria experiência inquietante que a constitui. 
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MODO DE CUIDADO COM TERAPIAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES AOS BAILARINOS:  

UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA DIMINUINDO O STRESS E O 
IMPACTO NAS ESTRUTURAS DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

(ATM, MÚSCULOS E DENTES) 
 

Thelma Costa Alves* 
CROMG 

 
 
RESUMO: Este artigo elucida sobre o impacto que a ATM e o Esmalte Dental de bailarinos 
sofrem com exercícios físicos de saltos e contorcionismo do corpo realizados a exaustão; e 
como tratar com Práticas Integrativos e Complementares. 
PALAVRAS-CHAVE: Atletas de Elite. Bruxismo. DTM (Disfunção Temporomandibular).  
Atenção à Saúde com PICS. 
 
 
ABSTRACT: This article elucids the correlation/impact of Ballet Dancer’s movements, such 
as jumps and contortionisms, on their TMJs articulation and enammel dental’s structures. And 
how to treat their symptoms with holistic and complementary practices. 
KEYWORDS: Keywords_ bruxism, TMJs (temporomandibular disorder pain),holistic and 
complementary Practices, _ elite athletes 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Rastreando estudos sobre o impacto de exercícios físicos de alta complexidade em 
atletas do basquetebol que saltam e contorcem o corpo no ar, foi verificado que os mesmos 
estão sujeitos às disfunções temporomandibulares e aos desdobramentos dessa disfunção que 
acometem as duas articulações temporomandibulares. Como consequência, ficam lesionados a 
estrutura óssea e/ou deslocamento do disco articular que se aloja entre a cabeça da mandíbula 
e a fossa articular (no crânio), determinando no EIXO I – que é a biomecânica da articulação 
e como essa se movimenta – problemas articulares (estruturas ósseas), problemas musculares 
ou mistos. Nesse contexto, vale ressaltar a importância do EIXO II, que diz respeito à análise 
biopsicossocial do atleta, ou seja, urge revisitar sua emoção. 

Como exemplo, pode-se traçar um paralelo com a dança, que é de alta 

 
*Presidente da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares na Saúde do CRO-MG (2021), Especialista 
em Prótese Dental e Implantodontia, Coordenadora de Curso Odontologia do Sono (ABO-MG) e Curso de Im-
plantodontia (SOBRAIMO). 
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performance, e que exige movimentos articulares, força e boa coordenação motora postural. 
Nessa atividade, os bailarinos são expostos, constantemente, a posições e esforços repetitivos, 
podendo repercutir em lesões musculoesqueléticas, como DTM, Bruxismo do Sono (BS), 
Bruxismo de Vigília (BV), e Movimentos Arrítmicos Musculares (ARMM). Ainda, podem 
repercutir em lesões não cariosas dentais (LNC) devido ao impacto no esmalte dental, quando 
o bailarino salta e volta ao solo.  

Nesse movimento, pode ocorrer a fratura de seu elemento arquitetônico dental, 
que é o prisma do esmalte, desnudando a dentina entre a gengiva e coroa dental. Com o 
objetivo de inserir as Práticas Integrativas e Complementares da Saúde aos cuidados 
necessários dos profissionais da dança, busca-se, neste estudo, sistematizar a introdução de 
ferramentas terapêuticas mais viáveis para minimizar a dor, a ansiedade, a limitação do dano 
às estruturas ósseas e musculares dos profissionais da dança. 

 
 

1 JUSTIFICATIVA 
 

 A escassez de pesquisas científicas atualizadas para este grupo de 
profissionais/estudantes em dança resulta na necessidade de se incrementar pesquisas com 
questionários de dor McGill, muito utilizado em investigações científicas confiáveis. Destaca-
se que não só esses instrumentos de coleta de dados têm validação e adaptação cultural em 
diferentes países, como ainda os questionários de qualidade do sono, RDC da Disfunção 
Temporomandibular evidenciando que os dançarinos são acometidos por lesões 
musculoesqueléticas sofridas durante os exaustivos treinos com saltos e pulos, deslocando o 
eixo postural, com plano basal e contorcionismo. Também esses profissionais são acometidos 
por fatores associados ao estresse do desempenho artístico, o que gera ansiedade no momento 
da conclusão de uma apresentação glamourosa.  

Diante dessas evidências, torna-se premente que seja elucidada a importância de 
se incorporarem ao cotidiano dos profissionais, nos treinos, no pré-aquecimento e na pós-
apresentação, as Práticas Integrativas e Complementares como Acupuntura, Laserterapia, 
Ventosaterapia, Auriculoacupuntura, Homeopatia, Florais, Ozonioterapia, Antroposofia e a 
meditação. As pesquisas têm demonstrado que, com a inserção destas práticas, os 
profissionais da dança conseguem uma melhor qualidade de vida associada ao seu corpo. 
 
 
2 “SOLTAR O CORPO E SEGUIR O RITMO” 
 

Não é de hoje que “soltar o corpo e seguir o ritmo” seduzem os seres humanos. A 
dança já foi a principal forma de expressão corporal. Os homens primitivos a utilizavam para 
celebrar o nascimento, a guerra e a morte. Eram rituais que ainda podem ser vistos nas 
pinturas rupestres das cavernas. “Na Grécia, a dança possuía o mesmo poder de sedução. 
Tanto é que muitos pensamentos a respeito do assunto atravessaram os séculos e chegaram às 
portas do terceiro milênio. Com a mesma força, leveza e afinação” (REIS, 2000, p.6). 

O cantor e compositor Arnaldo Antunes enfatiza na letra de sua música O Corpo: 
O corpo existe e pode ser pego. E em cada extremidade existe um dedo. O corpo existe 
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porque foi feito. O corpo tem alguém como recheio. Nota-se aí o valor atribuído ao corpo.  
A busca pela tonificação muscular, pela respiração e pelo fôlego corretos são 

alguns dos benefícios ofertados pela dança. Por outro lado, esforços repetitivos podem levar à 
exaustão muscular, repercutindo em lesões nas grandes articulações do corpo, como também 
impactar a saúde da ATM (Articulação Temporomandibular), levando a desgaste do complexo 
Cabeça da Mandíbula – Fossa Articular. Daí, resulta uma perturbação da relação posicional 12 
horas entre esse complexo ósseo, intermediado pelo coxim amortecedor do disco articular, 
que é fibrocartilaginoso e configura uma gonfose.  

Esse disco pode deslocar anteriormente com redução e sem redução, gerando um 
ruído de click ou crepitação. Uma apurada avaliação intraoral deve ser realizada, pois a 
patologia nesse local é uma fonte comum de dor orofacial. 
 
 
3 DESENVOLVIMENTO 

 
Nesta seção, discute-se a importância das Práticas Integrativas e Complementares 

da Saúde para os profissionais da dança, no sentido de se minimizarem os desgastes, as dores, 
entre outros incômodos, de que são acometidos.  Especialmente, o dentista é o profissional 
apto para proceder a uma avaliação das estruturas dentárias para qualquer possível fonte de 
dor. E, no caso dos dançarinos, é comum lesões não cariosas (LNC) e abfrações que são 
erosões ou desgastes no esmalte dental, na região entre a gengiva e o dente. Essas erosões 
podem ser ocasionadas por excesso de força não axial no dente, ou por apertamento dental ou 
ranger (BS e BV), ou por impacto de forças externas, como no caso da dança, onde há saltos e 
elevações do corpo em planos, gerando impacto na ATM (DTM) e no esmalte dental (LNC – 
abfrações).  

Essas patologias são diagnosticadas como DTM, Bruxismo, DOF, LNC, sendo 
que o dentista clínico deve estar atento à data da instalação do(s) evento(s) precipitador(es), 
ao caráter, à intensidade, à duração, à frequência, à localização, às remissões, às alterações no 
decorrer do tempo e aos fatores modificadores (incluindo aqueles que aliviam, agravam ou 
precipitam episódios individuais de dor) que devem ser registrados. Segundo Hunthey et al 
(1994), quando sintomas neurológicos estão presentes (por exemplo, adormecimento, 
distúrbios visuais, tonturas, vertigens, paralisia facial ou fraqueza), ou se há suspeita de 
disfunção do nervo craniano, é crítico que se elimine uma patologia intracraniana como causa. 
Lesões expansivas como tumor, hematoma e má formação arteriovenosa devem ser 
consideradas. 

Reinhel et al (2015) comentam que uma avaliação da região cervical é 
recomendada, pois há uma alta percentagem de diagnósticos de dor orofacial com queixa de 
dor no pescoço e nos ombros de quem faz exercícios em exaustão. É comum também 
encontrar dor referida nas estruturas orofaciais, originada como dor primária em estruturas 
cervicais. Os músculos cervicais ou grupos de músculos a serem avaliados são 
esternocleidomastoideo, suboccipital, paravertebral (escaleno), cervical profundo posterior e 
trapézio superior. 

Schiffmann et al (2014) sustentam que não é incomum a relação de disfunção 
temporomandibular (DTM) e sintomas otológicos (SO). A maioria dos casos acontece 
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embasada na proximidade anatômica e nas relações neuromusculares entre ATM e o ouvido. 
Segundo Tanus (2015), elas incluem a presença de ligamentos unindo o ouvido médio à ATM; 
a presença do forame timpânico na porção timpânica do osso temporal, constituindo um canal 
de comunicação entre o ouvido e a ATM; a conexão entre o músculo tensor do tímpano e o 
músculo tensor do véu palatino; a relação entre a função da tuba auditiva e atividade dos 
músculos mastigatórios e a estreita relação anatômica do nervo auriculotemporal com a 
cabeça da mandíbula e a cápsula da ATM.  

A etiopatogenia dos Pontos Gatilhos Musculares (PGM) ainda não foi totalmente 
esclarecida, mas algumas hipóteses têm sido propostas por Gerwin et al (2004), a saber: 

 
3.1 Teoria da Crise Energética. 

 
Provavelmente, os PGM são de etiologia multifatorial. A Teoria da Crise 

Energética parece ser, hipoteticamente, consistente. A unidade contrátil do músculo é o 
sarcômero. Os músculos estriados são constituídos de fibras musculares compostas de 
miofibrilas que consistem de uma cadeia de sarcômeros, conectados pela banda Z. Cada 
sarcômero é constituído por dois miofilamentos, a miosina e a actina, que interagem entre si, 
produzindo a força contrátil.  

Segundo a hipótese da crise energética, se houver depleção de ATP, os sarcômeros 
no PGM podem se contrair e não ter energia suficiente para o relaxamento. Por conseguinte, 
na isquemia e na hipóxia, pela contração contínua dos sarcômeros, há a precipitação da 
síntese e a liberação local de produtos bioquímicos algogênicos e substâncias inflamatórias 
que aumentam a nocicepção. Os níveis elevados dessas substâncias justificam a sensibilidade 
aumentada do PGM. 

Os PGMs parecem ser influenciados por fatores centrais descendentes, como o 
estresse. As respostas do sistema nervoso simpático aumentam a quantidade de catecolaminas 
(noradrenalina) circulantes, ampliando a atividade do PGM. 
 
3.2  Teoria do aumento da liberação da Acetilcolina na fenda sináptica e inefetividade 
da degradação pela acetilcolinesterase 
 

O PH ácido da fenda sináptica pode modular a placa motora por meio da inibição 
de acetilcolinesterase. Isso resultaria em um aumento de concentração de acetilcolina que 
conduziria à contração dos sarcômeros e formação das bandas tensas. Dessa forma, é possível 
que atividades eletromiográficas espontâneas ocorram no PGM, sem inputs do SNP. 
 
3.3- Tipos de Pontos-Gatilho 
 

Os pontos-gatilho podem ser classificados em três tipos: ativos, latentes e 
satélites. Os pontos-gatilho ativos produzem espontaneamente dor local e referida. Os pontos-
gatilhos latentes não causam dor espontânea, mas, diante da pressão digital, evocam dor local. 

Do ponto de vista clínico, os PGM ativos causam dor referida, que é reconhecida 
como uma dor familiar ou a própria queixa mencionada pelo paciente. Os PGMs são ativados 
por sobrecarga aguda, contraturas prolongadas, fadiga muscular, trauma direto, exposição ao 
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frio e infecções virais. 
Acredita-se que os PGMs se desenvolvem em músculos não habituados à carga; 

também, após esforços repetitivos de baixa intensidade ou posturas sustentadas, podem estar 
associados a odor visceral e outras disfunções. 
 
3.4- Bioquímica no PGM 
 

A compreensão da bioquímica na região do PGM pode auxiliar no entendimento 
fisiológico da sua etiologia e das estratégias de tratamento. 

Os baixos níveis de oxigênio levam à queda significativa do PH. Nos PGMs 
ativos, o PH pode ser abaixo de 5.0, suficiente para excitar os nociceptores musculares. Um 
PH baixo desregula a acetilcolinesterase e provoca a liberação de substâncias algógenas.  

Portanto a dança com movimentos estressantes, pode determinar sensibilização do 
sistema nervoso central e gerar dores crônicas, distúrbios de movimento (bruxismo), podendo 
impactar o sono. 

Como essa relação dor-sono não pode ser de valor preditivo, o dentista deve estar 
atento às variáveis psicoemocionais que são marcadamente importantes em indivíduos com 
dor crônica e em indivíduos com sono não reparador. O sono de má qualidade, ou não 
reparador traz sérios prejuízos à qualidade de vida do indivíduo, tais como: sonolência diurna, 
fadiga, irritabilidade, déficits cognitivos, baixa produtividade e maior risco de acidentes. 
Essas são consequências muito comuns em indivíduos que não “dormem bem”. 

Segundo Tanus (2015), um dos aspectos principais é a presença de fatores 
deletérios à integridade e a longevidade das estruturas ósseas, musculares e dentais. O 
bruxismo é um dos fatores envolvidos que se predispõe a desordens musculoesqueléticas, 
podendo causar hipersensibilidade dental e cefaleias que precisam de tratamentos, alterações 
biopsicossociais do bailarino, como lesões não cariosas (LNC). O bruxismo é uma atividade 
repetitiva da musculatura mastigatória, caracterizada por apertamento e ranger de dentes e/ou 
segurar ou empurrar a mandíbula, morder lábios, bochechas e apresenta duas manifestações 
circadianas. Pode ocorrer quando se está acordado (bruxismo em vigília – BV) ou durante o 
sono (bruxismo do sono – BS), cada um com características fisiopatológicas e tratamentos 
distintos. 

O bruxismo pode determinar impacto na estrutura do esmalte, levando ao 
aparecimento de facetas de desgaste, contribuir com aparecimento de lesões não cariosas 
(LNC) e abfrações que geram canaletas erosivas no colo dental. A finalidade da recuperação 
após um exercício reside em restaurar os músculos e o restante do corpo para a sua condição 
pré-exercício. 

A fim de se diminuírem os impactos musculoesqueletais e dentais, indica-se o uso 
de placa de silicone bucal nos treinos e no pré-aquecimento da apresentação artística. Também 
está indicado laserterapia que irá promover analgesia nos quadros dolorosos, aumentar a 
imunidade, diminuir patógenos locais. Outra ferramenta com grande resultado são aplicações 
tópicas, ingesta ou inalatórias de óleos essenciais que relaxam músculos, elevam índices 
imunológicos e equilibram hormônios, além de atuarem, diminuindo a ansiedade, a depressão 
e a insônia. Nessa direção, assim também agem os Florais de Bach e os florais quânticos. 
Outros dois valores agregados à prática integrativa são a homeopatia e a antroposofia que 
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requerem consultas com anamnese robusta, para se pontuar, corretamente, o princípio ativo 
que tem relação ambiente/doença/paciente. Instituir a prática da meditação é outra ferramenta 
que corrobora o EIXO II, elevando o anima do bailarino, pois traz a luz à consciência e o 
equilíbrio na atenção plena das emoções vividas. 

Vale elucidar que vinte e nove Práticas Integrativas e Complementares na Saúde 
foram liberadas pelo Ministério da Saúde e já estão incorporadas ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). O profissional da Odontologia deve ter sua área de atuação das PICS registrada em seu 
Conselho Regional. 

A extensão do uso dessas ferramentas das PICS soma-se às terapêuticas clínicas, e 
colaboram para diminuir o uso de alopatias, tarjas pretas que são necessárias no período 
agudo da doença. De outra forma, podem ser desmamadas com a introdução paralela dos 
recursos das PICS. 
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2 GRUPOS TEMÁTICOS – GTS 
 
 
 
2.1 GT1 – ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA DANÇA: 
TRANSVERSALIDADES 
 
 

 
A METACOGNIÇÃO E O LETRAMENTO EM DANÇA NA FORMAÇÃO 

DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
 

Márcia Campos Ferreira (PUCMinas)* 
Stela Maria Fernandes Marques (PUCMinas) ** 

 
 
RESUMO: Este artigo apresenta dados parciais de uma pesquisa-ação descritiva, de abordagem 
quanti-qualitativa, realizada em nível de doutorado, cujo objetivo foi compreender o processo de 
aprendizagem em dança de graduandos em Educação Física, participantes de um processo de 
letramento em dança. Trata-se de um estudo que se situa no campo da neuroeducação, um 
campo interdisciplinar que se nutre da neurociência, da psicologia e da educação para 
compreender processos cognitivos, metacognitivos e emocionais implicados em situações de 
ensino, com foco na formação docente inicial de professores de Educação Física. Entre a certeza 
de que “não sabem dançar” (perspectiva inicial identificada) e a habilidade de elaborar 
coreografias /escritas da dança complexas (perspectiva final revelada), neste manuscrito 
trazemos à luz as dimensões das aprendizagens experimentadas. O pano de fundo do estudo foi 
contrapor à ideia de que lacunas na formação docente seja a razão central que justifica a ausência 
do ensino da dança na Educação Física escolar.  
PALAVRAS-CHAVE: Metacognição; Formação docente; Educação Física, Dança, 
Neuroeducação  
 
 
ABSTRACT  
This article presents partial data from a descriptive action research, with a quanti-qualitative 
approach, carried out at the doctoral level, whose objective was to understand the dance learning 
process of Physical Education undergraduates participating in a dance literacy process. This 
study is located in the field of neuroeducation (GUERRA, 2011), an interdisciplinary field that 

 
* Doutora em Educação pela PUCMinas e pela Universidade de Lisboa/ Docente da graduação e da pós graduação 
em Educação Física da PUCMinas http://lattes.cnpq.br/5491096176610504 
**  Doutora em Educação pela University Newcastle of Upon Tyne e Docente de graduação em Pedagogia e do 
Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da PUCMinas http://lattes.cnpq.br/7281575262099939 
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draws on neuroscience, psychology and education to understand cognitive, metacognitive and 
emotional processes involved in teaching situations, with a focus on initial teacher training of 
Physical Education teachers. Between the certainty that they “don't know how to dance” (initial 
perspective identified) and the ability to elaborate complex dance choreographies/scripts (final 
perspective revealed), in this manuscript we bring to light the dimensions of the learning 
experience. The background of the study was to oppose the idea that gaps in teacher education 
are the central reason that justifies the absence of dance teaching in physical education at school.	
KEYWORDS: Metacognition; Teacher training; Physical Education, Dance, Neuroeducation 
 

INTRODUÇÃO 

Entendemos a dança importante dimensão da cultura e da linguagem a ser aprendida 
durante na experiência escolar. Na Base Nacional Curricular Comum BNCC (BRASIL, 2018), a 
dança é uma das seis temáticas da cultura corporal do movimento cujo ensino deve ser assegurado 
ao aluno na Educação Física escolar. Entretanto, há muito, estudos acadêmicos (MARQUES, 
2016; MILLER, 2007) denunciam que o ensino da dança tem sido conteúdo negligenciado nesta 
disciplina e que uma das razões centrais são as lacunas na formação de professores. 

Marques (2016) afirma que as escolas, assim como as universidades, tendem a adotar 
métodos de ensino tradicionais na dança e nas artes, e neste sentido, podem ser manter 
impermeáveis à dinâmica extremamente diversa do ambiente cultural e artístico do mundo 
contemporâneo. Ignoram a pluralidade das manifestações e as práticas das mais variadas 
linguagens artísticas que acontecem fora dela. 

Entretanto, por meio da literatura e de pesquisas na área (MARQUES, 2011, 2016), 
assim como da experiência prática de quem atua no campo da formação docente, sabemos, que, 
não raro, a dança é suprimida das experiências acadêmicas dos alunos no ensino fundamental de 
nosso país. Muitas são as dificuldades que assolam a educação brasileira: políticas públicas 
equivocadas, ineficiência na gestão das políticas educacionais, questões sociais maiores que as 
instituições educacionais relacionadas à cultura e violência sociais, recursos financeiros e 
estruturais escassos, fragilidades na formação de professores, etc.  

Sem desconsiderar a complexidade dos desafios, e a urgência da implementação de 
melhorias que requerem o campo da educação brasileira, pretendemos neste artigo contribuir 
para promover reflexões críticas sobre a formação docente em Educação Física, uma vez que 
lacunas são apontadas como uma das maiores razões pelas quais o ensino da dança tem estado 
ausente das escolas de ensino fundamental há muito tempo (PEREIRA; HUNGER, 2009).  

O objetivo geral da pesquisa-ação1 foi compreender o processo de aprendizagem em 
dança de graduandos de Educação Física, por meio dos conhecimentos metacognitivos que 
constituem as experiências vividas durante o seu processo de formação docente. 

Adotamos de Dils et al. (2020) a locução “dance literacy”, para nós "letramento em 
dança", porque assim como a autora, entendemos que processos iniciais de aprendizagem em 

 
1 Participaram da pesquisa-ação 27 acadêmicos de Educação Física (aqui indicados por letras iniciais de seus nomes 
reais), numa Universidade particular de Minas Gerais, na disciplina Introdução à Dança, com duração de um 
semestre letivo, agrupados em 10 períodos de análise. Estes sujeitos encontravam-se na faixa etária entre 19 a 38 
anos e confirmaram que as aprendizagens em dança foram negligenciadas também durante o seu período de ensino 
fundamental e médio. 
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dança podem desenvolver habilidades corporais, intelectuais e cognitivas amplas e 
interdependentes, sensibilidades e conhecimentos a serem aprendidos, assim como se aprende a 
ler e a escrever na escola. 

Neste artigo, QUE APRESENTAMOS NO 17º SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
DE CONCEPÇÕES CONTEMPORÂNEAS EM DANÇA, construímos nossas análises tendo 
como centro o conhecimento metacognitivo e as questões-problema identificadas, aspectos que 
foram permanentemente objeto, ponto de partida e de chegada, das intervenções no campo, 
sempre de modo compartilhado entre pesquisadoras e pesquisados. 

No esforço de dar a maior clareza e inteligibilidade aos dados que encontramos no 
campo, na pesquisa-ação descrevemos criticamente o processo de aprendizagem em dança por 
meio de “Fichas de Experiências”, referentes a 10 períodos de análise. Porém, neste artigo 
comentaremos apenas sobre o primeiro período de análise (quando prevalecia entre os 
graduandos a certeza de que “não sabiam dançar”) e depois saltaremos para os três últimos 
períodos de análise (quando os graduandos foram autores de escritas da dança (coreografias), ou 
seja, quando já demonstraram habilidades de criar suas próprias formas de dançar e comunicar 
pensamentos, emoções, memórias (BEAR et al, 2017; GUERRA, 2011).  

Apresentaremos parte das percepções metacognitivas (PORTILHO, 2011) dos 
graduandos e o tipo de experiência vivida em seu processo de aprendizagem experimental 
(KOLB, 1984; LIMA, 2007) durante seu letramento em dança, assim como aspectos que 
apareceram no estudo entre o diagnóstico inicial e final aplicado2.  

 

1 O CONHECIMENTO METACOGNITIVO SOBRE DANÇA: QUESTÕES - 
PROBLEMAS E INTERVENÇÕES COMPARTILHADAS   
 

A metacognição é a capacidade de manipular componentes do pensamento para atingir 
um objetivo específico, se refere à capacidade do indivíduo de compreender e manipular seu 
próprio processo cognitivo, significa a habilidade de pensar sobre o pensar. A metacognição é o 
saber sobre o saber (RIBEIRO, 2011).  

Construímos nossa interpretação dos fatos com base em três pontos fundamentais:  
  
a) As dimensões da aprendizagem (KOLB, 1984) - se como experiência concreta 

(baseada em sentimentos), como conceituação abstrata (baseada na elaboração de conceitos), 
como observação reflexiva (baseada na observação) e como experimentação ativa (baseada no 
fazer). 

b) Os níveis de conhecimento metacognitivo (RIBEIRO, 2011) – 1) nível declarativo/ 
saber sobre (ND) - consciência sobre o que aprendeu e quais as estratégias foram utilizadas; 2) 
nível executivo/ saber fazer (NE) - como determinada estratégia foi aplicada; 3) nível 

 
2 No campo da neuroeducação as aprendizagens são resultado da neuroplasticidade cerebral e modificação de 
comportamentos (GUERRA, 2011; BEAR et al, 2017). Como a pesquisa-ação cujos dados são apresentados neste 
artigo não contou com recursos imagem, ou outros equipamentos com capacidade para mensurar atividade cerebral 
do sujeitos em processo de aprendizagem, optamos por aplicar um questionário diagnóstico sobre dança (o que 
sabiam, experiências anteriores, interesses, aspectos conceituais, etc...) no início e no final do período pesquisado 
para captar indícios do que fora aprendido. 
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condicional/ modo de aplicar (NC) - quando e onde a experiência particular pode ser aplicada 
novamente. 

c) Os tipos de enfoque da motivação das aprendizagens (PORTILHO, 2011) - enfoque 
estratégico (EE) - intenção de obter os melhores resultados possíveis na sua aprendizagem / 
esforço para variar seus métodos de estudo e produção em dança 2) enfoque profundo (EP) – 
estabelecimento de relações significativas com o conteúdo, relacionando as novas ideias ao 
conhecimento que já adquirido; 3) enfoque superficial (ES) - intenção de apenas cumprir a tarefa, 
a atividade proposta é uma imposição externa de pouco interesse. 

 
As questões-problemas foram fundamentais para o estudo, porque em termos de 

método, as pesquisas-ação se desenvolvem pela intervenção dos sujeitos envolvidos (pesquisador 
e pesquisado), uma vez que estes assumem papel ativo e podem intervir em todas as fases da 
pesquisa. Neste método científico, o sujeito é partícipe de teorizações que partem do campo, ou 
objeto em estudo, e a ele se referem. Ser partícipe é também elaborar e apontar pontos-problema 
da realidade vivida, que sejam reconhecidos como importantes pelo próprio grupo participante 
(THIOLLENT, 2011).  

A pesquisa-ação pedagógica assume perspectiva ela própria “ser” o ato pedagógico 
e também ação que “cientificiza a prática educativa, a partir de princípios éticos que visualizam 
a contínua formação e emancipação de todos os sujeitos da prática” (SANTORO, 2005, p. 483).  

Neste sentido, as questões-problemas identificadas nos ajudaram a cientifizar a 
prática educativa pesquisada, o letramento em dança na formação inicial de professores de 
Educação Física. Segundo Meirieu (1998) a situação- problema é a questão que coloca o sujeito 
que aprende em ação, em interação ativa entre a realidade e seus projetos, interação que 
desestabiliza e reestabiliza as aprendizagens, graças às ações introduzidas pelo educador, suas 
representações sucessivas; e é nessa interação que se constrói, muitas vezes irracionalmente, a 
racionalidade. 
 
 
2 QUESTÕES-PROBLEMAS E INTERVENÇÕES – ANÁLISE QUALITATIVA 
 

O processo de aprendizagem foi organizado por “temas de movimento”, cujos 
conteúdos foram sendo introduzidos ao longo do processo, numa costura teórico-prática 
sinérgica, provocando os graduandos a terem a prática como pesquisa e o corpo como (VIEIRA, 
2016) e a desenvolver sua própria “técnica de dança livre”, como sugeriu Laban (SCIALOM, 
2016). A técnica é necessária à aquisição de experiência, mas para ser de “dança livre” deve estar 
necessariamente ligada à compreensão do conteúdo do movimento. Ou seja, dentro de conceitos 
específicos determinados e claros – e não de formas externas impostas de fora para dentro –, cada 
um pode criar e desenvolver sua própria maneira de dança (MARQUES, 2016, p. 280). Foi esta 
perspectiva labaniana de dança (LABAN, 1978; 1990), adotada no letramento em dança, como 
introdução dos graduandos ao estudo acadêmico da dança em sentido erudito, sistemático e 
metodológico.  

Significou um processo de formação professores capazes de se movimentar na 
técnica da dança livre em contraposição à formação de “repetidores” de passos prontos, como 
tende a acontecer em didáticas tradicionais de ensino da dança (MARQUES, 2016).   
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2.1 O início 
 

O primeiro período colocou em movimento a primeira situação-problema explicitada 
pelos graduandos: a certeza de que “não sabiam dançar”.  O objetivo inicial foi estimular os 
graduandos a voltarem sua atenção ao acionamento de sua própria estrutura corporal e às 
possibilidades de uma livre movimentação na dança (LABAN, 1978; MILLER, 2007), não olhar 
para o outro, mas para si, a desconstruir movimentos padronizados e descobrir movimentos não 
habituais.  

No diagnóstico inicial indicou que a experiência anterior dos graduandos com o 
ensino sistematizado em dança era restrita, o que de saída já apontou, sob nosso ponto de vista, 
uma das razões para o “estranhamento de si” na dança e a dificuldade de parte da turma em 
movimentar-se com liberdade. Vimos que em vários momentos os graduandos reproduziram 
movimentos amplamente veiculados em mídia (funk, forró,....), ao invés de realmente criarem 
movimentações autorais.  

Encontramos aqueles que valorizaram seus sentimentos para comentar sobre sua 
experiência de aprendizagem. Alguns se sentiram “presos”, a exemplo de D3. que afirmou: 
“Preciso me soltar mais” e completou dizendo que havia gostado da experiência “porque foi uma 
novidade na minha vida” e havia sido importante porque a ajudara a “descobrir movimentos 
corporais e saber me expressar com o corpo”. Afirmou que se sentira “aprendendo”, pois “sei 
pouco sobre dança”. Declarou que durante a aula nem sempre se sentira criadora de seus 
movimentos: “muitas vezes não sabia o que fazer e por isso copiava” de outros. Observamos que 
para D. a experiência deste dia foi percebida principalmente como uma experiência concreta 
(KOLB, 1984; LIMA, 2007), ou seja, marcada por seus sentimentos. Verificamos também que 
ela demonstrou acreditar que as dificuldades iniciais poderiam ser superadas e que se adaptaria 
ao processo de aprender a dançar. Entretanto, lembrou-se que seria necessário se “soltar mais” 
nas experiências seguintes.  

Outros ainda não sentiram confortáveis em dançar: “Não me sinto confortável 
dançando”, mas “gostei da parte que toda a turma dançou junto com a professora”, disse D., que 
considerou “importante conhecer sobre o seu corpo” e que “tudo é novidade para mim”. 
Demonstrou satisfação em dançar com liberdade: “achei legal o passo que criei”. 

Por outro lado, a fala de L. indicou que a sua experiência fora percebida 
conceitualmente (KOLB, 1984; LIMA, 2007): “foi uma atividade de inteiração e introdução 
básica de alguns movimentos da dança” e foi importante porque “além de rever conceitos de 
cinesiologia, relaxamos o corpo e ganhamos mais flexibilidade nos movimentos”. L. percebeu 
que o processo de criação é algo mais complexo dizendo: “apesar de seguir o ritmo da música é 
difícil criar um movimento”. 

Atuando na situação-problema tratamos de realçar deliberadamente, a grande 
diversidade das percepções, sentimentos e emoções que apareceram nas experiências do grupo. 
Reforçamos que, diante do desconhecido, o “estranhamento de si na dança” seja reconhecido 
como parte do processo de aprender. Instigamos que o processo de criação fosse percebido, não 
como “mágica”, mas como busca e (re)conhecimento das estratégias que cada um utiliza 
aprender e que deveriam e confiar mais em si. Problematizamos que a dificuldade de dançar de 

 
3 Neste artigo nomeamos os participantes da pesquisa apenas por uma letra para manter em reserva a identidade 
destes. 
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modo livre se relaciona a processos educacionais tradicionais que não estimulam a criatividade 
e à influência que recebemos de uma sociedade nos impõe padrões, entre eles padrões de 
movimentos de dança. Vimos que existe uma cultura latente no ambiente educacional que não 
incentivo aprendizagens criativas e libertadoras. 

A seguir, apresentamos a Ficha de Experiências do período 1 de análise: 
 

FICHA DE EXPERIÊNCIAS - PERÍODO 1 
 

TEMA: Noções sobre corpo (ossos, músculos, articulações) e livre movimentação do 
corpo na dança 
REFLEXÃO DOCENTE 
Para provocar um olhar mais atento à estrutura corporal (ossos, músculos, 
articulações) pedimos à turma que indicasse graduandos para servir de “modelo” para 
que visualizássemos nos corpos vivos articulações e músculos em movimento. Três 
graduandos foram “aclamados” pelos colegas. Eram fortes, musculosos, confirmando 
“possuir musculaturas volumosas” tende a ser “padrão estético” valorizado entre os 
graduandos de Educação Física. No sentido top-down (da cabeça para os pés) fomos 
nomeando e explorando movimentos possíveis das articulações. Os “corpos-modelo” 
foram explorando movimentações específicas e se somando aos movimentos das 
articulações anteriores já experimentadas, criando cada vez mais movimentos, que 
envolviam várias partes do corpo. Logo após, a dinâmica foi experimentada por todos 
da turma.  
Instigamos a livre percepção do corpo em movimento, propusemos a todos que 
experimentassem uma sequência com movimentos de alongamentos, de grandes 
grupos musculares (principalmente a cadeia posterior), mobilização de coluna, 
estabilidade de centro, etc (esquema corporal de Laban). Certos graduandos disseram 
que se sentiam mais soltos, menos duros, com calor, etc. Em seguida experimentamos 
movimentos da dança afro brasileira com objetivo de inserir os graduandos no 
movimento da dança, desenvolver repertórios, conhecer pelo corpo as características 
da dança afro.  A turma foi separada, aleatoriamente, em pequenos grupos com três 
ou quarto graduandos para criar uma pequena célula de movimentos. Percebemos que 
muitos não conseguiram se concentrar no trabalho corporal ou tiveram dificuldade de 
criar movimentos a partir de seus repertórios próprios. Ficavam mais atentos aos 
movimentos de outros, muitas vezes riram dos outros (e também de si). Alguns se 
comportaram de modo debochado e pejorativo, outros demonstraram felicidade, 
prazer e se doaram às atividades. Em círculos abrimos para discussão e surgiram 
comentários: “eu não tenho coordenação”, “foi muito bom porque fiz movimentos que 
nunca tinha pensado em fazer”, “é difícil memorizar a sequência”, “gostei muito, a 
aula vai servir para descontrair e tirar tensões”, demonstrando que as emoções que os 
graduandos sentem nas atividades de aprender em aula podem ser positivas, negativas 
ou indiferentes.  
 
 
QUESTÕES - PROBLEMAS 
IDENTIFICADAS 

1. “Estranhamento” de si na dança; 
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2. Dificuldade em movimentar-se com 
liberdade e dançar utilizando 
repertórios próprios. 
 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 
2.2 O final 
 

Durante os três últimos períodos de análise, os graduandos estiveram às voltas com 
escolher temas e elaborar coreografias, uma escrita mais longa: as composições coreográficas, 
texto este que para ser produzido pelos graduandos precisaria ser nutrido das aprendizagens 
anteriores. 

A esta altura o grupo já havia experimentado vários conteúdos específicos da dança 
(desenvolvimento de: repertório gestual, noções de espaço, ritmo, habilidades de criação e de 
interpretação em dança...) e elaborado composições criativas, tiras coreográficas mais curtas.  

Utilizamos o modelo didático-democrático de composições coreográficas de 
Butterworth (2004), que nos ofereceu referências teóricas e práticas fundamentais desenvolver 
coreografias de modo compartilhado, sem a figura de um coreógrafo que cria a coreografia a ser 
reproduzida por bailarinos. Neste modelo todos criam e dançam suas criações. Este processo 
criativo foi revelando o que os graduandos aprenderam, ou não, e ainda que habilidades 
(PORTILHO,2011) haviam desenvolvido durante o letramento em dança. Foi um momento 
marcado por intenso trânsito entre teoria e prática, de resgate de memórias (GUERRA, 2011) 
sobre as aprendizagens e dificuldades experimentadas.  

Foi possível acompanhar a motivações e as emoções (BEAR et al, 2017) que 
impulsionaram e /ou paralisaram as produções dos graduandos. A docente-pesquisadora 
aprofundou a sua distância dos subgrupos para que não transferissem para ela a expectativa de 
uma liderança criativa, e realmente experimentassem uma autonomia nas suas escolhas e 
decisões sobre a escrita que estavam a elaborar. Muito mais que resolver as dificuldades de cada 
subgrupo, a ação da docente-pesquisadora foi de instigar autonomia criativa dos graduandos, 
visto que a aprendizagem é um fenômeno individual e privado, que obedece à circunstâncias 
históricas de cada aprendiz (COSENZA; GUERRA, 2011). Este foi um grande desafio para nossa 
intervenção no campo: estimular a rotina coletiva, sem perder de vista as demandas individuais 
(GUERRA,2011).  

A escolha do tema que seria objeto da composição coreográfica constituiu questão-
problema radical. Percebemos que alguns graduandos não estavam atentos ao processo de 
investigação sobre o possível tema, mas, ao contrário, estavam a se ocupar do “produto” 
(pensando: como se vestiriam, entrariam e sairiam da cena, que músicas utilizariam). Pareceu-
nos que de certo modo, estavam reproduzindo o que acontece, muitas vezes, com a dança na 
escola: não se valoriza o processo criativo da dança em detrimento de uma quase que exclusiva 
valorização do produto coreográfico que será apresentado ao público. Não entenderam que, antes 
de chegarem ao produto coreográfico em si, deveriam nutrir o processo de criação coletiva com 
informações sobre o tema. Como pesquisadoras-docente intervimos: colocamos questões de 
reflexão, apoiamos as discussões e nos afastamos novamente. Não queríamos, nem deveríamos, 
interferir diretamente na escolha do tema, pois os subgrupos deveriam chegar ao tema por meio 
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das reflexões e discussões coletivas. Em determinados momentos percebemos a necessidade de 
“desestabilizar” as certezas de certos grupos que pareciam colocar tudo como pronto, não 
experimentando com a devida calma e dedicação possibilidades criativas que surgiam no 
coletivo. Havia certa recusa em aceitar novas ideias, fruto do esforço diferenciado de alguns 
graduandos ou por explícito autoritarismo de algumas lideranças, que impediam a livre expressão 
de todos, essencial neste tipo de trabalho. 

Acreditamos que uma perspectiva não tradicional de ensino da dança (MARQUES, 
2008;2016), a que se contrapõe a submeter os dançarinos aprendizes a repetirem de repertórios 
prontos, pode contribuir mais efetivamente para a formação de professores criativos e melhor 
preparados para o desenvolver a dança em sua atuação profissional futura (MILLER, 2007). 
Neste sentido, o letramento em dança se fez por meio de ação pedagógica flexível, organizada 
de forma a demonstrar o aspecto didático processual e criativo como valores essenciais na 
aprendizagem da dança (BUTTERWORTH, 2004). Dominar a escrita da dança para o futuro 
professor de Educação Física, não foi uma experiência apenas de instrução e formação deste 
profissional, mas também a consolidação de várias habilidades teórico-práticas adquiridas: 
pensar com o corpo, expressar memórias e emoções por meio da dança, ser capaz de se 
reconhecer como sujeito que “sabe dançar”, entre outras.  

Os níveis metacognitivos (PORTILHO, 2011), assim como as estratégias utilizadas 
pelos graduandos nos períodos pesquisados mostram-nos esta diversidade.  

O graduando K. expressou-se em nível metacognitivo declarativos (KOLB, 1984; 
LIMA 2007), indicando que o enfoque havia sido estratégico (PORTILHO, 2011) o tipo de 
motivação que adotara para aprender a dança naqueles períodos. Informou que, para ele tinha 
sido interessante “relacionar o tema com uma coreografia” a ser elaborada e que nestes 
laboratórios de movimentos iniciais ele começava a ser perceber “comunicando através da 
dança”. Demonstrando estabelecer de relações significativas com, foi capaz de relacionar as 
novas ideias relativas ao conteúdo em pauta - a composição coreográfica-, ao conhecimento que 
já havia adquirido anteriormente. Comentou sobre sua habilidade em criar movimentos 
(experiência já vivida anteriormente), agora atrelada ao contexto da composição coreográfica 
dizendo: “participei da criação da coreografia”.  

V., de outro subgrupo, em nível metacognitivo executivo demonstrou clareza ao se 
referir sobre como vinha desenvolvendo suas aprendizagens. Comentou que estava conseguindo 
“incorporar” à composição coreográfica os movimentos cotidianos que a história-tema criada 
sugeria (LABAN, 1978). Percebia a cadência necessária do esforço diário para o sucesso da 
atividade pedagógica dizendo: “a cada dia fazemos novos passos e aprendemos mais” e 
“alcançamos a meta estabelecida pelo grupo”. Identificamos que empenhava enfoque motivado 
nas atividades de aprendizagem, dizendo que considerava o período “ótimo, pois evoluímos na 
coreografia”. 

O posicionamento de outra graduanda, do mesmo grupo de V., não nos deixou 
dúvidas sobre não linearidade de processos de aprendizagem, em especial quando se lida com 
processos criativos coletivos. I.P. percebeu de modo bastante diferente aquele período. Em nível 
executivo de conhecimento metacognitivo afirmou que a estratégia de aprendizagem que ela e 
seu grupo estavam operando não estava funcionando bem. Disse que o período 9 “não andava 
muito produtivo” e que perceberam que “era preciso focar mais na conclusão da coreografia” e 
que por causa disto “não estavam conseguindo evoluir” na escrita coreográfica. Nos pareceu que 
o enfoque da motivação para a aprendizagem desta graduanda, endossada pelos demais 
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integrantes do seu grupo, estava em queda e tendendo ao superficial. Pareceram pressionados 
pelo tempo e pela metodologia de aprendizagem que estavam inseridos, numa aparente intenção 
de apenas cumprir a tarefa, tomando a atividade proposta como uma imposição externa e pouco 
interessante ao grupo. Disseram: “não foi possível criar”, “não surgiu nada novo” e ainda mais 
“não interpretamos o que já havíamos criado”. O grupo não evoluía bem. 

 
2.3 Flashes do que aprendemos  

 
Temos plena consciência de que, por mais minuciosa que possa ser nossa descrição, 

as experiências vividas no campo vão muito além do que a linguagem escrita deste artigo é capaz 
de registrar. Com humildade acadêmica, aqui apresentamos flashes do que aprendemos com o 
campo, pequenas partes da complexidade da realidade pesquisada.  

Identificamos posicionamentos bastante distintos, e até antagônicos, entre os grupos, 
e entre os graduandos individualmente, coabitando no mesmo contexto de aprendizagem. 
Compreendemos que estas distinções não significavam o sucesso ou o insucesso das 
experiências, nem condutas definitivamente “certas ou erradas” por parte dos graduandos. Na 
verdade, reconhecemos nestas não linearidades, as marcas individuais, os estilos e as estratégias 
pessoais e coletivas dos aprendizes (COSENZA; GUERRA, 2011; KOLB, 1984, PORTILHO, 
2011). 

Ao concluir as análises, verificamos que os percursos são heterogêneos e instáveis, 
como cremos que assim seja em outros contextos educacionais. As interações entre os sujeitos, 
com o ambiente formativo da universidade e o conhecimento ali tratado, foram regidas por forças 
situacionais contextualizadas, constituídas no cotidiano das práticas, num movimento contínuo e 
experimental, carregado de avanços, recuos, estagnações. 

O letramento em dança foi perpassado por transações integradas e constantes entre o 
indivíduo e o meio, de acordo com os modos predominantes pelos quais os graduandos lidaram 
questões- problema nas quais estiveram inseridos. As distintas estratégias que utilizaram 
confirmaram que a aprendizagem é um processo holístico de adaptação humana, social e 
psicológica ao meio, que não pode ser considerado isoladamente de outros aspectos da vida 
humana (KOLB, 1984): as relações sociais, culturais, educativas que coletivamente 
compartilhadas entre docentes e discentes. 

Portanto, identificamos que os graduandos perceberam que aprender é um 
movimento adaptativo dinâmico de busca de solução dos problemas que vão aparecendo nas 
experiências de aprendizagem. Confrontados pela necessidade de aprender, os graduandos 
buscaram adaptar-se contexto acadêmico e a resolver os conflitos que surgiram (GUERRA, 
2011). As experiências de aprendizagem não foram percebidas da mesma maneira pelos 
graduandos, e nem sempre da mesma maneira pelo mesmo graduando. Os sujeitos transitaram 
dinamicamente entre várias formas de conduzir seu processo de aprendizagem. Ora valorizam o 
que sentiam, ou o que compreendiam conceitualmente, ou suas reflexões críticas, ou suas 
habilidades práticas. 

Entendemos que a visão e os comportamentos dos graduandos sobre aprender a 
dançar foram sendo modificados, sugerindo que seus sistemas neurais foram modificados pela 
neuroplasticidade (BEAR et al, 2015) pelo significado da emoções que marcaram suas 
experiências, tanto teóricas quanto práticas, na dança.  
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A Teoria de Aprendizagem Experimental de Kolb (1984) – TAE nos ajudou a 
compreender que alguns graduandos perceberam a experiência na perspectiva da experiência 
concreta, quando refletiram sobre o que aprenderam colocando em primeiro plano o que sentiram 
ao aprender. Outros se posicionam na perspectiva da conceituação abstrata, valorizando ideias e 
conceitos para expressar sua aprendizagem. Alguns mostraram uma tendência à observação 
reflexiva, atribuindo significado e mencionando vários ângulos de entendimento sobre o que 
experimentou e aprendeu. Encontramos ainda aqueles que disseram aprender valorizando suas 
habilidades adquiridas por meio do fazer prático, ou seja, apontando a experimentação ativa 
como perspectiva foco do que aprendeu. 

Para complementar as análises qualitativas apresentamos uma leitura estatística dos 
dados em dois sentidos. Cruzamos os níveis de conhecimento metacognitivo com as suas 
percepções sobre o desenvolvimento de: repertório gestual, noções de ritmo, noções de espaço, 
habilidade de criação e habilidade de interpretação de movimentos de dança, considerando os 10 
períodos de análise pesquisados. Construímos esta análise classificando as respostas dos 
graduando pelo nível de conhecimento metacognitivo que expressaram ao refletir, ou sejam, 
resgatar e memória do que sabia sobe o que aprenderam durante o seu processo de letramento 
em dança. 

 
2.4 Os Níveis de conhecimento metacognitivo relacionados aos conteúdos e habilidades em 
dança  

 
Na sessão anterior analisamos qualitativamente como aconteceu seu processo de 

aprendizagem, triangulando o conteúdo das Fichas de Experiências durante os dez períodos 
pesquisados, o conteúdo do Diário de Bordo, o conteúdo do Registro Discente e as imagens do 
banco imagético desta pesquisa. Procuramos compreender como os graduandos perceberam suas 
experiências: se valorizaram os sentimentos, a observação reflexiva, o fazer ou a elaboração 
conceitual (KOLB, 1984).  

Aqui apresentamos o Quadro Geral dos Níveis de Metacognição que demonstra esta 
análise estatística.  

 
GRÁFICO 1- NÍVEIS DE METACOGNIÇÃO 
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Vimos que o conhecimento metacognitivo é a expressão do que sabemos sobre o que 
aprendemos, que se dá por meio da reflexão dos sujeitos (PORTILHO, 2011; RIBEIRO, 2011). 
Depende, portanto, de atributos pessoais, do estilos e estratégias cognitivas. Esta pesquisa-ação 
nos permitiu compreender que os níveis de consciência dos graduandos estavam refletido no 
conhecimento metacognitivo que explicitam.  

Os níveis de consciência também se mostraram variável. Ou seja, vimos que o sujeito 
pode variar o nível de consciência que apresenta sobre como empreende seu processo de 
aprendizagem. A variação aconteceu não só em relação ao tempo de desenvolvimento da 
pesquisa, mas também de sujeito para sujeito. Cada graduando, ao evocar sua memória e 
apresentar suas reflexões sobre o que aprendeu em cada período, o fez transitando entre níveis 
diferentes de consciência. Entendemos que esta variabilidade aconteceu porque os graduandos 
estabeleceram estratégias diversas para resolver as questões-problema que surgiram.  

Em determinados momentos o que prevaleceu foi o nível declarativo (ND), ou seja, 
aquele pautado na consciência sobre o que aprendeu e quais as estratégias foram utilizadas pelo 
graduando. Em outros momentos, sobressaiu o nível executivo (NE), quando o graduando deu 
ênfase ao seu conhecimento sobre como determinada estratégia fora aplicada por ele. 
Encontramos ainda respostas que indicaram a prevalência entre os graduandos do nível 
condicional (NC) do conhecimento metacognitivo, uma vez que certos graduandos expressaram 
o que aprenderam sobre quando e onde aquela experiência particular aprendida poderia ser 
aplicada novamente (PORTILHO, 2011).   

 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao examinar as percepções iniciais e finais dos graduandos sobre “saber dançar” (ou 
não) verificamos que foi possível desconstruir a ampla “certeza de não sabiam dançar”, 
acreditando que a dança era uma prática impossível para quem não demonstrasse habilidades 
cognitivas, corporais e técnicas para tal atividade.  Neste lugar, foi possível reconstruir uma 
perspectiva confiante de que aprenderam a dançar. Foram capazes de ampliar conceitos teórico-
práticos sobre dança. Inicialmente demonstraram comportamentos e enfoques de aprendizagem 
referenciados, prioritariamente, no senso comum (PEREIRA e HUNGER, 2009). 
Posteriormente, já assumiram a perspectiva de dançar como uma prática possível a todos a partir 
de seus próprios repertórios e vocabulários de movimentos.  

Por um lado, os graduandos tenderam a se manter abertos a aprender e demonstraram 
visões positivas sobre a dança (liberdade, diversão, relaxamento). Por outro lado, os 
conhecimentos metacognitivos revelaram certas tensões perpassando estas atividades como: 
estranhamento de seus próprios movimentos, dificuldades em se movimentar com liberdade, 
constrangimentos diante do olhar crítico e pouco acolhedor do grupo de colegas, de sentirem uma 
necessidade de copiar movimentos criados por outras pessoas.  

Foi interessante concluir que mesmo diante de distintos níveis metacognitivo e de 
enfoques para aprender dos graduandos verificamos a perspectiva inicial desinformada sobre o 
que era saber, ou não saber, dançar, foi reconstruída numa perspectiva final mais positiva, 
democrática quando afirmaram: “Todos somos capazes de dançar”, e ainda outra perspectiva 
mais livre e criativa quando disseram: “Tenho liberdade para me expressar e com as aulas foi 
possível incrementar minha criatividade e habilidades”.  
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Portanto, a compreensão do processo de letramento em dança na graduação em 
Educação Física, sob nosso ponto de vista, sugere que as aprendizagens iniciais em nível superior 
podem sim contribuir para revisão e criação de novas práticas de ensino e aprendizagem da dança, 
com potencial para reduzir a ausência da dança na Educação Física escolar, hoje negligenciada, 
na futura atuação de professores desta disciplina. 

 
 

REFERÊNCIAS 

ANGUERA, M Teresa; CAMERINO, Oleguer; CASTAÑER, Marta; ALGARRA, Pedro S. 
Mixed methods en la investigación de la actividad física y el deporte. Revista de Psicología 
del Deporte, v. 23, n. 1, p. 123-130, 2014.  

BEAR, Mark F. Neurociências desvendando o sistema nervoso. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 
2017. Ebook. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Secretaria Executiva. Base 
nacional comum curricular. Resolução n. 4, de 17 de dezembro de 2018. Institui a Base 
Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da 
Educação Básica [...]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2018. 

BUTTERWORTH, J.  Teaching choreography in higher education: a process continuum model. 
Research in Dance Education, v. 5, n. 1, p. 45-67, Apr. 2004. 

COSENZA, Ramon M., GUERRA, Leonor. Neurociência e educação: como o cérebro 
aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011. Ebook. 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. São Paulo: 
Artmed, 2010. 

DILS, A. et al. Accelerated motion: towards a new dance literacy in America. [S. l.]: 
Accelerated motion, 2014. Disponível em: http://acceleratedmotion.org. Acesso em: 27 jan. 
2020. 

GOLDENBERG, Miriam. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. 14. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2015. 

GUERRA, Leonor Bezerra. O diálogo entre a neurociência e a educação: euforia aos desafios e 
possibilidades. Revista Interlocução, Belo Horizonte, v. 4, p. 3-12, 2011. 

KOLB, D. A. Experiential learning: experience as the source of learning and development. 
Nova Jersey: Prentice Hall, 1984. 

LABAN, R. Dança educativa moderna. Tradução de M. d. Campos. São Paulo: Ícone, 1990. 

LABAN, R. O domínio do movimento. São Paulo. Summus. 1978 



97 
 

 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 
 

LIMA, A. I. A. O. Estilos de aprendizagem segundo os postulados de David Kolb: uma 
experiência no curso de odontologia da UNOESTE. 2007. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007. 

MARQUES, I.  Ensino de dança hoje: textos e contextos. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

MARQUES, I.  Revisitando a dança educativa moderna de Rudolf Laban. Sala Preta, São 
Paulo, v. 16, n. 2, p. 1-6, 2016. 

MEIRIEU, Philippe. Aprender....sim, mas como? Tradução de Vanise Pereira Dresch; 
consultoria de Maria da Graça Souza Horn e Heloisa Schaan Solassi. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 1988. 

MILLER, J. A escuta do corpo: sistematização da técnica Klauss Vianna. 2. ed. São Paulo: 
Summus, 2007. 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 4. ed. Lisboa: Sulina, 2011. 

NEUROCIÊNCIA e educação. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 13 jun. 2016. 1 vídeo 
(24 min). Publicado por UFV. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=zpC0bldPx0k. Acesso em: 29 maio 2018. 

PEREIRA, Mariana Lobato; HUNGER, Dagmar Aparecida Cynthia França. Limites do ensino 
de dança na formação do professor de educação física. Motriz, Rio Claro, v. 15, n. 4, p.768-
780, out./dez. 2009. 

PORTILHO, Evelise. Como se aprende? estratégias, estilos e metacognição. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Wak, 2011. 

RIBEIRO, Célia. Metacognição: um apoio ao processo de aprendizagem. Psicologia: reflexão e 
crítica, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 109-116, 2003.  

SANTORO, M. A. F. Pedagogia da pesquisa-ação. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 
3, p. 483-502, set./dez. 2005. 

SCIALOM, Melina. Laban plural: arte do movimento, pesquisa e genealogia da práxis de 
Rudolf Laban no Brasil. Editora Summus, 2017. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 14. ed. aum. São Paulo: Cortez, 2011. 

TRIPP, D. Educação e pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005. 

VIEIRA, A. P. Dramaturgias.... do corpo dançante. Cadernos do GIPE-CIT, Salvador, ano 
20, n. 37, dez. 2016. 

 



98 
 

 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena 

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 
 

DANÇA DE SALÃO: UMA PERSPECTIVA DE QUALIDADE DE VIDA 
DO IDOSO 

 
Fernanda Lúcia Ferreira da Silva Hossain El-Awar* 

 Márcia Campos Ferreira ** 
 
 

RESUMO: O aumento da expectativa de vida traz consigo o crescimento da população de 
idosos no Brasil e em todo o mundo. Visto que os efeitos deletérios do envelhecimento podem 
afetar o organismo como um todo, a prática regular de exercícios físicos mostra-se uma 
importante estratégia para prevenção de doenças e promoção da saúde. Levando-se em 
consideração que o idoso preenche um dos perfis de pessoas com maiores índices de 
sedentarismo, depressão, ansiedade, doenças crônicas e degenerativas, este trabalho propõe a 
prática de exercício físico por meio da Dança de Salão, de forma a promover processos 
adaptativos funcionais e melhoria na qualidade de vida como um todo durante o processo de 
envelhecimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança de Salão, Envelhecimento, Qualidade de vida, Educação Física.  
 
 
ABSTRACT: The increase in life expectancy brings with it the growth of the elderly 
population in Brazil and around the world. Since the deleterious effects of aging can affect the 
body as a whole, regular physical exercise is an important strategy for disease prevention and 
health promotion. Taking into account that the elderly fulfills one of the profiles of people with 
higher rates of sedentary lifestyle, depression, anxiety, chronic and degenerative diseases, this 
work proposes the practice of physical exercise through Ballroom Dance, in order to promote 
adaptive processes functional and improved quality of life as a whole during the aging process. 
KEYS WORDS: Ballroom Dancing, Aging, Quality of life, Physical Education. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A melhora da expectativa de vida vem influenciando o atual perfil da população 
brasileira, cuja característica, é o aumento da população de idosos. Embora o envelhecimento 
humano seja acometido por diversos efeitos deletérios, várias áreas da saúde, sobretudo a 
Educação Física, mostram através de consistentes publicações científicas que é possível 
envelhecer com saúde, sendo esta, uma realidade na vida de muitas pessoas. Entre as alterações 
advindas do envelhecimento pode-se citar diminuição da massa muscular, perda da densidade 
óssea, acometimento de doenças crônicas e degenerativas, redução da mobilidade, flexibilidade 
e do equilíbrio. 

A evolução da indústria de tecnologia apresenta-se como um dos fatores para o 
aumento da prevalência do sedentarismo (por trazer maior comodidade à vida humana), 
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doenças ligadas à síndrome metabólica, e desordens psicológicas como ansiedade, depressão e 
estresse. Exposto esse cenário, o exercício físico mostra-se cada vez mais necessário na rotina 
de toda a população; visto que, o exercício físico é uma estratégia não farmacológica de 
intervenção para a saúde pública.   

Entende-se como atividade física como qualquer movimento corporal que resulta 
em gasto energético maior do que os níveis de repouso; enquanto que o exercício físico é 
considerado como toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva com objetivo de 
aumentar ou manter os níveis de aptidão física (CASPERSEN et al., 1985 citado por MACIEL, 
2010).  

Praticar exercício físico é um importante fator ainda, para a neurogênese e 
consequentemente para a neuroplasticidade. Neves e Silva (2019, p. 159) reforçam que “a 
prática regular de exercícios físicos promove inúmeros benefícios à saúde de nosso corpo e para 
as funções cognitivas de nosso cérebro”. É capaz de gerar a vascularização do cérebro, fazendo 
com que haja estímulo de sua plasticidade; e ainda melhora a memória, o aprendizado, traz 
sensação de bem estar e prazer reduz a ansiedade e a depressão e aumenta a disposição. 

Portanto, ao longo deste trabalho será discutido o fenômeno da Dança de Salão, e 
como ela pode ser capaz de promover qualidade de vida e manutenção da saúde na fase do 
envelhecimento. Destacando que, além desta modalidade de dança influenciar positivamente 
no viés neurológico, ela atua também na melhora das capacidades físicas, psíquico-emocionais 
e sociais. 

Este trabalho justifica-se pela importância da temática em questão, considerando 
que em um futuro breve maior parte da população será composta por pessoas idosas, sendo 
necessário voltar a atenção para esse público, atestando estratégias para promover a saúde como 
a prática da Dança de Salão. Este estudo foi realizado a partir de uma revisão de literatura, tendo 
como instrumentos de pesquisa o Portal Capes e a Biblioteca Virtual PUC Minas. 

O primeiro momento deste trabalho abordará sobre a manifestação social e cultural 
da Dança de Salão. Em seguida, serão analisados os efeitos deletérios do envelhecimento. A 
partir disso, a discussão seguirá para a relação entre a funcionalidade do idoso e a prática de 
exercício físico, seguindo assim, para a relação da neuroplasticidade, aprendizagem e o 
exercício físico. Este estudo finalizará a partir de alguns pontos do envelhecimento do sistema 
nervoso, e assim serão abordadas algumas reflexões a respeito da Dança de Salão como 
estratégia de qualidade de vida e saúde do idoso. 

 
 

1 DANÇA DE SALÃO: UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL 
 

A dança pode ser considerada uma das artes mais complexas e remotas da 
humanidade. Há milhares de anos surgiram os primeiros registros de movimentos do corpo 
(antes mesmo da comunicação linguística), hoje denominados de expressões corporais. A partir 
desse momento a dança ligou-se intimamente aos aspectos sociais, religiosos e culturais do ser 
humano (SANTOS; CAMARGO, 2018). De alguma forma, povos de todas as épocas e lugares 
dançaram: seja para festejar (casamento, nascimento etc.), reverenciar ou invocar deuses, 
expressar amor ou revolta, preparar para batalhas dentre outros. 

O aparecimento da Dança de Salão ou dança a dois, ocorreu na Europa no período 
do Renascimento (NUNES; NASCIMENTO, 2020). Estes autores citam Ried (2003) 
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ressaltando que durante a Idade Média e o Renascimento, a dança surgiu como atividade social, 
sendo que, as classes nobres praticavam as danças de corte, e as classes menos abastadas 
apropriavam-se das danças folclóricas. 

Segundo Nunes e Nascimento (2020) a primeira dança a dois a chegar ao Brasil foi 
a Valsa, por volta de 1837; enquanto que a dança de origem brasileira foi o Maxixe, datando 
1870. A partir desta última modalidade mencionada, surgiu o Samba, do qual se popularizou 
nos salões de dança em 1930. 

Atualmente, várias são as modalidades de Dança de Salão praticadas no Brasil. Se 
classifica além de dança a dois, como danças populares e como dança social. 
 

Nos dias de hoje, temos inúmeras danças que são praticadas nos salões pelo 
Brasil: samba, forró, bolero, tango, valsa, zouk, bachata, salsa, cha-cha-cha, 
sertanejo e soltinho são apenas alguns exemplos. A dança de salão se enquadra 
tanto na categoria de danças populares pelo fato de se originar “de causas 
sociais, políticas ou acontecimentos destacados do momento”, como também 
pode ser chamada de dança social, pelo fato de poder “ser praticada com 
objetivos claros de socialização e diversão por casais, propiciando o 
estreitamento de relações sociais, de romance e amizade, dentre outras” 
(PERNA, 2005, p. 10 citado por NUNES; NASCIMENTO, 2020 p. 6).  
 

Entretanto, é observado na literatura que a autora Zamoner (2005) diferencia o 
termo Dança de Salão de dança social, tal diferença pode ser conferida na citação de Nunes e 
Nascimento (2020, p. 6): “a dança social, ocorre de maneira despretensiosa, sem interesse 
histórico, geográfico e muito menos técnico, atendendo a uma finalidade exclusivamente social, 
recreativa. Já a dança de salão, preserva a origem histórica e geográfica, que preserva as 
características técnicas, trata-se de uma arte”. 
 
 
2 EFEITOS DELETÉRIOS OCASIONADOS PELO ENVELHECIMENTO 
 

Considerando que o envelhecimento é um processo inevitável, complexo e variável 
da vida humana, o seu estudo requer uma interdisciplinaridade e atenção específica, para que 
assim haja uma análise efetiva e o adequado meio de intervenção, conforme a demanda. 
Segundo Maciel (2010) o envelhecimento é caracterizado por diversas alterações orgânicas, 
como a perda de massa muscular, redução do equilíbrio e da mobilidade, das capacidades físico-
fisiológicas e ainda modificações psíquico-neurológicas (sendo que, essa última torna o idoso 
suscetível ao quadro de depressão). 

 
Segundo Shumway-Cook e Woollacott (2003), há duas linhas teóricas 
principais que investigam o envelhecimento, uma, considerando os aspectos 
primários, e a outra os secundários. A primeira está relacionada às 
características genéticas e à deteriorização do sistema nervoso; a segunda 
avalia a influência dos danos causados por fatores ambientais, como a 
radiação, a poluição, o estilo de vida, dentre outros. O envelhecimento como 
fenômeno complexo requer uma inter-relação entre os diversos componentes 
associados (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003 citado por 
MACIEL, 2010, p.1024). 
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Os efeitos deletérios advindos do envelhecimento podem ser reduzidos caso o idoso 

mantém-se ativo fisicamente de forma regular. Logo, a prática de exercício físico é um 
importante fator para prevenção das doenças crônicas e degenerativas como diabetes, doenças 
cardiovasculares, AVE etc (MARQUEZ et al., 2019). Essas alterações podem ser observadas a 
níveis antropométricos, muscular, pulmonar, neural e cardiovascular, das quais impactam 
diretamente nas capacidades coordenativas. Maciel (2010) levanta as alterações advindas do 
envelhecimento a partir da tabela de Matsudo (1996), como pode ser analisado a seguir:  
 

QUADRO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: Maciel (2010, p. 1025) 

 
Apesar de tais efeitos deletérios, os resultados de pesquisas tendo como objeto de 

estudo o aumento da expectativa de vida da população mostram-se animadores, visto que, o 
senso coletivo de envelhecer de forma saudável está potencialmente sendo conscientizado cada 
vez mais. Um dos caminhos é a prática regular de exercício físico, do qual promove melhorias 
da composição corporal; redução de dores articulares; estímulo do aumento da densidade 
mineral óssea; diminuição da sarcopenia (considerando o processo de hipertrofia muscular 
decorrente do exercício); melhora da utilização da glicose; melhora do perfil lipídico; aumento 
da capacidade aeróbia; melhora da força e flexibilidade; benefícios a nível psicossocial como 
prevenção e tratamento da depressão, aumento da autoconfiança e da autoestima. Essa série de 
benefícios é decisiva para a funcionalidade do idoso, e fundamental para uma melhor qualidade 
de vida no envelhecimento. 

 
 

3 EXERCÍCIO FÍSICO E A FUNCIONALIDADE DO IDOSO 
 

Um dos pontos que a Organização Mundial da Saúde defende para um 
envelhecimento saudável é a prática regular de atividade física (OMS, 2015). Essa organização 
reconhece que a prática de exercício físico é um fundamental meio de promoção à saúde e 
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redução dos fatores de risco, logo, o estilo de vida adotado pelas pessoas é um influenciador 
direto na qualidade de vida.  

De acordo com Maciel (2010) as condições de saúde dos idosos podem ser 
compreendidas por indicadores do processo saúde/doença, entre eles: morbidade, mortalidade 
e qualidade de vida dessa população (considerando idoso: pessoas acima de 60 anos de idade). 
A população idosa vem crescendo exponencialmente, logo, torna-se relevante voltar a atenção 
e estudos para esse público visto que, segundo Marquez et al. (2019) estima-se que em 2025 o 
Brasil será o sexto país com maior número de idosos no mundo. 

A manutenção da autonomia e da independência durante o processo de 
envelhecimento são metas fundamentais a serem alcançadas, pois, as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) (das quais são mais recorrentes com o avanço da idade) podem afetar a 
funcionalidade do idoso, dificultando ou impedindo o desempenho de suas atividades do 
cotidiano de forma independente. 

 
A funcionalidade pode ser entendida como a capacidade da pessoa 
desempenhar determinadas atividades ou funções, utilizando-se de 
habilidades diversas para a realização de interações sociais, em suas atividades 
de lazer e em outros comportamentos requeridos em seu dia-a-dia (MACIEL, 
2010, p. 1025). 
 

A perda dessa funcionalidade pode ser associada a alterações morfológicas e 
fisiológicas que ocorrem no indivíduo ao longo do processo de envelhecimento, o que limita a 
autonomia e independência. Os efeitos deletérios no organismo ocorrem a níveis 
antropométrico, muscular, pulmonar, cardiovascular e neurológico. Observa-se uma 
diminuição na agilidade, coordenação, flexibilidade, mobilidade articular e no equilíbrio; e 
aumento da rigidez da cartilagem, tendões e dos ligamentos. 

Sob essa perspectiva, justifica-se a prática de exercício físico como um fator 
essencial para a manutenção da funcionalidade, concomitante à redução dos efeitos deletérios 
ocasionados pelo envelhecimento; assim como, à prevenção de DCNT (MACIEL, 2010). 

O sedentarismo se aplica às pessoas que possuem um estilo de vida inativo ou pouco 
ativo, e isso representa um fator de risco para o desenvolvimento de DCNT e de doenças 
degenerativas. É uma questão de saúde pública, e segundo Maciel (2010) além do sedentarismo 
ser um dos responsáveis por milhões de mortes no mundo anualmente, é um indicador de 
elevados custos econômicos para o indivíduo, para a família e para a sociedade. Logo, para se 
compreender o que leva às pessoas a praticarem um exercício ou não, deve-se analisar os fatores 
relacionados à prática da atividade física regular. 

 
A adesão às atividades físicas é um fenômeno complexo e depende da relação 
de diversas variáveis que geram os chamados fatores associados. [...] Esses 
fatores são classificados nas seguintes dimensões: demográficos e biológicos; 
psicológicos, cognitivos e emocionais; culturais e sociais; e ambientais 
(MACIEL, 2010, p.1027). 

 
Ademais, os fatores psicossociais influenciam diretamente as decisões das pessoas 

sobre seus estilos de vida, que podem enquadrar em um comportamento saudável ou de risco. 
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Esses fatores psicossociais são classificados em positivos ou facilitadores, e 
negativos ou barreiras. Os primeiros são compreendidos em: 1) Auto-eficácia 
(acreditar na própria capacidade para ser ativo); 2) Intenção para o exercício; 
3) Ter prazer no exercício; 4) Nível percebido de saúde e aptidão física; 5) 
Automotivação; 6) Apoio social; 7) Esperança de benefícios do exercício; 8) 
Benefícios percebidos. Já as barreiras são classificadas em: 1) A percepção da 
falta de tempo; 2) A percepção de que não se é do “tipo desportivo” 
(particularmente para as mulheres); 3) Preocupações sobre a segurança 
pessoal; 4) Sensação de cansaço e preferência de descansar e relaxar no tempo 
livre; 5) Auto-percepções (por exemplo, assumir que já é suficientemente 
ativo) (MACIEL, 2010, p.1027). 
 

Maciel (2010) levanta alguns estudos que apontaram as diferenças motivacionais 
relacionadas com o nível socioeconômico, a escolaridade e às deficiências em programas 
públicos de incentivo à prática de atividades entre idosos. Tais estudos mostram que entre as 
principais barreiras à adesão às atividades físicas por este público estão as alegações de falta de 
dinheiro, sensação de cansaço, falta de companhia e de tempo, presença de doença ou lesão, 
falta de interesse, medo de lesionar-se, falta de equipamento, necessidade de repouso, falta de 
habilidade, falta de local e de clima adequado. 

Considerando que a população idosa faz parte do perfil de pessoas com maiores 
níveis de comportamento sedentário no mundo, para reduzir o índice de inatividade física dessa 
população é necessário compreender o fenômeno da adesão à prática de atividade física regular. 
Dessa forma, a devida elaboração de estratégias de intervenção será possível, assim como, a 
adesão do idoso na prática de exercício físico. No presente estudo, será proposto a Dança de 
Salão como estratégia de combate aos efeitos deletérios do envelhecimento, melhora da 
cognição, estímulo à neuroplasticidade e consequentemente um caminho para a qualidade de 
vida do idoso, mas, que se aplica à todas as faixas etárias.  

O exercício físico possibilita a independência, redução e prevenção de uma série de 
declínios funcionais associados ao envelhecimento. Entre os benefícios de um comportamento 
ativo do idoso destacam-se: 
 

a) aumento/manutenção da capacidade aeróbia; b) aumento/manutenção da 
massa muscular; c) redução da taxa de mortalidade total; d) prevenção de 
doenças coronarianas; e) melhora do perfil lipídico; f) modificação da 
composição corporal em função da redução da massa gorda e risco de 
sarcopenia; g) prevenção/controle da diabete tipo II e hipertensão arterial; h) 
redução da ocorrência de acidente vascular cerebral; i) prevenção primária do 
câncer de mama e cólon; j) redução da ocorrência de demência; k) melhora da 
auto-estima e da autoconfiança; l) diminuição da ansiedade e do estresse; m) 
melhora do estado de humor e da qualidade de vida (MACIEL, 2010, p. 1029). 

 
Considerando que a deterioração do sistema nervoso é uma das linhas teóricas de 

investigação do envelhecimento, neste estudo, será abordado aspectos relacionados a esse 
sistema correlacionando brevemente com a neuroplasticidade.  
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4 A APRENDIZAGEM E NEUROPLASTICIDADE NO CONTEXTO DO EXERCÍCIO 
FÍSICO  
 

Os estudos das Neurociências objetivam compreender o funcionamento do sistema 
nervoso. Embora o cérebro humano siga um padrão nos processos de formação e de 
funcionamento, cada indivíduo possui um cérebro diferente. Isto se deve ao fato de que “a 
história de vida de cada um constrói, desfaz e reorganiza permanentemente as conexões 
sinápticas entre os bilhões de neurônios que constituem o cérebro” (COSENZA; GUERRA, 
2011, p.28). Essa reorganização de conexões sinápticas faz com que o cérebro seja propenso à 
uma plasticidade. 

Tal fenômeno ocorre, sobretudo, quando se obtém novos aprendizados, enquanto 
que a base da aprendizagem se dá pela plasticidade no fazer e desfazer das associações 
existentes entre as células nervosas (isso justifica porque a aprendizagem perdura-se por toda a 
vida). 

A estimulação ambiental é de grande importância para o desenvolvimento do 
sistema nervoso, e consequentemente, para a neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. Esse 
estímulo externo pode ocorrer, sobretudo, com a prática de exercício físico. Como a saúde do 
nosso cérebro é uma questão de saúde pública, o exercício físico e o estímulo às atividades 
físicas são poderosas ferramentas para garantir qualidade de vida aos públicos de todas as faixas 
etárias. 

Diversas são as modalidades esportivas que permitem o desenvolvimento da 
neuroplasticidade, como, Ciclismo, Futebol, Dança de Salão, Voleibol, Lutas, Basquetebol, 
Natação, Corridas etc; porque tais modalidades colaboram para o aumento da frequência 
cardíaca, aumentando consequentemente a vascularização cerebral.  

Portanto, a neuroplasticidade pode ser estimulada pela prática de exercícios físicos, 
dos quais tem efeitos mediados pela ação de neurotransmissores e de hormônios; sendo que, é 
a prática regular do treino que pode promover a neurogênese. 
 
4.1 Envelhecimento do sistema nervoso 
 

Com o avanço da idade o sistema nervoso começa a sofrer os impactos do processo 
de envelhecimento. São observadas alterações neurológicas degenerativas, motoras, 
anatômicas, psicológicas e sensoriais de modo geral (CARDOSO et al., 2007). Entre as 
principais patologias que acometem o sistema nervoso do idoso podem-se citar as demências, 
acidente vascular cerebral, e doenças degenerativas de Alzheimer e Parkinson. 

Uma das principais causas de deterioração cognitiva ocasionada pelo 
envelhecimento é a redução de neurotransmissores, sendo os principais segundo Cardoso et al. 
(2007) a acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina e gaba. 

Vale ressaltar que, a diminuição da força e massa muscular do idoso é ocasionada 
pelo comprometimento das unidades motoras do sistema nervoso. Todavia, se o indivíduo 
mantém hábitos saudáveis ao longo da vida, as chances deste sentir os efeitos deletérios 
advindos do processo de envelhecimento serão menores, e maiores serão as expectativas de sua 
autonomia e independência. Como reforça Cardoso et al. (2007, p. 38)“a intensidade destas 
alterações fisiológicas causadas pelo envelhecimento depende significativamente de fatores 
ligados ao estilo de vida que a pessoa assume em seu histórico de vida”.  
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Sendo fundamental essa interação com o ambiente para a ação da plasticidade 
cerebral, pode-se destacar a prática de exercícios físicos como um dos principais combatentes 
contra alterações do sistema nervoso. Exercícios de caráter aeróbio demonstram ser os mais 
eficientes no combate aos processos degenerativos do sistema nervoso, porém, “estes exercícios 
quando combinados aos exercícios de força e flexibilidade tendem a apresentarem efeitos mais 
positivos do que apenas os exercícios aeróbicos singularmente” (CARDOSO et al., 2007, p. 
42). 
 
4.2 A dança de salão como aliada na promoção à saúde do idoso 
 

Levando-se em consideração que o aumento da expectativa de vida corrobora para 
o crescimento da população idosa, a dança surge como uma estratégia de promoção à saúde, 
por trazer benefícios físicos, psíquicos, neurológicos e sociais. 

A Dança de Salão mostra-se como uma estratégia singular no combate aos níveis 
de depressão entre idosos, no estímulo à socialização; no fortalecimento do tônus muscular; nas 
áreas da cognição, atenção, aprendizagem e memória; e ainda no aumento da autoestima. 

Silva et al. (2018) levantaram diversos estudos sobre os benefícios da dança 
descritos na literatura. Os primeiros resultados destes estudos apontaram que, um grupo de 
idosos praticantes de dança obteve maior melhora do equilíbrio e da marcha (velocidade de 
andar), se comparado com um grupo de idosos praticantes de caminhada. Evidenciando que a 
dança, especialmente a Dança de Salão previne quedas recorrentes em idosos. 

 
Nos aspectos físicos se destacam os benefícios da dança no fortalecimento da 
musculatura, flexibilidade, melhora da coordenação e equilíbrio, bem como a 
manutenção da capacidade funcional. [...] Referente aos aspectos 
psicossociais, os resultados desta revisão indicam que a prática de dança pode 
ser considerada uma atividade socializadora para os idosos, além de se 
apresentar como uma forma de linguagem que favorece a expressão de 
emoções e a manifestação cultural, elementos evidenciados como 
influenciadores no processo saúde/doença (SILVA et al., 2018, p. 5). 

 
A Dança de Salão é uma modalidade dinâmica que demanda harmonia e ritmo entre 

o casal. Por ser capaz de manter a aptidão física e a capacidade funcional dos idosos, ela 
incrementa a potência aeróbica; a resistência muscular de membros inferiores; a força; a 
flexibilidade e a velocidade de marcha. As evidências encontradas nos estudos de Silva et al. 
(2018) revelaram o caráter terapêutico complementar aplicado à dança, no tratamento de 
problemas de saúde e na prevenção de agravos.  

Além disso, foi destacado que a dança proporciona benefícios para o sistema 
nervoso, e estimula a sensação de prazer. Logo, a Dança de Salão pode desempenhar melhoras 
na atenção, concentração, flexibilidade cognitiva e memória; ademais, colabora para liberação 
de hormônios e neurotransmissores importantes para manter a homeostase do organismo. 
 

A dança, sendo uma atividade prazerosa e motivadora, pode exercer papel 
facilitador na inclusão de idosos tanto na prática de atividade física, como no 
convívio social, contribuindo tanto para a promoção como para reabilitação 
da saúde, uma vez que a adesão a essa atividade, envolvendo o afetivo, 
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mostrou-se mais efetiva quando comparada a outras práticas (SILVA et al., 
2018, p. 6).  
 

Por ser considerada uma das modalidades de maior interação em termos de dança, 
a Dança de Salão promove ainda a socialização, “diminui o sentimento de isolamento e 
proporciona aos idosos um senso de comunidade” (SILVA et al., 2018, p.4);tornando claro que 
esta modalidade aliada à outras estratégias contribuem para a prevenção e/ou redução dos níveis 
de depressão.  

 
Apesar de estudos apontarem associação positiva da dança de salão no 
tratamento da depressão, não se pode afirmar que a mesma, isoladamente, seja 
capaz de combatê-la, ou seja, a dança deve ser uma das ferramentas neste 
processo e não a única, uma vez que a depressão é um processo multifatorial 
(MELO et al., 2017, p. 71). 
 

No estudo de Melo et al. (2017, p. 71) foi observado que a dança, “mesmo num 
nível de exigência física baixa/moderada pode ser um indicador positivo na redução dos 
sintomas depressivos em idosos”, o que reduz a possibilidade de ocorrências mais graves do 
estado depressivo, como o desejo de suicídio. 

Diante do que foi exposto, Silva et al. (2018) defende muito bem que a imagem do 
envelhecimento estereotipado, ou seja, marcado por doença e sofrimento, deve dar lugar à 
imagem de um envelhecimento saudável, com autonomia e com boas expectativas de qualidade 
de vida. Autonomia e expectativas estas, que, podem ser alcançadas pela prática da Dança de 
Salão. 

A Dança compõe uma das grandes áreas da Educação Física, cabe aos profissionais 
desta área fundamentar seu trabalho em base científica e humanista; preparando-se 
adequadamente para cada público, em particular para o idoso. Apesar de o idoso estar mais 
exposto às alterações físicas/fisiológicas, neurológicas, psíquicas e sociais em razão do 
envelhecimento, é possível caminhar por essa fase de maneira saudável e feliz, tendo como 
aliada a Dança de Salão. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar dos efeitos deletérios ocasionados pelo envelhecimento, a Dança de Salão 
considerada como exercício físico, pode contribuir na prevenção e na recuperação destes 
efeitos, apresentando-se como uma fundamentada estratégia para o combate de doenças 
crônicas e melhora da qualidade de vida. 

O exercício físico possibilita ainda a independência; a redução e a prevenção de 
uma série de declínios funcionais associados ao envelhecimento. 

A Dança por si só é uma forte ferramenta de prevenção à depressão, demências e 
para qualidade de vida de todas as faixas etárias, destacando aqui, o idoso, sendo que este último 
pode atingir níveis satisfatórios da saúde como um todo, contando com a orientação e 
acompanhamento dos devidos profissionais, incluindo, sobretudo o Profissional de Educação 
Física. 
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DANÇA: REPETIÇÃO E DIFERENÇA  
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RESUMO: A repetição é um dos mecanismos mais eficientes para internalizar e incorporar 
estados e habilidades corporais. Contudo, a repetição na dança tem um caráter paradoxal: a 
cada vez que um dançarino ou dançarina repete um gesto parece haver uma diferença em 
relação às outras vezes que executou o mesmo gesto. O problema da repetição, portanto, está 
ligado ao problema da diferença. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, o que constitui uma 
repetição não é o retorno do Mesmo ou do Idêntico, que se apresenta, na dança, enquanto 
forma: num sentido, a regra geral de execução do gesto; em outro, o modelo ideal a ser 
seguido. Ao contrário, a repetição é a distribuição disfarçada de uma singularidade, a 
distribuição de uma diferença no tempo e no espaço. Esse pensamento parece ressoar com a 
política-poética da dança contemporânea, que faz do corpo, ele mesmo, seu sistema de 
referência, independente de códigos estéticos formais que delimitam, do exterior, o que 
significa dançar. O que pretendemos, nesse artigo, é fazer ressoar esses dois campos 
heterogêneos – a da filosofia e da dança – para pensar o seguinte problema: afinal, o que 
significa repetir, quando dançamos?  
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Repetição. Forma. Diferença.  
 
 
ABSTRACT: Repetition is one of the most efficient mechanisms to internalize and 
incorporate bodily states and abilities. However, repetition in dance has a paradoxical 
character: each time a dancer repeats a gesture, it seems to differentiate from the other 
occasions when the same gesture was performed. The problem of repetition, therefore, is 
linked to the problem of difference. According to the philosopher Gilles Deleuze, what 
constitutes a repetition is not the return of the Identical, which is presented, in dance, as the 
form: the general rule of the gesture or the ideal model to be followed. Rather, repetition is the 
disguised distribution of a singularity, distribution of a difference in time and space. This 
thought seems to resonate with the poetic-politics of contemporary dance, which makes the 
body itself its reference system, independent of formal aesthetic codes that delimit, from the 
outside, what dance means. Our intention with this article is to make resonate these two 
heterogeneous fields – philosophy and dance – in order to think about the following problem: 
after all, what does it mean to repeat when we dance? 
KEYWORDS: Dance. Repetition. Form. Diference.  
 
 

 
 
 

 
*Doutoranda em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da FAFICH-UFMG, financiada pela 
CAPES. Artista, pesquisadora do corpo e dançarina. Lattes completo: http://lattes.cnpq.br/4172669652284158  
 



109 

 
17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 

Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  
CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 

Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 
 

INTRODUÇÃO  
 
O dançarino, a dançarina, está todo o tempo envolvido em práticas de repetição. 

Nas aulas e treinamentos, repete incessantemente sequências de movimentos (aquecimento, 
alongamento, exercícios fundamentais, pequenas coreografias) ou experiências somáticas 
orientada por alguns princípio de atenção (exercícios de sensibilização e improvisação). Na 
fase de preparação de um espetáculo ou de uma performance, também repete a coreografia até 
incorporá-la, metrizá-la, como um poeta memoriza versos para declamá-lo de cor. Uma 
operação de memória, nesse caso, memória corporal: o corpo passa repetidamente pelo 
mesmo caminho de movimento, criando um sulco, uma trilha, que a cada vez é mais evidente 
e mais facilmente percorrida. É a expertise: o movimento se passa quase que 
automaticamente, sem a intermediação do raciocínio para ajustar o corpo1. 

Mesmo na improvisação, estão em operação os mecanismos da repetição. O 
dançarino precisou repetir, memorizar, incorporar determinados caminhos de movimento 
previamente, que estão à sua disposição no momento da improvisação. Nenhuma dançarina 
improvisa sobre uma folha em branco ou sobre um palco vazio, mas sobre um arcabouço de 
memórias corporais, hábitos adquiridos ao longo de sua prática, saberes e técnicas 
incorporadas, imagens e sentidos já percorridos por seu corpo em outras experiências2.  

Na circulação de um espetáculo, o dançarino também repete. Em cada 
apresentação, em cada performance, repete a coreografia que incorporou, a estrutura de uma 
improvisação ou ainda, numa improvisação livre, um conjunto de movimentos e estados 
corporais já experimentados no passado, que são resgatados naquele determinado espaço-
tempo. A repetição é um dos mecanismos mais eficientes, na prática somática, para 
internalizar e incorporar estados e habilidades corporais. 

É possível estudar esse mecanismo de aprendizagem sobre o próprio corpo a partir 
do fenômeno do hábito. Mas, o hábito parece não dar conta de explicar um caráter paradoxal 
da repetição: a cada vez que um dançarino ou dançarina repete um movimento, uma postura 
ou um estado corporal, parece haver uma diferença em relação às outras vezes que executou o 
mesmo movimento, postura ou estado. Parece também haver sempre uma distância, um hiato, 
uma diferenciação em relação a um suposto “modelo” ou “forma” do movimento, postura ou 
estado, seja porque o corpo, a cada vez, vai incorporando paulatinamente os elementos ou 
aspectos do modelo nos casos de expertise; seja porque o gesto, na sua efemeridade, é 
incapturável, isto é, o gesto nunca pode ser exatamente reproduzido uma segunda vez3; seja 
porque existe um elemento diferencial de fundo, distribuindo-se em cada uma das ocasiões, 
que faz emergir, a cada vez, uma singularidade corporal, essa singularidade sutil e gigantesca 
que faz com que duas performances nunca sejam idênticas, que dois gestos nunca sejam 
iguais, que a dança de alguém nunca seja a mesma.  

Para pensar esse fenômeno, fomos buscar na filosofia ferramentas teóricas que 
nos permitam lidar com o paradoxo. Na verdade, esse problema é colocado por toda arte 
performática, nas quais o corpo do artista é, ao mesmo tempo, o sujeito, o objeto e o 
instrumento da obra de arte. A dança, o teatro, a performance e a música ao vivo são, nesse 

 
1 Para uma discussão sobre a expertise na dança, e sobre a participação do raciocínio, ver MONTERO (2013, 
2016). 
2 Sobre hábito e improvisação, ver ALBRIGHT (2003).  
3 Nesse sentido, GODARD (1995) e FORMI (2010).  
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sentido, manifestações estéticas de um mesmo problema teórico: elas apresentam uma 
repetição que nunca é uma repetição exata, em virtude da pequena (ou grande, em alguns 
casos) variação em cada manifestação vivida da coreografia, da dramaturgia, do programa ou 
da partitura. Na estética analítica, principalmente americana, essa questão é examinada em 
termos de identidade ou autoria da obra. Emergem perguntas do tipo: como identificar uma 
obra coreográfica, dramatúrgica ou composicional diante da variação apreendida em cada 
instanciação ou apresentação da mesma obra? Ou, por exemplo, quem é o verdadeiro autor de 
uma obra coreográfica: o coreógrafo que criou a estrutura ou o dançarino que a executa, a 
cada vez?4  

Contudo, a questão parece estar mal colocada nesses termos e é a filosofia de 
Gilles Deleuze que nos ajuda a pensá-la a partir de um ponto de vista mais interessante, 
mesmo que em seus livros Diferença e Repetição (2006) e Lógica do Sentido (2003), ele não 
trate propriamente de dança.  

O problema da repetição, para ele, está ligado ao problema da diferença. Se 
normalmente pensamos a repetição como uma espécie de retorno do Mesmo, isto é, a 
duplicação ou reprodução de um determinado fenômeno idêntico ou semelhante, é porque 
permanecemos ainda na superfície do problema. O que constitui uma repetição não é o 
retorno do Mesmo ou do Idêntico, mas, ao contrário, a distribuição disfarçada de uma 
singularidade entre os eventos repetidos ou, em outras palavras, a distribuição de uma 
diferença no tempo e no espaço. A diferença e a repetição são como duas faces da mesma 
moeda, duas séries de uma mesma questão.  

O que pretendemos fazer nesse artigo, não é aplicar a filosofia da diferença de 
Deleuze à dança, nem prová-la a partir de um caso concreto, e muito menos explicar, em 
termos teóricos, o que se passa na prática da dança. O que pretendemos é fazer ressoar dois 
campos heterogêneos, duas séries – a da filosofia e da dança – que fazem pensar o problema: 
afinal, o que significa repetir, quando dançamos?  

 
 

1 FORMA E CONCEITO 
 

Segundo Deleuze, o inimigo da diferença é a representação, a re-apresentação do 
mesmo. A representação é baseada numa lógica da identidade (é sempre o mesmo que é re-
apresentado) e da semelhança (o que se apresenta se parece, é semelhante, ao mesmo). Se na 
filosofia, a representação se manifesta no conceito, na dança, ela se manifesta na forma, isto é, 
nas imagens de corpo que cercam e delimitam do exterior a execução de um gesto, nas 
imagens ideais que limitam o espaço do corpo. Aqui, a palavra forma (em itálico) será 
utilizada num sentido estrito, designando essa imagem ideal que regula o modo como as 
posturas e os movimentos devem ser apreendidos e executados numa dada coreografia, 
exercício ou prática de dança.  

A forma lato sensu e o conceito têm um parentesco intrínseco, fazem parte de uma 
mesma linhagem de pensamento, cujo pai talvez seja Platão e o padrinho Aristóteles. Conceito 
é também forma, forma linguística que delimita e circunscreve determinado conjunto 
existencial material para a apreensão da consciência. Na dança, podemos dizer que o conceito 

 
4 Para uma síntese dessa polêmica, ver BRESNAHAM (2020). 
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continua a operar sua delimitação linguística, em alguns casos. A esse respeito, a longa 
discussão da filosofia analítica sobre se os dançarinos pensam e aplicam conceitos enquanto 
dançam1. “Não posso acreditar numa dança que tenha nascido do pensar”, disse uma vez 
Kasuo Ohno. Mas independente disso, na dança há ainda outra operação de delimitação que 
se passa no nível sensível, uma delimitação feita, não a partir da linguagem, mas da imagem, 
delimitação que aqui designamos como forma. 

Se o conceito é o elemento regulador do pensamento, a forma é o elemento 
regulador do gesto. Ambos são ideais, não-empíricos, mas enquanto o conceito tem conteúdo 
linguístico-abstrato, a forma tem conteúdo imagético-sensível. A forma, no que tange ao 
gesto, exerce uma função semelhante a que o conceito exerce no pensamento: a forma 
circunscreve o gesto por meio de uma imagem; o conceito circunscreve o fenômeno por meio 
da linguagem.  

Pensemos em um passo de dança: um passé, por exemplo. Poderíamos elaborar 
seu conceito: “movimento vertical de flexão de uma perna, de modo a levar a ponta do pé da 
perna em movimento ao encontro do joelho da perna de base”. Essa circunscrição linguística 
do fenômeno, contudo, é insuficiente para quem nunca viu a imagem de um passé, pois ela 
não comporta, e nem poderia comportar, um detalhamento completo de toda organização 
corporéa necessária para a execução do passo. A aprendizagem corporal na dança é muito 
mais eficiente quando trabalha no nível visual-sensível das imagens do que no nível 
intelectual-linguístico dos conceitos. Não é a toa que o espelho é uma ferramenta importante 
no ensino do balé, pois permite que o dançarino ou a dançarina se oriente no nível das 
imagens que produz com seu próprio corpo.  

A forma e o conceito, ambos enquadram a diferença nos limites da representação. 
Representação, na filosofia, significa refletir o fenômeno através dos conceitos do 
pensamento; na dança, significa reproduzir, no corpo, a forma do gesto. Pensar a verdadeira 
repetição na dança, então, implica em pensar a diferença que escapa tanto ao conceito quanto 
à forma.  

 
 

2 DIFERENÇA ESPECÍFICA 
 

Pensemos, primeiro, a diferença específica entre duas determinações de gênero. 
Isso significa pensar o problema da diferença-repetição a partir de uma classificação do tipo 
gênero-espécie, geral-particular. Esse tipo de delimitação do problema foi proposto por 
Aristóteles, mas ganhou consistência no pensamento moderno com a teoria da representação. 
O conceito, na teoria da representação,  é a generalidade a qual se subsumem os particulares 
específicos. Para nossos propósitos, a forma, na dança, é a generalidade instanciada em cada 
execução particular específica. Generalidades normativas: o conceito e a forma são leis, 
regras gerais de enquadramento do fenômeno e dos gestos.  

 
 
 
 

 
1 Ver, entre outros, MONTERO (2013, 2016). 
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FIGURA 1: PAS DE QUATRE, LAGO DOS CISNES  

 

  
FONTE: Acervo próprio  

 
A generalidade opera segundo a lógica da equivalência dos semelhantes – os 

particulares são semelhantes entre si, já que são instanciações do geral, e por isso podem ser 
substituídos, trocados uns pelos outros, sua diferença sendo, na verdade, indiferente. Essa 
seria uma maneira de explicar a repetição numa lógica da identidade.  

No balé, por exemplo, é a lógica da identidade que prevalece na organização 
corporal, não só para a criação de espetáculos, mas para o treinamento em geral. A imagem 
acima nos ajuda a pensar em termos de forma, senso estrito. No pas de quatre mais conhecido 
do Lago dos Cisnes, vemos quatro instanciações distintas da regra geral – forma – do passé, 
na qual as diferenças se anulam face à semelhança dos gestos. Cada bailarina, em tese, pode 
ser substituída por outra, que executará o mesmo gesto, segundo e seguindo a mesma regra 
geral. Semelhança e equivalência.    

Essa abordagem que entende a repetição como a reiteração idêntica de particulares 
semelhantes e substituíveis em relação à generalidade, seja a lei do conceito ou a lei da forma, 
não contempla, contudo, o que funda a própria repetição, o princípio superior que a constitui. 
Na generalidade, a diferença entre um particular e outro, entre um passé e outro, é excluída, e 
o enfoque recai sobre a semelhança entre os particulares variáveis. Mas por que os 
particulares variam, afinal? O que fundamenta essa variação?  

Seguindo o pensamento de Deleuze, seria apenas aparente a semelhança e a 
identidade das instanciações de um passé. Olhando de perto, as bailarinas do pas de quatre 
não executam passés equivalentes e substituíveis, cada uma imprime sua própria 
singularidade à execução do passo. Os passés são aparentemente semelhantes entre si, não 
porque instanciam ou derivam de uma mesma regra geral, mas porque são duas ocorrências 
distintas no tempo e no espaço de uma singularidade, que retorna diferindo a cada vez que se 
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executa um passé.  
Trata-se de uma mudança sutil de ponto de vista, cujo efeito é enorme: ao invés de 

pensar que todos os passés são reproduções de uma mesma regra geral, pensar que cada passé 
é resultado da distribuição mais profunda de uma singularidade, de algo que é único, diferente 
em si. A repetição coloca em operação uma circulação da diferença, que acaba aparecendo 
disfarçada de semelhança. Pensar a repetição não como o Mesmo que volta variando, mas 
como o singular que volta diferindo: esse é o propósito de Deleuze. 

Mas o que é, afinal, o singular?  
O singular não é o particular. O particular é um caso do geral, o semelhante e o 

equivalente; o singular, pelo contrário, é a exceção ao geral, transgressão à regra, o não 
semelhante que não tem equivalente. Pela lógica da diferença, só o que não pode ser 
substituído retorna, só o que instaura uma marca singular no tempo é que pode ser repetido, 
sempre diferindo. O que se repete na execução de um passé não é propriamente o elemento 
indiferente, mas o que se faz notar, em meio a um fundo indiferenciado de movimentos e 
gestos, o que numa execução específica instaura uma presença única. O que pode se repetir, 
na verdade e contra o senso comum, é o notável, e não o ordinário. A repetição não tem a ver 
com uma constância de lei, essa forma vazia da diferença, forma invariável da variação. Tem 
a ver com a distribuição do diferencial, do retorno de uma singularidade que instaura a sua 
diferença e se constitui enquanto singular ao mesmo tempo que retorna, que repete. 
 
 
3 DIFERENÇA HIERÁRQUICA 
 

Pensemos, agora, não na diferença específica entre duas determinações de gênero 
(uma coisa diferente de outra), mas numa diferença autêntica, entre o modelo e a cópia (uma 
coisa diferente da Ideia da coisa). A diferença em relação ao modelo instaura uma hierarquia 
que separa o puro do impuro, o bom do mal, o autêntico do inautêntico, a essência da 
aparência. Aqui, dialoga-se com Platão e seu desejo velado de selecionar: a identidade 
superior da Ideia da qual se diferem as imagens sensíveis (ocorrências empíricas), e, dentre as 
imagens, as cópias legítimas e os simulacros. Não se trata de classificar, identificar, mas de 
autenticar, distinguir a coisa de seus simulacros: uma dialética da rivalidade (DELEUZE, 
2003, p. 260).  

A Ideia tem aqui o papel de fundamento, o que estabelece a diferença entre os 
pretendentes e o que autentica e avalia a participação das cópias, segundo o grau em que se 
aproximam e se assemelham de si. A pretensão ou é fundada ou deve ser denunciada como 
sem fundamento, no caso dos simulacros, que são cópias ilegítimas, porque não participam 
propriamente do que dá a participar o fundamento. Aqui, mais uma vez, serve-se da 
“diferença para fazer que o idêntico exista” (DELEUZE, 2006, p. 105). Dessa vez, o idêntico 
aparece, não na forma da regra geral, mas na forma do modelo ou do fundamento.   

Na dança, a forma pode ser aproximada da Ideia ou Forma platônica. Seu caráter 
normativo, além de funcionar como generalidade para particulares, como vimos, também 
serve de modelo para cópias. Quanto mais próxima da forma é a execução empírica do passo, 
quanto mais a ela se assemelhar, mais autêntica é a reprodução, mais verdadeira a repetição, 
mais legítima a cópia. Nesse modelo, é possível distinguir as execuções repetidas numa base 
hierárquica que mede a aproximação e a distância em relação à forma. 
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São mais legítimos os passos da primeira e do primeiro bailarino, depois dos 
solistas, depois do corpo de baile. Por outro lado, são ilegítimos os passos daqueles 
dançarinos e dançarinas que não entram para a companhia, que não dançam “suficientemente 
bem”, os excluídos nas audições. E o professor de balé é como o fiscal, que ajusta os corpos 
para que as cópias legítimas tenham mais e mais semelhança (mais en dehors, mais alto, mais 
graça!), mas que também exclui os corpos ilegítimos, dessemelhantes ao modelo.  

 
FIGURA 2: AULA DE BALÉ 

 

 
FONTE: Freepik (acessado em 05/08/2021) 

 
Deleuze (2003) analisa três textos de Platão2 nos quais é possível apreender sua 

lógica rivalista. No Sofista, Platão estipula uma diferença radical entre as cópias que 
funcionam como ícones – garantidas pela semelhança interna e derivada da Ideia – e os 
simulacros fantasmas – que comportam uma dissimilitude, uma não-semelhança, uma 
perversão ou desvio em relação à ideia, subversão em relação ao pai, e que, portanto, devem 
ser excluídos. Mas é no mesmo texto que Platão, “no clarão de um instante”, descobre sem 
querer que o simulacro não é apenas uma falsa cópia, mas que sua existência diferencial põe 
em questão a própria lógica da identidade do modelo-cópia.  

Como o simulacro é uma imagem sem semelhança, ele não é simplesmente uma 
cópia degrada, mas algo de outra natureza: ele comporta uma dissimilitude, uma diferença 
interna em relação tanto às cópias como ao modelo, embora opere um efeito de semelhança. 
Quando vemos um “passé mal-feito”, um simulacro de passé, na verdade estamos vendo algo 
que não é a cópia de um passé, mas outra coisa, um movimento do corpo que instaura sua 
própria presença distinta. Dizer que se trata de um “passé mal-feito”, é restringir o movimento 

 
2 Nos textos Fedro e Político, é afinal uma narrativa mitológica de fundação que justifica a seleção, a 
distribuição do participado e o julgamento dos pretendentes. No Sofista, todavia, Platão se dedica, não a fundar 
seu modelo de seleção, mas a “encurralar o falso pretendente como tal, para definir o ser (ou antes o não-ser) do 
simulacro” (DELEUZE, 2003, p. 261). 
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à lógica da identidade e reduzi-lo ao pensamento modelo-cópia. Pensá-lo enquanto um 
movimento diferente em si, libera o corpo para outra maneira de expressar-se, para além da 
forma.  

 
FIGURA 3: YVONNE RAINER EM TRIO A (1966) 

 

 
FONTE: Acervo próprio 

 
Nas imagens acima, vemos a dançarina Yvonne Rainer no emblemático Trio A, 

num trabalho de equalizar a energia dos movimentos para desestilizar e desartificializar a 
dança, em termos de forma. Ela se movimenta de um modo funcional e direto distribuindo 
homogeneamente a energia de seus movimentos, tanto no sentido de doar a cada movimento 
apenas quantidade suficiente e necessária de força para realizá-lo sem teatralidade, quanto no 
sentido de executá-los continuamente, evitando a sensação de desenvolvimento, clímax e 
contrastes. Trio A é emblemático pois inalgura um novo modo de dançar e uma nova 
concepção sobre o que significa dança. Nessa peça de poucos minutos, instala-se uma 
singularidade da ordem do simulacro: imagem sem semelhança, dança sem modelo, que se 
orienta por um princípio interno de distribuição de energia no interior do corpo3.  

Voltando a Deleuze, ele pensa a diferença-repetição pela lógica do simulacro: não 
a distinção de uma coisa de outra, nem a distinção do modelo e de suas cópias, mas a 
diferença pura de algo que se distingue, unilateralmente, e que por isso se repete. Como 
dissemos, é uma mudança sutil de ponto de vista – como ver um seis ou um nove, dependendo 
da posição do olhar – mas que muda tudo: 

 
Consideremos as duas fórmulas: “só o que se parece difere”, “somente as 
diferenças se parecem”4. Trata-se de duas leituras do mundo, na medida em 

 
3 Sobre a relevância do trabalho de Yvonne Rainer para a história da dança, ver BANES (1987); para uma análise 
filosófica sobre Trio A, ver (GIL, 2002) e LEITE (2018).  
4 Em Diferença e Repetição, na tradução de Roberto Machado e Luiz Orlandi: “só o que se assemelha difere; só 
as diferenças se assemelham”. A segunda proposição foi inspirada por Lévi-Strauss, como cita Deleuze em nota: 
“não são as semelhanças, mas as diferenças que se assemelham” (DELEUZE, 2006, p. 171).  
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que uma nos convida a pensar a diferença a partir de uma similitude ou de 
uma identidade preliminar, enquanto a outra nos convida ao contrário a 
pensar a similitude e mesmo a identidade como o produto de uma 
disparidade de fundo. A primeira define exatamente o mundo das cópias ou 
das representações; coloca o mundo como ícone. A segunda, contra a 
primeira, define o mundo dos simulacros (DELEUZE, 2003, p. 267). 
 

Se a diferença é primeira, não há uma identidade prévia e constituída, uma 
fundação-fundamento que institui a diferença entre originário e derivado, mas ao contrário, 
um desabamento [effondrement] originário, desmoronamento alegre, que resgata a “liberdade 
não mediatizada do fundo” (DELEUZE, 2006, p. 107). A potência positiva da miragem 
produzida pelo simulacro é justamente implodir o modelo original-cópia, evidenciando a 
ausência de origem. Isso tem um sentido ético e político: questionar as hierarquias de poder, 
fundamentalismos, que classificam e julgam os fenômenos a partir de uma lógica da 
identidade que sempre excui ou recalca o diferente.   

 
 

4 DANÇA E SIMULACRO   
 
A dança contemporânea está em uma constante luta contra as identidades: essas 

representações imagéticas ou formas que povoam o imaginário, não apenas dos profissionais 
da dança, mas dos membros de uma determinada cultura, funcionando como modelos 
abstratos ou regras gerais de configuração corporal que permitem classificar as diversas 
manifestações de gestos do corpo como dança ou não, como dança de boa qualidade ou de má 
qualidade.  

É comum, por exemplo, que diante de espetáculos de dança contemporânea, 
algumas pessoas tenham a sensação de que aquilo que estão vendo não é propriamente dança, 
porque não conseguem identificar na movimentação dos dançarinos e das dançarinas essas 
formas ou imagens. Diante dessa quebra de expectativas, o juízo funciona negativamente, não 
atribuindo o predicado “dança” àquele conjunto de movimentos ou, na melhor das hipóteses, 
funciona positivamente, atribuíndo o predicado “ruim”.   

Nas duas hipóteses, trata-se da aplicação de um juízo moral. Na primeira, aplica-
se um modelo geral para identificar o fato: o conjunto de gestos e movimentos apresentados é 
digno ou não de ser identificado como arte, como dança? Na segunda, aplica-se um modelo 
geral para qualificar o fato: o conjunto de gestos e movimentos foi bem executado e, por isso, 
produz uma experiência estética, ou foi mau executado, causando frustração e incompreesão?  

Essa é a lógica da identidade: as diferenças que um corpo apresenta a partir dos 
movimentos e gestos que realiza são enquadradas em modelos dualistas – dança/não-dança, 
boa dança/dança ruim. Uma lógica que se orienta por uma classificação e julgamento anterior 
à própria afecção do corpo pelo que é apresentado no nível das sensações, no nível estético. 
Se um gesto ou um movimento apresentado não se adequa à forma, ele é desprezado, 
excluído, recalcado.  

O pensamento da dança contemporânea é justamente uma tentativa de incluir a 
diferença pura no universo das formas e imagens do corpo, uma tentativa de compreender o 
movimento do corpo e de suas qualidades estéticas fora da lógica da identidade e da 
representação. Dizemos “pensamento da dança contemporânea”, porque acreditamos que, 
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neste domínio, não se produz apenas dança (obras coreográficas), mas também um 
pensamento sobre o que é o corpo e sobre o que é dançar.  

Mesmo antes das experimentações de Cunningham e do coletivo de artistas da 
Judson Dance Theater nos anos 60 e 70, já no fim do século XIX, com Rudolf Laban e 
Isadora Duncan, a dança-arte se interroga sobre sua natureza e, mais profundamente, sobre o 
corpo dançante5. A dança contemporânea faz do corpo seu próprio sistema de referência, 
liberando-se de referências externas, de um sistema formal e estético anteriormente 
delimitado, bem como das funções de contar histórias, representar ações ou exprimir emoções 
e sentimentos a partir de gestos do corpo. 

Não que tudo o que se produza em dança, hoje, seja contemporâneo, nesse 
sentido. Ainda hoje, é possível dançar reproduzindo modelos, observando funções. É difícil 
desapegar desses modelos estéticos do passado, que povoam o inconsciente coletivo. As 
escolas de dança, mesmo de dança contemporânea, muitas vezes são fábricas de reprodução 
desses modelos, mutilando e violentando os corpos, homogeneizando-os em padrões, 
disseminando a ética da rivalidade, criando mitos ou estrelas espetaculares, que devem ser 
invejadas e imitadas.  

De todo modo, hoje, submeter-se a essa lógica é, pelo menos em tese, uma 
escolha, uma escolha estética. Como exprime Philippe Noisette (2019, p. 13), em tradução 
livre, «menos que por uma definição, é por uma série de rupturas que a dança contemporânea 
se caracteriza». Essa é também a opinião de Laurence Louppe (2012). Ela diz que a dança 
contemporânea não é apenas uma mutação de códigos gestuais em relação a outras formas de 
dança, como ao balé clássico, por exemplo. Não é uma questão de mudança de vocabulário ou 
de forma que marca sua particularidade, mais uma mudança de pensamento sobre a natureza 
da dança como meio de produzir a corporalidade. Como bem disse Maria José Fazenda, no 
prefácio do livro de Louppe,  

 
A dança contemporânea é, na sua essência, a que recusa seguir um modelo 
exterior ao que é elaborado a partir da individualização de um corpo e de um 
gesto – todos os instrumentos e conhecimentos visam a construção desta 
singularidade – é a que faz da sua matéria de trabalho a realidade do próprio 
corpo (FAZENDA, in LOUPPE, 2012, p. 12). 
  

O pensamento que funda a dança contemporânea é o de fazer, como dissemos, do 
corpo seu próprio sistema de referência. Isso quer dizer justamente abandonar os modelos 
estéticos externos, puramente formais, para trabalhar os movimentos a partir de uma lógica 
interna e intensiva, abrindo espaço para que daí possam emergir potências singulares, ainda 
não fixadas em formas e imagens de movimentos já dadas e visitadas. Uma tentativa de 
reinventar o corpo fora dos modelos, reinventar outros corpos e outras possibilidades de 
dançar, acolher a diferença, diferença de corpos e diferença de estéticas, diferença pura que  

 
5 Nos aliamos às historiografias da dança menos tradicionalmente lineares, que consideram o dinamismo do 
campo e as articulações com as heranças históricas, como aquela proposta por Janet Adshead et June Layson 
(1983). Preferimos seguir a teórica da dança Laurence Louppe (2012) e não fazer o corte entre dança moderna e 
dança contemporânea, mas considerar que os dançarinos e dançarinas contemporâneos pioneiros podem ser 
localizados já no fim do século XIX. Para uma visão diferente, que considera Merce Cunningham nos anos 60 
como precursor, ver BANES (1987). Uma pena que tanto uma como outra sejam ainda demasiadamente 
centradas na dança produzida na Europa e nos EUA. 
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se distribui fora das formas: não diferença entre formas, mas diferença radical, porque 
diferencial.  

Fora do juízo de adequação, a diferença afeta. Ela trabalha no campo das 
intensidades, e não dos julgamentos morais, do sim-não, do bom-ruim. Ela é distribuída pelo 
corpo, entre os corpos, distribuída num espaço infinito, na terra do corpo, além de domínios, 
estruturas sedentárias de propriedade, próprios à lógica da representação. A diferença opera 
distribuições nômades, a terra do corpo é ocupada e não partilhada segundos formas fixas, 
lotes de imagens do corpo, territórios estéticos bem delimitados, já cercados. A diferença 
ocupa seu lugar no espaço, diferindo-se do informe não porque se adequa a forma, mas 
porque emerge do informe enquanto potência singular. 

A tentativa é a de por abaixo toda hierarquia que mede os seres “segundo seus 
limites e segundo seu grau de proximidade ou distanciamento em relação a um princípio”. 
Uma hierarquia só pode ser legítima se “considera as coisas e os seres do ponto de vista da 
potência: não se trata de graus de potência absolutamente considerados, mas somente de saber 
se um ser ‘salta’ eventualmente, isto é, ultrapassa seus limites, indo até o extremo daquilo que 
pode, seja qual for o grau” (DELEUZE, 2006, p. 68).  

Isso quer dizer que uma lógica contemporânea de ver e de sentir a dança, de 
dançar, afinal, é deixar-se afetar pela diferença dos gestos e movimentos sem modelo, 
apreendendo o que eles provocam ou não: sua potência de afetar, sua potência de criar 
conexões e sentidos. Em termos deleuzeanos, operar com o simulacro, e não com a cópia. 
Efeito político de trabalhar uma multiplicidade de matilha6 num sistema artístico que libera o 
corpo para o que ele pode e deixa ressoar as diferenças.    

 
 

CONCLUSÃO 
 
Afinal, o que significa repetir, quando dançamos? 
Para responder à essa questão, trabalhamos com duas séries: a do pensamento de 

Deleuze, que propõe uma nova mirada sobre a relação diferença-repetição como uma 
subversão à lógica identidade-mesmo-representação; b) a do pensamento da dança, uma 
atividade específica de repetição que distribui uma diferença e faz circular imagens, 
subvertendo, de outro modo e por outros métodos, a lógica identidade-mesmo-representação.  

Tratam-se evidentemente de séries distintas, heterogêneas, mas que convergem em 
determinados pontos. Como dissemos, não queremos aplicar a teoria, nem prová-la e nem 
explicar a prática: isso seria retornar à lógica da identidade-mesmo-representação a partir de 
um dualismo entre teoria e prática com o qual não nos aliamos. Trata-se mais de aproximar as 

 
6 Essa distinção entre multiplicidade de massa e de matilha, Deleuze e Guattari desenvolvem, inspirados por 
Elias Canetti no texto Um só ou vários lobos?, que compõe o primeiro volume dos Mil Platôs – Capitalismo e 
Esquizofrenia (DELEUZE e GUATTARI, 2007, p. 46-47). Se numa multiplicidade de massa, cada indivíduo só 
vale na sua semelhança com os demais, figurando como elemento de capitalização indiferente, que aumenta o 
valor (em número) de um conjunto; em uma multiplicidade de matilha, cada indivíduo ocupa uma posição 
singular, posição que varia no tempo e no contexto, mas que expressa sua própria singularidade, diferença, que 
compõe com os demais. “Cada um permanece só, estando, no entanto, com os outros”. Na multiplicidade de 
massa, o indivíduo se identifica ao grupo, e do grupo ao chefe; na multiplicidade de matilha, o indivíduo não se 
identifica, sua relação com o grupo e com o chefe (cuja posição não é garantida) se dá por distâncias e 
proximidades, por movimentos. O lobo da matilha está sempre circulando pela periferia. 
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duas séries heterogêneas e examinar o que ressoa daí, o que passa entre os pontos de 
convergência, nessa aliança de ocasião. 

O pensamento de Deleuze toma a repetição como um fenômeno que põe em 
circulação uma diferença – não uma diferença específica, nem uma diferença hierárquica, mas 
uma diferença radical, entendida a partir do conceito de simulacro. Repetir, nessa lógica, é 
fazer retornar uma singularidade, que instaura, por si mesma, uma presença. A repetição não é 
a aplicação de uma regra geral e nem a atividade de copiar um modelo. Repetir é abrir espaço 
para que uma singularidade apareça, a cada vez, diferindo de si mesma, no tempo e no espaço.  

Essa lógica de pensar a diferença está em ressonância com o pensamento 
contemporâneo da dança. Aqui, os dançarinos, dançarinas, coreógrafos e coreógrafas estão 
numa constante luta contra as formas estéticas que servem como regras gerais ou como 
modelos para circunscrever o corpo que dança e o gesto de dançar. Mesmo que seja difícil 
escapar a essas imagens de corpos ideais que produzem belas formas e movimentos 
espetaculares, a dança contemporânea ainda é um terreno fértil em que podemos 
experimentar, com o corpo, gestos e movimentos que fogem às dinâmicas identitárias. Ela não 
tem medo das singularidades, ao contrário, incentiva o tipo de pesquisa que põe em jogo 
novas modos de produzir a corporeidade dançante, novas estéticas que acolhem as diferenças.  

Aqui, a repetição é entendida como técnica ou como tecnologia para extrair a 
diferença que existe nos corpos. Trata-se de uma revolução não apenas estética, mas ético-
política: o acolhimento e a valorização da diferença, o respeito ao que é marginal e a criação 
de espaços onde possa se expressar. A potência da dança não está em medir o quanto um 
determinado corpo se aproxima de um modelo, mas em acompanhar como um corpo singular, 
ao exprimir-se, pode afetar outros corpos. Um encontro de corpos, que instaura sensações e 
sentidos, e partilha o espaço a partir de uma distribuição nômade da diferença.     
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2.2 GT2 - DANÇA, ARTE, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
 
 
 

DANÇA SÊNIOR: CONTRIBUIÇÃO PARA A FLEXIBILIDADE NO 
IDOSO 

 
Matheus de Souza Leite da Silva - UFMG* 

Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz - UFMG** 
 
 
RESUMO: O envelhecimento é compreendido como um processo que ocorre ao longo da 
vida, e sendo assim, é nessa fase da terceira idade, que alguns problemas de saúde vêm se 
acentuando, com um caráter progressivo, podendo provocar alterações fisiológicas que vão 
causar uma mudança no comportamento de vida que cada pessoa desenvolve. A Dança sênior 
é sugerida, com o intuito de criar estratégias que visam o bem-estar e qualidade de vida para o 
público idoso. Assim, este trabalho tem como objetivo geral: verificar na literatura como os 
efeitos da dança sênior são desenvolvidos com vistas a contribuir na flexibilidade dos idosos. 
Espera-se que esse trabalho inspire mais pesquisadores a encontrar literaturas capazes de es-
timular o trabalho da dança para o público da terceira idade e que as teorias de fato saiam do 
papel e se tornem prática no exercício profissional dos educadores físicos. 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Dança Sênior. Qualidade de Vida. Inclusão. Acessibilidade. 
 
 
ABSTRACT: Aging is understood as a process that occurs throughout life, and therefore, it is 
at this stage that some health problems have been increasing, with a progressive character, 
which may cause physiological changes that will cause a change in the behavior of each life. 
Person develops. Thus, the senior dance is suggested, in order to create strategies aimed at 
the well-being and quality of life for the elderly audience. Thus, this work has the general 
objective: to verify in the literature how the effects of senior dance are developed in order to 
contribute to the flexibility of the elderly. It is hoped that this work will inspire more re-
searchers to find literature capable of stimulating the work of dance for the elderly public and 
that theories actually leave the paper and become practical in the professional practice of 
physical educators. 
KEYWORDS: Aged. Senior Dance. Quality of Life. Inclusion. Acessibility.  
 
 
 
 

 
* http://lattes.cnpq.br/5748817379012835 
** http://lattes.cnpq.br/8193448308248291 
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INTRODUÇÃO 
 

O idoso “pode” dançar? Quais os benefícios que a dança pode trazer para o sujeito 
social na terceira idade? E mais especificamente qual o impacto da prática de dança na flexi-
bilidade para o público idoso? Essas são perguntas que norteiam esse artigo que tem como 
base o trabalho elaborado para conclusão de curso (TCC) intitulado “Dança Sênior: Contri-
buição para a Flexibilidade no Idoso”, defendido em agosto de 2021 no Curso de Educação 
Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo graduando Matheus Silva e 
orientado pela professora dra. Isabel Coimbra. 

Como ponto de partida e estimulados por Szuster (2001), compreendemos que o 
envelhecimento é um processo que ocorre ao longo da vida, e sendo assim, é nessa fase que 
alguns problemas de saúde vêm se acentuando, com um caráter progressivo, podendo 
provocar alterações fisiológicas que vão causar uma mudança no comportamento de vida que 
cada pessoa desenvolve (SZUSTER, 2011, p.26). 

Em consonância com os pressupostos abordados por Szuster (2001), apresentamos 
como uma das formas de vivência saudável para o idoso, a dança sênior, com o intuito de 
criar estratégias que visam o bem-estar e qualidade de vida para o público idoso. 

O objetivo geral do trabalho foi verificar na literatura como os efeitos da dança 
sênior são desenvolvidos com o intuito de contribuir na flexibilidade dos idosos, bem como, 
de forma específica, entender o perfil antropométrico dos idosos, compreender os ganhos 
ganhados com a flexibilidade desses agentes em sua vida e propor alternativas para ajudar na 
disseminação dessa atividade física.  

Este é um trabalho de abordagem qualitativa tendo a revisão bibliográfica como 
metodologia. Nosso intento foi realizar um levantamento básico sobre a produção literária 
encontrada tanto na área do envelhecimento como da dança sênior bem como de suas relações 
com o aumento da flexibilidade no idoso.  Nesse escopo também propomos uma reflexão 
sobre o tema central da revisão bibliográfica compreendendo a importância do mesmo. 

Para a construção de edifício teórico, entre as referências consultadas relativas ao 
assunto em estudo somam-se livros, artigos publicados na internet, Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC), dissertações de mestrado e teses de doutorado. Toda a literatura foi tratada 
como documentos que nos possibilitaram na elaboração do formato e do resultado aqui 
compartilhado.  

Sobre o caminho e ferramenta metodológica adotada, nos inspiramos nos autores 
Marconi e Lakatos (2007), quando consideram que a pesquisa bibliográfica se constitui como 
relevante pelo levantamento de uma bibliografia importante e já publicada. Essa publicação 
pode ser em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita tanto física 
quanto no âmbito virtual na internet. 

A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo 
o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas 
pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro 
passo de toda a pesquisa científica. 
 
 
1 A DANÇA NO CONTEXTO  
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A dança está presente na história da humanidade desde os primórdios até os dias atuais, 

fazendo parte dos rituais religiosos, celebrações, cerimônias cívicas, festas, entre outras 
ocasiões e, portanto, está enraizada na cultura dos povos. De acordo com Nanni (1995), a 
evolução e o progresso da dança, no decorrer da história não são aleatórios, obedece a padrões 
sociais e econômicos, ou nascem da necessidade latente do homem de expressar seus 
sentimentos e emoções, desejos e interesses, sonhos ou realidade, por meio das formas mais 
diferenciadas de dança. Com a diversidade de civilizações e necessidades diferentes dos 
povos, a dança foi se misturando e modificando em suas formas de expressão e interpretação.  

Desse modo, é notado que a humanidade e a dança se desenvolveram 5 juntos em 
vários aspectos: nos movimentos, nas emoções, nas formas de expressão, nos conceitos, em 
fatos sociais e culturais.  

Barreto (2005, p.116) relata que “Os PCNs inserem a dança na área de Educação 
Física, no bloco das atividades rítmicas e expressivas, considerando-a uma manifestação da 
cultura corporal, que tem como característica as intenções de comunicação e de expressão, por 
meio de gestos e estímulos sonoros”.  

A partir desta inclusão nas escolas, percebe-se a existência e aumento, por parte de 
educadores, da preocupação em se trabalhar dança nas aulas de educação física. Ainda que o 
Brasil seja um país rico em manifestações dançantes, isso não facilita seu ensino como meio 
de educação nas escolas, pois muitos acreditam que este conteúdo seja um conjunto de 
movimentos prontos a ser reproduzido da mídia ou das coreografias populares. Compreender 
a realidade da educação física na escola nos dias atuais leva a pensar e entender como ela vem 
sendo constituída ao longo da história, seus reais objetivos e finalidades de acordo com cada 
época.  

Só por esta trajetória na história das civilizações, já seria justificada sua presença nas 
aulas de educação física. Contudo, não é essa realidade encontrada no espaço escolar. Para 
Marques (1999, p.16), a dança é uma “[...] forma de conhecimento, de experiência estética e 
de expressão do ser humano, pode ser elemento de educação social do indivíduo”.  

Nesse sentido, embora se entenda a necessidade do trabalho com este conteúdo, sabe-
se que aqueles que não tiveram dança na escola, na maioria das vezes, não conseguem 
entender seu significado e sentido no contexto educacional. Somado a isso, há o fato de que 
alguns professores não sabem o que, como ou até mesmo por que ensinar dança nas aulas de 
educação física. 

Segundo Barreto (2005) a escola em que estudamos, sustentada pelo modelo 
cartesiano do século XVII, apresenta um mundo alicerçado por verdades absolutas, 
construídas pelas ciências positivas, na qual, todo o relativismo e todas as possibilidades de 
conhecer que não sejam puramente racionais e objetivas são negados.  

Todavia o conhecimento e a teoria não têm sentido se estiver à margem do mundo, de 
suas experiências e necessidades humanas. Ainda mais, frente a uma sociedade que requer, 
cada vez mais, pessoas preparadas para compreender o fazer, o agir e o refletir, com 
exigências que levem a um novo posicionamento sobre o sentido do que é educação, 
formação, ensino e aprendizagem, em uma escola que não negligencie o corpo, a arte e a 
dança.  

De acordo com Laban (1990) a dança na educação tem por objetivo ajudar na relação 
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corporal com a totalidade da existência. Entende-se que o seu ensino possui diversidade de 
elementos a serem desenvolvidos dentro e fora da escola e, como forma significativa de 
conhecimento para a formação do ser humano é que se compreende a necessidade de 
desenvolvê-la nas aulas de educação física.  

Pois sem a visão ingênua de que esse conteúdo não passa de uns “passinhos”, não é 
possível ignorar o papel social, cultural e político do corpo em nossa sociedade e, portanto, da 
dança. A dança favorece a professores de Educação Física, com várias possibilidades a serem 
trabalhadas, não de forma mecânica, ou apenas reproduzindo o que a mídia mostra, mas como 
uma proposta educativa que deve ser trabalhada com criatividade, expressão e comunicação, 
realizando ligações entre a crítica, a estética, o educativo, entre outros.  

As atividades devem levar os alunos a desenvolverem suas habilidades e 
conhecimentos para poderem criar, modelar e estruturar movimentos dançantes que 
expressem seus sentimentos e ideias.  

Assim, serão capazes de criar coreografias mais complexas a partir de temas 
relacionados ao seu cotidiano, sendo direcionado para a educação do ser social, por meio da 
instrumentalização e da construção do conhecimento, pois nossos alunos compreendem o 
mundo, mais por imagens e movimentos do que por palavras.  

Barreto (2005, p.49) salienta que “o educador-artista é este mestre que permite ao 
educando ser ele mesmo, traçar sua própria trajetória, caminhando nela e construindo-se como 
um sujeito que tem características, sentimentos e ideias próprias e, por isso, conhece, 
comunica e expressa de forma única, individual.  

A dança deve propiciar o autoconhecimento; incentivar vivências da corporeidade; 
oportunizar relações estéticas com os demais e com o mundo; estimular a expressão dos 
alunos; possibilitar a comunicação não verbal e os diálogos corporais; sensibilizar os alunos a 
contribuírem na construção de uma educação estética, de modo a favorecer relações mais 
equilibradas e harmoniosas diante do mundo.  

Os conteúdos a serem trabalhados nas aulas de dança são os de expressão de dança 
(improvisação, consciência, percepção, expressão corporal, entre outros) e conteúdos 
coreológicos (espaço, fatores de movimento, dinâmicas, ações, som e ritmo). E, dentre os 
conteúdos da dança, destacamos a história da dança e dos ritmos musicais com suas origens.  

 Para sensibilizar o educando sobre o conteúdo dança, é necessário despertá-lo para as 
ações, movimentos e danças que realiza em seu cotidiano. Além do mais, permitir o contato 
com obras de arte de modo a favorecer a apreciação e análise crítica de alguns trabalhos de 
dança via apresentações de vídeos e ou espetáculos.  

Como estratégias para o ensino desse conteúdo, podem-se utilizar de atividades 
lúdicas (jogos, brincadeiras, mímicas, interpretações de músicas); atividades de improvisações 
e de consciência corporal, além de atividades que se inspirem no cotidiano, como as danças e 
movimentos utilizados pelo aluno, bem como os temas geradores da cultura brasileira.  

Na aprendizagem da dança pode-se lançar mão de diversos meios, no entanto, é 
necessário cuidado ao desenvolvê-la como conteúdo educativo para não ser reforçado 
modismos dos meios de comunicação de massa que possuem interesses comerciais vinculados 
com a indústria cultural. Este conteúdo deve servir para despertar o senso crítico nos alunos, 
para poderem compreender o que está por trás da mídia.  
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2 A DANÇA COMO BENEFÍCIO PARA O SER HUMANO 

A dança é uma atividade física alegre que traz sensações de bem-estar e dá 
estímulos para a pessoa que a pratica. Essa prática de atividade leva o indivíduo a ter mais 
motivação, autoestima e autodeterminação.  

Segundo Szuster (2011), 
 

a dança enquanto atividade física tem muitos benefícios, melhora 
elasticidade muscular, melhora movimentos articulares, diminui o risco de 
doenças cardiovasculares, problemas no aparelho locomotor e sedentarismo, 
reduzindo o índice de pressão (SZUSTER, 2011, p.29). 
 

Como assegura a autora, a prática de atividade física como a dança, garante 
melhoria na saúde das pessoas. Szuster (2011) ainda assegura que a dança é um tipo de 
atividade física que permite ao indivíduo melhorar sua função física, sua saúde e seu bem-
estar.  

A prática de exercícios físicos não só favorece na parte estética do indivíduo, 
mas proporciona também aos praticantes o benefício do sentir-se bem. E, é através da dança, 
que é uma atividade física bem divertida de ser praticada, que muitos podem viver e alcançar 
uma determinada idade com boa saúde e muita disposição (SZUSTER, 2011, p.31). 

Nas academias, a procura pela dança é muito grande. Um dos motivos é o fato 
de as pessoas estarem acima do peso normal e buscarem meios de alcançar resultados que 
promovam a autoestima, visando assim a uma boa aparência da sua imagem corporal.  

A disposição de quem pratica atividade física pode aumentar, facilitando a 
realização de tarefas diárias, sem dar espaço ao sedentarismo e até mesmo às doenças. “O 
exercício físico é recomendado para prevenir doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, além 
de aumentar a expectativa de vida” GONÇALVES e VILARTA, 2004, p.30).  

Estudo realizado por Szuster (2011) afirma que: 
 

Um grupo com a faixa etária de 50 a 60, 62,5% responderam que buscam 
primeiro com a pratica da dança manter a forma e condição física, em 
segundo, 37,5 responderam que buscam manter a forma física e ao mesmo 
tempo fazer novas amizades e, em terceiro, 75% buscam fazer novas 
amizades (SZUSTER, 2011, p.50). 

 
Pode-se ressaltar que a busca pela dança como uma atividade física proporciona 

manter o corpo em forma, ter uma boa aparência e além de fazer novas amizades. 
No que diz respeito a dança enquanto agente benéfico à saúde, entende-se que a 

saúde é o nosso mais completo bem-estar seja mental, físico ou social (GONÇALVES; 
VILARTA, 2004).  

Sendo assim, pode-se dizer que a dança é capaz de se tornar uma atividade física 
que pode contribuir muito para a melhoria da saúde, pois são inúmeros os benefícios. Mas 
para adquirir esses benefícios o indivíduo deve adotar outro estilo de vida: mudar seus hábitos, 
seu comportamento, adquirir uma vida mais ativa procurando fazer atividades que lhe deem 
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prazer em praticar, atividades que melhorem sua autoestima. A dança é uma opção que pode 
auxiliar muito nessa mudança de estilo de vida.  

Para Nahas (2001), citado GONÇALVES; VILARTA (2004), 
 

Estilo de vida é o conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os 
valores e as oportunidades na vida das pessoas, em que deve ser valorizada 
elementos concorrentes ao bem-estar pessoal, como controle do estresse, a 
nutrição equilibrada, a atividade física regular, os cuidados preventivos com 
a saúde e o cultivo de relacionamentos sociais (NAHAS apud GONÇALVES; 
VILARTA, 2004, p.46). 

 
Os autores supracitados consideram que as pessoas precisam se adequar a hábitos 

e comportamentos que contribuem para um estilo de vida bem mais saudável deve aproveitar 
os mecanismos que a vida proporciona dedicar-se mais ao lazer, adotar hábitos alimentares 
mais saudáveis e praticar atividade física regular. Mas o foco maior é a saúde.  

Boa saúde implica aumento da qualidade e da expectativa de vida, melhoria do 
sistema imunológico, prevenção e redução dos efeitos de doenças como: Cardiopatias estresse, 
obesidade, osteoporose, hipertensão arterial, deficiências respiratórias, problemas 
circulatórios, diabetes e as alterações das taxas de colesterol (SILVA, et al, 2012).  

Para Salvador (2004), apud SILVA et al, 2012, p.26) “... a dança é uma atividade 
física recreativa identificada como uma das intervenções de saúde mais significativas na vida 
das pessoas de idade mais avançadas”.  

Percebe-se conforme as considerações acima que a prática da dança atua na 
melhoria da saúde das pessoas que fazem essa atividade, pois ao fazer a atividade regular 
essas pessoas terão uma vida mais promissora, prevenidos de várias doenças.  

Szuster (2006) afirma ainda que: 
 

Faz parte do universo da dança promover melhorias ao organismo do 
indivíduo harmoniosamente, respeitando as suas emoções e seus estados 
fisiológicos, desenvolvendo habilidades motoras, autoconhecimento e ainda 
atuando como fator de prevenção como no combate a situações estressantes 
(SZUSTER, 2006, p. 28). 

 
Assim, pode-se dizer que a dança é uma atividade física que melhora a saúde, 

pode desencadear vários benefícios e melhora o estilo de vida do indivíduo, 
independentemente da idade, e é uma excelente promotora da qualidade de vida. 

 Embora constatando-se que a saúde é a ferramenta fundamental na vida do 
indivíduo, a sociedade em geral possui um grande número de pessoas com problemas de 
saúde em diversos aspectos, e o que mais contribui para esses problemas afetar a vida das 
pessoas é a falta de prática de atividades físicas. 

Destarte, é através dos movimentos corporais que a dança favorece os seus 
praticantes com bons resultados para uma melhor qualidade de vida. Desse modo o número de 
pessoas que busca essa prática está aumentando, pois, a mesma vem destacando-se cada vez 
mais.  



127 

 
 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 

O motivo da aceitação por essa atividade vem crescendo pelo fato de proporcionar 
alegria e diversão como qualidade de vida. Para Nahas (2009) apud Szuster (2006): 

 
Para conceituamos qualidade de vida é necessário levar em consideração que 
nenhuma pessoa é igual a outra e as mudanças ocorridas na vida de cada um 
são únicas e acabam por serem muitos os fatores que determina a qualidade 
de vida dos mesmos (NAHAS apud SZUSTER, 2006, p. 18). 

 
Os autores citam que cada pessoa tem a sua própria qualidade de vida, a sua 

maneira de viver como bem deseja, pois são muitos os fatores envolvidos para definir a 
qualidade de vida de cada um.  

Pode-se dizer que a dança é uma atividade aeróbica e inclui entre várias outras 
atividades aeróbicas, as que favorecem os seus praticantes com bons resultados, dando-lhes 
melhor qualidade de vida.  

Porém a prática de exercícios aeróbicos como a dança tem um papel muito 
importante para a resistência, a força e outras capacidades funcionais. E é através dos 
movimentos corporais que a dança contribui para a facilidade da prática de atividades do dia- 
a- dia, proporcionando uma melhor condição de vida, que também está relacionada à saúde e 
é um quesito cada vez mais procurado pelas pessoas.  

Pode-se dizer também que a busca por uma vida saudável resultará no aumento da 
expectativa de vida. O bem-estar relaciona-se ao sentir-se bem consigo mesmo. A dança 
proporciona alegria e diversão. A pessoa alegre automaticamente tem uma autoestima elevada 
e esse fator já é bastante importante na concepção de convívio social. E também é um ponto 
positivo para combater a depressão, que atualmente tem sido um problema de saúde na vida 
de várias pessoas. Quando dançamos, além de estarmos fazendo uma atividade física, que traz 
benefícios para a qualidade de vida, encontramo-nos no meio de uma diversão (GONÇAVES 
E VILARTA, 2004).  

Para Hass e Leal (2006) apud Silva (2008, p.8) “A dança é importante, pois 
proporciona-nos bem-estar físico, social e psicológico; é benéfica para a saúde e é uma 
atividade que traz satisfação pessoal”.  

Pode-se afirmar que as pessoas quando dançam esquecem-se dos problemas 
diários, desinibem-se e esquecem até mesmo das suas próprias limitações, pois o ato de 
dançar é viver feliz sem se preocupar com o mundo ao seu redor. Dançar não exige idade, cor 
e raça.  

O dançar é para todos. Há vários tipos de dança, desde a clássica até a moderna, e 
também diferentes ritmos, sendo que as pessoas se identificam mais com os quais elas têm 
mais facilidade de praticar.  

Segundo Hass e Leal (2006) apud Silva (2008 p.8) “A dança tem forte caráter 
socializador e motivador; seja em par ou sozinho, seja velho ou criança, seja homem ou 
mulher. Dançando todos nos sentimos bem”.  

Portanto, as pessoas que buscam as atividades aeróbicas como a dança, para uma 
melhor qualidade de vida, podem chegar à velhice com uma boa saúde. Além disso, com a 
dança, pôde-se nos proporcionar momentos de prazer e felicidade, socializando-nos e 
elevando a autoestima.  
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Pode-se dizer, portanto que a dança é o meio que pode proporcionar melhorias na 
qualidade de vida, pois qualidade de vida é viver bem, é viver feliz consigo e com o próximo, 
é desfrutar de tudo que nos faça feliz. 

 
 

3 O SUJEITO NA TERCEIRA IDADE 
 

As estimativas brasileiras fazem seu prenúncio de que até 2025 o Brasil será o 
sexto país do mundo com maior número de pessoas idosas, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Por este notável crescimento, atualmente as questões sobre envelhecimento 
estão sendo cada vez mais estudadas e pesquisadas.  

Precisa-se antes de tudo, distinguir a conceituação de velhice e envelhecimento.  
Envelhecimento quer dizer um processo que se apresenta como inseparável da 

condição humana, ou seja, o envelhecer não é apenas um momento na vida do indivíduo, ele 
acontece desde o momento em que viemos ao mundo. Porém a velhice é o estado do 
indivíduo com idade avançada que sofreu o resultado do processo de envelhecer.  

Alguns autores diferenciam claramente os dois termos e outros não fazem essa 
diferença. É bastante frequente vermos autores que utilizam estas duas definições com o 
mesmo significado, porém Messy (1999) aborda velhice e envelhecimento como processos 
distintos: 

Se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é o da idade 
avançada, entenda-se, em direção a morte. No discurso atual, a palavra 
envelhecimento é quase sempre usada num sentido restritivo e em lugar da 
velhice. A sinonímia dessas palavras denuncia a denegação de um processo 
irreversível que diz respeito a todos nós, do recém-nascido ao ancião 
(MESSY, 1999, p.23). 

 
Costa (1998) também distingue envelhecimento e velhice: 

 
Envelhecimento: processo evolutivo, um ato contínuo, isto é, sem 
interrupção, que acontece a partir do nascimento do indivíduo até o 
momento de sua morte [...] é o processo constante de transformação. Velhice: 
é o estado de ser velho, o produto do envelhecimento, o resultado do 
processo de envelhecer (COSTA,1998, p.26). 
 

O envelhecimento é um processo natural de todo o ser humano. Para Duarte (2008, 
s/p.), este processo apresenta estas características: “[...] é universal, por ser natural, não 
depende da vontade do indivíduo, todo ser nasce, desenvolve-se, cresce, envelhece e morre. É 
irreversível, apesar de todo o avanço da medicina [...] nada impede o inexorável fenômeno, 
nem o faz reverter”.  

Entre alguns autores, existem variadas dimensões sobre o processo de envelhecer, 
que pode ser a dimensão biológica, a psicológica, a cronológica ou a social.  

Reforçando esse argumento pode-se citar que o processo de envelhecimento é 
segundo Souza (2007): 
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Entre todas as definições existentes, a que melhor satisfaz é aquela que 
conceitua o envelhecimento como um processo dinâmico e progressivo, no 
qual há modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, 
que determinam perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo 
ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de 
processos patológicos, que terminam por levá-lo à morte (SOUZA, 2007, 
p.12). 
 

Salgado (2007) interpreta o envelhecimento da seguinte forma: 
 

Um processo multidimensional, ou seja, resulta da interação de fatores 
biológicos, psicoemocionais e socioculturais. Executando a razão biológica 
que tem caráter processual e universal, os demais fatores são composições 
individuais e sociais, resultado de visões e oportunidades que cada sociedade 
atribui aos seus idosos (SALGADO, 2007, p. 68). 

 
Salgado (2007) quer dizer que o envelhecimento pode ser também um fruto da 

sociedade na qual habitamos, ou seja, além dos fatores biológico, cronológico e psicológico o 
meio e as condições em que vivemos influenciam no processo de envelhecimento e na forma 
em que chegamos à velhice. Assim, o processo de envelhecimento é influenciado também 
pela sociedade e pelo indivíduo. 

 
Em cada sociedade e na mesma sociedade, em momentos históricos 
diferentes, a velhice e o envelhecimento ganham especificidades, papéis e 
significados distintos em função do meio ser rural ou urbano, da classe social, 
do grupo profissional e de parentesco, da cultura, da ideologia dominante, do 
poder econômico e político que influenciam o ciclo de vida e o percurso de 
cada indivíduo, do nascimento à morte (MAGALHÃES, 1989, p.13). 

 
Araldi (2008) conclui que o envelhecimento é complexo e compreende 

determinadas características, tais como biológico, social ou cultural. 
Na compreensão de Neri (2001, p. 69) “a velhice é a última fase do ciclo vital e 

é delimitada por eventos de natureza múltipla, incluindo, por exemplo, perdas psicomotoras, 
afastamento social, restrição em papéis sociais e especializações cognitivas”.  

Para Marcelo Salgado (1988), a velhice deve ser definida como o tempo de 
vida humana em que o organismo sofre consideráveis mutações de declínio na sua força e 
aparência, as quais, porém, não incapacitam ou comprometem o processo vital.  

Beauvoir (1990, p.17) coloca, ainda, que, “a velhice não é um fato estático; é o 
término e o prolongamento de um processo, processo este denominado de envelhecimento”.  

Chegar à fase da velhice é um processo inerente ao ser humano que aspira viver 
muitos anos. É um fenômeno dinâmico e progressivo que envolve diferentes fatores.  

Segundo Mazzucco (1995),  
 

a velhice é então definida como parte do desenvolvimento do homem. É o 
resultado de sucessivas passagens ocorridas no indivíduo, tanto física e 
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psicologicamente, quanto cultural ou socialmente (MAZZUCCO, 1995, 
p.11). 
 

A velhice tem sido vista e tratada de maneira diferente de acordo com períodos e 
estrutura social, cultural, econômica e política de cada sociedade. É fundamental trazer o fato 
de que a sociedade a que pertencem esses idosos, impõe uma norma de relacionar-se com a 
vida, que é definida socialmente. 

Segundo Beauvoir, “a velhice não poderia ser compreendida senão em sua 
totalidade; ela não é somente um fato biológico, mas também um fato cultural” (BEAUVOIR 
1990, p. 20).  

A partir destas definições, percebe-se que a velhice, embora caracterizada pela 
existência das alterações físicas, sua essência transcende este aspecto, devendo ser 
considerados seus fatores sociais, culturais, psicológicos, econômicos, entre outros. Dessa 
forma, o idoso deve ser visto como sujeito capaz de construir sua própria história, 
acumulando vivências e experiências das várias etapas da vida. 

Pesquisas indicam que a expectativa de vida das pessoas está crescendo cada vez 
mais, porém de nada adianta valorizar os anos a mais se eles não possuírem uma boa 
qualidade de vida. Identificar os fatores que assegurem uma boa qualidade de vida na velhice 
deve ser primordial tanto para os idosos quanto para profissionais que lidam com esses idosos.  

Segundo Neri (1993), a qualidade de vida na velhice implica em diversos fatores: 
 

Avaliar a qualidade de vida na velhice implica adoção de múltiplos critérios 
de natureza biológica, psicológica e socioestrutural. Vários elementos são 
apontados como determinantes de bem-estar na velhice: longevidade, saúde 
biológica, saúde mental, controle cognitivo, competência social, 
produtividade, eficácia cognitiva, status social, renda, continuidade de papéis 
familiares e ocupacionais e continuidade de relações informais em grupos 
primários (NERI, 1993, p.10). 

 
A autora complementa que a teorização acerca deste tema reflete multiplicidade 

de critérios e de indicadores, ressalta que para ter uma boa qualidade de vida, esta excede aos 
limites da responsabilidade individual, devendo ser percebida como um caráter sociocultural 
nesta sociedade que vive em mudanças.  

O processo de envelhecimento de qualquer pessoa é sempre diferente, sua 
condição de vida, os valores da sociedade, as expectativas dos indivíduos, as soluções 
possíveis, tudo muda com o passar do tempo.  

Além disso, para cada pessoa existe uma reação diferente e inúmeras 
possibilidades de resultado final, dependendo dos determinantes do envelhecimento: 

 
Alguns determinantes são imutáveis como raça, sexo, ambiente social e 
familiar onde se nasce, enquanto outros são amplamente modificáveis, como 
hábitos e estilos de vida, maneira de encarar a vida e meio ambiente 
(PASCHOAL, 2006, p. 331).  

 
Dentre os elementos que não foram citados pelo autor, não se pode esquecer a 
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classe social que determina as condições reais de vida dos indivíduos na sociedade e que pode 
se tornar um determinante modificável na vida das pessoas.  

A longevidade tem implicações importantes para a qualidade de vida, ocorrem 
perdas e modificações significativas, como a suscetibilidade para certas doenças e perdas 
afetivas, podendo ocasionar diferentes graus de ansiedade, dependendo da história pessoal, do 
nível social e dos valores de cada um.  

“Uma velhice satisfatória é largamente mediada pela subjetividade, e referenciada 
ao sistema de valores que vigora num período histórico determinado, para uma dada unidade 
sociocultural” (NERI, 1993, p. 10). Nesse sentido, o patrimônio genético é imutável, pessoas 
de famílias longevas são candidatas a viverem mais.  

O estilo de vida deve ser alicerçado em hábitos saudáveis: atividade física, 
controles médicos, etc. O meio ambiente e determinantes sociais podem contribuir com várias 
facilidades: ausência de poluentes e infraestrutura adequada (SAYEG, 1998).  

Fraiman (1995, p.30) considera que, 
  

chegar a velhice com saúde é privilégio de poucos, devido ao somatório de 
situações desgastantes ao longo da vida. Daí ser ela relacionada com a 
doença, com a degeneração, com a pluripatologia (FRAIMAN, 1995, p.30). 
 

Para Neri (1993), 
 

a satisfação na velhice dependeria da capacidade de manter ou restaurar o 
bem-estar subjetivo justamente numa época da vida em que a pessoa está 
mais exposta a riscos e crises de natureza biológica, psicológica e social 
(NERI, 1993, p. 11). 

 
Pode-se ressaltar também, que o fator cultural, a carência de recursos e a falta de 

acesso às informações e cuidados podem ser fatores determinantes para acentuar as doenças 
associadas ao envelhecimento.  

Segundo as autoras Penna e Santo (2006): 
 

A compreensão de qualidade de vida na velhice está atrelada ao significado 
de velhice dada pelos idosos onde devem ser consideradas as referências às 
mudanças do corpo e as imagens desse corpo, os contrastes sociais e 
culturais que caracterizam o curso de vida, se o passado foi marcado pela 
busca de sobrevivência, pelo trabalho com poucas garantias ou não, e se hoje 
na velhice, sobrevivem com a ajuda de familiares ou são independentes. O 
envelhecimento bem-sucedido não é um privilégio ou sorte, mas um objetivo 
a ser alcançado por quem planeja e trabalha para isso, sabendo lidar com as 
mudanças que efetivamente acompanham o envelhecer (PENNA E SANTO, 
2006, p. 19). 

 
Envelhecer bem traduz-se, muitas vezes, pela ideia de que são essenciais o convívio 

social, a participação, os cuidados preventivos, os hábitos de vida saudáveis. Mas, para cada 
indivíduo envelhecer com qualidade de vida pode significar diferentes fatores, como explicita 
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Paschoal (2000), 
 

A natureza abstrata do termo qualidade explica porque “boa qualidade” tem 
significados diferentes, para diferentes pessoas, em lugares e ocasiões 
diferentes. É por isso que há inúmeras conceituações de qualidade de vida; 
talvez cada indivíduo tenha o seu próprio conceito (PASCHOAL, 2000, p. 
24). 

 
Enfim, qualidade de vida pode ser entendida e percebida de maneiras diversas, 

principalmente pelos idosos, que nesta etapa da vida passam por inúmeras limitações. 
 
 

4 BENEFÍCIOS DA DANÇA PARA O SUJEITO NA TERCEIRA IDADE 
 

Dança é importante para todas as pessoas, porque agrega em seu bem-estar físico, 
psicológico e social. Sendo assim é benéfica para a saúde e é uma prática que conduz a uma 
satisfação pessoal, sendo capaz de trabalhar a solidariedade. 

Dançar traz em seu contexto muitos significados, afinal pode-se ser praticada ou 
observada, considerando que a dança é uma das mais antigas manifestações para que o 
indivíduo se expresse (SILVA et al., 2018).  

Existe cada vez mais a preocupação com a terceira idade, e por isso é proposto 
diversos tipos de atividades como viagens e recreação, tendo também algumas instituições 
que propõe atividades com objetivo do idoso ser ativo não só fisicamente, mas mentalmente, 
assim evitando perdas de tais funções vitais do indivíduo e para que envelheça com qualidade 
de vida.  

Segundo Silva et al (2007) apud PINTO (2008), a dança para a terceira idade, 
demonstra que tal atividade tem tamanha aceitação dos idosos que a praticam e não possui 
nenhum obstáculo para essa prática, pois não visam ter um determinado rendimento e nessa 
fase existe uma redução de metabolismo por muitas vezes os indivíduos serem sedentários, 
sendo assim, essa prática melhora em diversos aspectos como, por exemplo, a circulação 
sanguínea.  

De acordo com Robatto (1994) apud Brandli (2015) a dança possui seis funções: 
comunicação (como a auto expressão), identificação cultural, ruptura, revitalização da 
sociedade, diversão e prazer, espiritualidade.  

Dança possui um caráter social e motivador, seja realizada em grupos, pares ou 
sozinhos, mulheres ou homens, idosos ou crianças. Essa prática é para toda a vida, podendo 
trazer determinados sentimentos e sendo capaz de desenvolver capacidades inimagináveis. 
Esse estudo possui como objetivo identificar o significado da dança na terceira idade, sabendo 
quais são os resultados importantes tidos antes ou depois dessa prática, compreendendo a 
importância da dança na terceira idade.  

A atividade física é fundamental para todos (em especial para os idosos) e 
sabemos o quanto ela contribui na melhora da qualidade de vida, na rotina e na saúde do 
indivíduo (LEAL; HASS, apud SILVA 2009). Um dos exercícios mais procurados para a 
prática dos idosos é a dança e diversas razões são responsáveis por essa escolha, no entanto, a 
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aceitação pelos idosos é o principal.  
O esquema corporal, nessa perspectiva, é uma noção dando sentido a ação, 

identificando as atividades centrais do eu, como ter consciência de si mesmo, da respiração, 
de elementos corporais, atividades que favorecem o desenvolvimento e estrutura do esquema 
corporal, através da coordenação dos elementos corporais e -do equilíbrio corporal.  

A prática da dança regularmente é capaz de alcançar habilidades e ajudar na 
melhoria dos aspectos psíquicos, sociais e físicos, tendo grande influência na providência das 
doenças degenerativas (NANNI, 2003; MARQUES, 2000; CARLI, 2000, BRANDLI, 2015).  

Dança também pode auxiliar na prevenção de diversas doenças degenerativas. 
Essa prática traz uma sensação boa, dando felicidade e ao mesmo tempo prazer. A dança é 
capaz de trazer melhora não só em questões físicas, mas também psíquicas e sociais, junto 
com essa melhora existe também questões que são envolvidas sentimentos como felicidade, 
prazer, satisfação, alegria, sensações que nos fazem se sentir bem, agregando a nossa saúde e 
qualidade de vida. Através dessa prática as lembranças e recordações desde a infância voltam 
a ser expostas. 

Com o avanço da medicina e da tecnologia eleva-se a expectativa de vida do idoso 
e consequentemente da qualidade de vida, pois é capaz de envolver aspectos comportamentais 
e emocionais visando à manutenção da autonomia, a inclusão social, o viver com dignidade e 
como resultado o ser e estar saudável (LEITE et al., 2012, apud HERMANN; LANA, 2016). 
Deste modo, o termo qualidade de vida pode ter vários significados uma vez que, contempla a 
experiência, o conhecimento, e valores de pessoas e populações em diferentes épocas, sendo 
uma construção social com intervenção de distintas culturas (LEITE et al., 2012 apud 
HERMANN; LANA, 2016). Assim, possibilita benefícios no campo físico, psíquico e social, 
tendo em vista a independência e autonomia no qual o idoso possa apresentar.  

Segundo Silva et al. (2018), foi realizado um estudo sobre dança de salão para 
idosos, é claro que a pratica de dança de salão gera benefícios no contexto biopsicossocial, ou 
seja, melhora das capacidades funcionais, cognitivas e motoras, equilíbrio, comunicação, 
autoestima, inclusão social, prazer e bem-estar, onde para os idosos o convívio social é a parte 
de maior ênfase, pois se sentem felizes ao compartilhar novos conhecimentos com novos 
colegas adquiridos por meio da dança.  

Ainda Silva et al. (2018) consideram que a dança de salão traz benefícios de 
forma significativa para os idosos que a praticam, contribuindo para a saúde e qualidade de 
vida, trazendo também frutos tanto para o corpo como para a alma desses praticantes com 
idade mais avançada que estão em busca de alegria, prazer e um melhor convívio social.  

De acordo com Silva (2019), houve a conclusão de melhora da força muscular e 
flexibilidade de membros superiores e inferiores, agilidade e capacidade aeróbia de idosos 
praticantes de um programa de dança de 90 minutos, uma vez por semana, no período de 6 
meses. Esses mesmos idosos mostraram também melhora no equilíbrio e em funções 
cognitivas como concentração e memória. Logo deve-se considerar a dança como um 
instrumento de grande valor para melhorar aptidão física de seus praticantes maiores de 60 
anos, a frequência da prática junto com a regularidade certamente contribui para que a 
melhora seja mais expressiva na vida dos idosos (SILVA, 2019).  

Dispor de ajuda para o corpo envelhecer de maneira harmoniosa, demonstrando a 
atenção que se é necessária, fará com que tenha respostas melhores durante o processo de 
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envelhecimento, assim não causando nenhum problema ou frustração, tornando a velhice mais 
uma etapa da vida na qual pode-se viver de maneira natural (GOMES et al., 2020).  

A modalidade dança praticada pelos idosos, com diversas idades e perfis feminino 
e masculino, possui grande potencialidade de promover melhor qualidade de vida e bem-estar 
para eles, além de ter contribuição na sua rotina cotidiana. Com o passar dos anos os 
problemas de saúde surgem, porém com a prática regular de atividade física essa situação 
pode ser evitada e prevenida. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A dança é uma das artes realizadas desde a antiguidade sendo feita por toda a 
sociedade, executando os movimentos desde os mais simples até aos mais complexos, não 
tendo a técnica como referência mais importante para essa prática, porém podem existir 
padrões que precisam da técnica, exigida principalmente pelos dançarinos com mais 
profissionalismo.  

Sabe-se que o envelhecimento é um processo pelo qual todos passarão, visto que 
acontece com o passar do tempo, sendo então um fenômeno natural. E cabe ao indivíduo 
decidir de qual maneira passará por esse processo, sabendo-se que uma vida com prática de 
exercícios, aqui levando em consideração a dança, é de grande importância na ajuda de um 
envelhecimento saudável, para que se tenha um maior aproveitamento e de fato um 
envelhecimento com qualidade de vida.  

A linguagem corporal está muito presente nessa prática porque ela pode nos 
transmitir alguma mensagem ou significado sem ter uma palavra dita, somente pela expressão 
corporal, sendo capaz de exprimir sentimentos de felicidade, tristeza, amor, paz, entre outros 
aspectos diferentes de cada indivíduo.  

O ritmo está presente no cotidiano e na vida das pessoas e é um elemento 
indispensável para a dança, tendo a música presente podendo nos proporcionar os 
movimentos mais marcantes e assim fica fácil de compreender e fluir os passos, trabalhando 
as questões de equilíbrio, leveza e harmonia, estando ambos (ritmo e música) na prática da 
dança. Conclui-se que a prática regular da dança com todos os cuidados necessários não só é 
capaz de fornecer benefícios físicos, mas também psíquicos e sociais ao indivíduo, de maneira 
a agregar no seu envelhecimento, habilidades e capacidades tendo uma melhora no seu 
desenvolvimento.  

Desse modo, ao longo do trabalho foi possível entender e compreender o processo 
histórico da dança no que tange o seu caminho com a educação física, bem como entender 
como a dança pode auxiliar no desenvolvimento humano. Ademais, caracterizou-se o ser 
humano na terceira idade, afim de buscar informações para agregar como a prática da dança 
poderia ajudar o idoso no desenvolvimento de uma prática física que lhe proporcionasse lazer, 
vigor e qualidade de vida ativa. 

Compreendemos que dançar é instruir as pessoas a descobrirem o seu melhor, 
como fazer o melhor e terem o conhecimento através do seu próprio corpo, não tendo 
classificação de idades e assim podendo proporcionar a todas as pessoas praticantes que ela é 
muito mais do que uma forma de se expressar, ela é a tradução dos nossos sentimentos e do 
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nosso corpo. 
Esperamos que esse trabalho inspire mais pesquisadores à encontrar outras 

literaturas capazes de estimular o trabalho da dança para o público da terceira idade e que as 
teorias de fato saiam do papel e se tornem prática no exercício profissional dos educadores 
físicos. 
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RESUMO: O trabalho traz uma reflexão sobre a inclusão de alunos com surdez na escola e as 
possibilidades de ensino nas aulas de dança para o Ensino Fundamental I. Trata-se de um 
relato de experiência na Escola Municipal de 1º e 2º graus Vicente de França Monte, 
localizada no Município de São Gonçalo do Amarante/RN. Dentre as viabilidades para se 
trabalhar com a educação artística, elegeu-se partir de investigações corporais, por meio do 
jogo, como ponto referencial para a intervenção pedagógica. O nosso escrito tem por 
objetivos refletir sobre as contribuições do jogo para o ensino da dança com crianças surdas e 
ouvintes; indicar uma possibilidade de trabalhar a dança por meio do jogo; considerando as 
experiências históricas corporais trazidas pelos estudantes. Definimos que a metodologia 
utilizada envolve a pesquisa descritiva qualitativa sob um viés do estudo de caso instrumental. 
A escolha do tema proposto favorece ao conhecimento, à valorização e ressignificação 
corporal por parte dos discentes, bem como, contribui para o entendimento das relações 
inclusivas e simbólicas que se inscrevem historicamente pelo corpo. 
PALAVRAS-CHAVE: Escola. Educação Inclusiva. Ensino da Dança. Surdez. 
 
 
ABSTRACT: The work brings a reflection on the inclusion of students with deafness in 
school and the teaching possibilities, in dance classes for Elementary School. It is an 
experience report in the Municipal School of 1st and 2nd degrees Vicente de França Monte, 
located in São Gonçalo do Amarante / RN. Among the feasibility to work with artistic 
education, it was chosen to start body investigations through the game, as a reference point for 
pedagogical intervention. Our writing aims to reflect on the contributions of the game to the 
teaching of dance with deaf and hearing children; indicate a possibility of working the dance 
through the game; considering the historical body experiences brought by the students. We 
define that the methodology used involves qualitative descriptive research focus in a 
instrumental case study. The choice of the proposed theme favors students' knowledge, 
appreciation and resignification on the part of the students, as well as contributing to the 
understanding of the inclusive and symbolic relationships that are historically inscribed by the 
body. 
KEYWORDS: School. Inclusive education. Dance Teaching. Deafness. 
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INTRODUÇÃO  
 

Ao pensar numa educação inclusiva, vislumbramos a necessidade de atender 
pessoas com deficiência, afirmando a garantia educacional dos seus direitos de aprendizagem 
e comunicação, como cidadãos participantes de uma sociedade democrática. As vivências, 
desses alunos, que estão integrados no espaço escolar, são construídas socialmente por meio 
de relações que ultrapassam o ensino formal e permitem ao educando a própria formação, 
além de edificar o seu conhecimento. A escola faz parte desse ambiente, no qual, esse sujeito 
irá crescer e aprimorar seus conhecimentos, vivenciar novas formas de observar o mundo e se 
relacionar com o outro. 

É nesse espaço escolar que o discente pode se desenvolver culturalmente, 
trabalhar os próprios pontos de vista, socializar e interagir com o outro. Dessa forma, o aluno 
surdo, que está inserido nessa instituição de ensino formal, deve ter direito a desenvolver uma 
aprendizagem, que transcenda a formalidade e envolva a competência humana, pois, dentro da 
escola, ele passa por experiências que abordam valores ao seu cotidiano. 

Na busca em atender esse público, em especial, a uma aluna surda, sujeito dessa 
escrita dissertativa e, no anseio por aprender cada vez mais a língua de sinais, eu busquei me 
aperfeiçoar na área da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; a fim de auxiliar aos educandos, 
conviventes de um determinado espaço educacional. Nesse caminho, uni as vivências 
acadêmico-profissionais e a minha trajetória artística, com o intuito de unificar os 
conhecimentos das duas linguagens de ensino ao espaço escolar, na intenção de promover e 
valorizar a aprendizagem corporal dos discentes. 

Baseado nessa proposta, o nosso escrito tem por objetivos refletir sobre as 
contribuições do jogo para o ensino da dança com crianças surdas e ouvintes; indicar uma 
possibilidade de trabalhar a dança por meio do jogo, com discentes do 3º ano do Ensino 
Fundamental I, considerando as experiências histórico-corporais trazidas pelos estudantes; 
objetivando uma prática corporal que viabilize a inclusão. 

Entendemos que refletir sobre a dança, como educação inclusiva, é importante, 
pois valoriza a aprendizagem dos alunos com deficiência e, principalmente, aos surdos que 
estão presentes na escola e, muitas vezes, não são reconhecidos pelos próprios professores, 
gestores e alunos; ali inseridos, o que restringe o diálogo apenas à comunidade que os acolhe. 

Trazer esse conteúdo para a escola favorece o entendimento das relações 
históricas de movimento e de formas inclusivas que se inscrevem no processo educacional, 
pois envolve os discentes em vivências visuais e corporais ao propiciar o conhecimento e a 
comunicação dessas linguagens. Assim, eles compreendem e se conscientizam sobre a relação 
do olhar o corpo, o outro e, podem perceber e dialogar com o meio social ao qual pertencem. 

Diante desses aspectos, o estudo se debruçou sobre as possibilidades de ensino do 
jogo corporal na escola; como uma forma de aprender a dança, buscando trazer uma discussão 
em torno da viabilidade de tratar esse conteúdo de forma inclusiva, de forma que os 
educandos participem ativamente do processo de ensino-aprendizagem em Artes; que para 
Ferraz (2009, p.147), são entendidos como “[...] jogos individuais ou em grupos de alunos 
selecionados para o desenvolvimento das atividades em que [...] assimilem novos saberes, 
habilidades, [...] atitudes, convicções em arte”. Essa postura do alunado para o processo de 
ensino-aprendizagem como coloca as autoras se caracterizam pelos modos pedagógicos de 
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fazer no componente curricular de Arte. 
A escolha dessa proposição surgiu devido ao meu fazer pedagógico como arte 

educadora em uma Escola Municipal que possui alunos surdos e sentir a necessidade de 
planejar aulas que pudessem incluir todos os alunos numa atividade educativa, pois no 
cotidiano escolar sempre permeava a questão: Por que deixar alguns indivíduos de lado da 
aprendizagem total se é possível planejar aulas para atender toda a turma? 

Graduada em Artes Cênicas e em Dança e, graduanda em Letras-Libras pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; busquei unir esses conhecimentos, para 
desenvolver um projeto pedagógico, a fim de auxiliar a necessidade dos estudantes e 
contribuir com um processo educacional inclusivo, visto que na Escola Municipal de 1º e 2º 
graus Vicente de França Monte, localizada no município de São Gonçalo do Amarante (RN), 
havia alunos surdos e que, muitas vezes, eram deixados de lado no processo de ensino-
aprendizagem. 

Fiz, dessa maneira, a partir de um diagnóstico inicial e histórico da referida escola 
com alunos com deficiência, uma intervenção pedagógica que buscasse atender, em minha 
sala de aula, a aluna surda e que esta pudesse participar ativamente das aulas de Arte. Defini 
que o estudo apresentado abordaria esse foco interventor, baseado nos escritos de Damiani et 
al (2013) sobre a teoria histórico-cultural, pois a ação, contribui pedagogicamente na 
produção do conhecimento e, diminui a distância entre teoria e prática, tanto da produção 
acadêmica como do âmbito educacional. Dessa forma, o estudo em sala de aula oportunizou 
por meio da intervenção pedagógica com a LIBRAS contribuir de maneira prático-pedagógica 
com a arte da dança, refletindo sobre os benefícios dessa ação no meio estudantil, em especial, 
na sala de aula da aluna surda, permitindo colaborar com a ampliação desse conhecimento 
junto aos demais educandos que colaboravam comigo enquanto professora e com a aluna 
surda nas explicações dos conteúdos dos jogos que intencionavam uma dança, a partir de 
minhas explicações para ouvintes e não ouvinte por meio de sinais da LIBRAS e suas 
adaptações em sala de aula. 

Dentre as várias possibilidades com dança, elegemos trabalhar a partir do jogo 
corporal, a fim de promover a prática e a descoberta do corpo entre os estudantes. Pois, o jogo 
desde a infância faz parte da aprendizagem e, por ser algo intrínseco à criança, pode ser mais 
bem explorado, conforme as experiências trazidas pelos pequeninos no espaço escolar. 

O jogo desenvolvido em sala de aula propiciou aos discentes a oportunidade de 
acessar e ressignificar vários saberes inscritos na própria gestualidade. Nessas descobertas 
corporais, imperavam questões em voz e em LIBRAS, com perguntas como: Como me movo? 
Como o colega se move? E o que esse movimento promove ao próprio corpo? Esse meu 
movimento/gesto pode virar uma dança? A partir dessas perguntas, foi possível aguçar a 
observação, construir conceitos, identificar possibilidades de dialogar com o corpo, sem a 
necessidade da voz e criar relações com o outro, a partir de jogos (infantis e teatrais) que 
poderiam ou não se tornar dança.  

Nesse sentido, compreendeu-se que a escolha do tema proposto favoreceu ao 
conhecimento e à valorização da conscientização corporal por parte dos estudantes, bem como 
fomentou no espaço escolar a possibilidade de atribuir outros sentidos de ensinar e aprender, 
por meio do corpo. Em nosso caso, dedicar-se a dança, por meio do jogo, foi uma forma de 
trazer para a escola um saber presente no corpo das crianças, experimentar maneiras diversas 
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de vivenciá-lo e ampliar nossa compreensão junto a elas, de como utilizar essa aprendizagem 
em meio à sociedade. 

As singularidades corporais desses sujeitos podem ser potencializadas no mundo 
da dança, a partir do jogo, para que eles possam viver e passem a reconhecer a própria história, 
por meio do corpo. A dança, dessa maneira, pode aparecer como forma de o corpo pensar, 
parafraseando Katz apud Matos (2014). Ou ainda, para aprender uma determinada dança é 
necessário que o pensamento do corpo se mostre como um “fluxo de imagens”, como diria 
Damásio apud Greiner (2008), sobre as imagens internas que são responsáveis pelas 
mudanças de estado corporal. Assim, “[...] quando o córtex é ativado, o sujeito começa a criar 
imagens, embora a cartografia de sinais corporais seja, muitas vezes, invisível” (IDEM, p. 79). 
O autor citado por Greiner (2008) vai dizer que essas imagens descrevem o mundo exterior e 
o mundo interior do organismo que vai desde os estados viscerais até as condições de 
nascimento do movimento corporal como oscilação neuronal.  

A visão de Damásio apud Greiner (2008) complementa, no meu entendimento, a 
possibilidade de aprendizagem por meio da dança, principalmente para os surdos que 
observam e se comunicam com o mundo, pela linguagem visual e espacial. Nessa direção, 
podemos aliar a orientação didática à possibilidade de utilizar recursos semióticos1 de modo a 
beneficiar os surdos, a partir dos signos da própria cultura. Essa possibilidade de ensino, nas 
aulas de dança na escola a partir dos jogos, busca trazer uma discussão em torno da 
viabilidade de tratar esse conteúdo educativo, de maneira que os educandos participem 
ativamente do processo de aprendizagem corporal. 

Destarte, entendo que o processo semiótico de aquisição do conhecimento do 
corpo para os discentes seria voltado à inclusão de todos, principalmente de uma criança 
surda2, de uma turma do Ensino Fundamental I, por meio de materiais, gestos combinados 
com o grupo e do uso da Língua de Sinais. 

No Brasil, utilizamos a Língua Brasileira de Sinais para ensinar a crianças surdas 
ou pessoas que adquiram surdez. Essa é a primeira língua a ser lecionada ao surdo, por isso, é 
considerada pela cultura, como língua materna. Visto que essa linguagem viso-espacial 
apresenta valor comunicativo e oportuniza diversas finalidades para o indivíduo na sua forma 
de sentir, pensar, comunicar, raciocinar e se expressar sobre o mundo em que vive. 

Nessa abordagem, as interações corporais, apresentam-se repletas de símbolos 
significativos e possibilitam a aprendizagem e a socialização dessas pessoas ao cenário 
educacional, auxiliando-os a compreender melhor, a própria trajetória de vida, a partir da 
maneira que conhecem: a si; ao outro; e, consequentemente, assimilam o meio. 

Definimos que a metodologia utilizada neste estudo envolve a pesquisa descritiva 
qualitativa sob um viés do estudo de caso instrumental. Pois, no primeiro ponto, envolve a 
descrição e observação de uma determinada sala de estudantes. E a autora, como pesquisadora 

 
1 Segundo Santaella (1983, p. 3), semiótica é a “ciência dos signos” e ciência que estuda todas as linguagens. Ela 
completa que “[...] quando dizemos linguagem queremos nos referir a uma gama incrivelmente intricada de 
formas sociais de comunicação e de significação que inclui a linguagem verbal articulada, mas absorve também, 
inclusive, a linguagem dos surdos” (SANTAELLA, 1983, p.7). 
2 Aqueles que nasceram ou adquiriram à surdez ao longo da sua vida, considerando a surdez parcial ou total. 
Utilizam a LIBRAS, para comunicar-se por meio da linguagem viso-espacial. 
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participante, considera as opiniões e atitudes desses indivíduos, importantes, no desempenho 
das atividades (GIL, 2002). Como também, abrange no segundo ponto, por meio do estudo de 
caso instrumental3: o esclarecimento do problema; a definição do número de pessoas a serem 
atendidas; a elaboração de um projeto/relatório e; a avaliação dos dados obtidos (GIL, 2002). 

A pesquisa foi realizada numa turma de 3º ano do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal de 1° e 2º graus Vicente de França Monte. A turma era composta por 21 alunos, 
sendo 15 do gênero masculino e 06 do gênero feminino; destas atendidas, uma era surda. E a 
maior parte dos discentes se enquadrava na faixa etária, entre 8 e 11 anos, desse ano de ensino. 

Dentre os mais velhos desse quadro, encontra-se a aluna surda, uma garota que 
antes de ingressar nessa Escola recebia ajuda do avô4 na interpretação da Língua Portuguesa 
para a LIBRAS, tanto na instituição de ensino formal como no SUGAV5 (no contra turno). 
Em 2017, ela ingressou na Escola Vicente de França e a família optou por matricular a meni-
na novamente no primeiro ano (1º “U”), no intuito de desenvolver melhor a própria aprendi-
zagem. Nessa trajetória, a Instituição conseguiu, ao longo dos processos burocráticos, uma 
intérprete de LIBRAS para a criança. 

Como estou trabalhando há oito anos nessa Instituição, como professora de Artes; 
posso dizer que a estudante, desde o início, sempre demonstrou ser esperta para aprender. No 
entanto, a maior questão a ser solucionada, não vinha da garota e sim, dos conteúdos e ativi-
dades ministrados, nos quais, muitas vezes, observava não haver inclusão. 

Dessa forma, procurei escrever um relato, no qual destaquei apresentar as 
vivências educativas inclusivas, com aulas práticas que envolviam o uso do jogo corporal, a 
fim de atender aos pequeninos da rede pública de ensino. Para este estudo, encontrei o jogo 
como ponto integrante, de uma “[...] atividade  significante, e de função social” (HUIZINGA, 
2007, p. 6) relevante na escola. Pois o jogo, segundo Almeida (2016, p. 62), “[...] envolve o 
fazer, a ação, abre espaço para o novo, para a criação”. Nessa direção, potencializar o saber do 
educando na aprendizagem pelo corpo. 

Entendo que contemplar o ensino inclusivo aos estudantes e, principalmente, à 
surda, por meio do jogo corporal, no ambiente educacional, contribui para a formação de vín-
culo entre todos os alunos e, principalmente, na aproximação dos conteúdos abordados pelo 
professor na escola, em relação aos processos históricos de inclusão da comunidade surda.  

Assim, as abordagens metodológicas do trabalho se apresentam como possibilida-
de para a produção de conhecimentos reflexivos, sobre a atuação da Arte/Dança como conte-
údo inclusivo e, permitem ampliar os saberes na Escola Municipal de 1º e 2º graus Vicente de 
França Monte6. 

Escolhemos trabalhar com a LIBRAS, numa abordagem inclusiva, para valorizar 
os surdos existentes na instituição de ensino, a partir da disciplina de Arte. Para o escrito, 
elegi tratar apenas da turma do 3º ano do Ensino Fundamental I, com crianças ouvintes e uma 
surda. Optei por essa sala, devido os alunos possuírem um conteúdo iniciado na Educação 

 
3 Nesse caso, o estudo de caso pode ser formado “[...] por estudantes do ensino fundamental numa pesquisa que 
tenha como objetivo estudar a aplicabilidade de métodos de ensino” (GIL, 2002, p. 139). 
4 No primeiro ano letivo em que a garota iniciava no Ensino Fundamental I, o avô veio a falecer. 
5 Centro de Saúde Auditiva (Natal-RN). 
6 A Instituição no seu quadro de alunado atende três alunas surdas pela manhã e apenas uma dessas crianças 
participa da pesquisa. 



143 

 
 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 

Infantil, pela brincadeira e, que continua a ser vivenciado nos anos sucessores com o jogo, 
algo intrínseco à criança. Nessa direção, Marques (2012, p. 70) nos afirma que “[...] a 
brincadeira deve estar sempre presente nos processos de ensino e aprendizagem da dança”. 
Pensando em atribuir a esse brincar possibilidades de promover liberdade e, investigação ao 
movimento humano. 

Nesse contexto, busquei desenvolver uma ação inclusiva, unindo os estudos da 
própria trajetória artística, acadêmica e profissional, para dar subsídios a essa intervenção no 
âmbito escolar, por meio do componente curricular da Arte. É considerável relatar, que o con-
tato com o curso de graduação em Dança; pela Universidade (UFRN) possibilitou a essa do-
cente, conhecer a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS7 e, isso abriu um maior entendimento 
sobre a forma de olhar, perceber e estudar o movimento humano, a partir da dança e, neste 
texto, passar a relatá-lo em primeira pessoa. Assim, a busca por entender a LIBRAS, por meio 
de uma linguagem corporal, proporcionou-me ampliar a visão de como mover o corpo e, en-
volver nessa análise uma nova forma educativa de promover a aprendizagem e o ensino, por 
meio da Arte/Dança. Corroborou com essa visão, o pensamento de Falcão (2012, p. 30), 
quando diz que “[...] Toda a relação e comunicação com uma criança surda se limita a expres-
são corporal com gestos e movimentos”. Nesse sentido, procurei enfatizar o ensino por meio 
do jogo no corpo, facilitando a descoberta corporal de todos, principalmente da surda. 

No caminho de fortalecer a inclusão como ótica de ensino, especialmente para os 
surdos, Falcão (2012, p. 31) ainda nos revela que a “[...] língua de sinais deve ser trabalhada 
de forma lúdica e prazerosa como oportunidade de proporcionar reflexão”. Dessa forma, bus-
quei envolver tanto a LIBRAS como a Língua Portuguesa para a comunicação em sala aula e, 
enfatizar o lúdico ao usar o jogo no ensino. 

Assim, este trabalho por meio de uma intervenção pedagógica, a partir do jogo 
corporal, como conteúdo e proposta buscou promover a dança na escola. Esse estudo surgiu 
no intuito de oportunizar um ensino inclusivo, no qual, todos os educandos de uma sala de 
aula pudessem participar de uma mesma atividade, contribuindo para alicerçar os saberes in-
trínsecos e individuais que esses possuem e, assim, possibilitar uma abordagem inclusiva.  

Logo, baseando-se na movimentação do cotidiano da criança, associei a 
investigação acadêmica do escrito aos fatores ou qualidades do movimento do 
Esforço/Expressividade/Pulsão propostos por Laban (1978). Essas qualidades de movimento 
são denominadas de peso (leve e/ou forte), tempo (rápido e/ou lento), espaço (direto e/ou 
indireto) e fluência (livre/ou contida) que, inter-relacionados, organizam-se e fazem 
compreender os impulsos internos de energia que geram o movimento. De acordo com 
Marques (2010, p. 114), esses fatores em conjunto, “[...] revelam, e comunicam quanto de 
energia muscular foi investida na realização do movimento. Por isso, também revelam e 
comunicam sentimentos, sensações e sentidos”. Pois, Laban (1978) trabalhou para 
desenvolver uma prática, baseada na observação e na experimentação do movimento no corpo. 
E, dessa forma, empreguei nas oficinas essa fundamentação para subsidiar e fortalecer o jogo 
na escola. Sendo assim, experimentamos o emprego dessa abordagem, por meio das ações 
naturais que são vivenciadas diariamente pelo corpo (como andar, pular, deitar, correr, etc.). 
Conforme propõe Laban (1978): 

 
7 Essa é uma disciplina exigida nos cursos de Licenciatura. 
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[...] invente sequências curtas de movimentos, ou cenas de mímica, nas quais 
os movimentos descritos possam ser reconhecidos. Esta é uma maneira de 
treinar não apenas a observação, mas também a imaginação de movimentos, 
e de descobrir a conexão imediata do movimento imaginado com a sua apli-
cação prática, na execução física, em termos de expressão artística (LABAN, 
1978, p. 56). 
 

Na oportunidade, criamos jogos que melhor exploraram situações, vivenciadas ou 
observadas pelos alunos, como a imitação de uma cena da vida real, na busca por explorar e 
experienciar o movimento, em sua diversa potencialidade. De acordo com Marques (2010), 
Rudolf Laban nos oportuniza analisar o movimento ao sugerir “[...] princípios filosóficos que 
atrelam a dança à educação do ser humano” (MARQUES, 2010, p. 96). Na concepção da au-
tora citada, Laban listou fundamentos, áreas de ação, com propostas abertas “para princípios 
educacionais” que abrem espaço para várias possibilidades. Ela declara que o teórico do mo-
vimento, especificou “[...] princípios metodológicos – e não métodos. Metodologias, [...] 
campos de conduta abertos e multifacetados” (IBIDEM). Como estudiosa de Laban, Marques 
(2010) diz ainda que, os ensinamentos desse autor se estenderam à educação e, no Brasil, po-
dem ser observados no ensino “básico e fundamental”, nas inúmeras e possíveis formas de 
criação (IBIDEM). 

Scialom (2017) complementa essa afirmação de Marques, sobre os ‘métodos’ de 
ensino do movimento propostos por Laban. Dessa forma, aquela relaciona que “[...] Não se 
trata de um método, mas de um sistema que integra modos de pensar-mover, aprender, corrigir, 
criar e analisar” (SCIALOM, 2017, p. 53). Ela afirma que a Dança educativa moderna ou 
Dança livre foi considerada um “sistema labaniano” e, propõe o ensino da dança para crianças. 
Uma dança que foi elaborada, de acordo com as etapas de evolução dos pequenos, “[...] 
associadas aos fatores de movimento (Esforço /Expressividade /Pulsão) e ao Espaço, 
incluindo ainda rudimentos da dança folclórica e da movimentação cotidiana” (IBIDEM, 
p.51). Dessa maneira, procurei estabelecer a relação desse brincar (como utilizar o andar), na 
descoberta do corpo, por meio do jogo e, de forma acadêmica, apresentar, de acordo com os 
estudos do movimento humano, descritos por Rudolf Laban (1978), uma proposição para 
abordar a dança na escola. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final do processo, pude perceber que as aulas, por meio do jogo corporal, 
puderam contribuir para o ensino do corpo, na forma de dialogar com o outro, com o espaço e 
o tempo, de maneiras diversificadas, como também, favoreceram a inclusão de todos da turma, 
seja o aluno: surdo, ouvinte ou com deficiência. 

 Os educandos do 3º ano do Ensino Fundamental I, em todo o processo tiveram 
abertura para abordar sobre os próprios saberes do corpo e propor jogos, ao longo da pesquisa. 
Nesse processo, consideramos as experiências históricas e corporais trazidas pelos estudantes, 
em cada atividade proposta. 
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O diálogo e a aprendizagem com o outro, por meio corporal, foram oportunizados 
com a intervenção pedagógica, contribuindo de forma prática com o estudo e abrindo espaço 
para se investigar a partir do brincar com o corpo, um dançar futuro, numa descoberta de 
possibilidades para promover novas composições coreográficas para esse público. 

 Essa ação inclusiva beneficiou a classe, promovendo uma maior aproximação 
entre os discentes, por meio do diálogo corporal. E aqueles que ainda não se falavam ou 
tinham algum receio com o outro, eram provocados nos exercícios, como por exemplo: para 
trocar as duplas rapidamente, enquanto realizavam uma caminhada; ou deslocar-se pelo 
ambiente, formando trios ou conjuntos. 

A descrição da proposta anterior contribuiu na socialização desses estudantes, ao 
oportunizá-los um contato, não somente na sala de aula, mas no espaço escolar como um todo. 
Consequentemente, essa ação inclusiva também, poderá se refletir em outros espaços sociais, 
nos quais, esses indivíduos vierem a dialogar. 

Referente especificamente a surda, nesse processo socializatório, a criança 
demonstrou na maior parte dos encontros, uma disponibilidade corporal, não apenas para 
realizar os próprios exercícios, como também para jogar com o outro, ao formar duplas ou 
unir-se a qualquer indivíduo. Relembrar sobre ela, me fez pensar que, algumas vezes, os 
alunos não se uniam a outra aluna com múltiplas deficiências, mas a surda não demonstrava 
receio em unir-se aos demais. 

Posso me recordar, que ao longo dos encontros, existiam mais alunos, em sua 
totalidade na sala de aula; mas devido a uma reforma está sendo realizada na escola e, os dias 
de aula alternados (entre Ensino Fundamental I e II na Instituição), o número de estudantes foi 
diminuindo com o transcorrer do ano letivo. 

Então, a princípio, em uma das primeiras aulas, rememoro que os meninos 
queriam ficar mais próximos dos colegas do mesmo sexo, assim como, as meninas 
mostravam-se mais confortáveis e abertas a experienciar os exercícios, se estivessem 
próximas a outra amiga. 

No decurso do tempo e depois de algumas oficinas, observei que na sala, 
passaram a existir mais meninos do que meninas. A vergonha e a timidez demonstradas 
inicialmente diminuíram ou não mais se observavam. Eles me conheciam melhor e também, 
uns aos outros. Essa interação também oportunizou aos pequenos, estarem mais disponíveis 
para jogar com o outro, independente do sexo do indivíduo. 

Em relação ao espaço físico da sala de aula, observei em alguns momentos, 
enquanto caminhavam em grupos que a disposição espacial, restringia a prática, pois o local 
possuía muitas cadeiras. Mas isso não influenciou aos alunos a desistirem, pois esses estavam 
dispostos a participar das atividades. Assim, eles se permitiam, na prática, explorar o próprio 
corpo no espaço e também, conhecer o espaço da sala, enquanto realizavam os movimentos.  

Como professora disposta a promover a participação de todos, sempre me 
colocava, quando necessário, ao lado dos alunos, seja para completar a formação de uma 
dupla ou para observar se todos haviam entendido o proposto. Estava atenta principalmente a 
surda, pois comunicar-se por meio de duas línguas (a língua oral e a LIBRAS) e observar se 
todos haviam compreendido, não foi fácil para mim. 

Mas, assim como propunha um ensino e os desafiava no jogo, também aprendia 
com eles nos exercícios. O imaginário desses pequenos é fértil e quando estimulados, são 
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capazes de nos surpreender, tanto nas respostas corporais, como na proposição de novos 
exercícios. 

Essa afirmação alicerça que é possível promover por meio do corpo, uma 
aprendizagem edificante dentro de uma instituição de ensino regular, baseada no jogo 
corporal. Pois, de acordo com as investigações corporais, pude entender que vivenciar uma 
aprendizagem por meio da postura, apoios, equilíbrios, diferentes pesos, direções, níveis, 
trabalhando as pausas, pôde ajudar a aprimorar o conjunto motor desses pequenos. 

Ademais, o corpo como veículo de aprendizagem pôde experienciar por meio 
desses elementos da dança, a própria estrutura, a imobilidade, o deslocamento, o ritmo no 
tempo, as formas, as progressões, direções distintas e níveis espaciais, que os ajudaram a 
reconhecer possibilidades de movimento, que viessem a constituir as próprias danças. Nessa 
via, a escola pode proporcionar novos campos, onde as disciplinas, linguagens e saberes como 
a dança, venham a se manifestar na construção do conhecimento humano. 

Dentro da escola, muitas professoras do Ensino Fundamental I perguntavam sobre 
o trabalho e, frequentemente, demonstravam curiosidade em conferir o mesmo, comparecendo 
a sala de aula, na qual eu estava ministrando a oficina. Elas afirmavam que a proposta se 
mostrava interessante e valorosa para as crianças. 

Nesse sentido, as atividades de dança no cenário educacional podem ser diversas, 
valorizando a linguagem corporal e respeitando a identidade do indivíduo. Infelizmente, em 
algumas localidades, pude observar muitas ações de professores que ainda não reconhecem a 
construção de um processo artístico e, procuram elaborar apenas um produto para ser 
retratado nas festividades escolares. 

É importante ressaltar que essa área de ensino da dança, até o presente momento, 
desvalorizada como forma de disciplina, pode promover um amplo conhecimento no âmbito 
educacional, do Ensino Fundamental I, por meio de uma construção metodológica, pautada 
nos contextos apresentados pela comunidade escolar. 

 Nessa direção é essencial respeitar o saber inerente e histórico de um povo, 
uma cultura, uma região, para estimular e reelaborar essa experiência na prática educativa. 
Para que isso possa acontecer, é necessário que o professor se permita vivenciar e construir 
outros saberes, na busca incansável de novos conhecimentos, com o olhar voltado, como diria 
Almeida (2016), para aquilo que a criança faz ou é capaz de fazer sozinha. Nesse caminho, o 
professor é responsável por mediar a interação social, encontrar novos caminhos possíveis 
para a apropriação do conhecimento e colaborar para uma educação de qualidade. 

Em nosso caso, promover uma prática inclusiva, por meio da dança, numa escola 
pública do interior do Estado, com crianças do Ensino Fundamental I; foi algo importante 
para a instituição, não só favorecendo o saber corporal intrínseco desses estudantes, como 
fazendo refletir a visão dos demais educadores e, do público escolar conviventes do meio. 
Desta forma, na aula de Arte, se promoveu uma possibilidade de aprendizagem, sobre o objeto 
de conhecimento da Dança.  

Essa ação passou a estimular outros pensamentos sobre a forma de ensino e de 
conhecimento que se pode favorecer no espaço de ensino. Não somente pensar e planejar para 
atender as pessoas ditas “normais” pela sociedade, mas para pessoas com deficiência física, 
múltipla e principalmente para os surdos.  

Nesse sentido, como professora de Arte e artista da dança, observei na escola, a 
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dificuldade de inclusão desses sujeitos e resolvi agregar os saberes dessas crianças, a 
linguagem artística nas aulas de Arte. Uma proposta que desde o início, foi bem aceita pela 
gestão, pela docente titular da turma e pelos educandos. 

Como educadora, constatei que essa abordagem inclusiva ajudou: a reorganizar 
uma metodologia por meio da prática com dança, auxiliando o desenvolvimento psicomotor 
dos alunos, envolvendo-os num jogo corporal, em que se consideram as experiências 
histórico-corporais. Desta forma, essa foi uma ação que promoveu a inclusão por meio do 
corpo, como saber educativo, mas ela pode ir além dessa localidade e ser disseminada em 
outros espaços que visem oportunizar o saber. 
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2.3 GT 3 – DANÇA, LINGUAGEM E TECNOLOGIA 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE SIGNOS NO ENSINO DA ARTE/DANÇA: 
A EXPERIÊNCIA COM A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 
Gimeny Dayana Cruz de Brito - UFRN* 

Marineide Furtado Campos - UFRN ** 
 
 
RESUMO: A Arte/Dança é uma fonte de conhecimento, pela qual podemos nos expressar de 
modo diversificado, tendo o corpo como instrumento de exploração, capaz de externar signos 
apreendidos. Os signos, aqui retratados, podem ser construídos e ressignificados pelo aluno, 
na medida em que o professor é capaz de enxergá-lo como protagonista do seu próprio pro-
cesso de aprendizagem. Através dos estímulos externos e internos, o discente utiliza o corpo 
para viver uma experiência na dança, dotando-a de sentido, utilizando conhecimentos prévios 
e construindo uma aprendizagem significativa. Desse modo, apontaremos aqui uma perspecti-
va do ensino da Dança, pautada na experiência que o aluno vive com o seu corpo, seus sabe-
res e as relações que estabelece em meio a aprendizagem, preenchendo de sentido os estímu-
los apresentados pelo professor, constituindo e vislumbrando novos significados para os sig-
nos de aprendizagem. Tem-se como objetivo desse artigo, analisar as possibilidades de cons-
trução e ressignificação de signos dentro do processo de ensino-aprendizagem da Dança, atra-
vés de uma metodologia descritiva qualitativa, tomando como os estudos de Freire (1987), 
Freinet (2004) Gadotti (2011), Merleau-Ponty (1999), Silva (2020), Porpino (2010), Marques 
(2010) e Strazzacappa (2001), Gonçalves & Castilho, 2020, dentre outros, dada a importância 
da Arte/Dança, de forma a ser compreendida como uma forma de saber relevante, diante de 
outros componentes curriculares no contexto escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: Signos. Experiência. Aprendizagem Significativa. Arte/Dança. 
 
 
ABSTRACT: The Art / Dance is a source of knowledge, through which we can express in 
several ways, with the body as its instrument of exploration, capable of expressing the appre-
hended signs. The signs, portrayed here, can be constructed or reframed by the student, in so 
far as the teacher is able to see him as the protagonist of his own learning process. Through 
external and internal stimuli, the student uses his body to live an experience in Dance, endow-
ing it with meaning, using his previous knowledge and building meaningful learning. In this 
way, we will point out here a perspective of dance teaching, based on the experience that the 
student has with his body, his knowledge and relations stablished with the environment of 
learning, filling in with meaning the stimuli presented by the teacher building and glimpsing 

 
*http://lattes.cnpq.br/2931204586284044 
** http://lattes.cnpq.br/2363104313711193  
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new meanings to the signs of learning. The objective of this article is to analyze the possibili-
ties of construction and resignification of signs within the teaching-learning process of Dance, 
through a qualitative descriptive methodology, taking as the studies of Freire (1987), Freinet 
(2004) Gadotti ( 2011), Merleau-Ponty (1999), Silva (2020), Porpino (2010), Marques (2010) 
and Strazzacappa (2001), Gonçalves & Castilho, 2020, among others, given the importance of 
Art/Dance, in order to be understood as a relevant way of knowing, in view of other curricular 
components in the school context. 
KEYWORDS: Signs. Experience.  Meaningful Learning. Art / Dance. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Gostaria de iniciar esse estudo com o seguinte questionamento, que irá direcionar 
toda a leitura proposta. A construção de signos no processo do ensino da Arte/Dança está pau-
tada em uma apropriação de dotação de sentido dos conteúdos apresentados aos alunos? 

Ah, mas como assim? iniciar um texto acadêmico, com um questionamento? Pen-
so que o ponto de partida para apresentarmos aqui uma proposta de construção e ressignifica-
ção dos signos para que os discentes possam se apropriar das propostas curriculares de Arte e 
assim, impregnar de sentido, fazendo-os ter prazer em vivenciar as atividades propostas, vem 
da forma como nós, professores, apresentamos o material de ensino e o modo como olhamos 
para a prática, exploração e apropriação desse aluno em relação a sua Arte. 

Em Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, Freire (1987, 1996) rela-
ta, respectivamente, como deve e como não deve ser a atuação do professor em processos de 
ensino/aprendizagem, com destaque para a sensibilidade do olhar que o docente, mesmo que 
inconscientemente, deve dirigir ao estudante. Diante do exposto, o autor afirma que o profes-
sor tem a função de: 
 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua própria produção ou a sua construção. Ao entrar em sala de aula 
deve estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos 
alunos, às suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da ta-
refa que tem – a de ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 
1996, p. 21). 

 
O autor ainda faz a seguinte reflexão, sobre a educação bancária, repleta de conte-

údo sem sentido, opondo-se a necessidade de autonomia e com isso: 
  
Seu ânimo é justamente o contrário – o de controlar o pensar e a ação, le-
vando os homens ao ajustamento ao mundo. É inibir o poder de criar, de atu-
ar. Mas, ao fazer isto, ao obstaculizar a atuação dos homens, como sujeitos 
de sua ação, como seres de opção, frustra-os (FREIRE, 1987 p. 42). 

 
Por isso, é importante que a educação seja significativa, que conforme a poética 

de Freinet (2004) faz com que o aluno sinta necessidade de aprender, criativamente, oportuni-
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zando e promovendo a aprendizagem. Para o autor, o professor tem o poder de fazer o aluno 
se interessar pelo conteúdo, dando sentido a ele e descobrindo quais as suas necessidades de 
aprendizagem: 
 

Se o aluno não tem sede de conhecimentos, nem qualquer apetite pelo traba-
lho que você lhe apresenta, também será trabalho perdido "enfiar-lhe" nos 
ouvidos as demonstrações mais eloquentes. Seria como falar com um surdo 
(...). É lamentável qualquer método que pretenda fazer beber o cavalo que 
não está com sede. É bom qualquer método que abra o apetite de saber e es-
timule a poderosa necessidade de trabalho (FREINET, 2004, p. 44). 

 
Percebemos aqui, a importância de atribuir sentido as aulas, promovendo a cons-

trução de signos através dos nossos ensinamentos e apresentar aos alunos os meios para que 
se construam significados à sua aprendizagem tornando-a intrínseca e não mecânica. Nesse 
sentido corroboramos com a afirmação de Gadotti (2011, p. 60) quando diz que: 
  

O professor precisa saber, contudo, que é difícil para o aluno perceber a rela-
ção entre o que ele está aprendendo e o legado da humanidade. O aluno que 
não perceber essa relação não verá sentido naquilo que está aprendendo e 
não aprenderá, resistirá à aprendizagem, será indiferente ao que o professor 
estiver ensinando. Ele só aprende quando quer aprender e só quer aprender 
quando vê na aprendizagem algum sentido. 
 

Logo, é possível perceber, conforme Deleuze (1968), que ensinar a aprender com 
o outro, não é fazer pelo outro, pois:  
 

Nada aprendemos com aquele que nos diz: faça como eu. Nossos únicos 
mestres são aqueles que nos dizem "faça comigo" e que, em vez de nos pro-
por gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a serem desenvolvidos 
no heterogêneo. Em outros termos, não há ideo-motricidade, mas somente 
sensório-motricidade (DELEUZE,1968, p. 31). 

 
Portanto, considere-se, pois, a construção com significado, para, então, ressignifi-

car o que foi construído e pensando criticamente, atribuir novos sentidos aos signos dispostas 
em nossas interações corporais. 

A dança, diante desse processo de construção e ressignificação dos signos, atinge 
o propósito de produção de sentido, não somente através da arte, mas no que consiste na sua 
relação com a significação dada ao seu processo de ensino. A dança é observada como expe-
riência, no momento em que os professores apresentam seus saberes, relacionando-os com as 
vivências propostas pelos alunos. Logo, produzir e construir signos, sentidos e significados 
podem parecer sinônimos, mas todos estão imbuídos de uma percepção individual de cada 
ator do/no processo de educação. 

Ao ensinar, o professor aprende, ao questionar, o aluno ensina, ao perceber isso, 
eles se reconhecem e ao se reconhecerem, dentro das aulas de dança, fazem com que a dança 
se torne efetivamente produtora de sentido dentro de uma aprendizagem significativa. Assim, 
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o professor atuante reconhece as necessidades apresentadas pelo aluno, e o aluno que é prota-
gonista desse processo enxerga a dança como fonte de construção dos seus próprios signos de 
aprendizagem. 
 
 
1 SIGNOS, SUA CONSTRUÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO 

 
E o que significam signos? Construção de signos? Processo de ressignificação? 

Os signos são estudados em diversas vertentes: filosóficas, de cunho linguístico, na semiótica, 
semiologia, e até na psicologia. Em todas elas, constata-se a necessidade de uma representa-
ção da linguagem, seja ela falada, sentida, pensada ou movimentada, assumindo formas varia-
das, de acordo com a ciência que a rege. Nesse texto considero os signos como manifestação 
da dança para a constituição da aprendizagem do alunado que se dá no corpo. 

Merleau Ponty citado por Duarte (1994) fala sobre o comportamento humano algo 
simbólico, posto que “o animal reage aos estímulos físicos de seu meio. O homem age, em 
função dos significados que ele imprime à realidade. Age segundo a significação que sua lin-
guagem permite”. (DUARTE, 1994, p. 19). 

Desse modo, observa-se o signo como sendo uma resposta aos estímulos externos, 
o qual necessita da linguagem para se tornar concreto. “O intelectualismo só pode conceber a 
passagem da perspectiva à própria coisa, do signo à significação como uma interpretação, 
uma acepção, uma intenção de conhecimento.” (MERLEAU-PONTY, 1999 p. 211).  

Considerando os signos, nesse primeiro momento, como a necessidade de expres-
são da linguagem, percebemos que “Os signos organizados possuem seu sentido imanente, 
que não se prende ao “penso”, mas ao posso”.  (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 94). Ou seja, a 
prática é fundamental para a construção da linguagem e apropriação dos signos próprios, ao 
fazer você sair do campo restrito do conhecimento linguístico e passar por um processo dialó-
gico. 

Nesse processo de percepção dialógica nos enxergamos como corpos que se fa-
zem representar na dança. Construímos signos e tomamos consciência da nossa capacidade de 
interagir com o outro através do movimento dançado. 

Diante dessa vertente, Vygotsky (2001), faz a seguinte análise: 
 

Ao procurar superar a concepção idealista de consciência e o enfoque bioló-
gico mecanicista do comportamento, ele lança a teoria histórico-cultural, se-
gundo o qual o signo, enquanto meio externo, à semelhança de um instru-
mento de trabalho, medeia a relação do homem com o objeto e com outro 
homem.” (VYGOTSKY, 2001, p. 12). 

 
Ao analisar comportamentos exteriores e interiores, ou seja, os estímulos propos-

tos e as sensações obtidas a partir deles, construímos nossos signos. Essa relação com o outro 
é fundamental para que os signos se tornem concretos. Ao nos relacionarmos, externamos 
nossas sensações, elas passam a ter significado também para o outro, a partir das nossas ex-
pressões. 
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Segundo Vygotsky (2001, p. 12), “Neste caso, signo e sentido tem a mesma força 
significativa, são componentes inalienáveis da relação com o mundo via discurso. A ênfase no 
signo como elemento fundamental de construção da relação do homem com o mundo.” Nesse 
sentido, Vygotsky (2001) divide a construção de signos em quatro estágios. São eles: Estágio 
1: “Primeiro, é o estágio natural ou primitivo, que corresponde à linguagem pré-intelectual e 
ao pensamento pré-verbal” (2001, p.137).  Estágio 2:  
 

Segundo, é o estágio que podemos chamar de ‘psicologia ingênua’ por ana-
logia com a chamada “física ingênua” - a experiência da criança com as pro-
priedades físicas do seu próprio corpo e dos objetos à sua volta, e a aplicação 
dessa experiência ao uso de instrumentos: o primeiro exercício da inteligên-
cia prática que está brotando na criança. (VYGOTSKY, 2001, p. 137).  

 
Estágio 3: “É o estágio em que a criança conta nos dedos, o estágio dos signos 

mnemotécnicos 1  externos no processo de memorização. No desenvolvimento da fala, 
corresponde-lhe a linguagem egocêntrica.” (2001, p. 138).   Estágio 4: Diz respeito ao campo 
da fala, a isto corresponde a linguagem interior ou silenciosa. O que mais chama a atenção, 
neste sentido, é o fato de existir uma interação constante entre as operações externas e 
internas.” (2001, p. 138). 

Para o estudo aqui desenvolvido, utilizou-se como referência o 3º e o 4º estágio. 
No 3º estágio, considera-se o exterior “Signos exteriores, operações externas que são usadas 
como auxiliares na solução de problemas internos.” (VYGOTSKY, 2001, p.138). O 4º estágio 
é o que faz com que enxerguemos a capacidade de trazer os signos para a construção da 
aprendizagem significativa. 

 
[...] denominada metaforicamente de estágio de crescimento para dentro. As 
operações externas se interiorizam e passam por uma profunda mudança. A 
criança começa a contar mentalmente e usar a ‘memória lógica’, isto é, a 
operar relações interiores, em forma de signos interiores.” (VYGOTSKY, 
2001, p. 138). 
 

Diante do processo de absorção e interiorização dos princípios desses dois 
estágios, trataremos aqui da importância da construção e ressignificação dos signos. Nós, 
professores, na maioria das vezes, preocupados com o processo de ensino-aprendizagem, 
esquecemos o fundamental: a aprendizagem propriamente dita. Como esse aluno é capaz de 
aprender de forma que esse aprendizado não se torne passageiro? Como podemos impregnar 
de sentido aquilo que nós transmitimos? Como os alunos podem ser capazes de usufruir do 
que lhes foi apresentado e interiorizar de modo que aquilo se torne um conhecimento 
funcional e significativo? 

Para esses questionamentos, temos o apontamento de Vygotsky (2001), em 
relação a formação de conceitos, para ele, diante das pedagogias ativas, o aprendiz é um 
sujeito ativo/interativo, capaz de pensar, raciocinar e observar e, a partir disso, ter iniciativa 

 
1  Arte de desenvolver a memória por meio de exercícios apropriados ou métodos específicos; mnemôni-
ca. (Dicionário online de Português, 2021). 
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para refletir, entender e combinar. Dessa forma, o aluno utiliza suas funções psicológicas para 
construir seus sentidos na formação de sua aprendizagem. Por isso, 
 

Todas as funções psicológicas elementares que costumam ser apontadas, 
participam do processo de formação de conceitos, mas participam do modo 
inteiramente diverso, como processos que não se desenvolvem de maneira 
autônoma, segundo a lógica das suas próprias leis, mas são mediados pelo 
signo ou pela palavra e orientados para solução de um determinado proble-
ma, levando a uma nova combinação, uma nova síntese, momento único em 
que cada processo participante adquire o seu verdadeiro sentido funcional. 
(VYGOTSKY, 2001, p.170). 

 
Os conceitos são construídos internamente, com base na relação com o meio ex-

terno. Nesse escrito, não temos a finalidade de ensinar ao leitor, ou mostrar a “fórmula mági-
ca” de uma educação significativa. Mas podemos abranger algumas possibilidades de um en-
sino da Arte, pautado no uso dos signos, construídos e ressignificados pelos próprios alunos, 
sendo eles protagonistas da sua aprendizagem. 

Não somente no ensino da Dança, mas na educação em si, a aprendizagem signifi-
cativa surge a partir de uma mudança de postura do docente, de forma a levar o aluno a refle-
tir sobre suas ações em sala de aula. Ao dançar, o aluno se movimenta, se relaciona, sente e 
vive os estímulos externos e internos, usa seu corpo também como instrumento tecnológico. 
Logo, ao reconhecer essa diversidade corpórea de cada aluno, reconhecendo suas particulari-
dades, é possível dar início a uma aprendizagem significativa. 

Nas aulas de Arte/Dança, nessa perspectiva de aprendizagem, passo a tomar como 
referência o conhecimento do aluno, seus desejos, anseios e vontade de aprender. Os senti-
mentos que os estimulam a aprender, as sensações vividas diariamente, a necessidade de ex-
pressão, a busca pelo reconhecimento, promovem movimentos. Esses movimentos são estu-
dados dentro do ensino da dança, não somente como produção coreográfica, mas como análi-
se de diversos conteúdos que são trabalhados de acordo com a exigência do componente cur-
ricular Arte.  
 
2.1 Signos e Aprendizagem  
 

A aprendizagem compreende o ato de aprender, que está relacionado com a dura-
ção e a experiência que o indivíduo mantém com o aprendizado. Além disso, devemos consi-
derar a teoria de Ausubel (AUSUBEL, NOVAK & HANESIAN apud SILVA, 2020) como sendo: 

 
A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) que descreve o comporta-
mento teórico do processo de aprendizagem cognitiva, a partir do raciocínio 
dedutivo do sujeito, baseado em seu conhecimento prévio. Ou seja, como o 
indivíduo aprende à medida que novos conhecimentos são incorporados em 
suas estruturas cognitivas, a partir dos conhecimentos prévios relevantes, in-
tegrando novas informações em um complexo processo pelo qual aquele que 
aprende adquire conhecimento. (SILVA, 2020, p. 2). 
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Nesse contexto, percebemos que aprender não significa ter conhecimento, mas 
adquiri-los. E isso está relacionado aos saberes construídos, onde os estímulos externos são 
responsáveis pela produção de conceitos, enunciados e signos para uma uma aprendizagem 
significativa.  

O que são necessariamente os signos nesse processo de construção da aprendiza-
gem? À luz de Deleuze (1968), em diferença e repetição, temos que: 
 

Chamamos de signo aquilo que se passa num tal sistema, o que fulgura no 
intervalo, qual uma comunicação que se estabelece entre disparates. O signo 
é um efeito, mas o efeito tem dois aspectos: um pelo qual, enquanto signo, 
ele exprime a dissimetria produtora; o outro pelo qual ele tende a anulá-la. O 
signo não é inteiramente a ordem do símbolo; todavia ele a prepara ao impli-
car uma diferença interna (mas ainda deixando no exterior as condições de 
sua reprodução). (DELEUZE, 1968, p. 28). 

 
Tal exposto denota a necessidade de uma comunicação pautada em dicotomias, 

através dos estímulos que regem nossa formação e nosso conhecimento, onde um símbolo 
concreto, não necessariamente, é um signo, mas pode ser observado como formador de con-
ceitos, capaz de construir percepções significativas. Desse modo, considerando os conheci-
mentos prévios daqueles que observam e assim propiciando uma aprendizagem significativa. 
Pensando nesse processo, Deleuze (1968, p. 31)  afirma que: “a aprendizagem não se faz na 
relação da representação com a ação (como reprodução do Mesmo) mas na relação do signo 
com a resposta (como encontro com o Outro)”, onde as relações são fundamentais para que 
possamos adquirir conhecimento. 

Nesse sentido, consideramos a afirmativa de que “aprender é constituir este espa-
ço do encontro com signos, espaço em que os pontos relevantes se retomam uns nos outros e 
em que a repetição se forma ao mesmo tempo em que se disfarça.” (Deleuze, 1968, p. 31). 
Para aprendermos, precisamos repetir, mas esse repetir, não deve ser meramente reprodução 
de movimentos, e sim, uma repetição consciente onde os signos são construídos internamente 
por meio da apropriação das relações mantidas com o espaço, onde deixo de ser um e passo a 
ser o todo. 

Devemos, então, problematizar o fazer para que possamos aprender verdadeira-
mente. Os questionamentos fazem parte do aprendizado, sem eles, apenas decoramos ou so-
mos depósitos de informações. “A estrutura problemática faz parte e permite apreendê-los 
como signos, assim como, a instância, questionante ou problematizante, faz parte do conhe-
cimento e permite apreender-lhe a positividade, a especificidade do ato de aprender.” (DE-
LEUZE, 1968, p. 71). 
 
 
3 A EXPERIÊNCIA COMO SIGNO DE APRENDIZAGEM NA ARTE/DANÇA 
 

Diante do que se encontra apresentado, buscando desmistificar a marginalização do 
ensino da Arte, percebemos a necessidade de: “Desvelar/ampliar e propor desafios estéticos, 
esses são como porção mágica, pó de pirlim-pim-pim, na possível experimentação lúdica e 
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cognitiva, sensível e afetiva do poetizar, do fruir e do conhecer arte” (MARTINS, PICOS-
QUE e GUERRA, 2009, p.120).  

A Arte, aqui representada pela Dança e suas particularidades e ramificações, vis-
lumbra o prazer, fonte fundamental para a construção do sentimento e busca pelos signos in-
dividuais, sendo assim, consideramos a perspectiva dada sobre dança educação por Porpino 
(2010), Marques (2010) e Strazzacappa (2001), as quais tratam de criação, produção e emo-
ções respectivamente: 
 

A criação e a descoberta do sentido na aprendizagem fazem da educação um 
fenômeno humano, que se manifesta quando o homem passa a estabelecer 
relações significativas na existência, criando seu modo de posicionar-se fren-
te à realidade do mundo (PORPINO, 2010, p. 94). 

 
Assim, posicionando-me diante da realidade, o corpo se faz dança numa relação 

existencial pela leitura de mundo que nos rodeia. Por isso, somos atravessados por ele para 
então construir educação. Logo,  
 

Se podemos ler a dança ao dançar, compor danças, apreciar danças, produzir 
danças, ensinar, pesquisar sobre dança, essas mesmas atividades também 
são, portanto, formas possíveis de ler o mundo, de estabelecer relações com 
os contextos que nos atravessam, nos constroem e nos educam (MARQUES, 
2010, p. 33). 

 
E nos educandos, a dança abrirá espaço para novas propostas educativas, que po-

derão ser compartilhadas numa aprendizagem cada vez mais significativa em sala de aula, 
posto que: 
 

A dança no espaço escolar busca o desenvolvimento não apenas das capaci-
dades motoras das crianças e adolescentes, como de suas capacidades imagi-
nativas e criativas. As atividades de dança se diferenciam daquelas normal-
mente propostas pela educação física, pois não caracterizam o corpo da cri-
ança como um apanhado de alavancas e articulações do tecnicismo esporti-
vo, nem apresentam um caráter competitivo, comumente presente nos jogos 
desportivos. Ao contrário, o corpo expressa suas emoções e estas podem ser 
compartilhadas com outras crianças que participam de uma coreografia de 
grupo. (STRAZZACAPPA, 2001, p.1). 

 
Devemos nos modificar através das experiências para construir formas de traba-

lho. A arte educação permite uma maior sensibilidade para com o mundo em volta de cada um 
de nós. 

É necessário romper com o conceito de estabilidade, pois estamos em constante 
desequilíbrio. A experiência estética da arte provoca um desequilíbrio. A arte é a experiência 
que se tem com a obra, a relação entre expectador e obra. Quanto mais sensoriais forem essas 
experiências, maior é o aprendizado. Levamos então essa vertente para a construção de signos 
e significados dentro do ensino da Arte/Dança, onde a experiência, vívida é uma fonte de 
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aprendizagem significativa, pautada na construção de conhecimento profundo e não superfici-
ais, com base apenas na validação de conteúdo e estrutura curricular. 

Não devemos, nesse processo, “aprender um comportamento para resolver um 
problema.” (DUARTE, 1994, p. 18). Pois, assim, o aprendizado deixa de ser significativo e 
passa a ser proposital. O ato de aprender abrange nossa capacidade de utilizar nossos conhe-
cimentos prévios e torná-los significativos. A arte tem esse poder, de nos fazer interagir com 
nossos conhecimentos, de torná-los reais e relevantes. 

Os significados estão ao nosso redor, em nossa pele, em nosso dia a dia e é a partir 
deles que construímos nossas perspectivas. Nesse relato, esses significados são tratados como 
a construção e ressignificação dos signos no processo de uma aprendizagem significativa den-
tro do ensino da Arte/Dança. (DUARTE, 1994, p.18), observando ainda o princípio de sentido 
em que: “A vida humana não é apenas vida física, mas existência, ou seja, comporta um sen-
tido”.  

Ao dotarmos nossas ações de sentido, consideramos a relação mantida com os 
significados e o processo de construção de signos. Nesta vertente: “[...]os significados advêm 
fundamentalmente dos símbolos, das palavras, dos nomes.” (DUARTE, 1994, p.19).  

Podemos, mais uma vez, observar a relação com a linguagem, e essa é aqui retra-
tada como um processo de experiência fundamental para a construção das metodologias de-
senvolvidas pelo professor de Arte/Dança, no que diz respeito ao ensino de conteúdos como 
estímulos externos e não como carga curricular jogada para os alunos. Assim, enxergamos a 
experiência como: “Mecanismo de conhecimento humano: um jogo (dialético) entre o que é 
sentido (vivido) e o que é simbolizado (transformando em palavras ou outros símbolos)”. 
(DUARTE, 1994, p.19). 

 É na experiência que o aluno ressignifica os signos de aprendizagem, cria suas 
observações, formas de pensar, de sentir e de ouvir, apropriando-se do conteúdo meramente 
curricular, transformando-o em instrumento significativo de conhecimento. 

Conforme Dewey (2010): 
 

 A experiência na medida em que é experiência, consiste na acentuação da 
vitalidade. Em vez de significar ou encerra-se em sentimentos e sensações 
privados, significa uma troca ativa e alerta com o mundo; em seu auge signi-
fica uma interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos e acon-
tecimentos. (DEWEY, 2010, p. 83). 

 
 O ensino da Arte é capaz de propiciar ao aluno a prática necessária para uma 

experiência significativa. Logo, orientar e estimular o aluno a experimentar e sentir o que lhes 
é proposto, é mais importante para a aprendizagem significativa do que reproduzir um concei-
to existente sobre Dança moderna, por exemplo. No momento em que o aluno sente, ele se 
apropria do conceito e dos questionamentos através dos signos criados pelas suas próprias 
experiências. Assim, “A arte é a prova viva e concreta de que a pessoa é capaz de reestabele-
cer conscientemente e, portanto, no plano do significado, a união entre sentido, necessidade, 
impulso e ação que é característica do ser vivo.” (DEWEY, 2010, p. 93).  

O questionamento só busca resposta para situações problemáticas realmente per-
cebidas. Quando os problemas são fictícios, eles ficam apenas na teoria e os signos não são 
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construídos. Um dos maiores problemas da educação é a falta de questionamentos e proble-
mas reais. A arte traz aproximação real das coisas, diferente de outras disciplinas. 

Para a construção dos signos, devemos manter acesa a chama da criação, pois es-
tar atento às ideias dos alunos faz total diferença no processo de ensino-aprendizagem e na 
ressignificação do processo de construção de signos que incentive a participação e a necessi-
dade pelo aprender, pautado na escolha, no desejo, no prazer e não na obrigação. Fazer os 
alunos vivenciarem através do seu próprio pensar, sendo eles protagonistas de suas ações é 
fundamental, pois “pensar é dar sentido ao que somos e ao que acontece” (BONDÍA, 2002, p. 
20) ao nosso redor. 

Palavras produzem sentido com a realidade “A experiência é o que nos passa, o 
que nos acontece, o que nos toca” (BONDÍA, 2002, p.21). Excesso de opinião poda a experi-
ência. A experiência torna a aprendizagem significativa, prazerosa, sendo ela uma ressignifi-
cação dos signos apresentados pelo professor de Arte/Dança no processo de ensino-
aprendizagem. 

A partir do reconhecimento interno de seus movimentos, analisando os signos e os 
significados apresentados pelo seu próprio corpo. Somos capazes de construir e ressignificar 
os signos apresentados pelo meio externo. Tornando os novos signos como elementos do seu 
próprio EU. 

A dança é capaz de promover uma aprendizagem significativa nos momentos em 
que dar ao aluno a oportunidade de vivenciá-la, de acordo com Silva (2007): 

 
A dança pode ser compreendida não só como forma de expressão, mas como 
forma de saber que promove o desenvolvimento de quem a vivencia. Tal 
aprendizado, nessa lógica, incorpora dimensões cognitivas, emocionais, cor-
porais e relacionais. (SILVA, 2007, p. 51). 

 
No aprendizado da Dança, o aluno se expressa através de seus movimentos, para 

ele, mover-se é uma forma de aprender e apreender, o saber é construído no momento em que 
ele se enxerga como fonte de conhecimento, seu corpo não é somente uma matéria física, ele 
é educação, como Karenine Porpino expressou em seu livro “Dança é educação” (2010). A 
técnica na dança dentro da escola não é primordial, o conhecimento de suas intenções é que 
torna válida sua construção pedagógica. Para isso, a individualidade do aluno se une ao con-
junto da turma, construindo um processo crítico dentro da Dança/Educação. Como diz Silva 
(2007): 
 

Enquanto forma de saber, a dança é ainda reconhecida como manifestação 
coletiva. Ela promove, por intermédio da interação com o outro: a expressão 
de sentimentos de grupo, o desenvolvimento de formas solidárias de convi-
vência e a comunicação com os outros através do movimento. (SILVA, 
2007, p. 52). 

 
A Dança constrói saberes a partir do corpo, por isso, o professor deve fazer com 

que o aluno interaja com o meio numa “rede de relações abertas” ou não e, a partir disso, che-
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gue a demonstrar a sua capacidade de construir conhecimento através de uma aprendizagem 
significativa.  

Nesse quesito, Marques (2010) aponta que: 
 

Os processos de ensino e aprendizagem, partindo desse vértice do tripé (Ar-
te, ensino e sociedade), o vértice do Ensino, sugerem que as aulas de dança 
possam tecer redes de relações abertas e transitórias de compreensão, diálo-
go crítico e participação das singularidades dos alunos em seus trânsitos so-
ciais (MARQUES, 2010, P. 162). 

 
Reconhecer-se como ser crítico diante das aulas de Dança, traz à tona novamente 

a visão de Arte como recreação. Será que o prazer e os signos, detentores de significados, só 
são construídos com base nas brincadeiras livres? E esse livre não teria em si um estímulo 
primordial para trazer a dança para uma apropriação interna de construção de sentidos? 

Consideramos, então, que livre não significa solto, e prazer não está relacionado 
com futilidade e marginalização do ensino. De acordo com Marques (2010), “Em geral, asso-
ciamos prazer, alegria, divertimento e emoção às aulas de dança em que podemos criar, explo-
rar movimentos, sentir o corpo de maneira ‘livre’.” (MARQUES, 2010, P.162). 

Ao explorar e criar, propiciamos aos alunos uma experiência de ensino ativa, re-
flexiva e, principalmente, significativa, proposta apresentada nesse escrito, construir signos 
em uma aula de dança vai além de métodos de ensino inovadores, pois desperta possibilidades 
sensoriais muitas vezes podadas em outros componentes curriculares. Conforme as reflexões 
de Silva (2007), temos que: 
 

As aulas de dança dão um sentido à sua existência. Desta forma, ao mesmo 
tempo em que o lúdico proporciona a livre expressão de sentimentos, tam-
bém os organiza, promovendo a autocompreensão dos sujeitos, o que provo-
ca uma sensação de segurança e, por conseguinte, gera prazer (SILVA, 2007, 
p. 64-65). 

 
Ampliar os significados de uma aprendizagem é um processo contínuo e desafia-

dor, fazer com que os alunos se movam em meio a normativas, onde eles devem ficar senta-
dos em uma cadeira, é uma constante complexa, porém, o profissional em dança tem a sua 
disposição elementos basilares fundamentais para a desmistificação dessa tradição. Utilizar o 
prazer como fonte de aprendizagem, ativando as mais internas sensações, faz com que nos 
tornemos alavancas motivacionais diante de uma nova perspectiva de ensino, onde o aluno é o 
protagonista. E, 
 

Cabe aqui destacar a importância do papel do professor para ativar os pro-
cessos motivacionais. Penso que o professor, embora busque um processo de 
ensino e aprendizagem pautado na alegria e no prazer, não é um mero ani-
mador que propõe atividades inócuas, sem significação.” (SILVA, 2007, p. 
65). 
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3.1 O corpo como experiência na dança – a ideia do corpo-signo 
 

O corpo está para as Artes Cênicas, assim como, os números estão para a matemá-
tica. Dessa forma, o corpo é um signo composto por experiências individuais e coletivas. Nes-
se contexto, utilizaremos o conceito de corpo-signo apresentado por Gonçalves e Castilho 
(2020), para apresentarmos a ideia de experiência no processo de aprendizagem significativa 
no ensino da Arte/ Dança através do corpo. 

Partimos do conceito dado como: “A ideia de corpo-signo a partir da defesa de 
que, ao dançar, o sujeito enuncia a si mesmo, fala de sua trajetória e revela as múltiplas vozes 
que o constituem.” (GONÇALVES & CASTILHO, 2020, p. 276). 

O corpo se transforma em signo, ele se apropria dos enunciados externos, se trans-
forma em linguagem através dos movimentos. Ele é capaz de se comunicar, pois a absorção 
interna dos estímulos propostos é capaz de ressignificar o signo corpo, como fonte de conhe-
cimento, a partir da apropriação dos gestos de repetição, do conteúdo e suas interações com o 
outro e a conexão com o meio, dotando esse processo de sentido e despertando a afetividade 
necessária para o processo de aprendizagem. 
 

Nas artes do corpo, e aqui, em especial as do corpo em cena, os gestos, as 
palavras verbalizadas, os olhares lançados pelos artistas são considerados 
signos que se materializaram nos corpos, estão encarnados, vivos e em cons-
tantes trocas com o outro (GONÇALVES & CASTILHO, 2020, p. 279). 

 
Essa relação mantida com o outro parte da significação da teoria dialógica que 

“compreende o ser humano como um sujeito que tanto constitui signos e seus sentidos, como 
também é constituído por eles, reciprocamente.” (GONÇALVES & CASTILHO, 2020, p. 
277). 

Construir signos através do próprio corpo nos leva a percepção do quanto é impor-
tante enxergar no outro, observar, compreender e vivenciar seus movimentos.  

Nosso corpo possui conhecimento, estruturas que nos levam a aprimorar práticas 
apresentadas por outrem, desenvolvendo nossas próprias capacidades e significações. Gonçal-
ves e Castilho (2020, p. 281) afirmam que: “A arte do movimento está carregada de vozes. 
Por meio de enunciados-dançados, engajado no diálogo com o outro, o corpo-signo pode pro-
duzir, ressignificar e transformar sentidos.” 

Essa ressignificação é baseada em nossas experiências. Dentro da sala de aula, o 
aluno é capaz de absorver o conteúdo que lhe é transpassado, se aprimorar, conhecer e desen-
volver. A teoria não lhe torna conhecedor, não fornece aprendizado se não estiver interligada 
a uma experiência, não digo a uma prática com apenas a intenção de reprodução de movimen-
tos, mas com a intencionalidade de vivenciar; de dar sentido aqueles movimentos, construindo 
signos através de um processo de fruição. 

A dança desperta em nós a capacidade de nos relacionarmos com o outro, com o 
nosso eu e com o espaço: “Para dançar, o corpo se apropria dos rastros de movimentos de seu 
espaço-tempo, das trocas com o ambiente, por meio de signos que fazem parte do jogo de 
vozes dançantes que o perpassam.” (GONÇALVES & CASTILHO, 2020, p. 279). As vozes 
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que permeiam nosso corpo fazem com que os signos sejam construídos e a aprendizagem sig-
nificativa dentro da dança se torne verídica. 

Esse processo de construção do corpo-signo, nessa perspectiva de aprendizagem, 
surge entre a relação do pensamento de dois autores, Laban2 e Bakhtin, conforme apresentam 
Gonçalves & Castilho (2020). 
  

Levando em consideração o diálogo entre o pensamento Labaniano e a pers-
pectiva dialógica, apostamos em processo de ensino-aprendizagem-criação 
transformadores, que instiguem os discentes ao agirem na condição de auto-
res, permitindo que seus corpos-signos ganhem novos horizontes plásticos e 
valorativos. (IDEM, p. 281). 

 
Com base nesse diálogo, afirmamos a vertente da importância do aluno como pro-

tagonista da sua aprendizagem, ainda mais dentro da dança onde seu próprio corpo é a sua 
maior fonte de saber. Na perspectiva da dança esse processo pode ser percebido através da 
construção de uma coreografia, onde podemos diferenciar, os signos de seus significados, 
como bem apresenta Dantas (1997): 
 

Tratando a dança como um sistema cujos signos serão movimentos e gestos, 
supõe-se que o sentido/significado a ser apreendido a partir de uma coreo-
grafia se fará no contexto da linguagem. Sendo assim, não existirá significa-
ção em dança se não houver denominação, se os movimentos, os gestos, a 
coreografia não forem abrigados e ou percebidos no contexto da linguagem. 
Só haverá significação se o sentido dos gestos e movimentos for proferido.” 
(DANTAS, 1997, p. 54). 

 
O corpo ao se movimentar produz gestos, esses são signos constituídos de signifi-

cados e transmitidos ao meio externo através dos da nossa corporeificação. “O signo é uma 
realidade bifacial a união entre significado e significante.” (DANTAS, 1997, p. 55). Na dança, 
nos expressamos, em uma aula de Arte/Dança, construímos nossos signos através da experi-
ência e não apenas através da prática, como já retratado anteriormente. Podemos enxergar, 
então, que nesse processo de ensino-aprendizagem, o professor é apenas um portador de estí-
mulos e não o detentor de conhecimentos. 

Consideramos aqui o pressuposto de que: “O signo é portador de expressão e con-
teúdo. O significante pertence ao plano da expressão e o significado, ao plano do conteúdo.” 
(DANTAS, 1997, p. 55). Desse modo, o signo se torna a aprendizagem significativa, o signi-
ficante como a prática e o significado como o estímulo apresentado pelo professor. Assim, o 
aluno constrói seu próprio signo através de suas experiências dotadas de sentidos. “O corpo 
que dança estabelece, através dos movimentos e gestos da sua dança, um contexto em que 
estes mesmos movimentos e gestos adquirirem sentido.” (IDEM, p. 57). 

 
2 O pensamento Labaniano aqui se refere ao desdobramento da Coreologia de Rudolf Laban (1879-1958), que 
apresenta uma abordagem didática- filosófica para trabalhar com o movimento dançante. Pensamento dialógico 
– Análise dialógica do Discurso, que tem em Bakhtin e o Círculo seu aporte teórico metodológico.  (GONÇAL-
VES & CASTILHO, 2020, p. 275). 
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Nesse baile, entre palavras e gestos, passamos a observar a importância do protago-
nismo discente do sentido que eles mesmos são capazes de agregar as suas próprias vivências, 
da importância do olhar diferenciado do docente para com todos os alunos, da importância da 
dança, no processo de formação crítica, social e emocional do estudante que pode enxergar a 
arte como fonte detentora de conhecimento, de prazer e de forma. Sobre essa assertiva Mar-
ques (2010, p. 39) comenta que, 
 

Ao lermos criticamente a dança, traçando múltiplas relações entre ela e nos-
sas existências sociopolítico-culturais, poderemos impregnar de sentidos os 
campos de significação da dança: criaremos outras possibilidades de a dan-
ça/arte contribuir significativamente para (com) vivermos em sociedade de 
forma que não sejam as já conhecidas; poderemos viver outras possibilida-
des de existirmos que não sejam mediadas pela violência, pela falta de ética, 
pela miséria, pela depressão, pela injustiça, pela malandragem, pela corrup-
ção e pela destruição do meio ambiente. 

 
Por fim, reconhecemos, nesse estudo, a importância da construção de signos no 

processo de aprendizagem significativa.  Explicitando o uso dos signos e sua capacidade de 
impregná-los de sentido, temos a afirmação de Deleuze (1968, p.31): “Eis por que é tão difícil 
dizer como alguém aprende: há uma familiaridade prática, inata ou adquirida, com os signos, 
que faz de toda educação alguma coisa amorosa, mas também mortal”. Assim, apresentar aos 
alunos uma Arte/Dança detentora de conhecimento, porém, dotada de significados e de repre-
sentatividade e valorização do indivíduo, mostra a importância desse componente curricular, 
sobretudo nessa linguagem artística, além da necessidade do reconhecimento do aluno como 
primordial na educação atual. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Propiciar ao aluno a oportunidade de aprender a partir dos seus desejos, anseios e 
vivências é um dos fatores primordiais da aprendizagem significativa. Quando esse processo 
passa pelo olhar atento de um professor que não se atém meramente a imposição de conteúdo, 
prevalece a importância da experiência e da construção de signos dentro do processo de 
aprendizagem discente. 

Nesses termos, o ensino da Arte/Dança passa a ter um propósito ainda maior do 
que ser apenas mais um componente curricular, sendo, portanto, produtor de conhecimento e 
experiências dotadas de sentido. 

Construir e ressignificar têm sido palavras muito caras e relevantes aos nossos 
propósitos propostos neste artigo. Os signos de aprendizagens, em constante processo de atra-
vessamento corpóreo, promovem ideias e experiências singulares, sensibilizando o aluno para 
que se sinta parte do aprendizado, ao propor seu protagonismo, sugerindo novas descobertas e 
desafios, transmutando as perspectivas de aprendizagem, enfim, ensinando o aluno a apren-
der, enquanto o professor aprende a ensinar. 
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Essas descobertas e vivências dentro do ensino da Arte/Dança mostram seu valor 
em meio a educação, permitindo, a princípio, observar com outros olhos os processos de 
aprendizagem, simultaneamente promovendo ou elevando a condição do componente curricu-
lar, em destaque, durante nossas análises (Arte/Dança), retirando-o do olhar historicamente 
impregnado pelo senso comum, que marginaliza esse componente curricular tão rico em for-
ma, conteúdo e expressão. 

Diante dessas objetivações, nossas pesquisas revelam a importância da Ar-
te/Dança, com suas especificidades e possibilidades de aprendizagem, rumo ao fim de sua 
marginalização, para que seja compreendida como uma forma de saber relevante, diante de 
outros componentes curriculares, sem que seja diminuído diante dos demais. 

Ao porvir, resta reconhecer, em âmbito amplificado, a Arte/Dança como formado-
ra de opiniões e saberes, por meio dos quais, é possível incentivar processos de pesquisa e 
integração escolar, associando o corpo às demais práticas científicas curriculares, combinando 
práticas e conteúdos que possam transformar o significado da aprendizagem. 
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DANÇA DE SIRIRI: 
DIÁLOGOS, REFLEXÕES E CONCEPÇÕES CONTEMPORÂNEAS NA CULTURA 

POPULAR MATO-GROSSENSE 
 

Carlos Roberto Ferreira1 
Professor de Arte da Rede Pública de Ensino no Estado do Mato Grosso 

 
 
RESUMO: A força motriz da dança de Siriri será externada enquanto manifestação genuína da 
cultura popular mato-grossense. Trata-se de um dos folguedos mais antigos e populares do 
Estado de Mato Grosso, com significativa expressão na região da Baixada Cuiabana. Praticado 
por homens, mulheres e crianças ao som do Mocho, do Ganzá e da Viola de Cocho, presente 
nas festas de santos tradicionais e no carnaval. Como objetivo maior, manifestar as concepções 
contemporâneas oriundas dos diálogos e reflexões que a dança de Siriri instaura em todos nós: 
enquanto dança; linguagem; tecnologia e, ainda, quando revela pertencimento sociopolítico a 
quem dessa manifestação aproxima-se, presencia e participa. É esse conjunto de instaurações 
sociocultural que coloca a dança de Siriri numa transversalidade em cena: transcende os 
quintais populares das comunidades ribeirinhas; realiza ações sociais por meio de práticas 
educativas não formais e se expõe em linguagem e tecnologia nos palcos populares e artísticos, 
mundo afora. 
PALAVRAS CHAVE: Dança de Siriri, Cultura Popular, Diálogos, Reflexões e Concepções 
Contemporâneas. 
 
 
ABSTRATCT: The driving force of Siriri's dance will be expressed as a genuine manifestation 
of Mato Grosso's popular culture. It is one of the oldest and most popular festivals in the State 
of Mato Grosso, with significant expression in the Baixada Cuiabana region. Practiced by men, 
women and children to the sound of Mocho, Ganzá and Viola de Cocho, present at traditional 
saints' festivities and at carnival. The main objective is to express the contemporary conceptions 
arising from the dialogues and reflections that Siriri's dance establishes in all of us: while 
dancing; language; technology and, also, when it reveals sociopolitical belonging to those who 
approach this manifestation, witness and participate. It is this set of sociocultural establishments 
that places Siriri's dance across the stage: it transcends the popular backyards of riverside 
communities; carries out social actions through non-formal educational practices and exposes 
itself in language and technology on popular and artistic stages around the world. 
KEYWORDS: SiririCultura popular Dance. Popular Culture. Dialogue. Reflections and 
Contemporary Conceptions 
 
 
 
 
 

 
1  Doutor em Educação: PPGE/UFMT. Professor de Arte da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso. Artista das 
Artes Cênicas. http://lattes.cnpq.br/1142266322603417 
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INTRODUÇÃO 
 

A “transversalidade em cena” como abordagem desse encontro de diálogos e 
reflexões e suas “concepções contemporâneas em dança”, nos convida a tirar os calçados, a 
colocar os pés rentes ao chão, em roda ou fileiras e dançar o Siriri. A percussão cabocla do 
Mocho2 e do Ganzá3 nos tornará homens e mulheres de alguma tribo; a melodia da Viola de 
Cocho4 nos intimará a brincar na roda e a “[...] jogar o jogo, como fazem as crianças. Se não 
der certo, recomeçaremos” (REVERBEL, 1989, p. 15). Depois, aprender a dançar como 
dançam os mais velhos, “que dão margem à repercussão simbólica, ao valor de exemplo” 
(GALARD, 1997, p. 59). Assim, estaremos mantendo o nosso pertencimento junto a uma das 
manifestações populares mais antigas de Mato Grosso, cuja frenética de seu conjunto rítmico, 
nos emociona nas festas de santos e nos encanta no carnaval, transgredindo o nosso corpo a 
praticar ações de uma dança popular, única e de força motriz, na região da “Baixada Cuiabana”. 

A anotação expressa acima, “Baixada Cuiabana”, diz respeito a um conjunto de 
catorze cidades do entorno metropolitano, atualmente denominado como “Território da 
Cidadania da Baixada Cuiabana, implantado em 2008, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, 
a partir do lançamento da política pública, Territórios da Cidadania, pelo Governo Federal” 
(CÓCARO et al, 2016, p. 195). São cidades praticantes da cultura tradicional mato-grossense, 
mapeadas no sentido rio abaixo e rio acima, a partir da cidade de Cuiabá, capital de Mato 
Grosso. Banhadas pelo rio Cuiabá, estas cidades estão inseridas no bioma Cerrado e Pantanal, 
cuja população varia entre 680 mil habitantes, aproximadamente, na cidade de Cuiabá - MT e 
8.500 mil habitantes, aproximadamente, na cidade de Jangada - MT. 

Neste artigo, será abordada a DANÇA DE SIRIRI: diálogos, reflexões e concepções 
contemporâneas na cultura popular mato-grossense com o intuito de, cada vez mais, aproximar 
a dança popular do universo acadêmico. Adiante, oportunizar a realização de pesquisas sobre o 
tema, que nos instigue a dialogar e refletir sobre a presença do popular, do não formal, no 
universo formal. Nesse contexto, necessário se faz tratar de dois subtítulos: Dança de Siriri: 
referências de uma cultura popular e genuína em Mato Grosso; Dança de Siriri: linguagem e 
tecnologia e, a seguir, as considerações finais, onde estarão anotados os diálogos, reflexões e 
concepções contemporâneas na dança de Siriri em Mato Grosso. 

 
2 Também conhecido como Tamborete ou Tamboril é uma espécie de banco de madeira, cujo assento é feito de 
couro cru, curtido artesanalmente, recortado e fixado sobre a esquadria de madeira, do banco. Usam-se duas 
baquetas, também de madeira rústica para percutir sobre o couro. O termo Mocho, também é dado popularmente, 
aos bancos de madeira, sem encostos, com assentos de couro, muito utilizados e fabricados nos sítios e fazendas 
em Mato Grosso (CUIABÁ, 2006, p. 13). 
 
3 Espécie de reco-reco é um instrumento de percussão feito de taquara, com 40 a 70 cm de comprimento. Sobre 
ele são feitas ranhuras, com a taquara ainda verde no sentido contrário ao comprimento e após a secagem são feitas 
3 ou 4 rachaduras no sentido longitudinal. Usa-se um pedaço de osso bovino para percuti-lo e tirar-lhe o som 
(CUIABÁ, 2006, p. 12). 
 
4 Típica do Estado de Mato Grosso é fabricada artesanalmente a partir de um tronco de madeira inteiriça. Esculpida 
no formato de uma viola que é escavada no corpo até que as paredes fiquem bem finas, obtendo-se assim, o cocho 
propriamente dito. Instrumento que, geralmente tem 70 cm de comprimento; 25 cm de largura e 10 cm de altura 
na caixa de ressonância. Sobre o cocho é afixado o tampo e sobre este, o cavalete, a pestana e o encordoamento 
que sempre é de cordas de nylon (CUIABÁ, 2006, p. 11). 
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Por ser um tratado de diálogos e reflexões sobre a dança, em suas concepções 
contemporâneas a par da dança de Siriri em Mato Grosso, o pensar metodológico neste trabalho, 
foi praticado, pensando também, na sua transversalidade. Assim, arrisca-se mais! Tentar 
aprender e reaprender com a vida real, cujas práticas educativas populares, nos possibilitem, 
“fugir da rigidez do método científico da modernidade” (SATO, 2011, p. 2). Ainda, que possa 
abordar sobre linguagem e tecnologia em seu contexto, visando um sentido oblíquo às 
metodologias convencionais, ou seja, reinventar as práticas educativas, por se tratar de um 
gênero da dança popular a construir saberes e diálogos na educação formal. Portanto, pratico 
aqui, a metodologia da Pesquisa de Convivência.  

rata-se de um modo de fazer pesquisa, que este pesquisador utilizou em 1983 e 1984 
quando da pesquisa para montagem do Poema Dramático, Homem do Barranco, realizada na 
Comunidade São Gonçalo Beira Rio, em Cuiabá-MT. Tal procedimento teve o objetivo 
metodológico de conviver com a citada comunidade, de maneira informal, desprovido do uso 
de aparelhos tecnológicos, escassos na época, bem como dos questionários formalizados, cujas 
respostas poderiam não ter a vertente do popular e a singeleza dos valores ribeirinhos, ali 
construídos.  

Com essa justificativa, fui autorizado pela orientadora de Mestrado em Estudos de 
Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso, a fazer uso da Pesquisa de 
Convivência com o projeto: Homem do Barranco: pesquisa e dramaturgia na cena ribeirinha. 
Justifica-se ainda, esse modo de fazer pesquisa, por entender que a convivência com qualquer 
comunidade ou grupo social, seja fator preponderante, para a pesquisa social.  

Com esse propósito, pratico a convivência com a dança de Siriri, seus respectivos 
grupos de representação e comunidades praticantes, por aproximadamente, 30 anos. Nesse 
conviver, atuo como pesquisador, artista das artes cênicas e professor de arte da rede pública 
de Mato Grosso. É uma convivência, também ampliada ao sentido educativo pela troca de 
saberes com grupos populares, grupos artísticos, grupos de blocos de carnaval e suas 
comunidades correspondentes, no entorno da Baixada Cuiabana. 
 
 
DANÇA DE SIRIRI: REFERÊNCIAS DE UMA CULTURA POPULAR E GENUÍNA 
EM MATO GROSSO 
 

Dialogar sobre cultura popular e sua natureza são coisas que me apraz muito. No 
entanto, atentar para uma reflexão científica sobre, requer cuidados com referências de séculos. 
Enfim, tratar do popular, com ressonância na cultura correlata, tem gerado diversos debates nas 
duas vertentes do conhecimento: no espaço e dimensão popular, operado pelos grupos 
populares, pelo povo e no universo científico, operado pela academia. Debates a parte, “o 
popular não consiste no que o povo é ou tem, mas no que é acessível para ele, no que gosta e 
no que merece sua adesão ou usa com frequência” (CANCLINI, 2011, p. 261). 

Assim é a dança de Siriri que, por ser uma cultura autóctone, nos gera pertencimento 
e prazer. A esta manifestação popular nos aderimos, nos envolvemos frequentemente, pelo que 
ela é e representa culturalmente, para o povo mato-grossense. Sabemos que, “o processo de 
homogeneização das culturas autóctones da América começou muito antes do rádio e da 
televisão” (Ibidem, p. 255). No, Cadernos de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de 
Cuiabá-MT (2006), encontramos que, não se pode afirmar ao certo a origem da dança de Siriri 
em Mato Grosso.  
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A tradição cuiabana, como a de todo o Brasil, enriqueceu-se com a miscigenação 
indo-afro e do branco o que nos trouxe a reflexão de sua influência, como sendo oriunda dos 
nossos antepassados. Max Schimidt (1942), em “Estudos de Etnologia Brasileira”, registra a 
dança de Siriri em janeiro de 1901, como sendo uma das manifestações do povo mato-
grossense. Hoje, com as características que se apresenta, o Siriri evidencia um aspecto cultural 
do povo de Mato Grosso. 

De igual procedência é a origem do termo “Siriri” que, entre tantos depoimentos de 
tocadores e dançadores, proferidos em pesquisas, as suposições são das mais diversas possíveis, 
reafirmando uma tradição presente no universo da cultura popular autóctone, quando se 
pesquisa sobre suas manifestações, com aqueles que a praticam. Como exemplo: “Conheço um 
bichinho que chama siriri, mas não sei se é por isso que a dança chama siriri”; “É siriri porque 
roda, tem um bichinho, formigão com asa chamado siriri, que arrodeia”. São depoimentos de 
Maria de Lurdes Antunes (D. Didi) e de Euclides Maia da Silva (Bugre), respectivamente, para 
o Caderno de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá (2006). Andrade (1977) 
esclarece que, o Siriri é uma suíte de danças de expressão hispano – lusitana, fortemente 
aculturada, no ritmo e andamento, com expressão africana bantu. 

O ritmo eletrizante da dança de Siriri advém do encontro de três instrumentos: a 
Viola de Cocho; o Ganzá e o Mocho, já descritos anteriormente. O Siriri é uma dança que se 
realiza tanto em rodas quanto em fileiras, sempre em pares, com passos soltos que obedece a 
dinâmica das diversas coreografias praticadas. Importante observar que as coreografias têm 
sempre diferenças de desenhos e de ritmo em sua dinâmica, revelando a herança cultural própria 
do grupo e região, onde se encontra tal manifestação.  

Do mesmo modo, as letras e melodias das músicas utilizadas podem sofrer 
alterações e diferenças de construção em seus versos, de grupo para grupo e de comunidade 
para comunidade. Quando se trata de grupos artísticos, as coreografias podem alcançar 
diferenças maiores em se tratando de estética, esforço físico e evoluções coreográficas. São, na 
maioria, grupos com a participação de dançarinos jovens, que acabam trazendo para a dança de 
Siriri, um conjunto de destrezas rítmicas, próprio. Estes trazem ainda, a preocupação ligada à 
manipulação de adereços, elementos de cena e também com o figurino.  

Ao presenciar os grupos populares, aqueles das comunidades ribeirinhas, 
praticando essa dança em quintais, festas de santos e nas ruas, no período do carnaval, observo 
a sua diversidade de frequentação na dança entre outras diferenças. Idades, posturas físicas, 
desprendimento nas evoluções e apropriação espontânea de um maior espaço físico, acabam 
por expressarem um resultado carregado de prazer e autenticidade sociocultural, sem igual. 
Esses grupos populares, principalmente quando participam de rodas de Siriri no carnaval, 
praticam o uso de um figurino autêntico, muitas vezes improvisado, diverso e colorido.  

Essa visualidade atravessa de irreverência o estético, construindo uma linguagem 
outra, irmanada de afeições com a tecnologia do tempo presente, que chega até eles. São 
construções de uma composição absorta, para além do artístico e do estético, porém, 
impregnada de um fazer e viver o popular, como herança cultural ancestral. “O homem é o 
resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo 
acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gerações 
que o antecederam” (LARAIA, 1999, p. 46). 

Aqui, reafirmo a dança de Siriri como uma das manifestações da cultura popular 
mais presente na sociedade mato-grossense, em tempo e lugar. Praticada por grupos sociais 
institucionais e por grupos de comunidades ribeirinhas rurais e urbanas, com a participação de 
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crianças, estudantes, artistas, idosos, grupos carnavalescos e por diversos grupos artísticos que 
se apresentam, profissionalmente, no estado de Mato Grosso, no Brasil e em outros países. 

Na atualidade, existem diversos formatos de grupos de Siriri: os populares das 
comunidades que se improvisam a cada participação; os institucionalizados em escolas e outras 
instituições públicas; os grupos infantis; de idosos e os grupos artísticos profissionais. No 
carnaval, reúnem-se pessoas desses diversos grupos e comunidades, acrescidos de turistas e 
foliões ali presentes. Participam, na maioria, com outro objetivo, o de simplesmente curtir o 
carnaval. Nesse caso, o figurino pode ser a própria roupa do dia-a-dia ou uma fantasia 
improvisada, acrescida de adereços dos mais diversos. 

Os grupos institucionalizados, muitas vezes, possuem um figurino próprio, 
personalizado que se “uniformizam” entre saias estampadas, coloridas com blusas para as 
mulheres e, para os homens, calças escuras e camisas floridas de mangas longas. Já os grupos 
profissionais, se dedicam a uma valorização estética sobre o figurino, adereços e cenografia, 
considerando a agenda de compromissos que trata de variadas apresentações em escolas, 
restaurantes, praças púbicas, festivais e teatros. Nesse caso, o grupo tem preocupações quanto 
à produção artística, em função de, geralmente, ter um espetáculo dirigido profissionalmente, 
com a escolha de temática cênica e coreográfica.  

Portanto, aparece nesse caso, o dançarino ator e a dançarina atriz, que atuam num 
contexto cênico e dramático para o enriquecimento da dança e seu conjunto estético, de nível 
espetacular. Outro fator importante, diz respeito à participação desses grupos profissionais em 
Festivais estadual, nacional e internacional. São conquistas que foram se fortalecendo ao longo 
do tempo em retribuição à dedicação pessoal e coletiva de cada grupo, bem como da qualidade 
do trabalho de significativa pesquisa e investimento cultural e artístico. 

Ao que parece, temos algo que transcende em nós: espectadores e participantes, 
uma espécie de transmutação, de metamorfose de sentidos orgânicos ao praticar, envolver e 
assistir ao Siriri. “A poesia é a arte dessas metamorfoses. [...] A poesia seja ela verbal ou gestual, 
reanima os signos extintos, para que toda prosa se torne assim mais viva” (GALARD, 1997, p. 
34, 37).  

Então, o Siriri é uma prática cultural popular também das ruas, dos cortejos e 
procissões, presente nos enredos populares dos festejos da cidade, das instituições 
socioculturais, das feiras e do comércio em geral; são atuações políticas do povo. “As práticas 
culturais, são, mais que ações, atuações. Representam e simulam as ações sociais” (CANCLINI, 
2011, p. 350).  

Com suas atuações, o Siriri se revela como uma linguagem. Comunica por meio de 
práticas culturais populares e de práticas educativas não formais, se colocando em seu contexto 
contemporâneo, de maneira transversal. Com essa intervenção social, percebemos que seus 
praticantes populares têm domínio da sua atividade humana, mas que também, essa mesma 
atividade pode estar inserida em processos sistematizados, ampliando sua presença na 
tecnologia, enquanto cultura. E vai mais adiante, como esclarece Laraia (1999, p. 69), “a cultura 
é como uma lente, por meio da qual, o homem vê o mundo”. 

 
 
DANÇA DE SIRIRI: LINGUAGEM E TECNOLOGIA 
 

Mesmo antes da invenção da escrita, os seres humanos já registravam sinais da sua 
presença em práticas culturais. Fosse pelas atividades de trabalho, moradia, alimentação, entre 
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outras práticas culturais domésticas, já denunciavam um sentido de comunicação e de 
linguagem entre eles. Portanto, encontramos nesse sentido, a prática da linguagem, cuja 
tecnologia poderia estar presente em seus ofícios cotidianos, como domínio voluntário e 
involuntário da atividade humana e até mesmo com algum sinal de sistematização das suas 
atividades culturais. “A linguagem é, assim, um dos principais instrumentos na formação do 
mundo cultural, pois é ela que nos permite transcender a nossa experiência” (ARANHA; 
MARTINS, 1993, p. 29). 

Com esse pensamento, a dança de Siriri é linguagem e tecnologia. Há comunicação 
em seu fazer, tanto entre os que a praticam, quanto destes, com aqueles que a presenciam. “A 
tecnologia não apenas transformou as práticas cotidianas, mas também os modos de produção 
intelectual e diluiu os limites entre compreensão e certeza” (BARBOSA, 2008, p. 111). 

Por ser uma prática cultural coletiva, a dança de Siriri compreende e agrega um 
sistema de representação. Ele possibilita comunicação entre o grupo social envolvido, 
constituindo assim, a linguagem como um sistema simbólico. Um sistema de conhecimento 
construído a partir das práticas com a sua própria cultura. “Ou seja, para perceber o significado 
de um símbolo é necessário conhecer a cultura que o criou” (LARAIA, 1999, p. 56).  

É essa linguagem que se expressa em comunicação por meio de diversos conjuntos 
simbólicos. Eles estão presentes nos gestos corporais dos que dançam; no timbre da voz dos 
que cantam; na sonoridade diversa produzida por cada tocador instrumentista; nas cores 
vibrantes dos figurinos e adereços personalizados, que a herança cultural do seu artesão, 
costureira, aderecista, ajudou a manufaturar.  

Estas afeições lúdicas são presenciadas nas rodas de Siriri que se movimentam para 
ambos os lados, para frente e para trás, redimensionando o espaço físico e geográfico.  Rompem 
a dimensão física do salão ou da rua, inaugurando-o agora, talvez, como um palco, também 
popular, desprovido de urdimentos e cortinas, tendo como coxias, as paredes das fachadas das 
residências e do comércio, sendo assim, um palco no próprio chão. 

 
As danças medievais e renascentistas, que evoluíram para as de corte ou de 
salão, bem como as de teatro, têm como origem comum, as danças populares. 
[...] Ao longo da Idade Média a dança permaneceria como atividade 
recreativa, não-profissionalizada, entre a nobreza, a corte e as camadas 
populares (MENDES, 1985, p. 19). 

 
Antes que a cortina do pertencimento e do prazer se fecha, esses agentes sociais e 

políticos da cultura popular se realizam e se despedem, no encontro dos pares, para nos dizer 
que, juntos, dançam a sua tomada de ação e atuação, recheada de pertencimento e de liberdade, 
sem deixar de praticar, o seu ato político. 

Portanto, aproximamos linguagem e tecnologia da dança de Siriri e de seu universo 
popular. Em específico, da dança popular enquanto cultura genuína. Pois, a dança de Siriri, 
assim como as demais formas de danças, traz em seu sentido estético, uma comunhão entre 
linguagem e tecnologia, por ser “uma arte profundamente simbólica, capaz de sugerir, 
ilimitadamente, imagens e associações cheias de riqueza e vitalidade, dada a sua forma de 
comunicação, não-racional” (MENDES, 1985, p. 10). 
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Diferente do Cururu5, o Siriri pode-se caracterizar como uma manifestação popular, 
profana. Um auto cênico profano, a desfilar beleza pelas evoluções corporais, alegria e humor, 
entretenimento e teatralidade, sentido alegórico, profusão de ideias simbólicas e de visualidade. 
Assim, tem presença sociocultural transversal nas ruas, praças, escolas, salões de festas e no 
carnaval. Essa dança cabocla é também uma forma de divertimento, sobretudo quando esta é 
realizada no período de carnaval. Na roda, entra quem quiser, a um número variado de pares 
participantes.  

Apesar de se tratar de músicas com a prática do canto responsório, onde os 
participantes que dançam, respondem cantando versos, aos tocadores que tem o domínio de 
cada música, não é problema não saber as suas letras. Os tocadores instrumentistas, 
acompanhados por um grupo de pessoas que dominam o repertório, se encarregam de “puxar” 
as músicas e a coordenar as tradicionais “fornadas” – conjunto de músicas, danças e 
coreografias de Siriri, com quantidade de rodadas variadas, cujo intervalo é definido, 
geralmente, pelos tocadores que usam deste, para um pequeno descanso e refrescarem as 
gargantas com água, suco ou até mesmo com uma cerveja gelada. 

Dada a essas informações, pode-se observar a presença da linguagem e da 
tecnologia em toda a origem, construção, desenvolvimento e prática do Siriri, respeitadas as 
devidas proporções entre o espaço urbano e o rural, bem como entre grupos artísticos e 
populares.  

A comunicação, intrínseca a essa cultura, corrobora para que, no tempo presente, 
possamos celebrar a relação do Siriri com a tecnologia, referendada pelo seu grau de progresso 
em processos artísticos e políticos culturais, junto à sociedade. Essa relação nos convida a 
dialogar, refletir e a conceber, na contemporaneidade, sua produção de conhecimento e de 
linguagem. Para isso, precisam-se ampliar os conjuntos simbólicos de linguagem, comunicação 
e de tecnologia. “Para ampliar os limites da tecnologia e de seu uso, é preciso pensar as relações 
entre tecnologia e processo de conhecimento; tecnologia e processo criador” (BARBOSA, 
2008, p. 111). 

 Compreendo que os meios e instrumentos sociais, pelos quais passam os processos 
culturais, podem ser resultados do domínio da atividade humana em sua vivência e prática 
cultural, na construção do pensamento humano. 

 
Além do pensamento, a linguagem também mantém estreita relação com a 
cultura. Se por um lado, as várias linguagens fixam e passam adiante os 
produtos do pensamento do homem sob a forma de ciência, técnicas e artes, 
elas também sofrem a influência das modificações culturais (ARANHA; 
MARTINS, 1993, p. 32). 

 
Enquanto as modificações culturais se fazem presentes na vida humana, e, 

entendendo a cultura como algo dinâmico pela sua natureza antropológica, percebe-se ai, a 
interferência da tecnologia. Esta tem atuado preponderante, em todas as linguagens artísticas, 
na educação e na dimensão política da sociedade em geral. E mais, a tecnologia tem nos 
brindado com a segurança de podermos nos manter nos processos de produção cultural, mesmo 

 
5 Folguedo popular autêntico, dos mais antigos de Cuiabá, podendo se apresentar como roda de cantoria e dança 
sempre em pares. Praticado somente por homens, com os instrumentos da viola de cocho e do ganzá e é realizado 
tanto em festas religiosas como profanas (CUIABÁ, 2006, p. 9).  
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que deles pratiquemos certa distância física. Nesse caso, os seus meios e processos tecnológicos 
e de linguagem, nos aproximam. Informando que estamos muito próximos nos diálogos e nas 
relações com quem queremos e devemos nos comunicar. Para tanto, necessário se faz, uma 
relação direta com o meio ambiente e todo o conjunto cultural à sua volta, como prática de uma 
educação, ambientalmente sadia no contexto popular. 

Assim pensando, temos a dança de Siriri como arte popular que se projeta como 
arte-educação, e mais, como arte-educação-ambiental, por traduzir por meio de seu conjunto de 
manifestações e expressões de linguagem, um contexto ambientalmente educativo. “Se a 
educação não for ambiental, talvez nem seja educação” (BRASÍLIA, 2009, p. 17). 

Nesse contexto é possível presenciar nas letras de suas músicas, realidades sempre 
presentes nas ações e reações produzidas pelas pessoas das comunidades. São gestos e 
movimentos culturais próprios, situações de humor entre casais e grupos de amigos e, 
sobretudo, tendo a natureza e toda a sua diversidade ambiental, como fonte inspiradora. “As 
composições de versos simples têm geralmente como temática: a natureza, o namoro, o 
trabalho, a ecologia e outros. Algumas são feitas de improviso, mas muitas delas há muito estão 
na memória dos dançadores” (SMC, 2006, p. 22).  

Essas composições evocam a beleza da fauna e da flora ribeirinha do Cerrado e do 
Pantanal. Trazem a reflexão sobre as cheias de outrora e a seca da atualidade; a fartura saudosa 
do peixe no rio e a precariedade deste em nossas mesas hoje, entre tantos outros fenômenos 
ambientais no entorno das comunidades, no universo da região da Baixada Cuiabana. Trata-se 
de criações espontâneas, o que acaba por construir nas vicissitudes da cultura popular a 
autenticidade nas construções musicais. Ao longo do tempo, a natureza cultural as tornou 
anônimas e hoje, se sustentam como sendo de domínio público, ao sabor, exploração e 
manutenção daqueles que a praticam. 

Nesse contexto, temos a presença da arte-educação-ambiental, pois sabemos que, 
“por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade 
do meio ambiente” (BARBOSA, 2008, p. 100). E, ao desenvolver a percepção e a imaginação, 
dialogamos com os meios e seus processos tecnológicos. Não podemos esquecer que a 
tecnologia é também uma forma de meios, processos e de linguagens a nos trazer diálogos, 
reflexões e concepções contemporâneas, junto à educação formal e não formal. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Dançar é da ordem dos fenômenos e das representações teatrais. É ludicidade 

cênica, popular e erudita. Assim é o Siriri, uma manifestação da cultura popular mato-grossense 
que se configura como uma dança que atua na horizontalidade do espaço que ocupa, nos 
lembrando das danças da corte, no final do século XVI. Importante observar que, a corte, 
sempre teve a presença do popular.  

Na sua maioria, as pessoas das comunidades quando participam de alguma 
apresentação de Siriri, em residências das festas de santos tradicionais, dançam pelo prazer de 
dançar. De se mostrar e se sentir capazes de se organizarem diante da dança e do grupo de 
convidados ali presentes. Ainda, por uma relação direta e particular ao santo de devoção 
homenageado e com a sua cultura, recheada de singelezas que, no momento da dança, tudo se 
configura como divertimento e pertencimento. Dançar Siriri no dia da festa é um ato de 
participação fraterna, gesto afetuoso, impregnado de respeito e de fé. “O gesto silencioso e 
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medido, desencadeado por si só a transformação de sentido de uma situação, representará, 
portanto, um caso notável de efeito estético” (GALARD, 1997, p. 51).  

No dia da festa, a maior parte das pessoas presentes é parente, compadres, comadres 
e amigos. Portanto, dançar nesse dia é uma reunião de grande prazer e alegria na comunidade. 
O grupo que dança, o faz de forma espontânea, improvisada.  

Frente a toda diversidade cultural das linguagens artísticas, bem como da educação 
formal e não formal e suas tecnologias, a prática de diálogos e reflexões, respondem 
socioculturalmente à importância de tal atitude política. É uma formulação de contextos 
culturais, intrínsecos à construção de suas concepções contemporâneas.  

Há que se conceber, para as classes populares e marginalizadas, políticas 
específicas que os tirem da total exclusão. Conceber é da ordem dos fenômenos do parir: 
fecundar; gerar; dar à luz; criar. Todo fecundar é uma conduta de diálogos e de reflexões 
políticas: com a terra e os seres humanos e não humanos que ali vivem; com o humano ao 
encontro da natureza a produzir cultura; com as comunidades a revelar conhecimento e 
sabedoria, ao que damos o nome de cultura popular. Conceber é da ordem da cultura popular, 
está no humano e no não humano! 

 
O popular é nessa história o excluído: aqueles que não têm patrimônio ou não 
conseguem que ele seja reconhecido e conservado; os artesãos que não 
chegam a serem artistas, a individualizar-se, nem a participar do mercado de 
bens simbólicos “legítimos”; os espectadores dos meios massivos que ficam 
de fora das universidades e dos museus, “incapazes” de ler e olhar a alta 
cultura porque desconhecem a história dos saberes e estilos (CANCLINI, 
2011, p. 205). 

 
Nesse cenário postulado por Canclini (2011), encontramos a dança de Siriri e tantas 

outras manifestações e produções da cultura popular, bem como aqueles que as produzem. É 
um ir e vir de lutas e resistências na busca de diálogos e reflexões, que lhes garantam a 
construção de políticas públicas e de concepções contemporâneas para a cultura popular, em 
permanente diálogo com a tecnologia. Essa classe popular e marginalizada nasceu com voz 
própria e atitude sociopolítica, mas a hegemonia política insiste em lhe tirar a audiência. 

A dança de Siriri estende-se oblíqua pela sua força física e antropológica cultural, 
enfrentando os ditames da contemporaneidade. Desvia-se do paralelismo e da 
perpendicularidade, se hibridando, culturalmente, para uma talvez pós-modernidade. Insere-se 
numa sociedade que se partilha em seu mundo urbano. Embora, não pratica os desapegos 
cobrados pela pós-modernidade, para então, deixar o período que o antecede, sem perdas e 
danos políticos e culturais. Impossível! Nem mesmo o dinamismo cultural do tempo presente, 
dará conta de tantos devaneios sociopolíticos, exercendo a sua hegemonia sobre as classes 
periféricas marginalizadas. “Sem dúvida, a expansão urbana é uma das causas que 
intensificaram a hibridação cultural” (CANCLINI, 2011, p. 285). 

Mesmo tendo a característica das danças típicas autóctones no Estado, se afirmando 
como produtor de bens simbólicos e de serviços socioculturais, ainda percebe-se na sociedade, 
sobretudo, na classe política, a cruel redução de valores culturais e políticos, destinados ao Siriri 
e àqueles que produzem cultura popular. Estão sempre subjugados. “Para o mercado e para a 
mídia o popular não interessa como tradição que perdura” (Ibidem, p. 260). 
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Clamemos ao diálogo e às reflexões, que nos tragam posturas, condutas e, 
sobretudo, dividendos políticos que possam corroborar com as políticas públicas para a 
projeção da cultura popular como uma ação política e social sadia e de conhecimento 
para a contemporaneidade. E mais, que a dança de Siriri possa ter mais espaço e lugar na 
sociedade enquanto uma manifestação carregada de elementos promotores de diálogos e 
reflexões, a contribuir com as concepções contemporâneas para a cultura, para a tecnologia, 
para a educação, para a arte-educação-ambiental e para a vida. 
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RESUMO: Em tempos de isolamento social é possível confabular projetos em dança, se 
encontrar com artistas da cena e o executar? Neste artigo, visamos discutir acerca dessas e 
outras indagações, tendo como plataforma de organização de pensamentos teóricos e atos 
práticos a linguagem da Dança. A partir da idealização e execução de um projeto de pesquisa, 
em contexto de alteridade, visamos estimular corpos e fruir estruturas coreográficas em rede. 
Para tanto, fora necessário a realização de uma jornada em campo, intitulada de Pesquisa de 
Escuta (NUNES, 2020e), a fim de estabelecer trocas com a comunidade, valorizando assim as 
interações que ocorrem através da oralidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança Contemporânea, Improvisação, Interatividade Artística 
Pesquisa de Escuta, Vídeodança Documental 

 
 

ABSTRACT: In times of social isolation, is it possible to meet, design dance projects and 
execute them? In this article, we aim to discuss these and other questions, using the language 
of dance as a platform for the creation of theoretical thoughts and practical acts, whose area of 
knowledge, arts, was compromised at the beginning of the pandemic; impossible to be groped, 
exploited. From the confabulation and execution of a research and extension project, which 
can be read in this article, we aim to de-historicize the bodies and enjoy part of what we were 
gestating at the beginning of the isolation. For that, it was necessary to carry out the Listening 
Research journey (Nunes, 2020e), in order to establish exchanges with otherness, thus valuing 
the interactions that occur through orality. 
KEYWORDS: Contemporary Dance, Improvisation, Artistic Interactivity, Listening 
Research, Documentary Dance 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este artigo nasceu da necessidade e urgência de querer presentificar e fomentar a 

dança, quando na verdade os corpos estavam seguindo ritmos outros; distantes das práticas 
cênicas, de idealizações artísticas, palcos e holofotes. Nos articularmos, enquanto artistas e 
pesquisadoras em dança, a fim de encontrar meios de nos distanciarmos da dura realidade que 
foi o ano de 2020/2021. Com isso, pensamos em um projeto que contemplasse não apenas os 
nossos trabalhos artísticos ou grupos de pessoas específicas, mas a comunidade como um todo, 
para que pudéssemos, pois, fomentar saberes que circundam à dança. 

 
* Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3721151240251862 
** Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1741076414327498 
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Não queríamos apenas pensar acerca da dança, mas sê-la em seus amplos 
contextos existenciais, uma vez que através da arte do movimento, podemos imprimir nossa 
realidade. Transcender e rumar para outros universos que somente os fios da criação e suas 
experiências nos possibilitam. Podemos dizer que esse artigo é resultado final de um projeto 
de pesquisa e extensão, de caráter teórico-prático, intitulado Dançando em Pares, 
Conectadas!, onde teve a linguagem da dança como mote investigativo, e que visou da 
criação à interação entre sujeitos e seus corpos, por meio do uso das novas tecnologias, tendo 
em vista que elas nos aproximaram. 

Seguindo duramente às recomendações dos profissionais da saúde, onde tínhamos 
que ficar isoladas para não nos infectarmos e disseminar o novo coronavírus: covid-19, foi 
possível nos articularmos enquanto educadoras em dança, criar e fruir arte. Ao longo da 
empreitada, percebemos que, 

 
[...] dançar é abrir e/ou fechar sendas artísticas, onde se ampliam horizontes 
acerca do que por ora é expresso. Ou seja, dançar é algo transcendental. [...] 
reconheci que os corpos em estado de dança, ou não, podem ser vistos como 
lugares de ritos (expressões) e mitos (narrativas), que ultrapassam todas as 
noções hegemônicas que circundam o ato de dançar, fazendo com que 
repensemos novas criações e suas danças, os quais fazem eclodir perguntas 
como: são possíveis outras danças; e quais estão por vir? Partindo desse 
questionamento, desde 2013, venho me dedicando aos entendimentos do 
corpo através da linguagem da dança, tendo-a como plataforma para a 
criação cênica e o autoconhecimento (NUNES, 2020c, p. 412). 

 
Partindo desse tripé que envolve fruição da dança, práticas educativas e 

autoconhecimento corporal, bem como sua conscientização, concordamos com a pesquisadora 
Isabel Marques (1999b), onde a mesma nos fala que os processos socializadores em dança 
também são altamente educativos, e o mesmo acontece não apenas em seio escolar, mas em 
outros espaços de formação, como por exemplo em casas de cultura, escolas de dança, etc. 
Assim, partimos dessa lógica investigativa, de uma dança para além dos espaços escolares 
regulares, para então trocar em contexto de alteridade, no caso, com artistas da dança de nossa 
cidade natal, e este fora nosso objetivo geral. 

A metodologia utilizada tem como base a perspectiva da Pesquisa de Escuta, 
sendo está uma metodologia da convivência, que visa trocar com outras pessoas e assim 
destampar desde suas histórias de vida as suas memórias corporais. Assim, nos permitimos 
ouvir três artistas da cena, da cidade do Natal, Rio Grande do Norte, para que as mesmas 
pudessem contribuir com argumentos do que compreender por dança, arte do movimento, 
consciência corporal e a urgência de levar educação artística para além dos muros das 
academias, como nos falou Marques. 

 
 

1 O ANDAMENTO DO PROJETO EDUCATIVO EM DANÇA 
 
Em tempos de pandemia, partimos da perspectiva de corpos isolados que tinham a 

pretensão de se conectarem, dançar a mesma música ao mesmo tempo, ocupando espaços 
completamente diferentes, cuja problemática erguida era compreender se formariam ou não 
pares. Para tanto, nos lançamos em rede a fim de recrutar artistas e não artistas Potiguares, na 
intenção de que nos dessem respaldos acerca dessa indagação que nos atravessara. Dançando 
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em Pares, Conectadas!, foi um projeto confabulado no ano de 2020, em meio a pandemia, e 
executado em 2021, através da lei de incentivo à cultura Cria Parnamirim, da Fundação de 
Cultura da Cidade de Parnamirim,  Rio Grande do Norte (RN). 

Nos articulamos para que o projeto acontecesse em quatro fases, sendo a primeira 
a live artística, onde nós, enquanto idealizadoras iríamos discutir acerca da indagação acima, 
nos conectando com inúmeras pessoas para que as trocas acontecessem através do uso das 
novas tecnologias, como as redes sociais, aparelhos eletrônicos e da vídeodança. O segundo 
momento era a live interativa, onde o público se conectaria conosco de forma mais veemente, 
através de uma chamada/convite feito nas redes sociais, para que viessem a nós e 
respondessem a indagação proposta: duas pessoas dançando a mesma música, ao mesmo 
tempo, e em locais completamente diferentes formariam ou não pares? Após darem suas 
respostas, tínhamos a intenção de fazer com que interagissem corporalmente conosco. A 
terceira fase do projeto, visamos à elaboração de um Vídeodança Documental, onde iria 
conter o resultado de alguns processos coreográficos, e por último, e não menos importante, a 
elaboração de um artigo cientifico, na intenção de apresentar como se deram nossas anDanças, 
da idealização à realização do projeto. Os quatro movimentos que fizeram parte desta 
pesquisa investigativa, propiciou encontros duráveis e que ficarão para a posterioridade, pois, 
tudo aquilo que toca o corpo, ele internaliza. 

Adiante, lançaremos mão de apresentar como o projeto foi executado, contendo 
nossas indagações, as provocações que fizemos aos aprendizes, bem como os resultados que 
conseguimos atingir. Para isto, foi necessário afinar laços com as envolvidas/os, 
engrandecendo assim as trocas com a alteridade. Nesta fase, fizemos uso da Pesquisa de 
Escuta (NUNES, 2020e), sendo esse um procedimento teórico-prático que visa estabelecer 
trocas de saberes através dá oralidade, e que busca valorizar os conhecimentos da outridade. 
Com isso, é possível que acessemos as camadas interiores daquelas que ouvimos, a fim de 
destampar seus conhecimentos quando em estado de trocas.  

Desde já, apontamos que ter como procedimento metodológico a Pesquisa de 
Escuta foi revelador, porém, um verdadeiro desafio, onde todas as possibilidades de trocas 
tinham que acontecer através do uso das redes sociais, e nunca presencial, e, quase sempre 
encontramos dificuldades para que os encontros acontecessem, para que dialogássemos com 
mais interação e verdade. Em tempos de pandemia, a Pesquisa de Escuta passou por um 
processo de ressignificação de espaço-tempo, mas não perdeu sua essência investigativa em 
alteridade, nem tão pouco seu caráter acadêmico e cientifico, que supervaloriza as trocas pela 
oralidade. 
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FIGURA 1 – BAILARINA E FOTOGRAFIA: THAÍSE GALVÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Arquivo pessoal das artistas-pesquisadoras 
@dancandoempares 

 
 

1.1 A execução do projeto 
 
Não podemos negar que 2020/2021 foi um ano atípico, cheios de ensinamentos 

não apenas para o povo brasileiro, mas para o mundo todo, e todas as atividades tiveram que 
ser interrompidas abruptamente. Logo, inúmeros profissionais foram sendo alocados para 
outros espaços que não os seus de atuação, para que as atividades não parassem de uma vez 
por todas. Decerto, a vida continuava, contudo, em outro ritmo. Os lares foram sendo 
considerados os locais mais seguros para a execução das atividades profissionais, e os espaços 
internos das casas foram sendo ressignificados, como por exemplo, algumas salas se 
transformaram em escritórios, como também em espaços para ministrar aulas de dança, teatro, 
etc. As mudanças foram sento gradativas, conforme as necessidades dos profissionais. 

Sabíamos e sentimos na pele que a área das artes da cena, de um modo geral, seria 
a primeira a parar suas atividades e uma das últimas a retornar de forma integral e presencial, 
e isso fez com que nós, enquanto profissionais da área, que lidamos diretamente com a 
interação entre corpos, com os toques e ocupação dos mesmos espaços cênicos, que não era 
permitido se encontrar para nos explorar. Com isso, tivemos também que repensar não apenas 
nos espaços, mas, sobretudo em nossas atividades, para fazer com que elas não estagnassem 
ou ficassem apenas na zona do desejo, mas sim continuassem pulsando não só no interior dos 
sujeitos, mas que irradiasse por todo o corpo, tal como a dança nos faz. Modificamos os 
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modus pelos quais pensávamos as práticas artísticas, cujo processo pedagógico de fazer os 
outros sentirem, de ser e existir através da arte, estava completamente comprometido, 
distanciado. Ou seja, nós, educadoras corporais e artistas da área da dança reaprendemos, em 
tempos de pandemia, a tocar e incitar os corpos alheios, a questionar as teorias e os meios 
pelos quais provocamos a outridade. Esses encontros consigo mesmas e com a alteridade que 
as disciplinas de Dança e Corpo nos proporcionaram ao longo dos estudos, permitiu que 
compreendêssemos quais as melhores zonas a serem ocupadas e/ou continuar caminhando, e, 
respectivamente, abriu caminhos para que conheçamos a inteireza desse universo em 
expansão que somos (NUNES, 2020c). 

Foi então que, ao fim de 2020, nos dedicamos a pensar: duas pessoas dançando 
ao mesmo tempo a mesma música, porém em locais completamente diferentes, formariam 
ou não pares? Esse questionamento nos arrebatou de forma surpreendente, onde nos fez 
querer ouvir outras pessoas acerca dele. E, antes de lançarmos essa questão para outras 
pessoas, artistas e não artistas por meio do uso das redes sociais, refletimos em cima dele. 
Como nossas impressões estavam convergindo, mesmo partindo de perspectivas diferentes, 
resolvemos escrever um projeto, tendo como mote investigativo essa perguntar. Ainda em 
2020, confabulamos um projeto de pesquisa e extensão, de caráter teórico-prático, tendo a 
linguagem da dança como plataforma para refletir e criar, que agregasse a outras pensadoras 
da área. Dançando em Partes: conectadas!, fora o nome dado por nós a este projeto. O 
mesmo permitiu que expandíssemos e fruísse as indagações que já estávamos gestando, e que 
seriam aplicadas no bojo educativo que nos encontrávamos antes da pandemia. Ressignificar 
as aulas, transformando-as em um projeto que aconteceria de forma remota foi o grande 
desafio, todavia, possível de ser realizado. Foi neste momento que passamos a conhecer ainda 
mais artistas que residiam em nosso estado. 

Como resultado da realização da jornada da Pesquisa de Escuta, cuja atividade 
aconteceu de forma distanciada e remota, o qual poderá ser acompanhado pelo Instagram do 
projeto, intitulado @dancandoempares, abarcaremos neste material alguns dos relatos dados a 
nós ao longo da live interativa, realizada no dia 08/01/2021, às 16h, que fizemos com algumas 
artistas do Rio Grande do Norte, como a bailarina Júlia Saturnino, onde ela nos disse que: 

 
Um projeto de João Vítor Mulato e Thaíse Galvão, “Dançando em Pares”, que 
questiona se duas pessoas em lugares diferentes e dançando a mesma música ao 
mesmo tempo podem vir a formar um par? Outra indagação que nos atravessa é 
como se conectarem apesar da tamanha distância! E por que não poderiam? Quantas 
velocidades do sentimento não existem por aí, fazendo brotar amor e conexão à 
quilômetros de distância? Em contrapartida, quantos EU's não estão perdidos dentro 
do próprio corpo? Quantas pessoas não se conectam com sua própria alma? Talvez o 
verdadeiro desafio enteja em conectar-se com seu par, não outro alguém, mas sim 
juntar seu corpo a sua essência. Quantos de nós podemos vivenciar o eu em 
completa experiência? E se toda essa bagunça que a gente tanto corre para arrumar 
seja a mais perfeita ordem, o seu verdadeiro e único par? A experiência de conectar-
se com alguém presencialmente é sobre a energia que os dois exalam. Olho no olho 
se torna fácil com alguém na mesma sintonia, no mesmo fluxo de permissão do que 
está disposto, ou não, a viver. Conectar-se ao longe, sem a energia do outro, é tentar 
achar o equilíbrio dentro do que é você. Formar par com a sua forma mais oculta, 
forma essa que nem você conhece por completo. Conectados em pares, apaixonados 
não só pelas possibilidades, mas pelas impossibilidades. Juntar duas bagunças que 
gritam caladas dentro de almas artistas, que pensam em tudo e em nada ao mesmo 
tempo. Aceitar em si a ideia de par. Sentir em plenitude o que não se vê e o que não 
se toca. Conectados como rede, longe e perto, aproveitar da saudade, do acesso às 
lembranças. Conectados em pares de almas dançantes que buscam acalento nos 
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braços da arte (SATURNINO, 2021). 
 
Como pode ser visto no relato da artista da dança Júlia Saturnino, a ideia do 

projeto nasceu, justamente, de investigar as inúmeras possibilidades de encontros que 
corresponde às partes e a si mesmo, o qual envolve aspectos emocionais, processos artísticos 
e poéticos; fulminantes e reveladores. A oportunidade de conhecimento das potências que há 
nos corpos, da investigação e das descobertas de novos modos de se fazer arte, de se conectar 
e de estar juntas, possibilitando aflorar a sensibilidade e o lado afetivo dos sujeitos e seus 
pares. 

Laura Lima, também artista da dança que reside no estado do RN, nos deu o 
seguinte argumento acerca da questão que nos movia. 

 
Duas pessoas dançando ao mesmo tempo e em locais diferentes, formam um par? 
Uma indagação que exige uma grande reflexão a ser respondida. A dança é além de 
momentos, é mais sobre conexão, abrange mais que um corpo e um movimento, é 
algo muito além. Não se trata sobre um espaço ou algo premeditado, é o simples de 
dançar de dois corpos em sintonia, em uma entrega total de alma. O mais intrigante é 
que não se forma um casal, mas um "par", um juntar de corpos que por mais que 
dancem e se movimentem em sintonia enfrentam a distância, mas não perdem a 
conexão, abraçam a arte e se permitem viver um além, dependentes de si mesmos 
em uma dança singular (LIMA, 2021). 

 
O poder que há nas trocas se encontra nas possibilidades de experiências, de ser e 

de existir. Esses encontros dão sentidos à construção de significados, de sentimentos, e nos 
favorece uma reflexão acerca da dança e do movimento. Encontramos nas pesquisas novas 
formas e meios que nos levam às ideias pedagógicas. Entendemos a dança e suas 
possibilidades de acontecimentos como mais um elemento que revela a dimensão interior dos 
sujeitos. Um processo que envolve comunicação, interação e muita cooperação, como lugar 
potente para a co-criação artística. Esfera sensível de afetos nos envolvem como um todo, 
percepções e compartilhamentos de mundos, o qual desvela conhecimentos e emancipação 
dos sujeitos e seus corpos. 

A artista Cris Sena nos deu um relato em formato de poesia, e que desvelou para 
nós, parte do universo que a mesma é, cuja arte de dançar com as palavras é estado vivo de 
fabulações inatas. 

 
Duas pessoas dançando ao mesmo tempo em lugares diferentes, formam um par? 
Porque não? 
Quem disse que não poderia? 
Quem dita se pode ou não? 
Quem limita? Quem me limita? 
Se eu danço 
Eu danço! 
Seja agora, seja hoje, seja ontem, seja amanhã 
Seja daqui a não sei quanto tempo 
Estou dançando 
Em pensamentos ou palavras 
Em gestos e afetos 
Porque o dançar não se limita 
E se limita, quem o fez? 
Quem disse que não poderia? 
Que se meu coração bate por quem não está aqui 
E eu danço como se estivesse 
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Então posso dançar com aquele que não posso tocar 
Se eu respiro estou dançando 
Porque a dança faz parte de mim 
Como faz parte de ti 
Como faz parte de nós 
E se faz parte nós 
Nada mais justo sermos um par (SENA, 2021). 

 
 Quantos modus de ver o mundo, a arte e a dança cabem dentro de nós? Com os 

relatos das três artistas da dança, podemos perceber que inúmeras, e se expandíssemos ainda 
mais as possibilidades de escuta, descobriríamos outras milhares de formas. Entender o que se 
faz, discutindo acerca de, torna-se fundamental para compreender o aqui e agora, a 
contemporaneidade e, respectivamente o estante depois. Aquilo que nos fora dado enquanto 
feedback acerca da questão proposta, fora registrado no Caderno de Memórias, sendo este um 
material indispensável para a documentação de informações, imagens, poemas, mitos e rituais 
de passagem. O registro dos dois relatos e do poema enriqueceu não apenas o nosso Caderno 
de Memórias, mas também os nossos repertórios sobre a questão proposta. 

As trocas com a alteridade, através da Pesquisa de Escuta, abriram nossos leques 
enquanto artistas da cena e pesquisadoras/facilitadoras da área da Dança. Escutar não apenas a 
si, mas sobretudo o outro, é o que fazemos enquanto seres dançantes. A dança nos move, nos 
une e reúne, e possibilita de encontros a novas experiências, mesmo que distantes. 

 
 

CONCLUSÃO – A dança que se viu em tempos de isolamento 
 
Em um ano tão difícil e doloroso confabulamos e executamos este projeto, 

Dançando em Pares, Conectadas!, e o enxergamos como uma dança de braços abertos, onde 
existir e dançar se tornou o verdadeiro milagre. O simples é mais, e que a liberdade alcança os 
pés e rompe fronteiras. A alegria das recordações transborda através dos olhos, e a lembrança 
é um percurso que dá formas e guia os corpos na dança. Um convite a ocupar um espaço nos 
estudos das artes da cena, trocando saberes pelo compartilhamento de experiências, 
dialogando acerca dos processos que envolvem o ato de dançar. Em tempos de pandemia, 
onde tivemos que ficar mais resguardadas não apenas em casa, mas também em nossos 
universos interiores, nos permitiu expandir nossas impressões, saberes e meios de se pensar 
como acontece a “nossa” dança. Dessa maneira, constatamos que: 

 
Dançar e entender meu corpo, dessa maneira, me ampliou os horizontes, apontando 
as melhores veredas a ser ocupadas para, enfim, chegar aos entendimentos sobre ele 
e os demais que estão a minha volta. Constatei, ao longo dos estudos, que a cada 
disciplina cursada, eu havia de chegar a novos eus, fosse aquela que já fui, aquela 
que um dia eu viria a ser, bem como as figuras arquetípicas que pertenciam a minha 
interioridade e me auxiliavam nessas descobertas, tendo em vista que também sou eu 
mesma por outra perspectiva. Tudo, dessa maneira, é uma questão de entendimento 
do próprio sujeito (NUNES, 2020c, p. 413).  

 
O uso das novas tecnologias virou uma ponte, uma janela, lugar potente do 

acontecimento. As lives realizadas foram uma fonte geradora de camadas do mover, de 
volumes, poesias, voz, linhas, intensidades, espaços de estados, de tempo, de afetos e 
saudades. A proposta teve como objetivo primário ampliar a percepção enquanto processos e 
questões que envolvem o lapidar dos conhecimentos e das intenções que envolvem o dançar. 
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Visamos despertar naquelas que conosco trocaram, um olhar crítico e analítico, determinante 
nos processos que se dão no corpo e através do corpo. 

Por fim, concluímos que, em tempos de pandemia, é possível criar, fabular novas 
ações artísticas e fruir arte quando se tem o apoio de secretarias, cultura e universidades, com 
leis de incentivo à arte. Esse tipo de movimento gera intenções e despertar o interesse da 
outridade de dançar. Encontra-se presente neste ato, não apenas as suas práticas, mas emoções, 
sentimentos e fronteiras, onde buscamos rompê-las para se encontrar, conectar e tramar uma 
teia de arte e saberes artísticos, o qual envolve as trocas pelos corpos e oralidade. Dessa 
maneira, finalizamos o artigo bradando que, como nos disse Marques, a dança está para além 
dos espaços escolares. O ensino, a troca, os saberes também são vistos nos processos 
educativos e corporais, cuja educação processual está para além de espaços vistos como 
propícios de/para formação. 

 
         FIGURA 2 – BAILARINA E FOTOGRAFIA: JOÃO VÍTOR MULATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        FONTE: Arquivo pessoal das artistas-pesquisadoras @dancandoempares 
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ENSINAR DANÇA [NA TELA] EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Marcilio de Souza Vieira* 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
 

RESUMO: A pandemia causada pelo Covid-19 promoveu mudanças em todo o mundo, 
gerando modificações na estrutura organizacional do ensino superior. No curso de 
Licenciatura em Dança da UFRN percebeu-se um atraso no processo de ensino-aprendizagem 
dos/as discentes, uma exaustão acadêmica dos/das professores/as e nos/nas alunos/as 
provocados pelo ensino remoto. O texto em tela visa compreender o processo de ensino-
aprendizagem em duas disciplinas da graduação em Dança da UFRN a partir da ótica de 
dos/das estudantes matriculados nesses componentes. Para essa compreensão foi feito um 
questionário no Google Forms, além de conversas com os/as estudantes. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Ensino-aprendizagem. Pandemia. Universidade. 
 
 
ABSTRACT: The Covid-19 pandemic brought about changes around the world, leading to 
changes in the organizational structure of higher education. In the Dance Degree course at 
UFRN, there was a delay in the teaching-learning process of the students, an academic 
exhaustion by teachers and students caused by remote teaching. The text on screen aims to 
understand the teaching-learning process in two curricular components of the undergraduate 
course in Dance at UFRN from the perspective of students enrolled in these components. For 
this understanding, a questionnaire was made on Google Forms, in addition to conversations 
with students. 
KEYWORDS: Dance. Teaching-learning. Pandemic. University.  
 
 
BREVE INTRODUÇÃO  

 
Domingo, 25 de julho de 2021 quase 600 mil mortos de Covid-19 no Brasil. São 

artistas, mães, pais, avós, tios e tias, além de sobrinhos/as, amigos/as, padrinhos e madrinhas e 
uma miríade de gente que perdeu a vida para essa pandemia. Enquanto isso, fake news sobre a 
doença, negativismo de parte da população e em especial do governo brasileiro que nega a 
ciência e dizia ser essa doença apenas uma “gripezinha”. Apesar desta negação é a ciência que 
em tempo recorde descobriu a vacina para controlar a doença. No Brasil estamos atrasados 
nesse processo de vacinação e menos de 50%, até finalizar esse artigo, da população brasileira 
foi vacinada com a primeira dose. 

A pandemia causada pelo Covid-19 promoveu mudanças em todo o país brasileiro, 
gerando modificações na estrutura organizacional do ensino superior. No curso de 
Licenciatura em Dança da UFRN percebeu-se um atraso no processo de ensino-aprendizagem 
dos/as discentes, uma exaustão acadêmica por professores/as e pelos alunos/as provocados 
pelo ensino remoto. O texto visa compreender o processo de ensino-aprendizagem em duas 

 
*1 http://lattes.cnpq.br/7003467659704271 
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disciplinas2 a graduação em Dança da UFRN a partir da ótica de estudantes matriculados 
nesses componentes. A pesquisa fundamentou-se, na abordagem hermenêutico-
fenomenológica que segundo Medeiros (2016, p.139), apresenta-se “como instrumento 
essencial na avaliação crítica e na construção das diferentes visões de mundo, as quais 
conduzem ao ensino”. Para eles, esse tipo de abordagem também “possibilita a verificação, o 
estudo e o esclarecimento dos fenômenos em sala de aula – e para além dela –, bem como os 
relacionados às perspectivas e orientações do pesquisador no ensino e na educação” 
(MEDEIROS, 2016, p.139). Para essa compreensão foi feito um questionário no Google 
Forms, além de conversas com os/as estudantes em sala de aula remota. 

Enquanto há um negativismo do governo brasileiro com troca de farpas e 
acusações a outros países, professores pesquisadores em instituições públicas brasileira e 
mundial correm contra o tempo para criar, aperfeiçoar e aplicar uma vacina que pudesse 
controlar o vírus. Já em março de 2020 as universidades públicas brasileiras3 pararam suas 
atividades por conta da maior pandemia dos últimos séculos. Entramos em pânico! Ficamos 
isolados por um certo tempo, mas a vida precisava continuar. O que fazer? Como retornar as 
atividades acadêmicas em outro formato que não conhecíamos e que não estávamos 
acostumados a ensinar? Como ensinar dança em uma tela bidimensional de 14 ou 15 
polegadas de um notebook ou computador ou ainda de 6 ou 7 polegadas de um Smartphone? 

E mais, como ensinar dança nesses aparatos quando precisamos dos afetos dos 
corpos na sua tridimensionalidade? O tempo passou e o retorno as aulas remotas arranjadas a 
fórceps foram necessárias para que essas instituições públicas de ensino, em particular a 
superior, não cessasse suas atividades pedagógicas, de pesquisa e de extensão. Cada 
universidade, cada curso de dança, em especial, se reinventou nesse formato remoto que se 
fazia necessário para que os estudantes do ensino superior não se desestimulassem com a 
parada forçada e voltasse paulatinamente as suas atividades acadêmicas. 

Considerando, como aponta Castioni et. al (2021), que o ano letivo já havia 
começado na maioria delas, o argumento prioritário de tais universidades para a suspensão 
das atividades de ensino foi de que nem todos os estudantes teriam acesso à internet, nem 
equipamentos ou letramento digital necessário, que possibilitassem a realização de atividades 
remotas (ANDIFES, 2020). “Diferentemente do que se passou nos EUA e na Europa, onde 
muitas universidades migraram do ensino presencial para o ensino remoto em poucas semanas, 
as universidades federais justificaram que a limitação do acesso à tecnologia e a falta de 
formação docente e discente não permitiria transpor as disciplinas do ensino presencial para o 
ensino remoto” (CASTIONI ET. AL, 2021, p. 2). Os autores continuam dizendo que a 
exceção se deu em universidades mais concentradas em determinadas áreas do conhecimento, 
como as mineiras, Lavras, Alfenas e Itajubá e outras sete, conforme dados do Ministério da 
Educação (Brasil, 2020a), as demais, praticamente, suspenderam as atividades de ensino, 
negociando a retomada na modalidade remota a partir de agosto de 2020; ou seja, “[...] por 
volta de 150 dias após a suspensão e, mesmo assim, algumas delas com atividades 
suplementares ao calendário acadêmico originalmente planejado” (CASTIONI ET. AL, 2021, 

 
2 As disciplinas ministradas pelo autor do texto foram Tópicos Especiais em Dança, Trabalho de Conclusão de 
Curso I, Práticas Educativas em Dança Popular e Método Dança-Educação Física. 
3 Segundo o Portal de acompanhamento da Covid-19, do Ministério de Educação – MEC, em 15 de julho de 
2020, dentre as 69 Universidades Federais, 53 haviam interrompido as aulas de Graduação, 10 delas estavam 
realizando atividades remotas e fazendo uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e outras 6 
realizavam atividades parciais (BRASIL, 2020a). 
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p. 2). 
Caos total, pois a realidade de muitos estudantes da educação brasileira superior 

tem renda per capita baixa e muitas vezes não tinham dinheiro para comprar um pacote de 
internet que suportasse a assistência das aulas remotas. O que fazer diante do perigo 
anunciado não bastasse a tragédia da pandemia, outra se instaurara que foi a tragédia da 
comunicação nesse ensino remoto. Mais uma vez as Instituições de Ensino Superior pública 
tiveram que se reinventar para garantir o acesso ao ensino remoto4. 

 
 

1 A PANDEMIA DO COVID-19 E O ENSINO REMOTO NA UFRN 
 

Uma das estratégias encontradas pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), da qual faço parte do corpo docente do Departamento de Artes, foi criar uma 
resolução que atendesse a demanda emergencial. A Resolução nº 031/2020-CONSEPE, de 16 
de julho de 20205 (UFRN, 2020a) que regulamentou a retomada das aulas dos cursos de 
graduação do Período Letivo 2020.1, cujas atividades presenciais haviam sido suspensas em 
razão da pandemia da COVID-19, trazia em um de seus artigos que para a retomada dessas 
aulas em formato remoto era necessário aparelhar o discente de graduação com os meios 
tecnológicos necessários para que ele tivesse sucesso nessa empreitada de ensino-
aprendizagem no formato remoto. Para que essa aprendizagem fosse exitosa era necessário 
que esse estudante tivesse pelo menos um aparelho celular e que a ele fosse disponibilizado 
um pacote de internet para que o mesmo pudesse assistir as aulas. Sobre esse conteúdo na 
citada Resolução, em um de seus artigos sobre auxílio instrumental para discentes de 
graduação diz que, 

 
Art. 7º Será concedido auxílio instrumental para estudantes de graduação em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica que estejam matriculados na retomada 
das aulas do período letivo 2020.1, visando subsidiar a aquisição de equipamento 
para acompanhar as aulas em formato remoto. §1º O auxílio de que trata o caput 
deste artigo será concedido aos estudantes de graduação definidos como 
PRIORITÁRIOS no cadastro único da UFRN para o atendimento de assistência 
estudantil, com renda familiar per capita de até um salário mínimo. §2º O 
atendimento à faixa de renda familiar per capita entre um salário mínimo e um 
salário mínimo e meio, para estudantes de graduação definidos como 
PRIORITÁRIOS no cadastro único da UFRN para o atendimento de assistência 
estudantil, dependerá de disponibilidade de recursos PNAES. §3º Os valores do 
auxílio instrumental de que trata o caput deste artigo serão estabelecidos em editais 
específicos, tendo por base a distribuição orçamentária para recursos do PNAES 

 
4 Em 17 de março, por meio da Portaria nº 343, o MEC autorizou por 30 dias a substituição das aulas presenciais 
por aulas que utilizassem meios e tecnologias de informação e de comunicação. A essa Portaria, sucederam-se 
outras duas: a de nº 345, de 19 de março de 2020, e a de nº 473, de 12 de maio de 2020, sempre prorrogando por 
mais 30 dias. Por meio da Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, o MEC autorizou o uso das plataformas de 
aprendizagem até o final de 2020, excetuando-se os cursos que necessariamente demandassem atividades pre-
senciais. O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de 
abril de 2020 e homologado pelo MEC em 1º de junho, já havia flexibilizado o calendário acadêmico, desobri-
gando o cumprimento dos 200 dias letivos, o que também ficou assegurado na Medida Provisória nº 934, de 1º 
de abril de 2020, aprovada pelo Congresso Nacional e convertida na Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. 
5 Com essa Resolução ministrei para o curso de Dança da UFRN o componente curricular Trabalho de Conclu-
são de Curso I. 
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aprovada pelo CONSAD. §4º A condição de residente universitário não desautoriza 
a solicitação do auxílio instrumental (UFRN, 2020a, p. 4). 

 
Apesar de regulamentada por resolução essa estratégia de ajuda para que o 

estudante de graduação, em vulnerabilidade socioeconômica, o valor instituído pela 
universidade não foi suficiente para a compra de um equipamento que suportasse o ensino 
remoto, conforme relataremos nesse artigo mais adiante. 

Ao se perceber que a situação da Covid-19 no país só aumentava o número de 
casos confirmados com a doença e a crescente de mortes por cidadãos brasileiros de todas as 
faixas etárias, a UFRN, assim como outras universidades públicas brasileira normatizaram por 
meio de resolução, a retomada das aulas em formato remoto para o atendimento do ensino por 
todo o ano letivo de 2021.  

Para atender as aulas remotas de 2021, a UFRN regulamentou a Resolução nº 
062/2020-CONSEPE, de 05 de novembro de 20206 (UFRN, 2020b) normatizando as ativida-
des práticas dos componentes curriculares, que é o caso do curso de Licenciatura em Dança 
da UFRN, que poderiam “[...] ser adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado pla-
no de curso específico, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico 
de Curso” (UFRN, 2020b, p. 2)  ainda na referida resolução ficou autorizada a utilização dos 
meios digitais e virtuais para a disponibilização dos materiais utilizados nas atividades ou a 
forma de comunicação professor e estudantes. Essa segunda resolução atendeu em parte as 
necessidades dos estudantes no que diz respeito a utilização de dados móveis para utilização 
das aulas remotas. Conforme artigos 7 e 8 da resolução (UFRN, 2020b, p. 3): 

 
Art. 7º Será concedido plano de dados móveis para o acompanhamento de atividades 
acadêmicas em formato remoto a estudantes de graduação que estejam matriculados 
em componentes curriculares dos períodos letivos 2020.2, 2021.1 e 2021.2, em situ-
ação de vulnerabilidade socioeconômica, classificados como PRIORITÁRIOS no 
cadastro único da UFRN, para o atendimento de assistência estudantil, por meio do 
programa de pacote de dados MEC/RNP ou edital interno da PROAE/UFRN.  
Art. 8º Será concedido auxílio instrumental para estudantes de graduação ingressan-
tes nos períodos letivos 2020.2, 2021.1 e 2021.2, em situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica, classificados como PRIORITÁRIOS no cadastro único da UFRN e 
que estejam matriculados nesses períodos, visando subsidiar a aquisição de equipa-
mento para acompanhar as aulas em formato remoto.  
§1º O auxílio de que trata o caput deste artigo poderá ser concedido a estudantes não 
ingressantes nos referidos períodos, que não tenham sido contemplados em edital 
anterior, a depender da disponibilidade orçamentária, obedecidas as demais condi-
ções estabelecidas no caput.  
§2º Os valores do auxílio instrumental de que trata o caput deste artigo estão estabe-
lecidos na Resolução nº 020/2020 – CONSAD.  
§3º A condição de residente universitário não desautoriza a solicitação do auxílio 
instrumental. 

 
Embora houvesse a estratégia da universidade no intuito de conceder planos de 

dados móveis aos alunos, essa resolução não garantiu um processo de ensino-aprendizagem 

 
6 Essa resolução normatizou os semestres 2021.1, 2020.2, 2021.1 e 2020.2. No semestre 2020.1 ministrei os 
componentes curriculares Práticas Educativas em Dança Popular e Método Dança-Educação Física; já no semes-
tre de 2020.2 que finalizou em abril de 2021 foram ministrados os componentes curriculares Tópicos Especiais 
em Dança e Pedagogia do Corpo, dois componentes optativos do curso de Licenciatura em Dança. 
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eficiente, pelo menos em turmas de componentes curriculares ministrados por esse 
autor/pesquisador no curso de Licenciatura em Dança da UFRN. Essa aprendizagem eficiente 
não se deu no formato remoto porque, de acordo com as falas de parte dos estudantes, se 
sentiam desestimulados com o processo de aprendizagem nesse formato remoto e a limitação 
do plano de dados móveis fazendo com que muitas vezes eles não abrissem as câmeras de 
seus equipamentos para assistir e fazer as aulas de cunho prático exigidos no cômputo da 
carga horária do projeto pedagógico do referido curso. 

Essa situação não ocorreu apenas na UFRN. Em estudos recentes, Castioni et.al 
(2021) diz que nesse período de 2020 as universidades públicas criaram comitês de 
assessoramento ao estudante visando sanar a problemática da realfabetização digital, de 
aparelhos que ajudassem esses estudantes na continuidade de seus estudos nesse formato 
remoto, além da ajuda financeira para a compra de dados móveis. Castioni et.al (2021, p. 409), 
em estudos baseados em dados do IBGE para ratificar os abandonos das aulas ou ainda pelo 
atraso dessas aulas no formato remoto, dizem que por “acesso à internet” deve ser entendida a 
proporção de indivíduos que, nos três meses anteriores à a pandemia, utilizou a internet em 
algum local (domicílio, local de trabalho, escola, centro de acesso gratuito ou pago, domicílio 
de outras pessoas ou qualquer outro local) por meio de microcomputador, tablet, telefone 
móvel celular, televisão ou outro equipamento. E acrescentam que em um cenário de 
pandemia, para além de acesso “em algum local”, as atividades de ensino-aprendizagem 
devem pressupor acesso, em casa, a uma conexão de internet em banda larga ou, ao menos, 
por sinal de rede móvel celular 3G ou 4G. Para fins de política pública, portanto, cabe mapear 
e descrever – da forma mais detalhada possível – a parcela de estudantes sem acesso 
domiciliar à tecnologia necessária para atividades remotas de ensino-aprendizagem, 
inescapáveis em tempos de pandemia e, possivelmente, de recorrente uso, mesmo depois de 
controlada a Covid-19. 

 
 

2 A PANDEMIA E O CURSO DE DANÇA DA UFRN 
 

Retomo um questionamento feito nesse texto: Como ensinar dança em uma tela 
bidimensional de 14 ou 15 polegadas de um notebook ou computador ou ainda de 6 ou 7 
polegadas de um Smartphone? 

Esse questionamento tem me acompanhado por todo esse tempo de pandemia e 
retorno das aulas no formato remoto. Também foi tema de discussão em eventos da área de 
dança7 no país e no mundo alavancando preocupações para esse modo de ensinar em que os 
corpos não são afetados pelo toque, pela dança em par, duos, trios ou conjuntos. Não há uma 
afetação desses corpos dançantes em sua tridimensionalidade. Afirmaria dizer que essa 
afetação atingiu em cheio as Artes Cênicas, em especial no Brasil quando os/as artistas não 
tiveram incentivo [financeiro] por parte do governo federal para que suas atividades tão 
essenciais em um momento como esse pudesse continuar. 

Afetar e ser afetado, tocar e ser tocado é necessário na e para ensinar dança. Os 
 

7 Em 2020 a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança – ANDA fez seu 6º congresso virtual e em alguns 
de seus Comitês de Trabalho foram discutidos esses modos de ensinar no formato remoto que é diferente do 
Ensino a Distância (EaD). Esses textos podem ser encontrados nos e-books da coleção “Quais Danças estão por-
vir? Trânsitos, Poéticas e Políticas do Corpo, disponível em https://portalanda.org.br/publicacoes/  
 



190 

 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança 
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v. 7, n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 

vários modos de sentir e pensar dança nessa pandemia foram amaneirados e paramos para 
questionar quais tipos de relações passamos a estabelecer com os estudantes sedentos de 
mover-se em aulas síncronas ou ainda como pergunta Steil (2020, p. 100) “[...] como se 
desenvolveria o papel sensorial e a dimensão sensível que se busca desenvolver em sala de 
aula por meio das telas?”  

Esse papel sensorial e essa dimensão sensível em dança que fala Steil (2020) 
passou a ser desenvolvido em nosso espaço de casa que se misturou com as danças criadas e 
reinventadas nesse novo espaço de criação em dança que passara a ser público uma vez que 
invadíamos e éramos/somos invadidos pelo outro em nosso espaço particular, qual seja, nossa 
casa. Nosso lar passou a ser a sala de aula e as experiências antes trocadas no espaço escolar 
são reorganizadas no espaço da casa. 

Com esses rearranjos, as relações corporais se modificaram, e dentro de um 
contexto de práticas de dança nas quais “[...] o corpo é elemento fundamental para o 
conhecimento pessoal, coletivo e do mundo, foi necessário adentrar outros caminhos para que 
as mediações em dança continuassem a ser provocadoras de experiências” (STEIL, 2020, p. 
101). Nesse contexto, a experiência/prática de dança foi apartada da proximidade do calor 
humano e foi experienciada nos corpos isolados pela tela. Nesse outro modo de fazer dança 
apartados das relações corporais foi necessário colocar em prática, como aponta Steil (2020) a 
generosidade com o grupo, pois o sucesso das aulas dependeria diretamente do envolvimento 
e comprometimento com a situação. Novamente questionamos: como os estudantes 
têm/tiveram comprometimento e envolvimento com as aulas remotas se muitas vezes suas 
condições físicas e emocionais estavam/estão abatidas? Ou ainda, como gerenciar esse ensino 
remoto em dança quando as condições socioeconômicas são parcas e muitas vezes o único 
recurso para assistir as aulas é o aparelho celular? 

Nos 496 dias até a data de 25 de julho de 2021, a UFRN constituiu duas 
resoluções para tentar sanar a problemática da pandemia com aulas remotas, criou comitês de 
assessoramento a doença da Covid-19, investiu em pesquisas mesmo com parcos recursos e 
no quesito inovação reestruturou o LAIS (Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde) 
que é uma ferramenta para monitorar a vacinação no Rio Grande do Norte; desenvolveu um 
aplicativo que auxilia no combate à Covid-19 e desenvolveu ventiladores mecânicos a baixo 
custo para uso em serviços de saúde.  Mas, com toda essa inovação em prestação de serviços a 
comunidade potiguar, nós professores/as e alunas/os nos sentimos órfãos nesse processo de 
aprendizagem remota uma vez que não fomos preparados/as para ministrar aulas nesse 
modelo e como fazemos parte de um curso em que a prática é importante para que os/as 
alunos/as aprendam os fazeres e a ensinagem em dança, em que o contato com o outro é uma 
das condições para que a prática da dança aconteça, se fez necessário se reinventar e aprender 
com as consequências desse ensino remoto. 

No semestre de 2020.68 , considerado um semestre suplementar, que foi uma 
retomada do semestre letivo de 2020.1, foi posto em prática a Resolução nº 031/2020-
CONSEPE (UFRN, 2020a) e percebemos no ensinar dança as dificuldades de professores/as e 
estudantes na aprendizagem do ensino remoto. Embora a citada resolução resolvesse que 
nesse semestre suplementar não seriam “[...] realizados cancelamentos de curso por abandono, 
decurso de prazo ou insuficiência de desempenho acadêmico relacionados ao período letivo 
2020.1” (UFRN, 2020a, p. 2) percebemos que muitos/as alunos/as abandonaram as disciplinas 

 
8 A UFRN propôs e colocou em desenvolvimento um semestre suplementar denominado de 2020.6. 
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Práticas Educativas em Danças Populares e Trabalho de Conclusão I por não acompanhar o 
processo de ensino-aprendizagem no formato remoto, por não ter dados móveis ou internet 
suficientes para a assistência das aulas, por stress provocado pelo isolamento social ou ainda 
por não conseguir se concentrar na aula porque estavam em um ambiente avesso à prática da 
dança que garantisse um aprendizado significativo. 

Passado o semestre suplementar e retomando as aulas remotas amparadas por uma 
nova resolução, a Resolução nº 062/2020-CONSEPE (UFRN, 2020b), foi necessário rever a 
prática pedagógica, encontrar novas estratégias metodológicas para atender aos anseios dos 
estudantes e tentar minimizar os prejuízos desse ensino remoto ou como diria Marques (2020) 
estarmos nos realfabetizando9 (nós os privilegiados que têm acesso às tecnologias), pois 
entramos, irrevogavelmente, na era da cultura digital com as reuniões, as lives, as aulas, os 
ensaios, os encontro que têm nos trazido experiências, aprendizados e relações nunca antes 
vividas, mas que tem suas consequências em processos de ensino-aprendizagem em especial 
quando falamos de aprender e ensinar dança. 

No semestre de 2020.1 ministrei aulas em duas disciplinas na graduação da 
Licenciatura em Dança, a saber: Práticas Educativas em Dança Popular (componente 
obrigatório no curso) e Método Dança-Educação Física (componente optativo para o curso). 
Os dois componentes eminentemente de atividades práticas tiveram que se adaptar ao ensino 
remoto e as adversidades e experiências que esse processo de aprender dança exige nesse 
modelo de aprendizagem. 

Observei que parte dos/as estudantes não abriam as câmeras para que 
minimamente eu pudesse corrigir os possíveis erros dos exercícios/movimentos ensinados, 
embora soubesse da dificuldade de alguns em ter a câmera do computador ou celular ligados. 

Esse semestre foi uma prova de fogo para o que viria no semestre seguinte pois 
estudantes e professor já estavam exaustos desse modelo de ensinagem em plataformas 
digitais, além de ser observadas as oportunidades, dificuldades e desigualdades nesse ensino 
remoto mesmo com alunos/as do ensino superior. 

Insegurança, necessidade de adaptações rápidas, invasão da casa pelo trabalho e 
pela escola, ansiedade frente às condições sanitárias e econômicas são elementos presentes no 
cenário atual que vêm produzindo professores e estudantes em estado de exaustão. O trabalho 
vai além da carga horária contratada e o professor, em especial, encontra-se disponível nos 
três turnos para responder às perguntas e tirar dúvidas por WhatsApp; além disso, há a 
necessidade de planejar as atividades, enviar, seja em formato digital ou físico, e, ainda, ter 
tempo para receber e corrigir as atividades realizadas pelos/as alunos/as, participar de 
reuniões departamentais, de colegiado de curso e tantas outras que foram aparecendo nesse 
período de pandemia.  

Para os estudantes, a exaustão apareceu, conforme relatado no final do semestre 
letivo, pelo excesso de atividades exigidas pelos professores, mesmo que a UFRN em uma de 
suas resoluções normatizasse a não feitura de avaliação era/é necessário que o alunado 
cumpra as atividades para cada unidade escolar. Para eles, que em sua grande maioria estavam 
em trabalho de homeoffice esse excedente fez com que alguns “trancassem” um dos 

 
9 Marques reforça em seu artigo que “[...] juntamente com todas essas novas experiências digitais, estamos sendo 
praticamente forçados a acolher o mundo corporativo neoliberal em nossos cotidianos privados. Nossas casas 
viraram ‘homeoffices’ e os estudantes fazem ‘homeschooling’ – diga-se de passagem, um plano antigo desse 
governo e há tempos de muitos empresários da Educação”. (MARQUES, 2020, p. 162) 
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componentes curriculares postos para estudo no semestre para que pudessem dar conta da 
carga de trabalho excessivo com as atividades avaliativas. 

Diversos especialistas, a exemplo de Ipog (2020) têm marcado que ensino remoto 
e Educação a Distância (EaD) são conceitos distintos. No Brasil, a EaD encontra-se bem 
disseminada no Ensino Superior. Com pequenas variações, cursos nessa modalidade 
desenvolvem-se praticamente sem interações síncronas entre professores e alunos, ficando 
parte significativa do trabalho delegado a um tutor e com avaliações padronizadas, conforme 
apontam Saraiva, Traversini, Lockmann (2020) em estudos sobre essa modalidade de ensino. 
Entretanto, com o aceleramento da pandemia as universidades públicas, mesmo com poucos 
recursos, mesmo sabendo que parte do alunado tem pouco acesso à internet e que uma parte 
singular desse alunado pode prover soluções educacionais por meio de ferramentas digitais, 
durante o período de isolamento, têm realizado muitas atividades síncronas ao ponto de que 
possibilitasse que o professorado ministrasse aulas por meio do Google Meet ou do Zoom ou 
de outras plataformas digitais nos mesmos horários que haveria as aulas presenciais no 
calendário acadêmico das IES. Toda a responsabilidade educativa passou a cargo do professor, 
sem que a UFRN, em um primeiro momento, tomasse as rédeas desse ensino remoto por 
plataformas diversas e que garantisse a esse professor o seu direito de uso de imagem 
indevida por aqueles que, de alguma forma quisesse usar essa imagem [das aulas ministradas] 
para outros fins. Na UFRN o uso de uma plataforma [Google Meet] sob o controle da 
universidade só foi possível no segundo semestre de 2020 [que teve seu final em abril de 
2021]. 

No entender de Saraiva, Traversini, Lockmann (2020) as atividades remotas por 
meio de ferramentas digitais estão orientadas por uma racionalidade distinta da EaD. Se a 
EaD reforça a lógica do controle rizomático, substituindo a vigilância pelas metas (SARAIVA, 
2010), o ensino remoto retoma alguns elementos da disciplina. No ensino remoto, é 
necessário, em geral, um envio de evidências de desenvolvimento de atividades não 
avaliativas, que funcionam como uma forma de controle do uso do tempo, uma das 
características da disciplina. Na EaD, as atividades a serem desenvolvidas são, na maior parte 
das vezes, avaliações. Os processos de EaD não têm como foco, portanto, o controle do uso 
do tempo, mas apenas a demonstração de atingimento das metas de aprendizagem. 

As autoras citadas dizem que as estratégias tomadas no ensino remoto 
reestabelecem a noção de um horário a ser cumprido, o que não ocorre na EaD, e torna os 
corpos visíveis, também funcionando como uma forma de vigilância. Apontamos algumas 
discordâncias das autoras quando não sabemos se esse/a aluno/a está ou não assistindo aula 
quando suas câmeras estão desligadas, quando em todo o desenvolvimento da aula não opina 
sobre o conteúdo ou quando se quer responde seu nome ao ser chamado para o cômputo de 
sua presença na aula. 

Apesar de termos mencionado as dificuldades de alguns/mas alunos/as não 
abrirem suas câmeras para a assistência as aulas, percebemos nessas aulas remotas a não 
participação de alguns/mas estudantes em atividades de grupo que necessitavam ser 
apresentadas em aula. Exemplificamos: nas nossas aulas práticas era comum que as/os 
estudantes apresentassem pequenas células coreográficas em duos ou trios e muitas vezes 
parte dos/as alunos/as que costumeiramente não abriam suas câmeras não apresentavam tais 
partituras.  

Essa prática tida como exitosa, da confecção de células coreográficas, foi repetida 
no semestre 2020.2 com as/os discentes dos componentes curriculares Tópicos Especiais em 
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Dança e Pedagogias do Corpo, dois componentes optativos para o curso de Dança e que 
constam na matriz curricular do citado curso. 

Ao término do semestre letivo fizemos uma conversa em sala de aula remota com 
os/as estudantes sobre as dificuldades enfrentadas durante o semestre, além de um 
questionário no google forms em que eles e elas responderam a alguns questionamentos 
referentes ao ensino remoto na UFRN. Os componentes curriculares Tópicos Especiais em 
Dança e Pedagogias do Corpo tinham respectivamente 16 e 17 alunos/as matriculados. Do 
total de 33 alunos, 28 pessoas responderam ao questionário on-line.  

Perguntou-se a esse grupo de estudantes: Como estava a rotina de estudos durante 
a pandemia? Como a pandemia afetou o processo de ensino-aprendizagem em Dança? A 
universidade deu alguma assistência ao estudante no ensino remoto? A universidade estava 
preparada para ofertar esse modelo de ensino? Como é a sua interação nas aulas síncronas? 
Por qual meio vocês estudantes assistem as aulas? Vocês consideram as atividades para o 
ensino remoto adequadas? Quanto as avaliações são adequadas nessa modalidade de ensino? 

 
2.1 Rotina de estudos 
 

Ao responderem o questionamento sobre a rotina de estudos os/as estudantes 
disseram que era desafiadora, que em alguns momentos sentiam vontade de estudar e em 
outros não. Disseram ainda que tinham que dividir o espaço da casa com os demais familiares 
que estavam trabalhando ou estudando. Outras respostas era que estava sendo prejudicada por 
esse processo remoto e maioria dos/as estudantes reclamaram da internet disponibilizada pela 
UFRN. As tarefas escolares foram citadas como afetando essa rotina de estudos, além da falta 
de espaço para dançar com deslocamento e a possibilidade de realizar alguns exercícios de 
equilíbrio e passos de dança. 

Dos/as respondentes, apenas uma pessoa disse estar sem dificuldades de 
acompanhamento das aulas e de manter uma rotina de estudos, já que o curso de 
Licenciatura em Dança da UFRN é no horário noturno. Alguns/mas outros/as respondentes 
disseram estar mediano essa rotina ou bruscamente afetada pelo desemprego. A exaustão 
foi outra resposta a essa rotina e a falta de um cronograma por parte do aluno para 
organização de sua rotina escolar. 

Notou-se nas respostas que o ensino remoto trouxe consequências para esse 
grupo de estudantes e que seu processo de ensino-aprendizagem em dança foi afetado, uma 
vez que o espaço de casa não era propicio para tal aprendizado. 
 
2.2 Como a pandemia afetou o processo de ensino-aprendizagem em Dança?  
 

Uma das respondentes disse ter perdido o interesse pela dança, pois antes de 
iniciar a pandemia foi mãe e quando a pandemia chegou teve que lidar com as atividades 
domésticas, de mãe e ter que estudar nesse formato remoto. A pandemia para muitos afetou 
o processo de aprendizado em dança principalmente no ato de criar, pois ficaram afastados 
das atividades universitárias por muitos meses e quando as aulas retornaram tiveram que se 
adaptar a criar/dançar para o formato remoto. Dizem ser esse ensino literalmente raso, 
superficial e que é difícil estar 100% concentrado na aula. 

O ensino em dança foi prejudicado ainda pelo emprenssamento de três 
semestres letivos em um único ano e que esse ensino foi retardado, além de que o corpo 
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não responde da mesma maneira como nas aulas presenciais. O contato com o outro, as 
afetações pela dança também foram citadas como uma perda para o processo de ensino-
aprendizagem em dança. Alguns/mas estudantes dizem ser difícil assimilar os conteúdos no 
corpo o que desmotiva bastante e que “estão cheios de sair dançando pela casa”. 

Outras respostas foram significativas para compreendermos esse processo de 
ensino-aprendizagem em dança na pandemia: dizem ser o ensino remoto ruim para o 
aprendizado das atividades práticas; alguns solicitaram atendimento psicológico para lidar 
com a situação dos estudos na pandemia, outros, como já dito nesse texto, tiveram que 
trancar alguns componentes curriculares pela exaustão e por não acompanhar o ritmo das 
aulas remotas; alguns elogiaram o processo de ensino aprendizagem no componente 
Pedagogias do Corpo porque mesmo estando em estudo remoto foi oportunizado as 
vivências práticas e o cuidado do professor com os corpos na tela. Provavelmente esse 
comentário deva ter sido feito porque esse componente curricular recebeu nesse semestre 
de 2020.2 alunos dos cursos de Educação Física, Música, Teatro, Pedagogia e Engenharia 
Química e alguns deles não têm vivências práticas de corpo em seus cursos. 

 
2.3 Assistência ao alunado pela UFRN no ensino remoto 
 

Sobre a UFRN perguntamos se a universidade estava dando assistência no 
ensino remoto e se a universidade estava preparada para ofertar esse modelo de ensino. Os 
gráficos abaixo apontam as respostas dos/as estudantes as perguntas: 

 
 
 
 

GRÁFICO 1: ASSISTÊNCIA AO ENSINO REMOTO 

 
FONTE: https://docs.google.com/forms 
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GRÁFICO 2: UNIVERSIDADE E A PREPARAÇÃO PARA O ENSINO REMOTO 

 
FONTE: https://docs.google.com/forms 

 
Os gráficos acima demonstram que embora a UFRN, assim como outras 

Instituições de Ensino Superior, tenha se preocupado a partir de suas resoluções e normativas 
com o ensino remoto não foi o suficiente para sanar as dificuldades apresentadas pelos/as 
estudantes. Como observado nos gráficos, 57,9% dos/as respondentes disseram que a 
universidade estava preparada em parte para a assistência aos/as alunos/as e 28,9 % disseram 
que a UFRN estava preparada para a oferta do ensino remoto, apesar das dificuldades 
enfrentadas nos semestres letivos.  

Para Hodges et al (2020), o planejamento pedagógico em situações atípicas exige 
resolução criativa dos problemas, demandando transposição de ideias tradicionais e 
proposição de estratégias pedagógicas diferenciadas para atender à demanda dos/as estudantes 
e professores/as. Além disso, o referido pesquisador destaca que tais soluções podem ser 
duradouras, favorecendo, dessa forma, a resolução de problemas e paradigmas que até então 
pareciam insuperáveis. 

Conforme Martins (2020, p. 251), o cenário da pandemia trouxe novas e velhas 
reflexões e preocupações para o campo educacional, tais como “[...] as condições de trabalho 
do docente, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a relevância e o significado dos 
temas a serem abordados, o desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas no estudante 
[...]”. Portanto, faz-se oportuno dar voz aos/as estudantes a fim de compreender suas 
percepções acerca do momento adverso em que a educação se encontra e os desafios que a 
pandemia da COVID-19 impôs à sua prática enquanto discentes. 

 
2.4 Interação nas aulas síncronas/ meios utilizados para assistir as aulas  
 

 Ao perguntar sobre as aulas síncronas, a interação com essas aulas abrindo 
microfones e câmeras e por qual meio eles e elas assistem as aulas, apresentou-se os seguintes 
dados: 21,1% disseram que tem alguma aprendizagem com as aulas síncronas, 10,5% 
disseram que não e 68,4% responderam que aprendem em parte com as aulas síncronas; 
13,2% informaram que assistem as aulas por computador, 34,2% por notebook e 47,4% 
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assistem as aulas pelo celular; sobre a interação abrindo microfones e câmeras para a 
assistência as aulas e dialogar criticamente com os conteúdos, 42,1% informaram abrir esses 
aparatos na maioria das vezes, 42,1% algumas vezes e 15,8% sempre. 

Ao ser perguntado, numa escala de 0 a 10, o quanto as aulas remotas supriam as 
necessidades de aprendizagem obteve-se em menor escala 2,6% e em maior escala 26,3%, 
conforme gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 3: AULAS REMOTAS E NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM 

 
FONTE: https://docs.google.com/forms 

 
2.5 Adequação das aulas e avaliações para o ensino remoto 

 
Ainda foi perguntado se os/as alunos/as consideravam as atividades para o ensino 

remoto adequadas e o quanto as avaliações eram adequadas nessa modalidade de ensino. Na 
escala de 0 a 10 em nível de satisfação, os/as respondentes disseram que 21,1% atendem as 
expectativas, 18,4% atende em parte e 2,6% informaram não atender as reais demandas das 
atividades para o ensino remoto; com relação as avaliações foram registradas que 26,3% são 
eficazes e 2,6% que não. Cabe registrar que nos dois componentes curriculares ministrados no 
semestre de 2020.2 as atividades avaliativas solicitadas foram a confecção de uma videodança 
a partir de um memorial artístico do/a aluno/a e outra atividade foi o registro de um relatório 
reflexivo sobre as vivências práticas tecendo relações com os textos disponibilizados nos 
componentes curriculares. 

Finalizando as perguntas on-line na plataforma google forms, os/as respondentes 
foram perguntados/as se eles/elas consideravam se os/as professores/as dão a devida 
orientação aos/as alunos/as. Numa escala de 0 a 10 obteve-se as seguintes respostas para a 
maior e menor escala, conforme gráfico demonstrativo: 21,1% acharam que essa orientação 
foi dada e 2,6% acharam que não. 

 
GRÁFICO 4: ORIENTAÇÕES POR PARTE DOS DOCENTES 
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FONTE: https://docs.google.com/forms 

 
Apesar de uma percentagem expressiva nas devidas orientações as/aos alunas/os, 

percebemos que na prática pedagógica esses/as discentes foram prejudicados em seu processo 
de ensino-aprendizagem uma vez que não tinham a assistência direta do/a professor/a na 
correção das atividades práticas e na sugestão de movimentos no ato de criação em dança. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Quantos CPF precisarão ser cancelados em detrimento dessa doença? Dito de 

outra maneira, quantas vidas brasileiras a mais serão perdidas pela ineficiência dos 
governantes em combate à pandemia? A pandemia afetou de modo distinto professores e 
estudantes de diferentes níveis e faixas etárias, e por conseguinte muitas das assimetrias 
educacionais pré-existentes tenderam a se acentuar conforme as especificidades em função, 
tanto, da falta de trilhas de aprendizagem alternativas à distância, quanto, das lacunas de 
acessibilidade de professores e alunos a Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
para promoção do Ensino a Distância (EaD). 

Diante dos relatos apresentados nesse texto, caso haja persistência da pandemia, é 
preciso rever o ensino remoto nos cursos que tem uma carga horária prática expressiva para 
não chegarmos ao adoecimento de professores e alunos/as. 

A docência nos tempos de pandemia é uma docência exausta, ansiosa e 
preocupada que quer acertar, mas que avança no meio da incerteza e da adversidade e que não 
tem a menor ideia do caminho. Como todos/as, os/as professores/as estão imersos/as em uma 
névoa e seguem através dela, buscando fazer o melhor, mas sem garantias. 

É necessário ser criada uma agenda para que esse ensino remoto que vai persistir 
por algum tempo seja aplicado de maneira eficiente contribuindo para o processo de ensino-
aprendizagem de nossos/as estudantes. Urge que as universidades públicas criem condições 
socioeconômicas para que a população universitária mais afetada possa ter o direito a 
educação gratuita e de qualidade. 

Nesse agendamento também é necessário a escuta ao outro, principalmente 
quando esse outro é afetado no seu processo de ensino-aprendizagem, quando não tem 
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estrutura mínima para o ensino remoto. Vale lembrar que a sala da casa não é a sala de aula e 
que quando transferimos nossa aula para a sala da casa por meio de um aparato eletrônico 
bidimensional estamos nos limitando enquanto professor/a e que nesse processo os/as 
estudantes são os/as mais prejudicados/as. É preciso refletir sobre esse modelo de ensino 
remoto e avaliar o quanto esse processo repercutiu em nosso modo de ensinar nossas 
disciplinas, como se processaram as disciplinas teóricas e práticas a partir das aulas remotas. 
Talvez essa tenha sido a grande lição da pandemia: o ensino-aprendizagem alcança sua 
plenitude no encontro presencial, o ensino remoto pode ser uma etapa do processo, a menor 
possível, mas não deve mais ser totalmente descartada.  
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TEMPESTADE NO LAGO. UM ESTUDO SOBRE TRADUÇÃO NA 
VERSÃO CONTEMPORÂNEA DE O LAGO DOS CISNES DE 

MATTHEW BOURNE 
 

 Camila do Amaral Gomes Lopes1 
Universidade Federal Fluminense;  

Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo/RJ 
 
 

RESUMO: Compreendendo a remontagem de O Lago dos Cisnes criada por Matthew Bourne 
(1995) como uma adaptação do clássico do ballet de Tchaikovsky (1877), buscaremos analisar 
as estratégias enunciativas utilizadas para mobilizar sensivelmente o enunciatário traçando um 
paralelo entre a versão original clássica e a versão adaptada. A partir deste paralelismo, e 
trazendo um diálogo entre os princípios basilares dos Estudos da Tradução e Adaptação e da 
Semiótica Tensiva, buscamos compreender o conjunto de estratégias de textualização utilizadas 
pelo enunciador em seu projeto tradutório responsáveis por construir o perfil sensível da obra.  
PALAVRAS-CHAVE: O Lago dos Cisnes. Tradução.  Semiótica. Dança.  
 
 
ABSTRACT: Looking at O Lago dos Cisnes criated by Matthew Bourne (1995) as an 
adaptation of Tchaikovsky’s classial ballet (1877), we intend to analyze enunciative strategies 
used to sensibly mobilize the enunciatee in a parallel between the original work and the 
adaptation. Based on this parallel, and bringing the fundamental issues of  Translation  and 
Adaptation Studies to dialogue with Semiotics  in its tensive approach, we aim to understand 
the set of textualization strategies that the enunciator uses in his translation project to construct 
the sensitive profile of the work. 
KEYWORDS: O Lago dos Cisnes. Translation. Semiotics. Dance.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ballet O Lago dos Cisnes é um dos ballets mais populares de todos os tempos. 
Tem sido remontado e apresentado ao longo dos mais de cem anos desde sua estréia, em 1877, 
por diversas companhias de ballet clássico e também em remontagens realizadas por 
companhias de dança moderna e contemporânea. As diferentes remontagens dessa peça 
perpassam por adaptações tanto na composição musical, quanto na coreografia, cenário e até 
mesmo na narrativa, que por passar por tantas mudanças, hoje considera-se difícil determinar 
qual delas seria a original. 

Considerando que por ocasião de uma remontagem ou reapresentação de uma obra 
de dança esta não estará imune às coerções impostas pelo tempo, contexto social e político ou 
local em que é apresentada, entendemos que toda transmissão de uma coreografia será também 

 
1Doutoranda do Programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4333244966722467 
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um processo tradutório (VIEIRA, 2021). Sua temática, bem como a corporeidade intrínseca à 
obra, estará igualmente afetada por tais coerções ou pelas escolhas criativas de cada coreógrafo, 
tratado aqui como tradutor. 

Mesmo quando há o intuito de manter uma identidade mais próxima possível com 
a obra original, é flagrante a necessidade de se fazer adaptações, que se justificam pela 
corporalidade dos bailarinos e coreógrafos e/ou interesses artísticos diversos, ou até mesmo de 
caráter financeiro. Assim, o processo de tradução se estabelece, uma vez que cada 
coreógrafo/tradutor lança mão de seu fazer interpretativo da obra original e investir em um 
processo criativo, isto é, o fazer persuasivo com base em escolhas que levarão a obra traduzida 
a graus maiores ou menores de identidade com a obra de partida. 

Compreendendo a remontagem de O Lago dos Cisnes, criada por Matthew Bourne 
em 1995 - coreógrafo inglês premiado por seus trabalhos de grande repercussão no mundo todo 
- como um projeto tradutório, ou seja, uma adaptação do clássico escrito por Tchaikovsky 
buscaremos analisar as estratégias enunciativas utilizadas para mobilizar sensivelmente o 
enunciatário traçando um paralelo entre a versão original clássica e a versão adaptada. 

 
 

1 TRADUÇÃO E TENSIVIDADE 

Segundo o dicionário de semiótica de Greimás e Courtés (2012) a tradução é a 
passagem de um enunciado para outro considerado equivalente e pode ser decomposta em dois 
aspectos: um fazer interpretativo (que o tradutor faz como leitor do texto de partida) e ainda um 
fazer persuasivo, ou produtor de texto (quando se coloca como enunciador da obra de chegada). 

Jakobson (1969), por sua vez, admite a relação intrínseca entre tradução e 
interpretação. O autor evidencia que o tradutor necessita lançar mão de seu papel (re)criador ao 
se deparar com o texto de partida e assim realizar uma interpretação da “mensagem inteira” 
para então substituí-la não por unidades de código separadas, como que buscando uma 
equivalência total e completa entre códigos, mas por  “mensagens inteiras” em outra língua. 

Considerando as especificidades das traduções intersemióticas, as quais consistem 
“na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não-verbais” (JAKOBSON, 
1969, p 65), colocar-se-á em prática a interpretação e ao mesmo tempo as escolhas criativas do 
tradutor ao definir termos que sejam equivalentes ao que está sendo traduzido substituindo-o, 
por exemplo, por empréstimos, transferências semânticas e etc. 

Isto é o que ocorre com os textos poéticos, como é o caso da dança. Citando o 
Filósofo e crítico Max Bense, Haroldo de Campos (2006) distingue a informação estética da 
documentária e da semântica, afirmando que esta transcende às demais, posto que carrega a 
imprevisibilidade, surpresa e improbabilidade da ordenação de signos. (CAMPOS, 2006, p. 22). 
Sendo ela inseparável de sua realização quando traduzida, já será em si outra informação 
estética, ainda que equivalente semanticamente, e autônoma, ainda que ligada à original de 
forma recíproca: 

Então, para nós, tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação 
paralela, autônoma, porém recíproca. [...]. Numa tradução dessa natureza, não se 
traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua 
materialidade mesma (propriedades sonoras, de imagética visual, enfim tudo aquilo 
que forma, segundo Charles Morris, a iconicidade do signo estético, entendido por 
signo icônico aquele «que é de certa maneira similar àquilo que ele denota») 
(CAMPOS, 2006, p.24). 
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 Se, portanto, a tradução é ao mesmo tempo um fazer interpretativo e um fazer 
persuasivo, devemos compreender este tradutor primeiro como um leitor que se baseará no 
texto de partida, que vai oferecer as estratégias criadas pelo autor para possibilitar tal 
interpretação, para depois compreender que ele também terá de criar suas próprias estratégias 
enunciativas para resolver possíveis problemas e coerções que se impõem. Ou, no caso de textos 
poéticos, como na análise aqui proposta, o tradutor lançará mão de sua potência criadora para 
fazer escolhas a partir de um ponto de vista, que não necessariamente concretizará padrões de 
equivalência totalmente reconhecíveis. 

Como enunciador, ele trará, então, para o novo leitor uma nova obra, que apesar de 
possuir diferentes graus de identidade com o projeto da obra original e sofrer certas 
determinações criadas pelo autor, será também uma criação, onde o fazer interpretativo em 
relação à obra original irá balizar ou guiar as novas estratégias de textualização que construirá 
o texto de chegada. 

Dessa forma, entende-se que toda tradução está intimamente relacionada à 
instauração no texto de um ponto de vista, ou seja, à aspectualização. Regina Gomes (2018) 
nos mostra que: 

Em semiótica, a aspectualização tem sido vista ora como um procedimento próprio 
do nível discursivo, incidindo sobre as categorias enunciativas do tempo, do espaço e 
da pessoa; ora vem sendo percebida como uma nova contribuição metodológica, 
acolhendo o acento e a graduação, os afetos e a percepção, abrangendo o discurso 
como um todo, como propõe a semiótica tensiva (GOMES, 2018, p. 109).  

Conforme Gomes (2018) nos mostra, podemos considerar a análise da 
aspectualização sob duas perspectivas. No texto analisado, por exemplo, encontramos a 
instauração de um ponto de vista tanto no nível do enunciado, se considerarmos as ações 
narradas (o que ocorre, onde ocorre e em que tempo), quanto no nível da enunciação, 
observando o modo como os eventos são narrados (as estratégias que o enunciador utiliza para 
dizer o que diz). 

A interpretação ou o julgamento do observador2 é fundamental para a construção 
do discurso, pois “todos os valores aspectuais arrolados estão na dependência de como o 
observador toma os processos” (GOMES, 2018, p. 110). Assim a geração de sentido no texto 
dependerá de como o enunciador organiza seus pontos de vista à medida que sua forma de 
organizá-los estabelecerá “não apenas caminhos de interpretação para o enunciatário, mas 
também modos de interação sensível com a obra, o que chamamos de engajamento sensível” 
(MANCINI, 2019).  

Analisaremos, portanto, o projeto enunciativo da adaptação contemporânea de O 
Lago dos Cisnes criada pelo coreógrafo Matthew Bourne, buscando mapear seu arco tensivo, 
pois, segundo Mancini (2020), o que se traduz é o projeto enunciativo da obra, do qual faz parte 
este arco tensivo, que é o perfil sensível da obra, “passível de ser modulado a partir do conjunto 
de estratégias de textualização de que o enunciador se vale, com suas cifras tensivas 
subjacentes” (MANCINI, 2020, p.17). 

 
2 Segundo Fontanille, o observador é “o actante responsável pela seleção e organização dos elementos que 
constituem as estratégias de manipulação” presentes no enunciado. (FONTANILLE apud PRADO, 2018, p. 103). 
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Assim, poderemos estabelecer um paralelo entre as duas obras, de partida e de 
chegada, no que diz respeito a tais estratégias e o efeito de sentido que elas produzem ao 
mobilizar sensivelmente o enunciatário. Pois, 

As estratégias de disposição dos elementos de conteúdo e expressão ficam subjugadas 
aos modos de engajamento sensível, na medida em que há uma cifra tensiva que lhes 
é peculiar. Nesse sentido, entendemos que toda obra se estabelece em um arco tensivo 
(um arco de modulações sensíveis), a partir do qual são dispostos – pelo enunciador 
– momentos tônicos ou átonos, inflexões, efeitos de aceleração/tonicidade, em 
contraposição aos de desaceleração e atonia, que acabam por determinar uma interface 
sensível do leitor com a obra (MANCINI, 2019, p.102). 

Os momentos de maior ou menor andamento3 e tonicidade definidos pelo modo de 
enunciar definirão o arco tensivo da obra. Caberá à análise compreender o que se constitui como 
mecanismo de aceleração observando como o encadeamento segundo as estratégias de 
disposição dos elementos de expressão e conteúdo propõe modulações entre tonicidade e atonia. 

 
 

2 A NARRATIVA CLÁSSICA DE O LAGO DOS CISNES 
 

O Lago dos Cisnes é um ballet dramático criado em 1877 pelo compositor russo 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893), sob encomenda do Teatro Bolshoi, cujo libreto foi 
escrito por Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer, com coreografia de Julius Wentsel Reisinger 
(1828 – 1892). 

 A estreia não obteve o sucesso esperado e alguns anos depois, após a morte de 
Tchaikovsky, a obra foi remontada numa colaboração entre Marius Petipa (1818 - 1910) e Lev 
Ivanov (1834 - 1901), que foram responsáveis pelo grande sucesso e aceitação do público 
devido a algumas inovações e adaptações na partitura musical, no enredo e na coreografia. A 
versão de Petipa e Ivanov, estreada em 1895 no o Teatro Mariinsky em São Petersburgo, recriou 
algumas cenas, inserindo novos trechos e modificando a finalização de alguns acontecimentos. 
Ao longo do tempo, muitas outras versões foram criadas, tendo, entretanto, permanecido 
majoritariamente a versão de Petipa e Ivanov, sendo a mais encenada até os dias de hoje. 

O enredo conta a história da princesa Odette, que foi transformada em cisne pelo 
feiticeiro Rothbart e só podia recuperar sua aparência humana à noite. Apenas diante do amor 
incondicional de um homem, Odette poderia ser libertada do feitiço. O príncipe Siegfried, que 
em uma noite de névoa, sai para caçar próximo a um lago se depara com a rainha dos cisnes e 
por ela se apaixona. 

Siegfried promete salvar Odete do feitiço, porém no baile em que comemorava seu 
aniversário, o príncipe é enganado e seduzido por Odille, filha de Rothbart, que finge ser Odette. 
No momento em que Siegfried jura se casar com a falsa princesa, Odette se debate por ver seu 
amado quebrando o juramento que fez a ela.  

Levada ao desespero pela tragédia de não poder mais ser liberta do feitiço e de ter 
sido traída por seu amado, Odette decide se atirar no lago e se matar, para então estar livre para 

 
3 Zilberberg (2006) destaca a prevalência do andamento na concepção geral de uma obra. Para o autor, “o 
andamento é senhor, tanto de nossos pensamentos, quanto de nossos afetos”, pois ele controla os aumentos e 
diminuições constitutivos de nossas vivências, dirigindo a duração do devir (ZILBERBERG, 2006, p. 168). E 
destaca: “O produto do andamento e da tonicidade tem por resultante necessária o impacto” (idem, p.171). 
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sempre. Na versão de Petipa e Ivanov, o príncipe corre atrás dela e também se atira no lago 
escolhendo a morte assim como sua amada. Após isto, o feiticeiro perde seus poderes e também 
acaba morrendo, e ao final, as almas dos dois apaixonados podem ser vistas pelos cisnes, que 
os reverenciam felizes em outra dimensão. 

 
 

3 O PROJETO TRADUTÓRIO DE MATTHEW BOURNE E SEU PERFIL 
SENSÍVEL 
 

Tomando como obra de partida a versão de O Lago dos Cisnes de Petipa e Ivanov, 
encenada pelo American Ballet Theater, em 2005 e disponível no youtube, este trabalho tem 
como objetivo, analisar o projeto tradutório de uma das versões mais inovadoras desta obra 
clássica: O Lago dos Cisnes de Matthew Bourne, criada em 1995 cuja versão disponível no 
youtube foi filmada em 2012. Esta é uma reconstrução contemporânea da peça clássica de 
Tchaikovsky que subverte a tradição e provoca uma tempestade de questionamentos e críticas 
no mundo da dança. 

Mathew Bourne, um dos coreógrafos e diretores atuais de maior sucesso do Reino 
Unido, é considerado um artista subversivo e ousado, já realizou outras adaptações de peças de 
ballet clássico que tiveram grande repercussão entre o público e entre os críticos de dança, além 
de outros trabalhos autorais de igual importância. Aclamado pelo público e pela crítica, Bourne 
já ganhou diversos prêmios por seus trabalhos grandiosos e impactantes. 

Segundo Vieira (2011), a composição de Bourne de O Lago dos Cisnes e a versão 
original clássica possuem símbolos em comum, porém são colocados na obra de forma 
diferente. O título, por exemplo, foi mantido da obra original, bem como a trilha sonora, porém 
o enredo apresentado na versão contemporânea foi quase totalmente modificado incluindo 
elementos pertinentes à contemporaneidade.  

Apesar das significativas modificações no programa narrativo, o projeto tradutório 
de Bourne mantém alguns temas e figuras presentes na obra original, como amor impossível, 
traição, liberdade, maldição, esperança, felicidade, o bem contra o mal, tragédia, a figura do 
cisne, o príncipe (mocinho), o vilão, etc. (VIEIRA, 2011). 

Na obra de Matthew Bourne não há uma princesa frágil e doce que espera ser salva 
por um príncipe que a redimirá através do amor incondicional. Em vez disso, o coreógrafo 
coloca em cena um corpo de baile onde os cisnes são todos interpretados por homens, que 
realizam movimentações e expressões faciais vigorosas e fortes contrastando com a leveza 
etérea e a suavidade dos movimentos de ballet realizados pelas bailarinas vestidas de cisne na 
versão original.  
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FIGURA 1: OS CISNES NA VERSÃO MASCULINA DE MATTHEW BOURNE. 
ESPETÁCULO O LAGO DOS CISNES DE MATTHEW BOURNE. 

 

 
 

FONTE: Disponível em: http://acarolmendes.blogspot.com/2010/10/swan-lake-do-matthew-bourne.html.  
Acesso em: jul 2021 

 
 

Além disso, a narrativa de base da obra traduzida continua sendo a busca pela 
liberdade, porém não mais por parte da princesa cisne, personagem principal no original, mas 
sim de um príncipe reprimido e infeliz ao se deparar com a rejeição de sua mãe e com a frieza 
e falta de amor ao seu redor. 

A primeira cena do espetáculo mostra o jovem príncipe Siegfried, em seu quarto 
real quando ainda era uma criança, dormindo numa cama enorme e imponente no centro do 
palco.  O menino tem um sonho em que um cisne aparece para ele e este sonho o perturba a 
ponto dele acordar em estado de choque. Sua mãe entra em seu quarto e rapidamente o distrai 
desse momento impressionante e perturbador com as mais variadas obrigações de uma vida na 
realeza.  

Na mudança de cena, o príncipe Siegfried, personagem principal nesta versão, 
cresce e se torna um rapaz. Após várias situações a que é submetido pelas exigências de uma 
vida pública, ele se cansa de sua vida sem sentido e sai com o intuito de cometer suicídio. Porém 
algo impressionante acontece. Vemos surgir em cena um cisne, que o impede de cometer tal 
ato e, junto a um grande bando de cisnes, realizam várias danças em conjunto se apresentando 
para o jovem príncipe, que observa tudo surpreso e encantado. Após a dança dos cisnes, vemos 
em cena um dueto intenso e expressivo entre o rapaz e o cisne, onde este o carrega sobre seu 
corpo numa seqüência coreográfica com muito contato físico.  

A partir daí inicia-se uma trama cheia de elementos complexos que levam o 
espectador a compreender que ali existe uma relação amorosa entre os dois em que o príncipe 
se vê apaixonado e em êxtase pelo que acabou de experimentar, onde ele acredita ser possível 
ter o amor, a força, a liberdade e a sensualidade do cisne (VIEIRA, 2011).  

Após este momento, no baile de aniversário do príncipe, num jogo que desafia a 
oposição entre realidade e fantasia, consciente e inconsciente, o príncipe vê materializado em 
sua frente à versão humana de seu amado cisne. Ali então uma série de acontecimentos faz com 
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que o jovem se veja desprezado e traído por ele e por sua mãe, com quem o duplo humano do 
cisne sugere ter um caso passional. 

Num ato de desespero e loucura, Siegfried ameaça matar a própria mãe e termina 
sendo jogado em uma sala que parece ser um hospício, mas que depois, através de um jogo de 
luzes, se revela ser o seu próprio quarto. Desprezado, humilhado e ridicularizado, o rapaz é 
dopado e cai no sono, e então uma nova aparição dos cisnes e de seu amado o surpreende. O 
bando, agora agressivo, o ataca e tenta matá-lo, porém o cisne principal se sacrifica por ele e 
morre.  

Neste momento, há o desfecho surpreendente: todos os cisnes saem de cena e fica 
somente o príncipe morto em sua própria cama. Sua mãe então entra no quarto, constata a morte 
do filho e chora junto ao seu corpo. Ao final, a imagem do cisne principal carregando em seus 
braços o jovem rapaz, que o corresponde em um abraço, aparece numa janela acima da cama 
em meio a uma fumaça, apontando para o encontro que finalmente teria acontecido no plano 
sobrenatural.  

Do ponto de vista da narrativa, percebemos o paralelismo entre a estrutura narrativa 
das duas obras, entretanto podemos observar alterações significativas tanto no programa de 
base, como nos programas de uso e no arranjo entre eles. Siegfried inicia a narrativa em 
disjunção com a liberdade e o amor verdadeiro, o que busca intensamente ao longo da trama. 
Porém, sua mãe, uma mulher fria, amarga e defensora das convenções sociais, funciona na 
narrativa central como antissujeito, tentando impedir que seu filho fuja da vida sem sentido que 
leva para buscar a liberdade que deseja.  

Nesta obra, a mãe substitui o vilão da obra original. O feiticeiro Rothbart, que 
condena a princesa a uma maldição, não existe na versão contemporânea, fazendo com que a 
tonicidade criada especificamente pelo jogo de expectativas da temática do bem versus mal seja 
atenuada. 

Alguns outros programas de uso se entrelaçam e trazem para a história outras 
figuras, como o mordomo macabro, que em alguns momentos atua como destinador de 
Siegfried e figurativiza a temática da pressão social, o manipulando. Outra figura é uma 
namorada arranjada pelo mordomo que, por sua vez, busca se aproveitar da situação para viver 
uma vida de privilégios e concretiza nesta figura o tema da falsidade e da vida de aparências e 
interesses da alta sociedade. 

Quem realmente pode dar a Siegfried a competência necessária para entrar em 
conjunção com seu objeto-valor é o cisne principal, representando, então a figura que concretiza 
a temática da liberdade, do amor e também, conforme analisaremos mais adiante, as relações 
homoafetivas. 

Em contraste com a figura da princesa cisne da versão original, que remete a 
temáticas como a fragilidade, pureza, dependência e resignação, o cisne da versão 
contemporânea nos apresenta o inverso e remete à virilidade, agressividade, ousadia, liberdade 
e força.  

Se analisarmos a figura do príncipe, temos na obra original um homem corajoso, 
virtuoso, desejado, cheio de energia e detentor de uma competência capaz de interferir 
positivamente no desfecho da história de outro personagem; enquanto na obra adaptada temos 
um jovem triste, desacreditado, rejeitado, manipulado, incapaz, desesperançado e que necessita 
da intervenção de alguém que possa lhe salvar e possibilitar sua conjunção com seu objeto-
valor. 
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Podemos observar, então, que em relação às escolhas figurativas, o enunciador da 
obra adaptada optou por inverter a lógica apresentada na obra original, e em relação à temática, 
acrescentou temas relevantes ao momento contextual em que a adaptação foi criada, e que por 
isso não estavam presentes na narrativa original. Dessa forma, desenhou um arco tensivo 
diferente, cheio de nuances e ápices em momentos distintos, ainda que tenha se ancorado nas 
principais temáticas presentes da obra original – amor, liberdade, morte e vida.  

Apesar dos dois enunciadores se utilizarem de elementos semelhantes no plano da 
expressão - a cor branca no figurino do cisne e escura no figurino dos vilões, a iluminação 
sombria com pouca luz e cores frias e a música dramática, que é a mesma nas duas versões, o 
fato de substituir as bailarinas do sexo feminino por bailarinos do sexo masculino para 
interpretar os cisnes, trocando os gestos leves e suaves por gestos e expressões faciais mais 
vigorosos e agressivos, já provoca um grande contraste com os elementos do conteúdo em 
relação à obra original, gerando tonicidade e levando o enunciatário a diferentes 
encaminhamentos internos em relação às expectativas e ao eixo ideológico.  

Do ponto de vista da expressão, portanto, na versão adaptada temos inúmeros 
elementos que corroboram para a criação de tonicidade ao longo da narrativa. À medida que o 
coreógrafo acrescenta elementos visuais que não existiam na obra original (como figurinos 
contemporâneos, movimentos característicos da estética contemporânea, cenários e iluminação 
totalmente diferentes dos originais e etc.), ele cria na obra adaptada deslocamentos dos 
momentos de ápice sensível, bem como a intensificação de alguns e ainda o acréscimo de 
outros. Assim, subverte a lógica de expectativas e gera um impacto para o enunciatário previsto 
de uma obra tão conhecida como O Lago dos Cisnes. 

Voltando ao programa narrativo de base, temos o antissujeito ‘mãe’ agindo de 
diferentes formas ao longo da narrativa para impedir que Siegfried alcance seu objeto-valor. 
Ela o obriga a participar de atividades entediantes e o trata com desprezo e controle de forma 
opressora. Porém em uma das cenas de grande impacto, alguns dos actantes assumem papéis 
diferentes.  

O cisne passa a atuar como antissujeito que, neste programa de uso, tem como 
adjuvante a mãe. Os dois juntos impedem que o personagem principal entre em conjunção com 
o amor à medida que a cena sugere que o homem que aparece na festa e que parece ser o cisne 
por quem o jovem se apaixonou, o despreza e o trai com sua própria mãe num envolvimento 
amoroso, e assim o fazem entrar em conjunção com a loucura - inaugurando mais uma temática 
na obra.  

Esta performance é representada pela isotopia4 sexual presente na movimentação e 
na expressão facial dos bailarinos, utilizada como estratégia ao longo de todo o espetáculo e 
intensificada nesta cena, o que gera neste ponto da narrativa um ápice sensível. 

O homem faz uma clara referência ao personagem do cisne que apareceu no lago, 
fazendo com que o espectador perceba que eles são a mesma pessoa.  Isto se dá através de 
alguns elementos da expressão: o personagem é interpretado pelo mesmo bailarino que 
interpreta o cisne; ele realiza sequências de movimento semelhantes às seqüências dançadas 
pelo cisne na cena do primeiro encontro; o personagem faz uma pintura no rosto ao longo da 
cena, cuja forma que sugere a forma do bico de uma ave, é idêntica à maquiagem dos cisnes. 

 
4  José Luiz Fiorin (2018) trabalha o conceito de isotopia, em análise do discurso, afirmando ser a recorrência de 
um dado traço semântico ao longo de uma texto. Segundo o autor, o que dá coerência semântica a um texto é a 
reiteração, redundância, ou a recorrência de traços semânticos, o que oferece para o leitor um plano de leitura, 
determinando um modo de ler o texto (FIORIN, 2018, p. 112). 
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Esta mudança no papel demonstrado pela transformação do modo de agir do 
personagem cisne provoca uma quebra de expectativa gerando tonicidade. O enunciatário é 
impactado pela contradição entre as duas personalidades do mesmo personagem e pela 
concessão provocada pela rejeição que o príncipe sofre por parte daquele que antes lhe deu 
afeto e poderia salvá-lo de sua vida triste.  

Somado a isso, a cena apresenta outros elementos que reforçam a tonicidade. A 
música em sua intensidade, timbre, volume e densidade em grau máximo; expressões, gestos e 
movimentações de palco com qualidades rápida e forte e a presença de objetos cênicos bastante 
figurativos, como uma arma, que é disparada de repente (ouve-se um som alto de tiro) 
provocando um grande susto.  

Esta cena possui equivalência com a cena em que Rothbart e Odille enganam 
Siegfried e ocorre um dos pontos de maior tonicidade da narrativa original, quando Odette 
surpreende seu amado lhe traindo e jurando se casar com sua rival. Nas duas versões, este 
acontecimento ocorre no mesmo ponto da partitura musical, em seu ápice, indicando a 
equivalência entre os roteiros.  

Em ambos, a sanção negativa é representada pelo desespero da personagem diante 
da traição amorosa, porém na adaptação contemporânea, os actantes estão desempenhando 
papéis distintos. O cisne, que representa Odette no original, é o próprio antissujeito, criando 
uma contradição e modificando a chave axiológica. Por esse motivo, intensifica-se a tonicidade 
da cena nesta versão. 

Ao longo de toda a obra o enunciador se utiliza de muitas narrativas que se 
entrecruzam e acontecem em paralelo, oferecendo muita informação ao mesmo tempo para o 
enunciatário gerando tonicidade, à medida que ele precisa decifrar o que está acontecendo 
diante de seus olhos.  

Apesar disto, devemos ter em vista que este enunciatário é um enunciatário de uma 
prática5, o que o coloca numa posição de esperar tanto por um conteúdo reconhecível quanto 
por um alto nível de inovação. Pois O Lago dos Cisnes é uma peça muito conhecida pelo público 
de dança e sua história reverbera por séculos, porém a companhia de dança de Matthew Bourne, 
por ser uma companhia de dança contemporânea, também já possui uma reputação subversiva. 
Sobre esta questão, trataremos mais tarde. 

Outro recurso importante utilizado dentre as estratégias de textualização é o jogo 
com a dinâmica de perspectivas, uma vez que constrói o desenrolar das cenas de modo a sugerir 
que os acontecimentos narrados talvez estejam acontecendo na mente do personagem, 
enfatizando a temática da loucura, que em uma das cenas finais será reforçada pela figura do 
hospício. 

Em diversas cenas é difícil perceber se o acontecido é de fato real ou fruto da 
imaginação do personagem, que desequilibrado por sua própria infelicidade parece ter sonhado, 
imaginado, ou delirado com tal acontecimento. São três as cenas principais em que o enunciador 
utiliza esta estratégia: a cena do encontro do príncipe com os cisnes no lago, que culmina com 
um intenso e apaixonado dueto entre o cisne principal e o jovem; a festa no palácio, onde o 
jovem se vê enlouquecido ao ser rejeitado por seu amado; e a cena final, onde os cisnes 

 
5 De acordo com Fontanille (2008), as práticas são um dos níveis de pertinência utilizados para dar conta da 
natureza do objeto semiótico em análise. Ela é um curso de ação e compreende as cenas predicativas com todos 
os elementos que fazem parte delas: o próprio texto, seu suporte, os papeis actanciais, os elementos do ambiente, 
usuários, observadores, etc. 
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reaparecem para o príncipe em seu quarto que culmina com o desfecho que deixa no ar, ao 
acabar o espetáculo, a pergunta não respondida: foi tudo real ou imaginação? 

Para criar esta suspensão, ou seja, um efeito de dúvida sobre a veracidade ou 
ficcionalidade dos acontecimentos, o enunciador organizou a encenação teatral ao longo do 
espetáculo da seguinte forma: os personagens secundários que aparecem nas cenas citadas 
acima agem como se não estivessem vendo o que está acontecendo; as entradas e saídas de cena 
repentinas dos cisnes também foram estratégias para surpreender o espectador e sugerir que o 
personagem principal estivesse entrando em uma realidade paralela, que da mesma forma 
repentina como surge, também desaparece; a mudança na iluminação cênica do momento em 
que os cisnes estão em cena para o momento em que eles somem de cena; e a alocação dessas 
mudanças de cena de forma concomitante com as viradas expressivas da música e com as 
mudanças de cenário.  

Este jogo com a dinâmica veridictória, provocada pela oscilação entre o consciente 
e inconsciente do personagem, garante momentos intermitentes de tonicidade ao longo de toda 
a obra, diferenciando-a, assim, da obra original, que apresenta uma narrativa mais linear 
garantindo momentos de ápice sensível bem definidos. Estes momentos são claramente os picos 
com os quais o enunciatário se depara - a transformação da princesa em cisne pelo feiticeiro; o 
aparecimento de Odette para Siegfried no lago; a aparição de Odille e a subsequente cena em 
que Odette descobre a traição; a cena em que Odette decide se matar e o príncipe faz o mesmo; 
e a cena final, onde se vê a imagem dos dois personagens em conjunção com seus objetos-valor: 
o amor e a liberdade. 

As duas versões apresentam um final semelhante. Em ambos, os sujeitos terminam 
em conjunção com seu objeto-valor, mas também com a morte. Entretanto, podemos diferenciar 
as possíveis perspectivas deste desfecho, pois, do ponto de vista do sujeito, há uma sanção 
positiva já que alcançaram o que desejavam, mas do ponto de vista do enunciatário pode ser 
negativa, uma vez que termina com a morte do personagem principal. 

Porém, se analisarmos a morte enquanto culminância das temáticas tratadas no 
desenrolar da narrativa, temos que, na obra original, a morte de Odette significa o triunfo do 
mal sobre o bem e na obra adaptada, a morte de Siegfried significa o triunfo da liberdade sobre 
a opressão.  

Na última cena do ballet na versão clássica, o que leva Odette a optar pela morte é 
a decepção e o desespero de não ter recebido o amor daquele que poderia salvá-la. A realização 
deste amor seria um desfecho positivo tanto para a personagem quanto para o público, mas que 
não ocorreu. Ou seja, a morte neste caso concretiza a privação de algo. Já na versão 
contemporânea, Siegfried é levado à morte não por escolha, mas pela ação opressora daqueles 
que deveriam amá-lo, e sua morte, portanto, concretiza a fuga de algo negativo - a morte como 
redenção.  

Observa-se então que o grau de concessividade experimentado pelo enunciatário na 
cena final do espetáculo nas duas versões não é o mesmo, sendo na obra original mais tônico 
que na obra adaptada. Entretanto, a partir da análise minuciosa dos dois espetáculos como um 
todo, na obra contemporânea pode-se perceber um impacto maior, uma vez que as diferentes 
estratégias utilizadas ao longo do texto traduzido vêm traçar um arco tensivo cheio de 
modulações, através de suas escolhas temáticas, entrecruzamentos de programas narrativos e 
diferentes pontos de vista, exigindo um engajamento sensível muito maior do enunciatário que 
na obra original. 
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4 DO NÍVEL DAS PRÁTICAS NA ANÁLISE DO LAGO DE BOURNE 
 

Segundo Fontanille (2008) para dar conta da natureza do objeto semiótico, é 
necessário ultrapassar os limites textuais e estudar os diferentes domínios, respeitando-se o 
princípio da imanência. Dessa forma, ele definiu níveis de pertinência que ajudam a “decidir 
sobre a natureza do conjunto expressivo que se vai levar em consideração” (PRADO, 2010, p. 
108). Entende-se por pertinência, a regra adotada pelo semioticista para descrever o seu objeto 
a partir de um ponto de vista, enfatizando apenas os traços que interessam a este ponto de vista. 
Sobre o estudo de Fontanille, Prado (2010) afirma: 

 
Cada nível de pertinência está associado a um tipo de experiência. Assim, a 
experiência da figuratividade, ou seja, a experiência perceptiva e sensorial conduz às 
figuras, a interpretação conduz aos textos-enunciados, a corporeidade conduz ao 
objeto, as experiências práticas conduzem às cenas predicativas, as conjunturas 
conduzem às estratégias e as experiências relacionadas ao éthos e ao comportamento 
conduzem às formas de vida. O tipo de experiência do nível inferior delimita a 
extensão da experiência do nível superior (PRADO, 2010, p.108). 

 
Passando dos signos para os textos-enunciados, dos textos para os objetos, dos 

objetos para as práticas, das práticas para as estratégias e das estratégias para as formas de vida, 
acrescenta-se a cada passagem uma dimensão ao plano da expressão e é preciso levar em 
consideração instâncias materiais diferentes. 

No caso das práticas, a análise inclui certo curso de ação, ou seja, considerando a 
enunciação em ato, devemos nos ater às cenas predicativas, à forma de interação do enunciatário 
e os regimes de crença envolvidos.  

 
 Sob esse aspecto, uma prática pode comportar um ou vários processos (um ou vários 
predicados), atos de enunciação que implicam papéis actanciais desempenhados, entre 
outros, pelos próprios textos ou imagens, por seus objetos-suportes, por elementos do 
ambiente, pelo transeunte, pelo usuário ou pelo observador, tudo o que forma a “cena” 
típica de uma prática (FONTANILLE, 2008, p.24). 
 

Ao analisarmos esta obra adaptada no nível das práticas semióticas, temos um 
enunciatário que já possui um conhecimento prévio dos códigos da prática de uma apresentação 
de dança. Aqui, portanto, se colocam duas questões principais: a construção de expectativas 
referentes ao ballet clássico, representada pelo título da obra (O Lago é uma obra clássica muito 
conhecida) e a construção de expectativas referentes ao perfil do enunciador.  

O enunciatário da prática da dança contemporânea, já não possui o mesmo perfil do 
enunciatário previsto do ballet clássico. Ele é conhecedor de sua estética experimental e de 
ruptura, por isso já espera de certa forma que ali se revele algum tipo de inovação e uma 
presença mínima de elementos de conteúdo (como narrativas lineares ou figuras bem definidas), 
admitindo, portanto, diversos caminhos de leitura possíveis. O nome do coreógrafo responsável 
pela montagem também apresenta de antemão possibilidades de expectativas diferenciadas 
devido ao seu perfil subversivo.  Portanto, o enunciatário espera sim encontrar figuras de 
conteúdo presentes na obra original que lhe dá nome, porém, ao mesmo tempo já espera ser 
surpreendido na forma como este conteúdo lhe será apresentado.  

A estratégia mais poderosa utilizada pelo enunciador neste projeto tradutório é sem 
dúvida a substituição da figura feminina pela masculina. Os cisnes são representados por 
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homens, isto gera uma concessão. Levando em consideração o perfil previsto deste 
enunciatário, poderíamos dizer que o grau de concessividade não seria tão alto. Entretanto o 
tema da homossexualidade faz com que tal quebra de expectativa se intensifique ao longo da 
obra. 

A estética clássica da obra original é quebrada ao substituir tanto o gestual leve e 
suave das bailarinas cisnes por movimentos poderosos e fortes, quanto ao trocar a figura da 
feminilidade, representando seus papéis culturais, pela figura da masculinidade, que possui uma 
representatividade oposta.  

Para o enunciatário do ballet clássico, e até mesmo de dança em geral, haverá 
sempre a expectativa de que homens e mulheres realizem dentro da prática papéis bem definidos 
e diferenciados. Prova disto é a função que cada bailarino dentro de uma companhia de ballet 
possui - os homens são responsáveis pelo suporte das mulheres, ou seja, funcionam como 
coadjuvantes, e nunca como destaque; já as bailarinas, brilham como personagens principais e 
figurativizam a fragilidade e passividade feminina necessitando sempre do homem para lhe dar 
suporte nas coreografias.  

Na dança contemporânea, esta lógica perde lugar, apesar de ainda apresentar 
resquícios da cultura que reforça tais estereótipos. Ao colocar em cena homens cisnes 
realizando suas danças vigorosas, e um homem para ocupar o lugar da figura clássica da 
princesa cisne, realizando duetos super expressivos com outro homem numa conotação sexual, 
Matthew Bourne modifica o direcionamento ideológico e desloca o jogo de expectativas para 
outro lugar e com isso leva o enunciatário ao ápice, colocando em discussão um tema relevante, 
porém tabu tanto na época em que a obra foi criada como nos dias de hoje. 

 
FIGURA 2: DUETO DANÇADO POR SIEGFRIED E O CISNE REPRESENTANDO UMA RELAÇÃO 

AMOROSA.  
ESPETÁCULO O LAGO DOS CISNES DE MATTHEW BOURNE. 

 

 
 

FONTE: Disponível em: http://acarolmendes.blogspot.com/2010/10/swan-lake-do-matthew-bourne.html.  
Acesso em: jul 2021 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O tema do amor impossível concretizado pelas figuras de Odette e Siegfried ecoa 
através dos séculos desde que este ballet foi criado, sendo conhecido e lembrado por muitos. A 
maioria das pessoas, mesmo que nunca tenham assistido a um espetáculo de ballet, já ouviu 
falar sobre a história do Lago dos Cisnes e certamente compreendeu se tratar de uma história 
de amor que termina de forma trágica.  

Nesta mesma lógica, a adaptação criada por Matthew Bourne deixa para o público 
a mesma sensação: a certeza de que se trata de um amor impossível. Porém, ao trazer a mesma 
temática, potencializa-a através de outro tema ainda mais forte nos tempos atuais, revelando 
sua genialidade. A figura de dois homens vivenciando um amor impossível representa neste 
caso um impacto muito maior para o enunciatário. 

Ao observarmos a narrativa de forma mais detalhada, com toda sua axiologização, 
percebemos que a adaptação ainda complexifica a questão identitária do personagem principal. 
Esta idéia é reforçada pela forma como o autor relaciona expressão e conteúdo ao inserir e 
modificar elementos narrativos, perspectivas e escolhas temáticas e figurativas.  

Tais estratégias apontam para caminhos distintos de leitura sensível. Um elemento 
em especial se mostra crucial para amarrar a idéia de identidade presente na narrativa: o rapaz 
que aparece nos braços do cisne na cena final não é o Siegfried adulto, e sim a criança que 
aparece na primeira cena do espetáculo. Este detalhe leva o espectador a se reconectar com a 
primeira cena reconstruindo todo o caminho de leitura. A primeira e a última cena se conectam 
completando, assim, o conflito existencial do personagem ao fazer referência à inocência do 
menino diante do homem que se tornou e reforçando ainda mais a suspensão provocada pela 
dúvida se tudo aquilo foi real. 

As estratégias enunciativas utilizadas nesta obra adaptada, construída de forma tão 
complexa e cheia de nuances e detalhes, fazem desta obra um projeto tradutório com traços 
igualmente importantes de identidade e inovação em relação à obra original. Ela produz, 
conforme pudemos perceber na análise aqui proposta, cifras tensivas que desenham um arco 
bastante diferenciado da obra original: O Lago dos Cisnes de Matthew Bourne produz uma 
“tempestade” de sensações e surpresas para o enunciatário.  
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2.4  GT 4 – A DANÇA NA /DA ESCOLA: CULTURA E 
TRANSVERSALIDADE 
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RESUMO: Este artigo aborda a formação continuada em Educação Física para o ensino de Dança. 
Para tanto, trata se de uma pesquisa bibliográfica utilizando como fontes de pesquisa as bases de 
dados das plataformas do Google Acadêmico e da SciElo.  Apresenta o conceito vigente sobre 
formação continuada, bem como a mesma deve ser compreendida e estruturada no ambiente da 
escola. A partir daí discorre-se sobre esse processo na Educação Física, descrevendo sua existência 
e importância para o ensino do conteúdo Dança. Destaca-se os prejuízos de sua inexistência nos 
sistemas de ensino, constatando-se também, a pouca literatura sobre essa temática no universo 
sobre qual focamos a investigação, o que abre caminhos para novas pesquisas, mais amplas e 
profundas. 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Ensino; Dança; Educação Física. 
 
 
ABSTRACT: This article addresses continuing education in Physical Education for teaching 
Dance. Therefore, it is a bibliographical research using as research sources the databases of the 
Google Scholar and SciElo platforms. It presents the current concept of continuing education, as 
well as how it must be understood and structured in the school environment. From then on, this 
process in Physical Education is discussed, describing its existence and importance for teaching 
the Dance content. It highlights the damage of its inexistence in education systems, also noting the 
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little literature on this subject in the universe on which we focus the investigation, which opens 
paths for further research, broader and deeper. 
KEYWORDS: Continuing Education; Teaching; Dance; Physical Education. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Neste artigo buscamos discorrer como a formação continuada pode contribuir para o 

ensino da Dança nas aulas de Educação Física. Para isto, utilizamos uma pesquisa de revisão 
bibliográfica, sendo aquela “quando elaborada a partir de material já publicado, [...], com os 
objetivos de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto 
da pesquisa” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). Pois acreditamos que este tipo de pesquisa 
ajuda na construção de referenciais teóricos, assim pode apontar possíveis lacunas para futuras 
pesquisas. 

Como fontes de pesquisas, usamos os artigos científicos, das bases de dados do Google 
Acadêmico e da SciElo. Os descritores de busca usados foram: “Formação Continuada”, “Ensino”, 
“Dança”, “Educação Física”, na mesma ordem que aparecem no título deste trabalho. Além de 
termos complementares como, “Formação Continuada para Professores de Educação Física” e 
“Conceitos de Formação Continuada”, se utilizando das aspas para especificar os termos em 
questão, e por vezes utilizando de combinações entre eles. 

Nos foram apresentados 8300 arquivos, deste modo usamos como critério para seleção 
dos arquivos: ser um artigo publicado em revista, contemplando pelo menos dois dos termos das 
buscas. Assim o número de arquivos reduziu para 86 artigos. Selecionamos os artigos científicos, 
a partir de uma breve leitura do seu resumo e palavras-chave, onde se identificava pontos que 
contemplavam os termos de busca e que fossem alinhados a temática abordada e ao objetivo da 
pesquisa. Foram selecionados um total de onze (11) artigos do Google Acadêmico e três (3) da 
SciElo. 

Além disso outras leituras complementares se fizeram necessário para uma melhor 
fundamentação teórica, lançando mão de textos em outros formatos e/ou em outros meios como 
eventos e colóquios. Não utilizamos restrição de período para essa pesquisa, no entanto a pesquisa 
foi limitada à artigos em português, pois a intensão é saber das produções nacionais nesta temática. 

Nesse sentido, dividimos o desenvolvimento do artigo em três partes para evidenciar 
cada ponto trabalhado: a formação continuada, a formação continuada no contexto da Educação 
Física e a formação continuada na Educação Física para ensino do conteúdo Dança.  

Iniciamos nosso trabalho refletindo sobre o conceito de formação continuada, com o 
qual buscamos nos aproximar epistemologicamente no sentido de discutir sobre o objeto elencado 
para investigação, além de contextualizá-la no meio educacional. Posteriormente destacamos como 
a formação continuada deve acontecer, como está ocorrendo, suas contribuições, suas limitações, 
baseados na literatura pesquisada, tanto no âmbito da educação, como no contexto da Educação 
Física escolar. E por fim, buscamos nos apoiar na literatura encontrada para demonstrar 
importância da formação continuada para os professores, em especial os de Educação Física, no 
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que diz respeito ao o ensino da Dança, e suas eventuais consequências do seu não oferecimento a 
estes professores. 
 
 
1 O QUE É FORMAÇÃO CONTINUADA? 

 
Mesmo que a formação continuada dos profissionais da educação já tenha um destaque 

nas discussões relativas a esse campo de estudo, é recente o seu surgimento no campo educacional 
(CRUZ JUNIOR; DELLA FONTE; LOUREIRO, 2014, p. 199). Desse modo, ainda se tem muito 
a se refletir sobre a formação continuada e todos os seus aspectos.  

Sobre sua construção histórica, Silva e Araújo (2005) afirmam que 
 
a formação continuada de professores no Brasil possui uma trajetória histórica e 
sócio-epistemológica, marcada por diferentes tendências, que não se constituíram a 
priori, mas que vêm emergindo das diferentes concepções de educação e sociedade 
presentes na realidade brasileira (SILVA, ARAÚJO, 2005, p. 1).  
 

Contribuindo para exemplificação desta afirmativa, temos o trabalho de Hypolitto 
(2000), no qual se destacam os termos utilizados ao longo do tempo, no meio educacional, quando 
se referia ao que neste artigo denominaremos de Formação Continuada, pois foi o termo mais usado 
na literatura pesquisada. Os termos destacados e trabalhados pelo autor são: Reciclagem, 
Treinamento, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação e Educação Permanente, Educação 
Contínua ou Formação Continuada, onde o autor contextualiza e faz críticas ao uso dos termos, 
sempre derivados de uma conotação usada em outros campos e/ou de forma não muito adequada à 
área da educação, afirmando que os propósitos entre eles não mudam, o que mudam são a 
nomenclatura e seus conceitos.  Porém, o autor não chega a conceituar e nem se aprofundar na 
Formação Continuada, admitindo o caráter recente do termo naquele momento. 

Além do termo usado, a forma como a formação continuada era feita, diante da 
dinâmica do século XXI, precisava mudar. Nesta linha de pensamento, Pinto, Barreiro e Silveira 
(2010) afirmam que:  

 
Passa-se a identificar a necessidade de a formação em serviço superar a 
perspectiva de mero treinamento, de instrumentalização para o ensino ou, ainda, 
deixar de ser realizada somente visando à atualização dos professores dentro dos 
conteúdos curriculares. Recomenda-se uma formação balizada em princípios que 
provoquem a reflexão sobre a prática e sobre o entorno para além dela e valorizem 
os professores como protagonistas de sua formação (PINTO, BARREIRO E 
SILVEIRA, 2010, P. 9).  

 
Neste mesmo sentido, Himbernón (2011) concorda com os autores supracitados, 

quando afirma que: 
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A formação permanente do professor deve ajudar a desenvolver um conhecimento 
profissional que lhe permita: avaliar a necessidade potencial e a qualidade da 
inovação educativa que deve ser introduzida constantemente nas instituições; 
desenvolver habilidades básicas no âmbito das estratégias de ensino de um 
contexto determinado, do planejamento, do diagnóstico e da avaliação; 
proporcionar as competências para ser capazes de modificar as tarefas educativas 
continuamente, em uma tentativa de adaptação à diversidade e ao contexto dos 
alunos; comprometer-se com o meio social (HIMBERNÓN, 2011, p. 72). 

 
Ainda neste sentido, de uma formação baseada em princípios reflexivos temos os 

pensamentos de Silva e Araújo (2005), que se baseiam no pensamento de Paulo Freire para 
argumentar em seu trabalho que 

 
a formação continuada de professores, deve incentivar a apropriação dos saberes 
pelos professores, rumo à autonomia, e levar a uma prática crítico-reflexiva, 
abrangendo a vida cotidiana da escola e os saberes derivados da experiência 
docente (SILVA, ARAÚJO, 2005, p.5).  

 
 Todos os argumentos até aqui demonstrados reforçam o caráter reflexivo que a 
Formação Continuada, para o modelo dinâmico educacional, deve possuir para contemplar as 
demandas profissionais atuais. Desta forma, fica evidenciado que se deve abandonar os perfis de 
formação continuada “baseada na transmissão de conhecimentos e” que “desvaloriza as 
experiências vividas pelos professores.” (FERREIRA; SANTOS; COSTA, 2015, p. 294). 
 Mas, o que é Formação Continuada? 

Para tal pergunta apresentamos o pensamento de Pinto, Barreiro e Silveira (2010),  
onde afirmam que 

 
Embora uma expressão tão falada e supostamente de tão fácil compreensão, a 
Formação Continuada de professores não se apresenta como um conceito muito 
claro, sobretudo porque abarca também todas as iniciativas de formação 
realizadas após a Formação Inicial (PINTO, BARREIRO E SILVEIRA, 2010, p. 
3). 

 
Os mesmos autores completam seu raciocínio elencando o que devemos considerar 

como Formação Continuada, afirmando que 
 
são ações de Formação Continuada: congressos, seminários, simpósios, 
colóquios, encontros, jornadas, ciclos de falas, palestras, grupos de pesquisa, 
grupos de estudos, grupos de formação, projetos de pesquisa-ação, oficinas, 
cursos de extensão e/ou aperfeiçoamento sobre um conteúdo específico e/ou 
questões pedagógicas efetuados no lócus da escola, nas IES e em outros espaços. 
Além dessas ações pontuais, são considerados os cursos de Pós-graduação Lato 
sensu, Pós-graduação Stricto sensu (Mestrado e Doutorado) e processos 
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permanentes realizados no lócus da escola ou não, com encontros regulares 
(PINTO; BARREIRO; SILVEIRA, 2010, p. 8). 

 
Tendo como base esse conceito, de formação continuada tendo caráter pós-formação 

inicial, em múltiplos formatos, e as exemplificações supracitadas, adentramos na Formação 
Continuada no contexto da Educação Física. 
 
 
2 FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
A Educação Física se apresenta no contexto escolar como um componente curricular 

atípico, por sua natureza dinâmica, devido ao uso do movimento, em quanto a maioria dos demais 
componentes curriculares tendem limitá-lo, podendo por esta razão ser visto de fora, como apenas 
uma atividade lúdica e que não requer do seu professor um aporte teórico aprofundado, muito 
menos um contínuo estudo na área. No entanto, assim como os demais professores, o professor de 
Educação Física deve “estar em constante atualização, uma vez que a sociedade está sempre em 
transformação pelo avanço da tecnologia e pelo desenvolvimento humano”, mantendo-se 
“qualificado para que possa atender as necessidades de seus alunos bem como da sociedade” 
(MILEO; KOGUT, 2009, p. 4947). 

Pois, de fato “a formação inicial não é suficiente para a garantia da qualificação dos 
professores na atualidade” (MILEO; KOGUT, 2009, p. 4948), além de que, com a formação 
continuada, os professores podem “desenvolver uma reflexão diante da sua prática pedagógica, 
analisando todos os pontos ocorridos durante a execução de sua aula, repensando pontos positivos 
e negativos apresentados durante esse período.” (MILEO; KOGUT, 2009, p. 4948). 

No entanto, a formação continuada não pode ser pensada de qualquer forma, e para 
argumentar sobre isto nos apoiamos em Damiani e De Melo (2006, p. 141), onde afirmam que 
“uma proposta de formação continuada requer que pensemos e reflitamos sobre o próprio 
significado do processo educativo”, onde “não pensamos numa formação continuada para ocupar 
os espaços vazios deixados pela formação profissional ou as falhas desta” (2006, p. 151). E sim: 

 
como possibilidades de construção de conhecimento coletivo, gerado a partir de 
suas experiências de vida pessoal-profissional – que já traduzem uma formação 
anterior -, ou seja, dos desafios de postura reflexiva sobre conhecimentos e ações 
produzidas no cotidiano da vida profissional; dos desafios que exigem as 
superações dos problemas de ordem pedagógica, de ordem estrutural; os desafios 
de produzir o seu próprio projeto pedagógico são alguns aspectos (DAMIANI; 
DE MELO, 2006, p. 151). 

 
Para além do que foi mencionado, temos os pensamentos de Mileo e Kogut (2009, p. 

4948), que nos falam a respeito de auto realização, quando afirmam que 
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Torna-se importante ressaltar que a formação continuada do professor não está 
apenas na busca pelo conhecimento científico, mas também na auto-realização 
pessoal, pois o profissional que trabalha com uma maior disposição e dedicação 
diante daquilo que desenvolve terá sempre um maior incentivo para procurar 
novas técnicas e desenvolver o seu trabalho docente sempre de maneira inovadora.  

 
Fazemos então críticas às formações pontuais, com professores em condição passiva, 

apenas recebendo informações (CRUZ JUNIOR; DELLA FONTE; LOUREIRO, 2014, p. 212). 
No entanto, o que geralmente ocorre é que, a maioria dos professores frequenta ações de formação 
desta natureza, com baixo grau de aprofundamento (FERREIRA; SANTOS; COSTA, 2015, p. 
294). Em contrapartida, Ferreira, Santa e Costa (2015, p. 294), afirmam que “quanto mais 
consistente, mais a formação continuada permitirá altos níveis de desenvolvimento profissional do 
professor”, e é assim que pensamos que devem ser as formações continuadas para os professores. 

Sobre o conteúdo das formações, Ferreira, Santos e Costa (2015, p. 294) apontam para 
“maior participação em eventos de formação na área pedagógica do que na área técnico-biológica. 
Isso é coerente na medida em que esses professores buscam formação que se coaduna com o 
ambiente escolar onde atuam majoritariamente.”, enfatizando aí a busca por conhecimentos que o 
auxiliem no trabalho pedagógico do ser professor, o trabalho da docência. 

A aprendizagem é o que se destaca na busca dos professores de Educação Física pelas 
formações continuadas, como apontam Loureiro, Caparroz e Bracht, (2015) em seu estudo: 

 
Ao que parece a aprendizagem corresponde a um fator importante na FC 
continuada para os professores juntamente com a qualificação. Nenhuma 
novidade até aqui, pois parece até meio óbvio que quando um professor decida 
participar de um programa de FC ele busque aprender novos conteúdos, métodos 
e teorias, com vistas a uma melhor qualificação (LOUREIRO, CAPARROZ E 
BRACHT, 2015, p. 575). 

 
Ainda no estudo supracitado, se destaca o caráter de aprendizagem coletiva pela 

formação continuada, mas há também o caráter de busca individual de cada professor. 
 
Afinal percebemos que se, por um lado, os professores de EF tem uma 
representação social de FC que corresponde a um processo de aprendizagem 
coletivo no qual eles entendem que a troca de experiências, a discussão e a 
participação em ações coletivas como em grupo de estudos, por exemplo, por 
outro, eles parecem concentrar seus esforços na construção da própria 
qualificação, na busca por aprendizagens que possam mantê-los atualizados, com 
o objetivo não apenas de alcançar melhores salários, que indica-nos uma 
empreitada individual, mas também para manterem-se empregados (LOUREIRO; 
CAPARROZ; BRACHT, 2015, p. 578). 

 
Assim temos uma busca individual pelos professores de Educação Física, por uma 

formação continuada que ocorre por meio de um processo coletivo de aprendizagem. E tal 
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afirmativa não é contraditória, uma vez que a motivação é pessoal, porém a construção do saber 
ocorre por meio de um processo coletivo. Ratificando este pensamento de processo coletivo, temos 
a fala de Cruz Junior, Della Fonte e Loureiro (2014, p. 212, grifo dos autores) onde afirmam que 
“é consensual, em artigos sobre formação continuada de professores de Educação Física, a defesa 
da partilha de experiências e da importância da experiência como saber acumulado e do saber 
prático.”. 

A literatura também vem destacar a Universidade como ferramenta importante no que 
se refere à formação continuada, pois estudos demonstram a “necessidade de construção de 
mecanismos que confluam para uma maior aproximação universidade-escola, seja através de 
cursos de especialização, mestrado ou projetos de parcerias.” (DAMIANI; DE MELO, 2006, p. 
151). Tal necessidade ocorre da demanda dos próprios professores que apontam a especialização e 
o mestrado, como formações continuadas mais significativas para a prática profissional, 
contextualizando conhecimentos teóricos com a prática de ensino (FERREIRA; SANTOS; 
COSTA, 2015, p. 294). 

Essa parceria entre Universidade e Escola, há tempo é defendida por Damiani e De 
Melo (2006), onde afirmam que:  

 
Sobre a formação continuada/permanente na relação Universidade-escola (ou 
instâncias públicas de ensino), compreendemos que não há mais espaços para 
subordinações de uma sobre a outra, principalmente da primeira sobre a segunda 
no que diz respeito à tarefa de transmitir conhecimentos. Professores/as de ambas 
as instâncias que devem ser considerados parceiros/as, companheiros/as das 
mesmas lutas e desafios que dialogam entre si, que se apóiam [sic] e que fazem 
trocas constantes diante de realidades diversas, mas tão iguais nos problemas de 
ordem educacionais, e daí com tantas contradições e questionamentos (DAMIANI 
E DE MELO, 2006, p. 142). 

 
Reforçando a necessidade desta parceria e de outras, temos o pensamento de Luiz et al 

(2016): 
 
Pontuamos com isso a necessidade de se produzir formações continuadas levando 
em consideração a constituição de parcerias entre as Secretarias Municipais e 
Estadual de Educação e, a Universidade, não apenas com o intuito de que ambos 
reconheçam a potência dos saberes produzidos nestes contextos, mas que 
promovam outros modos de promoção de políticas de formação continuada 
pautadas em relações colaborativas, em que também se reconheçam tanto as 
necessidades e interesses dos professores ( LUIZ ET AL, 2016, p. 16).  

 
Outro ponto levantado pela literatura são as formações em rede que podem ajudar os 

professores de Educação Física, a construir uma cultura de trocas de saberes e experiências, 
próprias de sua prática, tendo uma natureza mais consistente e próxima da realidade de sua 
vivência. Para tanto as parceiras devem ocorrer, favorecendo e maximizando o potencial desta 
formação continuada. Como bem reforçam Damiani e De Melo (2006, p. 151), “acreditamos ser 
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possível pensar numa formação “Em Rede”, porque a estrutura de organização do ensino, já sendo 
uma rede, pode se ampliar constituindo muitos outros significados, entrelaçamentos e 
articulações.”. 

Após tal aporte teórico sobre a formação continuada no contexto da Educação Física, 
adentraremos o objetivo fim deste artigo, fazer uma revisão bibliográfica sobre a formação 
continuada em Educação Física voltada para o ensino do conteúdo Dança. 
 
 
3 A FORMAÇÃO CONTINUADA EM DANÇA PARA OS PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

A Dança é um dos conteúdos estruturantes da Educação Física, presente nos 
documentos oficiais, desde os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 (BRASIL, 1997) até a 
última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018 (BRASIL, 2018). 

No entanto, a literatura mostra que este conteúdo apresenta dificuldades e 
questionamentos sobre seu trato pedagógico, desde a sua inserção no meio escolar, onde na “grande 
maioria dos casos, professores (as) não sabem exatamente o que, como ou até mesmo porque 
ensinar dança na escola.” (MARQUES, 1997, p. 22), até hoje, onde “a presença do conteúdo dança 
na escola é motivo de inúmeros questionamentos e inquietações” (PINTO; VIANA, 2019, p. 2), 
indo tais questionamentos desde a prática da Dança até como ela pode ser desenvolvida dentro do 
ambiente escolar. 

A Educação Física ainda sofre consequências de um modelo esportivista, que ainda 
não fora superado por completo, como ressaltam Sousa, Hunger e Caramaschi (2010, p. 496): 

 
Os professores de Educação Física vêm ensinando a Dança nas Escolas sem que 
tenham tido experiências teórico-práticas suficientes e a grande maioria só 
vivenciou práticas dançantes durante sua formação inicial, continuando com o 
modelo esportivo em suas aulas de Educação Física (SOUSA, HUNGER E 
CARAMASCHI, 2010, p. 496).  

 
E isto tem reflexo direto no ensino da Dança nas aulas de Educação Física, como é 

apontado no trabalho de Alves et al (2015). 
 
Observou-se, dessa forma, a dança sendo lecionada por alguns docentes, nas aulas 
da Educação Física, de forma não sistematizada, não contextualizada e não 
vivenciada, pois os dados da pesquisa revelaram a falta de competência e o 
despreparo na formação acadêmica dos mesmos, acarretando o ensino da dança 
só através da teoria, via processos interdisciplinares e em datas comemorativas 
(ALVES ET AL, 2015, p. 362).  

 
Em contraponto a esta afirmativa temos a ideia de Vieira (2018, p. 143) onde este diz 

que “é papel da escola transformá-la num processo educativo que favoreça possibilidades e 
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oportunidades ao aluno de apreciá-la, contextualizá-la e vivenciá-la no espaço escolar.”, o que é o 
adequado a ser feito. 

Uma rica vivência anterior ao exercício da docência em Dança é importante para ajudar 
no domínio dos saberes próprios deste conteúdo, porém não é pré-requisito ser um dançarino, por 
exemplo, para se trabalhar a Dança na escola, pois o mesmo se aplica aos demais conteúdos da 
Educação Física. 

Eis aí então, um ponto de questionamento: como trabalhar este conteúdo, sem ter tido 
uma imersão na sua prática? Seja por não ter tido contato aprofundado com a mesma na 
Universidade ou fora desta. 

Nossa intenção de resposta está no objeto deste trabalho, a “formação continuada”, o 
que não configura que os cursos de formação inicial não devam melhorar seus currículos neste 
sentido, mas a princípio, para quem já está na ativa, no campo de trabalho, e que sofre destas 
limitações, se apresenta como uma possibilidade viável. 

Porém, Sousa, Hunger e Caramaschi (2010, p. 497) nos trazem um apontamento 
preocupante, de que há poucos trabalhos voltados “à formação continuada dos professores de 
Educação Física, no que tange ao ensino da Dança no contexto escolar”, sendo que tais formações 
possibilitariam “aprofundar o conhecimento sobre a Dança e ampliaria as possibilidades de atuação 
dos professores na prática escolar.”. 

De fato, ao buscarmos fontes de leitura para este artigo, estas se fizeram escassas, 
dentro da delimitação da temática aqui abordada. Porém, é importante salientarmos que a escassez 
desses trabalhos disponibilizados para o público em forma de artigos e em outros meios, pode ser 
por deficiência na sua divulgação, ou, infelizmente, a pura escassez de trabalhos nesta temática 
mesmo. 

Mas ainda que tivéssemos muitos trabalhos abordando esta temática, a divulgação por 
si só, desses trabalhos, não garante a melhoria do ensino da Dança na Educação Física, bem como 
afirmam Sousa, Hunger e Caramaschi (2010, p. 503) “que não basta simplesmente colocar os 
conteúdos em uma revista e não dar subsídios suficientes para que o professor consiga colocar em 
prática a proposta.”. 

Completando seu raciocínio, é bem além disso: 
 
É necessário, além do material didático de apoio, tempo suficiente para preparar 
as atividades, cursos de capacitação voltados principalmente para temas mais 
polêmicos, como é o caso da Dança, pois pode acontecer que esses conteúdos 
fiquem somente no papel e não aconteça de fato na realidade, ou seja, na prática 
(SOUSA; HUNGER; CARAMASCHI, 2010, p. 503). 
 

Atentamos aqui para a ideias já citadas neste artigo de como as formações continuadas 
devem acontecer, para que o discurso não vira apenas discurso, e se transforme em prática 
transformadora. 

De ante deste contexto bem assustador, as boas práticas são como alívio pedagógico 
neste mar de dificuldades. Destacamos duas práticas encontradas em pesquisa bibliográfica. 

A primeira diz respeito ao: 
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Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), resultado da Implementação 
Pedagógica em forma de Grupo de Estudos, aplicada aos professores de uma escola 
da rede pública estadual na cidade de Maringá – PR (GIMENES; LARA, [2019], p. 
01). 
 

Neste programa, há a formação de grupos de estudos, na experiência destacada a Dança 
é o conteúdo abordado. Ao final do processo os professores participantes, reivindicam cursos nos 
mesmos moldes, que proporcionem trocas de experiências, reflexão teórica e vivências práticas, a 
fim de assegurar a prática permanente de Dança nas aulas de Educação Física (GIMENES; LARA, 
[2019], p. 22). 

A segunda prática destacada é a produzida por Vieira (2018), onde se trabalhou o 
ensino da Dança tanto para a Educação Física, quanto para Arte. De onde retiramos o pensamento 
de que a formação continuada “exige uma postura investigativa dos professores e das 
transformações exigidas pela sociedade no processo de ensino e aprendizagem (VIEIRA, 2018, p. 
161). 

Ainda deste trabalho, destacamos sua boa avaliação por parte dos participantes, assim 
como procedimentos usados na formação continuada:  

 
A realização dos cursos significou uma rica oportunidade de qualificação docente 
para os participantes; esse ponto foi destacado por vários alunos na avaliação 
realizada por professores ao final do último módulo. O curso também proporcionou 
a investigação e registro, pelos participantes, das principais manifestações culturais 
da dança de seu entorno e a reflexão de como abordar esses conhecimentos no 
campo do ensino, em especial no que diz respeito aos processos de composição 
coreográfica (VIEIRA, 2018, p. 168). 
 

Estes trabalhos reforçam os pontos levantados neste artigo: de uma formação 
continuada reflexiva, com trocas de experiências, baseada no contexto escolar, com possibilidades 
de serem feitas em rede, e mostram que embora escassos, existem e são possíveis. 

A formação continuada no ensino de Dança, ao nosso ver e baseados em tudo aqui 
exposto, possibilita o oferecimento desse conteúdo de forma adequada. Sem este conteúdo 
estaremos negando a ampliação das “expressões corporais dos estudantes, proporcionando, aos 
próprios estudantes, oportunidades de desenvolverem os domínios do comportamento humano 
através de diversos movimentos simples e complexos” (ALVES et al, 2015, p. 352), além de ser 
uma área privilegiada, na qual podemos trabalhar, discutir e problematizar a pluralidade cultural 
fazendo o aluno conhecer outras formas de pensar, agir, reagir e perceber um contexto de 
significações da nossa cultura corporal de movimento (FERREIRA, 2008, s/p). 

O ensino da Dança também nos permite fazer essa abordagem teórica e prática, acerca 
da diversidade corporal, trazendo à tona potencialidades dos mais diversos corpos, compreendendo 
de que somos todos diferentes, e “que é preciso desenvolver atitudes de respeito, humanidade e 
aceitação do outro como ele é” (PINTO; VIANA, 2019, p.5). 
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A Dança poderá alargar a significação de uma Educação Física que ultrapasse o 
conceito da área pela esportivização, alcançando sua dimensão cultural, social e histórica 
(GIMENES; LARA, [2019], p. 18), se for trabalhada com o trato pedagógico adequado. Pois a 
escola é um dos lugares onde se pode “aprender dança com qualidade, profundidade, compromisso, 
amplitude e responsabilidade” (PINTO; VIANA, 2019, p.2), não que seja o único lugar onde essa 
aprendizagem possa acontecer, mas certamente é o local onde todos os alunos poderão ter acesso 
a ela. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

A formação continuada engloba todas ações feitas pelos professores, depois de sua 
formação inicial, devendo lhes proporciona atualização, reflexão, conhecimentos novos, ou seja, 
tudo que de alguma forma podem lhes ajudar na melhoria do seu fazer pedagógico em sala/quadra 
de aula.  

No contexto da Educação Física ela padece dos mesmos problemas das que ocorrem 
para os outros professores, acontecendo de formas pontuais ou descontextualizadas da realidade do 
ambiente escolar. 

Com relação à formação continuada para ensino do conteúdo Dança nas aulas de 
Educação Física, as fontes bibliográficas se mostraram escassas, ou pela falta de trabalhos nesta 
temática ou pela deficiência em sua divulgação para o grande público. Atentamos para utilização 
de apenas duas plataformas de fontes de dados, deixando assim a necessidade de ampliar as fontes 
de buscar, no intuito de ratificar ou não a revisão bibliográfica aqui realizada. Sendo assim, 
encontrados apenas dois projetos voltados para esta temática. Mas, que apresentaram bons 
resultados, demonstrando que é possível realizar formação continuada para o ensino de Dança na 
Educação Física escolar. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar através de uma revisão bibliográfica a 
importância da dança no contexto escolar como instrumento para trabalhar a criatividade na 
vida do estudante. Este artigo nos mostra que através da dança, temos a oportunidade de 
aprender não só modelos rítmicos, mas também de estimular e potencializar a criatividade, 
trabalhar autoconfiança, auxiliar no desenvolvimento do pensamento crítico e na elaboração 
para solução de problemas. Pontua sobre a necessidade do educador ser intencional 
estimulando o aluno na sua autonomia, sua imaginação, oportunizando o aperfeiçoamento e 
desenvolvimento da ser criativo. Conclui-se que desenvolver habilidades criativas tem sido 
cada vez mais exigido no mundo atual em que vivemos e a dança dentro do contexto escolar, 
mediante um olhar pedagógico e intencional, é de extrema importância, trazendo benefícios 
no quesito de potencializar e estimular a criatividade dos estudantes.     
PALAVRAS-CHAVE: Criatividade. Dança. Ensino Fundamental. 
 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to analyze, through a bibliographical review, the 
importance of dance in the school context as an instrument to work creativity in the student's 
life. This article shows us that through dance, we have the opportunity to learn not only 
rhythmic models, but also to stimulate and enhance creativity, work on self-confidence, help 
in the development of critical thinking and in the elaboration of problem solving. It points out 
the need for the educator to be intentional, stimulating the student in their autonomy, their 
imagination, providing opportunities for the improvement and development of being creative. 
It is concluded that developing creative skills has been increasingly required in the current 
world we live in and dance within the school context, through a pedagogical and intentional 
look, is extremely important, bringing benefits in terms of enhancing and stimulating the 
creativity of students. 
KEYWORDS: Creativity. Dance. Elementary School 
 
 
 
 

 
* http://lattes.cnpq.br/2422694870855451 
** http://lattes.cnpq.br/8528750451345225 
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INTRODUÇÃO  
 
Estudos na União Soviética, mostram a necessidade de desenvolver habilidades 

criativas do aluno, apontando também para que os professores estejam atentos a cada criança, 
favorecendo o desenvolvimento de seus talentos, do seu potencial, cultivar a imaginação e a 
atividade criativa de todos na escola. Nos EUA observa-se a necessidade sobre abrir um espa-
ço maior para desenvolver a criatividade na escola, encontramos debates e pesquisas neste 
tema, publicados em revistas como Gifted, Creative; Talented, Journal of Creative, Behavior e 
Gifted Child Quarterly. Atualmente, os alunos precisam de um melhor preparo para resolução 
de novos problemas no cenário incerto e complexo do século XXI, onde a criatividade é asso-
ciada a um conjunto de atributos personológicos. Portanto desenvolver a competência criativa 
na escola é uma das maneiras de preparar os estudantes para um futuro incerto (De Alencar; et 
al, 2015). 

No Brasil, fatores como a pouco alteração na rotina em sala de aula, ênfase no co-
nhecimento como reprodução, são fatores em que a capacidade de criação e expressão do alu-
no ficam restritas (De Alencar; et al, 2008). O grande desafio é despertar os professores a de-
senvolver estratégias para trabalhar a criatividade no contexto escolar, esta conclusão se deu 
após a análise de estudos brasileiros sobre a importância deste, pois o estímulo e uso do po-
tencial criativo nas redes de ensino, tem sido limitado, embora exista o reconhecimento da 
relevância em promover a criatividade. Esta que segundo a autora Torrance, afirma que dimi-
nuem as possibilidades de desenvolvimento criativo, à medida que o aluno avança nas séries e 
graus de ensino (Hoyer, 2010). 

Formular problemas, transformar, expressar, produzir, comunicar ideias, são ter-
mos que associam a criatividade. Desenvolver o potencial criativo é ver o que ninguém vê, 
estimular a fluição de ideias, auxiliando a criança a descobrir novas formas de buscar e des-
pertar o mundo criativo dento de si, fazendo-se valer da utilização de estratégias do saber, ver 
e fazer, para que o pensamento do aluno se torne visível.  Referente a isto, a Educação Física, 
como parte desta proposta pedagógica, traz em si componentes que são de fundamental im-
portância para este estímulo na vida do aluno.  

Paes defende que o movimento, o sentimento e o pensamento, são os três aspectos 
para o desenvolvimento integral do indivíduo, mostrando a importância das atividades moto-
ras, que traz com ela benefícios psicológicos, sociais e físicos, em todas as faixas etárias (LE-
ONARDI et al, 2014). Portanto a disciplina física no contexto escolar, traz a corporalidade, de-
vendo ir além da aprendizagem de habilidades pontuais, extrapolando a mecânica dos movi-
mentos corporais, contribuindo de diferentes maneiras de vivenciar o corpo, somando para o 
desenvolvimento de capacidade sócio-afetivas, intelectuais e motoras.  

Para a neurociência, a função motora é decisiva no comportamento do ser huma-
no. A tradução dos pensamentos em atos concretos, são os nossos comportamentos, é um mo-
vimento físico feito através da cognição. A inteligência, a cognição e a criatividade são pro-
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duções físicas do sistema nervoso. Para Ximendes (2010) a inteligência, um componente im-
portante no processo criativo.  

O desenvolvimento da criança é influenciado pelas experiências vividas no seu 
cotidiano, assim como pela qualidade das atividades que ela realiza, (Marques; Petermann; 
Lüdke, 2017). O desenvolvimento pode ser moldado por estímulos externos, ao contrário do 
que se acreditava que este desenvolvimento se dava somente na maturação do sistema, assim 
também como o ambiente, que pode promover ou inibir o potencial criativo do aluno. Mesmo 
que um indivíduo tenha recursos internos para raciocinar de forma criativa, o ambiente que 
pode reprimir esta criatividade. Sendo assim, a dança traz através dos seus elementos, estímu-
los necessários para trabalhar a criatividade na vida dos alunos, proporcionando também um 
ambiente favorável a este.  

Dentre os diversos tipos de atividades motoras está a dança, como fenômeno cul-
tural tem a contribuir na prática pedagógica e construção do conhecimento na área da Educa-
ção Física. Através da dança temos a oportunidade de: sermos criativos, aprender modelos 
rítmicos, trabalhar auto-confiança, combinar atividades de movimentos com a ciência, a arte, 
a música e a matemática, Carbonera (2008). Assim como trabalhar a lateralidade, noções de 
espaço e o conhecimento do seu próprio corpo. Segundo relatos de Castro (2006) para Vigo-
tski a atividade criadora é toda a criação do novo, seja esta criação técnica, científica ou artís-
tica. Para ele tudo é produto da imaginação do homem, sendo assim sabemos que a dança nos 
permite tratar a criatividade como uma possibilidade a ser construída, dentro desta atividade 
motora. 

Assim o estudo em questão trata da importância emergencial em desenvolver a 
competência criativa das crianças diante dos desafios que encontramos frente ao cenário com-
plexo do século XXI. Partindo também da constatação que a dança nos possibilita a construir 
uma criatividade já latente no ser humano. Justificando, portanto, a realização desta revisão 
teórica. 

 
 

 1  OBJETIVOS 
 
 1.1  Objetivo Geral 
 

O objetivo deste estudo é analisar através de uma revisão bibliográfica a impor-
tância da dança no contexto escolar como instrumento para trabalhar a criatividade na vida do 
estudante. Trazer a reflexão do importante papel do profissional que está em sala de aula, sen-
do ele o elo entre o ser criativo e o estímulo desta potencialidade. 
 
 
 2  REVISÃO TEÓRICA  
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As mudanças têm sido significativas no nosso mundo globalizado, o trabalhador 
precisa estar preparado para se adaptar rapidamente às mudanças dessa nova sociedade, 
portanto este cidadão deverá ser criativo, pensante e crítico. A criatividade e a disposição para 
capacitação, cada vez mais serão valorizadas e requeridas. Assim como o uso da criatividade 
como recurso essencial para geração de valor, é para onde as áreas estratégicas das empresas 
voltaram os olhos, configurando uma nova economia, a economia criativa.  

Simplificando o siginificado de criatividade é “fazer algo que não existia antes”, 
ela está intimamente relacionada à originalidade (Duarte Briceno, 1998). O pensamento 
criativo é descrito por sua imaginação, geração espontânea de ideias, questionamento de 
julgamentos. Portanto a criatividade deve abrir possibilidades para a recepção do mundo de 
forma múltipla e abrangente.  

Para Gardner a escola é um lugar privilegiado de aprendizado, deve garantir a 
motivação aos alunos para conhecer o novo exercício com muita inteligência inventiva, 
pressupondo o uso de outras inteligências (Cavlcanti, 2006). No ambiente escolar é 
importante promover uma atitude de questionamento e curiosidade, promovendo muitas 
perguntas e poucas respostas, assim o aluno vai se transformando em pensadores reflexivos e 
independentes. As perguntas promovem conexões significativas, favorecem a participação dos 
alunos e incentiva o interesse e a (Sierra, 2015). Como disse Paulo Freire “Não haveria 
criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante 
do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.” (Silva e Araújo, 2005). 

Importante também ensinar a aprender com os próprios erros, pois o medo do erro 
é um grande bloqueador da criatividade. Tomando como base as afirmações deste cenário do 
século XXI, é de extrema importância, os professores considerarem como chave nesse 
processo o desenvolvimento do potencial criativo dos alunos, preparando estes para as 
mudanças que tem ocorrido neste tempo.  

Os professores ao se depararem com alunos criativos, tendem a apresentar 
dificuldades, vindo a impedir a expressão da criatividade em seu trabalho. A responsabilidade 
por este atual quadro, se dá no processo de formação dos professores, que prepara estes para 
lidar somente com o “aluno obediente”, o “aluno padrão” e o “aluno passivo. Há um pouco 
mais de uma década que o Brasil passou a se preocupar sobre a importância de preparar o 
professor o instrumentalizando, para que este se torne mais efetivo à criatividade em sala de 
aula (Nakano, 2009).  

É importante a motivação do professor para utilizar práticas pedagógicas criativas, 
assim estes estimularão os alunos ao desenvolvimento do seu potencial criativo, já que 
habilidades criativas precisam ser estimuladas da educação infantil até a universidade, a 
conscientização do professor para potencializar a criatividade de seus alunos é necessária, 
incluindo este objetivo em seu planejamento. Esta conscientização do professor tem sido um 
grande desafio para escola, além da falha na formação deste, como já citado acima, a 
existência de barreiras pessoais internas também é um agente limitador, impedindo o 
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profissional de ousar e utilizar estratégias inovadoras na sua prática.  
Oliveira e Alencar realizaram um estudo com professores, nesta pesquisa as 

barreiras mais citadas por eles sobre o aspecto criatividade, foi o ensino tradicional e 
conteudista, o ensino excessivamente teórico que os profissionais receberam e o 
desconhecimento do tema criatividade (Lima e Silva, 2020).  

Diante de tudo isto, é notória a necessidade de se investir em formações 
profissionais que contemplem em seu conteúdo práticas pedagógicas relacionadas à 
criatividade, trazendo processos reflexivos. A formação docente deverá levar em consideração 
alguns agentes que são inibidores da perspectiva criativa, entre os destaques estão: Estrutura 
organizacional da escola, indisciplina na sala de aula, sobrecarga de trabalho, a falta de apoio 
ao aperfeiçoamento profissional. 

Dentre soluções para o ensino de uma pedagogia que potencializa e instiga a 
criatividade encontramos a dança escolar. O professor além de um educador, ele é um 
intermediador do processo arte/dança, onde a interação corpo e mente são prazerosos através 
do movimento. O aluno que a pratica deve se sentir à vontade, instigado a criar, se 
apropriando do processo.  

A improvisação que esta atividade traz, gera um desenvolvimento criativo, 
permitindo uma percepção mais apurada do sujeito que a faz, em relação ao seu entorno.  A 
dança possibilita o indivíduo expressar-se criativamente, uma oportunidade que contribui o 
aluno para uma descoberta pessoal de suas habilidades, o levando a desenvolver sua 
capacidade criativa, formando cidadãos críticos, conscientes de seus atos, visando a uma 
transformação social.  

Vigostski afirma que todos possuímos energia criativa, que não é uma 
determinação biológica, e ela é concretizada através das nossas interações com o meio sócio-
cultural, permitindo assim a possibilidade da criatividade ser construída através das aulas de 
dança (Arce, 2007).  

Assim, a dança se torna importante no contexto educacional sem perder seu 
sentido artístico também, trazendo relações que vão além da sala de aula, ampliando a 
percepção e a sensibilidade do mundo, integrando o desenvolvimento das habilidades físicas, 
proporcionando aos alunos a oportunidade de mostrarem suas habilidades corporais e criativas, 
assim como dificuldades e suas superações. 

A consciência e o domínio das possibilidades corporais são importantes, através 
delas o potencial criativo para o movimento se manifesta de forma plena. A nossa criatividade 
é também formatada com a relação que estabelecemos com o mundo e as nossas experiências, 
processos de ensino-aprendizado que passamos no decorrer da vida. Laban afirmava que a 
dança na educação traz uma integração entre as habilidades criativas do aluno e o seu 
conhecimento intelectual (Souza, 2011).  

Este no processo de aprendizado da linguagem corporal, também exercita seu 
potencial criativo, experimentando e improvisando sua linguagem corporal, saindo das 
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reproduções de modelos, e descobrindo novas possibilidade ao se comunicar com o corpo.  
Esta improvisação que envolve a dança desenvolve o pensamento divergente, 

contribuindo para a uma amplitude de respostas perante os problemas de criação, ao qual está 
associado ao comportamento exploratório. Dentro do assunto criatividade, o pensamento 
convergente é apresentado quando converge para a solução correta do problema, já o 
pensamento divergente é o levantamento de ideias e possibilidades, para a busca de uma 
solução do problema.  

O caminho do pensamento divergente como responsável do pensamento criativo, 
nos mostra que o pensamento criador se encontra nos processos mentais relacionado ao novo, 
a descoberta. É neste lugar que a dança educação atua, construindo o pensamento divergente e 
potencializando a criatividade do aluno. 

 
 

 3  METODOLOGIA 
 
Foram analisadas os seguintes descritores, “dança e criatividade”, “dança e ensino 

fundamental I”, “dança criativa”, “dança na escola”,  a busca foi realizada nos seguintes 
periódicos: Scielo, Repositório da Universidade de Lisboa, Academia EDU, 
Educadores.diaadia.pre.gov.br, SBU – Unicamp, Biblioteca Digital FGV, Repositório UL 
Portugal e Researchgate. Onde foram encontrados 97.011 estudos. Destes foram excluídos 
45.000 estudos por serem duplicados, 50.000 pela leitura do título e 1.811pela leitura do 
resumo. Foram selecionados 200 estudos para leitura na íntegra, destes foram excluídos 28. 
Ao final em análise foram selecionados 5 estudos para a revisão sistemática, conforme a 
figura 1. 

Foi utilizado como protocolo o PRISMA, Galvão, Pansani e Harrad (2015), como 
demonstrado na Figura 1.  
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FIGURA 1: FLUXOGRAMA PRISMA DA REVISÃO 
 

 
 

FONTE: Dados da pesquisa 
 
 

 4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram selecionados 5 artigos, os quais foram analisados seus objetivos, número 
de participantes, intervenção e resultados de cada artigo selecionado, assim como na tabela 
abaixo: 

 
TABELA1: CARACTERIZAÇÃO DA DANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR COMO INSTRUMENTO PARA 

TRABALHAR A CRIATIVIDADE EM DIFERENTES ESTUDOS 
 

AUTOR OBJETIVO AMOSTRA DURAÇÃO / 
INTERVENÇÃO 

RESULTADO 

De Souza et 
al - 2020 

 

Refletir sobre a 
importância da arte 
para o ensino e 
para a formação 

Revisão 
bibliográfica, 
referente a  base 
de dados da 

O estudo mediu a 
importância da arte 
dentro do contexto 
escolar e sua 

O estudo mostrou que 
a arte e de primordial 
importância para a 
formação e a evolução 
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humana, 
principalmente na 
educação da 
criança. Discutindo 
o conceito de 
criatividade e de 
potencial criativo 
no ensino da arte 
na escola.  

Rede 
Internacional de 
Escolas 
Criativas – Riec 
no Tocantins. 
 

contribuição no 
desenvolvimento 
humano do aluno.   

do ser humano, e que 
a escola pode 
contribuir de forma 
significativa neste 
processo.  
 

Rebocho  - 
2020 

Analisar de que 
forma é que as 
características 
individuais e as 
competências 
socioemocionais 
influenciam a 
criatividade, e qual 
o papel da 
psicomotricidade 
na promoção do 
potencial criativo. 

38 crianças com 
idades entre 8 e 
9 anos, que 
frequentam o 3º 
ano. Por 
crianças de 
ambos os 
géneros, sendo a 
maior parte do 
género 
masculino. O 
estudo contou 
ainda, com um 
aluno com 
Perturbação do 
Espectro do 
Autismo ligeira, 
com 7 anos de 
idade, frequenta 
o 2º ano de 
escolaridade e 
segue o 
currículo 
escolar habitual. 

Teste TCT-DP: para 
identificar os 
indivíduos que têm 
um potencial 
criativo elevado, 
assim como os 
indivíduos que 
possuem limitações 
nas capacidades 
criativas.  
Teste Gough 
(1979): Escala de 
personalidade 
criativa para medir 
a criatividade dos 
alunos.  
Teste: Escala “Para 
mim é fácil” 
instrumento de 
avaliação das 
competências 
sociais e 
emocionais.  
 

1 –Turma do 3ºA 
encontra-se no 
percentil de 80 (acima 
da média) e o 3ºB no 
percentil de 50 (na 
média). Rapazes 
como as raparigas 
estão no percentil 70 
(na média). 
 
2 – Sem diferenças 
significativas entre 
rapazes e raparigas na 
criatividade. 
Diferenças 
significativas entre as 
duas turmas na 
criatividade. 
66,5% dos alunos da 
turma do 3ºB se 
localizam na média, a 
maior parte dos 
alunos do 3ºA, estão 
acima da média 
(40%) ou muito acima 
da média (35%). 
  
3 - Não existem 
diferenças entre 
géneros, na avaliação 
dos professores, 
existe diferenças 
significativas entre 
rapazes e raparigas. 
Para os pais também 
não revelou 
diferenças entre 
rapazes e raparigas.  

Souza e Possibilitar a 10 participantes, Coleta de dados Foi possível ampliar o 
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Mendonça - 
2019 

 

vivência da dança-
educação como um 
desenvolvimento 
da cultura e dos 
estilos, articulando 
a criação pessoal e 
coletiva de 
movimentos. 
Buscando 
estimular por meio 
de movimentos da 
dança os 
movimentos 
técnicos básicos, a 
criatividade, a 
construção 
coreográfica. 

sendo 3 do sexo 
masculino e 7 
do sexo 
feminino, do 
ensino 
fundamental. 
Escola A 
6 do sexo 
masculino e 10 
do sexo 
feminino. 
Escola B 
 

informativos e de 
conhecimento 
teórico-prático 
sobre a dança por 
meio de um 
questionário. 
Avaliação de 
desenvolvimento 
aconteceu através 
das filmagens, fotos 
e relatórios de 
observação. 

conhecimento sobre a 
dança, sua história, 
ritmos de culturas 
variadas, movimentos 
técnicos de estilos, de 
expressão corporal 
por meio da liberação 
de sentimentos e 
criatividade e a 
criação de 
coreografias. 
A dança na escola 
como um fator 
importante para o 
desenvolvimento 
individual, de grupo, 
da criatividade e 
ampliando a 
percepção corporal 
dos participantes além 
dos esportes. 

Alho - 2019 Viabilizar um 
estudo abrangente 
no sentido de 
auxiliar na 
construção do 
conhecimento por 
meio de processos 
de criação em 
dança utilizando 
conteúdos 
transmitidos em 
outras disciplinas 
do ensino 
fundamental I. 
 

Participaram 13 
crianças de uma 
turma de 32 
alunos do 4° 
ano do ensino 
fundamental, 
que estão com 
idade em torno 
de 9 e 10 anos. 

Os instrumentos 
utilizados na coleta 
de dados foram: • 
Rodas de Conversa 
• Diário 
Coreográfico • 
Registros 
Audiovisuais • 
Análise de 
Conteúdo  
Atividade práticas 
foram registradas 
em fotografias e 
vídeos, e também 
geraram produtos 
artísticos. 

Conclui-se que a 
prática da 
interdisciplinaridade 
aliado a dança 
possibilita um estudo 
que utilize a 
movimentação como 
forma de se transmitir 
determinado 
conteúdo, pois o 
corpo é o mediador 
entre a criança e o 
mundo, e segundo 
Fazenda (2011 p. 78). 

Araújo - 2019 
 

Investigar e propor 
processos criativos 
em artes da cena 
(dança) e 
tecnologias na 
disciplina de Arte. 

Participaram 
alunos do 
quinto ano do 
ensino 
fundamental. 

Práticas foram 
registradas em 
fotografias e 
vídeos, e geraram 
produtos artísticos. 
Aconteceu: rodas 
de conversa com os 
participantes sobre 
os processos 
criativos, 
armazenadas em 

Os processos criativos 
foram acontecendo 
com a participação 
efetiva das diferentes 
linguagens que 
formaram um vídeo 
dança. Os alunos se 
envolveram muito 
profundamente com 
cada etapa do 
processo. Transitaram 
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áudio; atividades de 
desenhos e 
produção de textos 
escritos sobre as 
temáticas dos 
processos criativos.  
● As atividades 
foram realizadas 
nos horários e 
espaços das aulas 
de arte. 
 

entre as funções de 
dançarino, câmera, 
diretor, compositor da 
trilha e editor fluiu 
com tranquilidade 
decorrente do 
reconhecimento que 
cada área era tão 
importante quanto a 
outra. 
 

  
FONTE: Dados da pesquisa 

 
    Segundo estudos DE Souza et al (2020) demonstrou que a arte é de primordial 

importância para a formação e a evolução do ser humano, isso pode ser justificado pelos 
achados do estudo de Lacerda (2008) que diz que a educação através da arte é um movimento 
educativo e cultural que visa a constituição de um ser humano idealista em sua evolução e na 
evolução de sua criatividade. 

    Já os artigos de Alho (2019) e Araújo (2019) demonstraram a dança auxilia no 
processo criativo dos alunos, sendo benéfica na movimentação como forma de se transmitir 
determinado conteúdo, pois o corpo é o mediador entre a criança e o mundo, estes achados 
são justificados nos estudos de Bueno et al (2020), em que a improvisação em dança pode 
contribuir com a imaginação, a criatividade e a expressão, buscando um conhecimento amplo 
das possibilidades de movimento, do espaço e da consciência corporal da criança. 

      Para Souza e Mendonça (2019) a dança-educação não só ajuda na criatividade, 
mas também trabalha o ser criativo através da expressão corporal, quando apropriada de 
forma pedagógica é fundamental na construção da confiança, na interação, na autoestima, 
ativando no educando uma consciência crítica. Este relato é justificado nos estudos de Caldas, 
Holzer e Popi (2017) que apontam que a arte tem um importante papel na formação 
expressiva e crítica do aluno, pois ela promove estes aspectos na vida do ser humano através 
de atividades que trazem a expressão de ideias do indivíduo, compreensão do conhecimento 
de um modo reflexivo. 

     Nos estudos De Souza et al (2020) e Rebocho (2020), relatam a importância do 
estímulo do potencial criativo nas crianças, para que assim haja de fato o desenvolvimento da 
criatividade, o educador necessita ser intencional estimulando o aluno na sua autoconfiança, 
autonomia, na sua imaginação, oportunizando o aperfeiçoamento e desenvolvimento da sua 
criatividade. No artigo de Oliveira e Alencar (2012) justifica esta pontuação, pois ele descreve 
como é importante para o desenvolvimento criativo dos estudantes contar com professores 
motivados a utilizar práticas pedagógicas criativas, para que o estímulo necessário seja 
realizado através destes. 
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        Também para Rebocho (2020), seus estudos nos mostram que um dos meios 
educativos para promover o desenvolvimento psicomotor é a arte, através dela é viável 
expressar sentimentos, ideias e criatividade. A dança criativa permite estimular o raciocínio e 
resolução de problemas, estimulando funções executivas como a criatividade, assim é 
importante a criança vivenciar diversas práticas corporais, lhe permitindo desenvolver sua 
espontaneidade e o ser criativo. 
 
 
CONCLUSÃO  
 

      Conclui-se que a dança dentro do contexto escolar, onde o professor em um olhar 
pedagógico, não é só um mediador, mas também um estimulador do potencial criativo do 
aluno, havendo ganhos para além da sala de aula, onde sua autoconfiança e autonomia são 
trabalhadas, impulsionando o estudante como indivíduo, desenvolvendo o ser criador e o 
pensamento crítico deste, estímulos que ajudarão em soluções de problemas de uma maneira 
cada vez mais orgânica. Como consequência auxiliando em um potencial que tem cada vez 
mais sido exigido perante o mundo que vivemos hoje que é a criatividade. 
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O CONHECIMENTO EM DANÇA A PARTIR DA QUADRILHA JUNINA 
DO NÚCLEO MINEIRO DE CULTURA FEIJÃO QUEIMADO 

 
Débora de Oliveira Rodrigues Gomes* 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
 
RESUMO: A presente pesquisa trata da observação do trabalho de ensino de dança e criação 
coreográfica do Núcleo Mineiro de Cultura Feijão Queimado, com o objetivo de propor uma 
reflexão acerca do contexto social no qual o grupo se insere com foco nas vivências corporais 
que mantêm a tradição da quadrilha junina e geram formação humana. Nessa perspectiva, a 
pesquisa busca mapear as formas de conhecimento em dança presentes no conteúdo corporal 
trabalhado pelo grupo, refletindo sobre a potência deste conteúdo como uma das possibilidades 
para se trabalhar os componentes curriculares da linguagem artística dança no contexto escolar, 
para além de explorar sua potência inter e transdisciplinar. A questão que acompanhou a 
pesquisa é de que forma a educação básica pode se apropriar com profundidade dessa 
manifestação dançada que já se encontra no contexto escolar? 
PALAVRAS-CHAVE: Quadrilha Junina. Dança. Ensino. Tradição. 
 
 
RESUMEN: La presente investigación trata de la observación del trabajo de enseñanza de 
danza y creación coreográfica del Núcleo Mineiro de Cultura Feijão Queimado, con el objetivo 
de proponer una reflexión acerca del contexto social en el cual el grupo se inserta con foco en 
las vivencias corporales que mantienem la tradición de la cuadrilla junina y generan formación 
humana. En esa perspectiva, la investigación busca mapear las formas de conocimiento en 
danza presentes en el contenido corporal trabajado por el grupo, reflexionando sobre la potencia 
de estos contenidos como una de las posibilidades para trabajar los componentes curriculares 
del lenguaje artístico de la danza en el contexto escolar, además de explorar su poder inter y 
transdisciplinario. La cuestión que acompañó la investigación es ¿de qué forma la educación 
básica puede apropiarse con profundidad de la manifestación bailada que ya se encuentra en el 
contexto escolar? 
PALABRAS CLAVES: Cuadrilla Junina. Danza. Enseñanza. Tradición. 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
A chegada do mês de junho no Brasil traz a expectativa das vivências nas Festas 

Juninas, que são envolvidas por aromas, sabores, sons, cores, imagens e movimentos que se 
associam à celebração e à fé, marcadas pela devoção aos santos juninos – Santo Antônio, São 
João e São Pedro – e ao agradecimento pelas fartas colheitas do solo fértil do Brasil.  

A tradição junina, recheada de casos, costumes, personalidades, mistura de crenças, 
 

*http://lattes.cnpq.br/4218324590859769 
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superstições e simpatias se dá pela sincrética e miscigenada composição do povo brasileiro. 
Podemos sinalizar que ela é genuinamente brasileira, presente e representada em todos os cantos 
do país, apresentando em cada região suas particularidades, mas ainda assim mantendo um 
núcleo comum de elementos estruturantes, como por exemplo a narrativa do casamento na roça 
(RANGEL, 2008).  

O presente artigo é resultante da pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), no curso de Licenciatura em Dança da Escola de Belas Artes da Universidade Federal 
de Minas Gerais, realizada no ano de 2019. A trajetória metodológica iniciou-se com uma 
revisão bibliográfica para conhecer os principais aspectos da tradição da quadrilha junina, 
compreender as manifestações e formação cultural nacional. Posteriormente o trabalho do 
Núcleo Mineiro de Cultura Feijão Queimado foi acompanhado pela pesquisadora durante o 
período de março a junho daquele ano, por meio da presença nos ensaios que ocorrem duas 
vezes por semana, durante os fins de semana. Essa fase contou com a produção de alguns 
registros em vídeo e a realização de entrevistas semiestruturadas com membros da diretoria do 
grupo para compreender a história e trajetória pessoal de cada um deles e do grupo na tradição 
quadrilheira. Foram realizadas também entrevistas com demais integrantes do grupo que se 
envolvem dançando, por meio de um questionário para mapeamento do caráter popular da 
manifestação e o caráter particular do aprendizado em dança no grupo, posteriormente realizou-
se a análise qualitativa dos dados coletados. (GOMES, 2019) 

Em Belo Horizonte, capital mineira, para um determinado grupo de cidadãos, a 
expectativa dos festejos juninos começa muito antes do mês de junho chegar, pois há dezenas 
de grupos de quadrilha distribuídos por toda a cidade, que se dedicam praticamente o ano inteiro 
a se preparar para a temporada junina. Isso porque acontece anualmente na cidade, desde 1979, 
o Arraial de Belo Horizonte, evento que movimenta os grupos de quadrilha e gera grande 
expectativa nos integrantes devido ao concurso de quadrilhas.  

Essa festa tem suas origens no final da década de 1970, a partir de grupos de 
quadrilha junina que surgiam espontaneamente nos bairros da cidade, iniciando uma prática 
artística de muito sucesso: os concursos de Quadrilhas Juninas. Conta-nos Carlos Coelho, em 
entrevista1, que inicialmente, estes concursos aconteciam nas quermesses das igrejas católicas. 
Hoje, em Belo Horizonte, a festividade junina continua presente nas casas e quintais em geral, 
bem como em clubes, escolas, condomínios e empresas. O Arraial de Belô, como é 
popularmente conhecido, segue crescendo e se fortalecendo, criando um cenário de 
aprimoramento e reconhecimento da manifestação junina em toda a cidade.  

Um dos grupos de quadrilha mais tradicionais em Belo Horizonte é o Núcleo 
Mineiro de Cultura Feijão Queimado, objeto de pesquisa deste trabalho. Com trinta e nove anos 
de história quadrilheira, o grupo é hoje uma importante referência de dança e cultura tradicional 
no cenário junino da cidade. Sua relevância se dá pela constante atualização da tradição, a partir 
de inovações cênicas (coreografia, adereços, figurinos, alegorias e enredos) e, ao mesmo tempo, 
do cuidado com a história da quadrilha, seus costumes, passos típicos, significados e narrativas 
tradicionais, revelando-se, assim, um grupo de resistência. 

A partir da característica coletiva e social do Feijão Queimado, essa pesquisa 
buscou se debruçar sobre o trabalho realizado no grupo, percebendo as identificações dele e de 
seus membros com a história e formação das nossas culturas a partir das práticas dançadas e 

 
1 GOMES, Débora de Oliveira Rodrigues. O Conhecimento em Dança a partir da Quadrilha Junina do Núcleo 
Mineiro de Cultura Feijão Queimado. Monografia (Trabalho de conclusão de curso apresentado para graduação 
em Dança) Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.   
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das referências da festa junina. Nos fazeres atuais, os integrantes do grupo são contextualizados 
historicamente e em seus encontros, denominados ensaios, se relacionam, treinam a dança, 
aprendem novos códigos, descobrem possibilidades criativas de movimento corporal e 
constroem coletivamente novos passos de dança e coreografias. Tudo isso a partir da referência 
de passos tradicionais da quadrilha e da memória corporal dos dançarinos mais antigos, 
possibilitando formação humana, aprendizado em dança e fruição artística. 

Ao investigar a tradição junina, realizo um diálogo com Lúcia Helena Vitalli Rangel, 
que afirma a importante relevância que esse festejo tem em nossa sociedade enquanto tradição. 
Para a antropóloga, “as festas juninas, com maior ou menor destaque, ainda são realizadas em 
todas as regiões do Brasil e representam uma das manifestações culturais brasileiras mais 
expressivas.” (RANGEL, 2008, p.25). Observando esta manifestação cultural, dialogo também 
com o antropólogo, educador e folclorista Tião Rocha, que defende a cultura como elemento de 
formação humana e transformação da sociedade. Com base nesse olhar antropológico, busco 
falar da organização e existência do grupo Feijão Queimado em seus aspectos socioculturais, a 
partir de indicadores sociais que são apresentados por Rocha e, que quando articulados, se 
caracterizam também como indicadores culturais, conferindo à quadrilha o legítimo caráter de 
dança da tradição popular brasileira. 

Com o objetivo de reconhecer e apresentar os processos de construção do 
conhecimento em dança presentes na quadrilha junina, relaciono as proposições de corpos 
lúdicos, relacionais, críticos e cidadãos de Isabel Marques às práticas dos integrantes do grupo, 
pensadas nessa pesquisa como práticas que articulam tradição e aprendizagem de dança a partir 
da quadrilha. Por fim, para trazer um olhar específico aos movimentos dançados, que são 
ensinados e aprendidos na quadrilha, realizo a análise desses movimentos a partir de Lenira 
Rengel e Rudolf Von Laban. 

Assim, refletimos sobre o trabalho de criação e ensino de dança realizado pelo 
Grupo Feijão Queimado, relacionando-os com os conceitos trazidos pelos autores visitados e 
tecendo uma leitura crítica sobre as contribuições dadas pelo grupo para o conhecimento em 
dança. Tal leitura se faz a fim de levantar possibilidades educativas que considerem a quadrilha 
junina e sua potência transdisciplinar como prática do ensino de dança na escola, enriquecendo 
o modo como a escola de educação básica se apropria dessa manifestação dançada que já se 
encontra em seu contexto – observamos a marcante presença da festa junina na escola a partir 
de diversas referências de pesquisas que se debruçam sobre essa temática (GOMES, 2019).  

O presente trabalho se faz relevante a partir do momento em que foram identificadas, 
a partir da revisão bibliográfica com buscas nas plataformas Portal de Periódicos CAPES e 
Google Acadêmico, um grande número de pesquisas sobre essa temática majoritariamente nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País, havendo ainda poucas referências sobre o 
assunto no estado de Minas Gerais. E ainda, em tais referências observamos que as pesquisas 
costumam vir das áreas da Antropologia, da Educação Física, das Ciências Sociais, até da 
Filosofia, mas ainda tímidos estudos na área de Arte, mais especificamente de Dança. Tal fator 
potencializou o interesse da pesquisadora, que se identifica mineira, quadrilheira e estudiosa da 
linguagem artística Dança (GOMES,2019). 

Desse modo, a percepção acerca da potência educativa em dança a partir da 
quadrilha junina observada no Feijão Queimado abre espaço para pesquisas e reflexões sobre a 
história de tantos outros grupos de quadrilha em Belo Horizonte. Tal movimento se faz 
importante em uma cidade que, tendo essa rica tradição pulsante, merece reconhecer e criar 
novos caminhos educativos e cidadãos de preservação e valorização de sua cultura. 
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À guisa de conclusão, apresento uma reflexão quanto às possibilidades educativas 
do processo formativo em dança percebido no Grupo Feijão Queimado, que possam servir ao 
propósito educacional da escola básica, na perspectiva de apropriar-se da quadrilha junina 
enquanto linguagem artística e trabalhar as componentes curriculares da dança, possibilitando 
experimentações criativas aos alunos para além da simples caracterização ou representação das 
personagens juninas, ressaltando e valorizando também suas diversas possibilidades 
interdisciplinares, já presentes no contexto escolar, enquanto manifestação cultural da tradição 
popular brasileira. 
 
 
 1  O NÚCLEO MINEIRO DE CULTURA FEIJÃO QUEIMADO E SUA QUADRILHA 

ENQUANTO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA 
 
O Núcleo Mineiro de Cultura Feijão Queimado é um grupo de quadrilha que se 

apresenta há trinta e nove (39) anos em Belo Horizonte, partilhando seus fazeres tradicionais 
juninos com todos que assistem suas apresentações cênicas. Ele foi fundado em 5 de maio de 
1980, no bairro Urca, na ocasião de uma festa familiar, e hoje é o grupo mais premiado em 
Minas Gerais. O grupo, que funciona como uma entidade sem fins lucrativos, é reconhecido 
pelo pioneirismo em diversas inovações no universo cênico junino de Minas Gerais e por 
apresentar uma quadrilha junina tipicamente mineira. 

O responsável por narrar as movimentações do grupo, tanto em cena quanto nas 
práticas diárias, é o marcador Carlos Coelho, conhecido no movimento junino como Carlinhos. 
O artista nos conta que o grupo se deparou em sua formação com uma grande quantidade de 
pessoas da comunidade interessadas em dançar quadrilha, necessitando passar o local de ensaio 
de um pequeno cômodo para o espaço público da Rua Ipanema, em frente ao número 301, no 
bairro Urca, onde reside Lúcia Coelho, irmã de Carlinhos e fundadora do Grupo Feijão 
Queimado. Nesta época, a estrutura da rua era precária: além da rua não ser asfaltada, não havia 
água, nem tratamento sanitário de esgotos e as pessoas ensaiavam em meio à poeira. Ainda 
assim, o núcleo acolheu, em seu segundo ano de existência, quase quarenta pares de pessoas da 
comunidade que tinham vontade de dançar e que se encontravam ali, revelando, assim, a potente 
relação social e comunitária que surgia com a manifestação junina. 

 
 1.1  As práticas do grupo Feijão Queimado e sua relação com a tradição 

 
Tião Rocha esclarece que a forma organizacional observada nas sociedades é 

representada por vários aspectos e organizados em sete indicadores sociais2 que, “quando 
interagem entre si, constroem a cultura do grupo humano que aí vive” (ROCHA, 2001). Com 
base nestes indicadores, percebemos a quadrilha junina como uma cultura que apresenta uma 
organização que permanece viva de formas diversas e que se mantém através de ritos, costumes 
e inovações, gerando e transmitindo saberes específicos, vividos em comunidade. 

Quando nos referimos a uma comunidade, dizemos de grupos sociais que se 
entrelaçam como famílias, amigos e trabalhadores, ou seja, moradores de um mesmo bairro que 
se organizam para festejar e dançar juntos. Esse cenário é passível de ser observado não apenas 

 
2 Os sete indicadores sociais elencados por Tião Rocha em seu artigo “Cultura: matéria prima de Educação e de 
Desenvolvimento” são: 1- as formas organizativas; 2- as formas do fazer; 3- os sistemas de decisão; 4- as 
relações de produção; 5- o meio ambiente; 6- a memória; 7- a visão de mundo. (Rocha, 2001). 
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no grupo Feijão Queimado, mas também em muitos grupos de quadrilha da capital e região 
metropolitana. Identificamos neste aspecto bairrista – que agrega pessoas ao grupo de dança 
através de sua proximidade física e da vontade de dançar – o primeiro dos sete indicadores 
sociais apresentados por Tião Rocha, a saber: 

 
1) as formas organizativas (são os laços de parentesco, as diversas instituições 
permanentes, temporárias ou ocasionais de convivência, os grupos de 
interesse, o compadrio, as turmas etc.). Neste rol podemos listar uma 
infinidade delas: a família, a vizinhança, os amigos, a turma do chope, o grupo 
de oração, os companheiros de futebol, o pessoal do pagode, as comadres da 
esquina, os meninos da pelada, os jogadores de truco, as meninas das 
brincadeiras de boneca etc. Este indicador tem sido um importante 
instrumento de observação e pesquisa dos processos e ritmos de 
desenvolvimento sustentado, local ou regional; Ele é uma peça fundamental 
na construção do moderno conceito de “capital social1”(ROCHA, 2001, p. 4). 

 
Nesse sentido, este primeiro indicador social nos revela como os grupos de 

quadrilha podem influenciar na formação identitária desses belo horizontinos. A partir do 
pertencimento ao grupo, o indivíduo se identifica como quadrilheiro, uma qualidade específica 
dentre os demais cidadãos do município, que confere a esse indivíduo um status de dançarino, 
artista popular, agente da cultura local, dentre outros. 

A princípio, a quadrilha dançada pelo grupo trazia um padrão caricatural do homem 
do campo que ainda hoje está presente em muitas festas juninas realizadas em comunidades 
religiosas, escolas infantis, clubes e outros. Carlinhos nos explica que, a partir das experiências 
possibilitadas pela dança, o grupo pôde despertar para refletir criticamente sobre o domínio de 
informações e histórias que possuíam acerca da quadrilha e buscar, por meio de pesquisas, a 
compreensão da tradição junina em toda sua complexidade.  

Nesse contexto de busca, a cada nova apresentação, o grupo passou a investir em 
figurinos condizentes com a festa do casamento –  as damas com vestidos de renda, babados e 
cores chamativas, acessórios nos cabelos e maquiagem, os cavalheiros com ternos e chapéus 
alinhados, tudo de acordo com uma produção de quem vai a uma festa de casamento na roça, e 
não como quem está trabalhando na lavoura. Além do cuidado nos figurinos, iniciou também 
uma busca por coreografias que obedecessem aos padrões tradicionais da dança circular 
camponesa, contendo também a métrica e rigor dos salões aristocratas onde se originou a 
quadrilha, e, ainda, com as influências da atualidade, inovando ao adaptar os movimentos e 
desenhos coreográficos, trazendo alegorias e novos acessórios cênicos. A mistura dessas 
inovações com todos os ritmos, passos, hábitos e representatividades da tradição junina 
passaram a compor o estilo do Feijão Queimado de dançar quadrilha.  

Na manutenção desta forma de se apresentar, o grupo ficou conhecido no cenário 
junino de Belo Horizonte como inovador, pois trouxe novas características para a manifestação 
que já existia. O modo de fazer quadrilha, que se tornou marca do grupo, abre caminhos para o 
trabalho sobre a tradição, que é viva e sempre se atualiza (ROCHA,1996), em seu fazer cultural.  

É a partir dessa articulação que identificamos, nessa característica da manifestação 
vivida pelo Feijão Queimado, o segundo indicador social de Rocha: 

 
2) as formas do fazer (são todas as respostas e soluções dos homens dadas às 
múltiplas necessidades humanas.)  Uma resposta bem-sucedida a uma 
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necessidade de qualquer natureza (material, espiritual ou social) significa 
incorporação de um resultado. Todas as vezes que a mesma necessidade surgir, 
utiliza-se a mesma resposta. Foi assim que surgiu o “uso”. O uso de caráter 
pessoal passa a ser um “hábito” ao tornar-se público e de domínio de um grupo 
maior. A prática de um hábito permanentemente por uma coletividade cria o 
“costume”, uma das marcas identificadoras de um grupo. A permanência deste 
costume através dos tempos, passando de pai para filho e de filho para neto, 
cria a “tradição”, elemento identificador e marca registrada do fazer e do saber 
fazer de uma comunidade ou de um povo determinado (ROCHA, 2001, p.6). 

 
 Este processo da tradição “constitui a base angular da produção e a constituição do 

conhecimento” (ROCHA, 2001) de cunho científico, tecnológico ou artístico. 
Existem, atualmente, mais de sessenta grupos de quadrilha na capital e região 

metropolitana3, grupos que, assim como o Feijão Queimado, se organizam na comunidade, 
encontrando formas coletivas de se aparelhar espacialmente, financeiramente e artisticamente. 
Nesta manifestação na qual estão presentes crenças religiosas, saber dançado e caracterização, 
informações ricas acerca de nossa história vêm intrínsecas e concomitantemente ao universo de 
fantasia e festa.  

A educadora e autora Isabel Marques, ao cunhar os termos “corpos lúdicos”, 
“corpos relacionais”, “corpos críticos” e “corpos cidadãos”, apresenta em sua reflexão noções 
importantes para uma leitura crítica da prática da dança da Quadrilha Junina no grupo Feijão 
Queimado. Em linhas gerais, essas noções proporcionam um entendimento do ensino de dança 
como espaço para se pensar, seja pela via da ludicidade, seja pela relação com o outro e com o 
espaço em que se vive e atua, como lugar de reconhecimento e reinvenção de modos de vida 
por meio de um fazer crítico.  

Durante a festa junina, o modo de se estar em sociedade é representado por meio da 
celebração dos santos juninos, pela fartura dos alimentos que a terra nos dá e também pelas 
brincadeiras, música alta e agitada que invade os ouvidos e o corpo, entre outros aspectos que 
instigam os participantes a acessarem o que podemos chamar de estado festivo. Tal estado 
encontrado nas festividades populares também pode ser reconhecido através do termo “corpos 
lúdicos” (MARQUES, 2011, p.34), por passarem pela experiência em dança a partir da 
“situação educacional lúdica” que propicia aos indivíduos criarem vínculos com os outros e 
com mundo enquanto aprendem a dançar brincando. Segundo Marques, uma das formas de 
contribuir para a educação de corpos sociais cidadãos seria criar situações em que os corpos 
possam brincar e, assim, criar vínculos.  

 
A ludicidade da arte a que me refiro aqui certamente não está ligada ao senso 
comum que acredita ser o lúdico uma ‘brincadeira simplória de criança’ A 
situação educacional lúdica está relacionada à criação e à transformação, 
brincar é criar vínculos, ‘a brincadeira abre a possibilidade de criar outro 
mundo e outro jeito de ser e de viver’ (FORTUNA, 2006, p. 3, citado por 
MARQUES, 2010, p.34). Brincar possibilita estabelecer relações: e as 
relações são sempre transformadoras” (FREIRE, 1982 citado por MARQUES, 
2010, p.34). 
 

Para além disso, está presente no fazer artístico do grupo a potência educacional da 

 
3 União Junina Mineira. http://uniaojunina.blogspot.com/p/historico.html 
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dança cênica apresentada por Marques, que para nós se relaciona com as criações e 
composições coreográficas, com os passos tradicionais (carrossel, túnel, caracol, voa andorinha 
etc.) representativos de personagens e vivências do campo, na expressividade e energia 
assumidas pelos dançarinos durante a execução da coreografia, principalmente nos momentos 
das apresentações, quando em cena, criam conexões com o público, e ainda, nos momentos dos 
ensaios, quando estão se empenhando a desenvolver as habilidades dramatúrgicas, corporais, 
expressivas e outras que sejam importantes para se atingir o objetivo de uma boa apresentação 
cênica.  

 
Mesmo “chovendo no molhado”, reafirmo neste artigo o papel educacional 
(não pedagógico) da dança cênica, ou seja, retomo a premissa de que a arte, 
em suas mais diversas manifestações, educa (vide MARQUES, 2010b etc.), 
tendo com isso valor sociopolítico-cultural inestimável (vide MARQUES; 
BRAZIL, 2011). A consciência sociopolítica de muitos artistas 
contemporâneos, que se reflete na consciência da relação artista-público (e a 
preocupação com esta relação), é em si um ato político e, portanto, 
educacional. Como sempre afirmou Paulo Freire, a educação é em si um ato 
político. Portanto, a arte compromissada com as relações entre 
artista/produção/público é também um ato educacional, uma vez que é político, 
mas não necessariamente pedagógico (MARQUES, 2014, p. 232). 

 
Acreditamos que, ao viver a situação educacional lúdica da quadrilha, o corpo se 

disponibiliza pela dança a encontrar e se comunicar com outras pessoas para além do momento 
da dança. O que se percebe é que, ao dançar e trabalhar em conjunto, no Grupo Feijão Queimado, 
pessoas com diferentes conhecimentos brincam e criam vínculos entre si (inseridos na vivência 
da dança) e entre a comunidade (através de sua presença e atuação no bairro, nas apresentações, 
festas e no contato com o público enquanto dança). Desse modo, defendemos que o grupo 
constituiu suas relações entre corpos da forma como Isabel Marques (2010) entende os “corpos 
relacionais”. 

 
Corpos que, dançando, criam vínculos, tornam-se corpos relacionais, corpos 
(portanto pessoas) que sabem, querem e prezam a comunicação, o olhar, a 
consideração e o diálogo com o outro. [...]. As redes de relações que podemos 
propor entre os conteúdos específicos da dança, entre as teorias e práticas, 
entre pessoas e sociedade também propõem aos corpos dançantes outras 
possibilidades de diálogo com o mundo” (MARQUES, 2010, p.34). 

 
 

 1.2  Caminhos de organização e conquistas quadrilheiras 
 
As pessoas e suas formas de organizar o grupo, ensinar os movimentos das danças 

e fazer escolhas narrativas e estéticas foram definidoras para o caminho trilhado pelo grupo, 
com muitas conquistas e reconhecimento nos eventos juninos dos quais participa. Esta 
organização também se relaciona ao que Tião Rocha (2001) apresenta como seu terceiro 
indicador social: 

 
3) os sistemas de decisão (refere-se ao político, a autoridade, a liderança, os 
poderes de decisão – macro e micro – institucionais e não institucionalizados 
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etc.). Em todo grupo social, os sistemas de decisão aparecem ostensiva (como 
no caso das lideranças políticas, jurídicas, militares etc) ou subliminarmente, 
como por exemplo no ambiente familiar, onde parece que pai e mãe têm 
poderes de decisão específicos, como se fosse da natureza do ser pai ou do ser 
mãe estes poderes. Por outro lado, se observamos uma roda de garotos 
brincando, ali também se exercem em vários momentos distintas formas e 
sistemas de decisão, desde o democrático ao mais autoritário” (ROCHA, 2001, 
p. 7). 

 
No grupo Feijão Queimado, estes sistemas de decisão, que primeiramente eram 

instaurados pela família, se mantêm no sentido hierárquico na nomenclatura das funções da 
equipe de diretoria do grupo, mas a cada ano se relaciona mais com encaminhamentos vindos 
de práticas coletivas, agregando outras pessoas que somam ao grupo diversos conhecimentos.  

A rede de pessoas do grupo (dançarinos mais a equipe de apoio) assegura o aspecto 
“familiar” desta manifestação popular e garante a chegada da dança em seu destino, o público 
junino. Este aspecto coletivo e relacional do grupo nos atenta para o fato de que esses “corpos 
relacionais” se constituem também em esferas de organização fora da manifestação cênica, mas 
que a sustenta e a engendra enquanto realidade vivida. Tais corpos relacionais também 
compõem, como vimos com Rocha, sistemas de decisão que podem se revelar de forma 
horizontal ou autoritária. São esses corpos relacionais que geram uma forma de viver e partilhar 
dança que não se encontra alijada do viver em comunidade e de um olhar sobre o próprio fazer 
a partir dessa herança partilhada e reinventada. Tais formas de organização, decorrentes dessas 
decisões partilhadas, acabam por gerar o que Rocha apresenta como seu quarto indicador social.  

 
4) as relações de produção (o econômico, o trabalho, a sobrevivência etc.) este 
indicador refere-se às forças produtivas – quem produz o que e para quem – 
existentes dentro de um grupo social. Podemos observar este indicador nas 
formas convencionais de relações de produção e de trabalho, assalariadas ou 
formais, assim como em todas as esferas da rede produtiva e reprodutiva de 
bens e serviços, remunerados ou não (ROCHA, 2001, p.7). 

 
A partir deste encontro de saberes presente no grupo Feijão Queimado, que se dá 

por meio da prática de dança, os corpos constroem relações identitárias a partir da junção de 
diferentes saberes e escolhas cada vez mais coletivas, “prezam a comunicação, o olhar, a 
consideração e o diálogo com o outro” (MARQUES, 2010, p.34). Para os integrantes mais 
antigos, a contextualização acerca da história da quadrilha e do grupo é parte importante para 
se harmonizar as ideias de inovação trazidas pelos novos integrantes do grupo. Esta forma de 
fazer dança coletivamente, ao receber observações, ideias e críticas de diferentes pessoas do 
grupo, mantém a produção diversa, além de apurar o pensamento crítico, nos apresentando que 
estes corpos relacionais se configuram neste grupo também como “corpos críticos”. 

 
A postura crítica, ao contrário do que se imagina, não é uma concha teórica, 
isolada e impermeável impedindo envolvimento e desenvolvimento das 
relações. A postura crítica constrói-se justamente pelo envolvimento e pelo 
desenvolvimento consciente do universo das relações. Paulo Freire (1982) já 
colocava que a crítica é uma atitude, um posicionamento, um tipo de 
consciência oposto à consciência ingênua (MARQUES, 2010, p.34). 
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Em seu percurso histórico, a forma que o grupo Feijão Queimado encontrou de 
engajar a postura crítica em relação às danças juninas e aos vínculos firmados pelo grupo entre 
dança, corpo e sociedade, foi pesquisando mais acerca do povo do campo e assumindo um novo 
visual estético na forma de representá-lo, buscando não se deixar levar pela compreensão 
superficial, universalizante e degradante acerca do saber destes povos rurais e de sua 
organização de vida.  

Os ensaios são os principais momentos do fazer geral do grupo e estes são 
realizados em espaços da comunidade, por vezes acontecem em escolas, galpões, creches, 
espaços cedidos por igrejas, centros culturais e até mesmo nas ruas da vizinhança. Este 
acolhimento do povo que reside nos bairros onde existem quadrilhas geram uma convivência 
que traz transformação e um elo entre a comunidade e a manifestação, garantindo que ela se 
mantenha e se multiplique, com o que cada morador traz em sua história de vida e de família 
para somar. Esse aspecto do ambiente onde acontecem as manifestações populares, é 
identificado por Rocha (2001), como mais um de seus indicadores sociais: 

 
5) O meio ambiente (trata-se do contexto, do entorno, do ecológico etc.) O 
homem é produtor e produto, processo e resultado do meio onde vive. O clima 
e a altitude, a floresta e o mar, o rio e o cerrado, a seca e a poluição, o trânsito 
engarrafado e o fim de tarde na praia, são como molduras que incluem e 
influenciam as relações humanas em ritmo, intensidade e formas 
comportamentais. Considerar o meio ambiente como um indicador social, 
significa compreendê-lo além de sua face meramente física e natural, mas 
como um elemento substantivo na constituição das relações e processos 
humanos que serão o pano de fundo sobre o qual se construirá o desenho 
cultural de uma comunidade (ROCHA, 2001, P.8). 

 
O espaço de aprendizado prático, ancorado na tradição da quadrilha junina que se 

mantém pela transmissão oral de conhecimentos dos integrantes mais velhos para os integrantes 
mais novos do grupo Feijão Queimado, nos aproxima do sexto indicador social, a saber: 

 
6) a memória (é o passado, a origem, o anterior etc.) Todo grupo social tem 
uma resposta para explicar o “de onde viemos”. Todos nós recebemos ao 
nascer uma carga de informações sobre o nosso passado recente e/ou remoto, 
guardado pela história ou conservado pelo inconsciente coletivo ou pela 
tradição. Essa carga nós a transportamos conosco, durante toda nossa vida. E 
ela vai sendo acrescida constantemente de mais informações, ideias, sonhos, 
lembranças, saudades, desejos, “coisas e cousas”. A memória de um grupo 
social se expressa através de seus rituais da ordem e da desordem, sacros e 
profanos, todos eles elementos simbólicos mantenedores e perpetuadores dos 
vínculos e das matrizes geradoras desta comunidade (ROCHA, 2001, p.8). 

 
Percebemos que o fazer implicado na tradição demanda continuamente um trabalho 

sobre a herança e sobre a memória. É fundamental para contextualizarmos o fazer em torno da 
tradição, a questão “de onde viemos” como aspecto importante da memória, porque delimita 
uma tentativa de construir um ponto de origem a partir de qual uma formação identitária se 
torna possível (Rocha 2001). A memória toma forma e se atualiza no âmbito do grupo Feijão 
Queimado na prática dos movimentos, e também sobre as formas comunitárias de se organizar 
ao longo do tempo, e ainda, motiva e direciona os integrantes a seguir trabalhando e ensaiando 
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para a manutenção da manifestação e sua atualização.  
 

 1.3  Arraial de Belô: motor de sonhos e a conquista do dançarino matuto 
 
Vários dançarinos nos contam, em seus depoimentos4, sobre o encanto gerado pelo 

momento do Arraial de Belô, para muitos deles, o grande objetivo da dedicação é encontrado 
ali, ao ser iluminado pelos holofotes do grande concurso. As quadrilheiras e quadrilheiros do 
grupo Feijão Queimado descrevem o momento do concurso como “mágico, encantador” ou até 
mesmo, com frequência, “a melhor experiência da minha vida”. Consideramos importante 
perceber tais fatores da vivência cênica como estimuladores do processo de aprendizado em 
dança, visto que os dançarinos buscam aprimorar seus conhecimentos de movimento, durante 
os ensaios para realizarem uma bonita apresentação.  

Ao presenciar reuniões em que se compartilhava a temática da coreografia para o 
concurso do Arraial de Belô do ano corrente, percebemos a articulação artística entre dois 
momentos avaliados pelo grupo anualmente: o presente e o futuro. Nas falas dos integrantes da 
equipe de direção, observamos uma busca pelo equilíbrio entre o tradicional e a inovação, para 
manter viva a manifestação construída a muitas mãos. A forma como o grupo se organiza, a 
partir da avaliação acerca do momento vivido pelo mundo e a localização do grupo dentro desta 
existência, nos traz percepções que relacionam o grupo Feijão Queimado ao sétimo e último 
indicador social de Tião Rocha (2001):  

 
7) a visão de mundo (é o religioso, o filosófico, o depois, o futuro, o sonho 
etc.) Não há pessoa (ou povo) que não pense no amanhã ou que não imagine 
o “para onde vamos”. Nem que seja para afirmar “vamos prá lugar nenhum”. 
É movido pela ideia do porvir que o homem investe seu tempo e suas energias 
para apreender, dominar, transformar e se apropriar do mundo à sua volta. 
Nem que muitas vezes ele o estrague e o piore (ROCHA, 2001, p.8). 
 

Entendemos que os sete indicadores socias de Rocha, estão presentes e articulam-
se entre si no Grupo Feijão Queimado, o que os tornam indicadores culturais, conferindo ao 
grupo de quadrilha o legítimo caráter de dança da tradição popular brasileira. Da mesma forma, 
se faz presente, a relação dos “quatro corpos” trazidos por Isabel Marques (2010), enquanto 
corpos que são afetados pela dança e reverberam transformações em seu cotidiano. Articulando 
os indicadores de Rocha com os corpos de Marques, acreditamos que, os grupos de quadrilha 
junina, a exemplo do Feijão Queimado, podem ser considerados potentes fontes de inspiração 
e pesquisa para se trabalhar os componentes curriculares da linguagem artística dança no 
contexto escolar, e de outras áreas do conhecimento de forma interdisciplinar. 
 
 
 2  O CONHECIMENTO EM DANÇA E POSSÍVEIS APLICAÇÕES DE 

COMPONENTES CURRICULARES DA DANÇA 
 

A dança da quadrilha empreendida pelo grupo Feijão Queimado atenta, a todo o 
 

4 GOMES, Débora de Oliveira Rodrigues. O Conhecimento em Dança a partir da Quadrilha Junina do Núcleo 
Mineiro de Cultura Feijão Queimado. Monografia (Trabalho de conclusão de curso apresentado para graduação 
em Dança) Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.   
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momento, para o estudo do movimento, amparado por posicionamentos com desenhos 
geométricos que mudam rapidamente através do trânsito de pares pelo espaço, movimentações 
coletivas que exercitam o domínio sobre o peso do próprio corpo e a conexão, contato e cuidado 
com outros corpos, movimentações que utilizam diferentes níveis no espaço5 e diferentes níveis 
de esforço6, controle e sustentação. 

Os detalhes realizados em cada movimento, presentes nos fatores expressivos ou de 
esforço, são transmitidos no momento do ensaio através da didática escolhida pelo coreógrafo, 
que muitas vezes altera a referência espacial, rítmica e de intenção, na busca de atender as 
diferentes preparações e bagagens de movimento trazidas pelos integrantes. Visto que no grupo 
existem pessoas de diferentes profissões, idades e vivências em arte, Rafael (coreógrafo) nos 
conta que busca adequar a explicação ao momento de aprendizado do grupo em suas 
particularidades, gerando disponibilidade e flexibilidade para atingir o entendimento de cada 
dançarino, que irá, através do seu empenho, acessar as movimentações com mais facilidade 
através da prática semanal. 

A movimentação percebida no caminhar da quadrilha é realizada comumente 
através da passada binária dos dançarinos. Nela, o corpo busca resistir à gravidade ainda que 
traga nuances de leveza, firmeza ou demais intenções buscadas na interpretação do grupo em 
suas temáticas, homenagens e histórias por estes corpos contadas. 

Cada movimentação realizada se afastando do par ou se aproximando de novas 
pessoas é feita pelos dançarinos com cumprimentos de sorriso, olhares e conexões que nos 
mostram estarem dançando juntos. Essa socialização compõe o aspecto relacional (MARQUES, 
2007) presente nos corpos. Ao som de “Sangê” (comando dado para seguir) os pares se guiam 
para seus caminhos, sempre demonstrando alegria e empolgação, atitudes internas que definem 
as qualidades de movimento do grupo. No dicionário Laban encontramos a definição para esta 
subjetividade como “a intenção de quem se move em relação ao espaço, tempo, peso e fluxo, 
criando ritmo e nuances” (LABAN, 1971,1978, 1998 citado por RENGEL, 2001, p. 33). Ou 
ainda "Atitude interna ou atitude refere-se à qualidade subjetiva do movimento" (SERRA, 1993 
citado por RENGEL, 2001, p.33).  

Por vezes as movimentações do grupo se articulam tal como um grande corpo único, 
encadeando movimentações a partir de diferentes direções, intenções e qualidades de 
movimento, tal como na “grande roda”, com seus desdobramentos tradicionais, ou ainda no 
“túnel”, com suas diferentes maneiras de ser realizado. O “carrossel”, “cestinho de flor”, a 
“sequência da fogueira” são mais alguns exemplos dessas ações que acabam por construir esse 
corpo único próximo à noção trazida por Laban de dança coral, por sua relação inclusive com 
a tradição. 

Os principais aspectos estruturantes do movimento dançado da quadrilha junina e 
as possibilidades educativas do processo formativo em dança presentes no conteúdo corporal 
trabalhado pelo grupo Feijão Queimado abrem espaço para percebermos que o estudo da 
quadrilha junina enquanto linguagem artística pode proporcionar conhecimentos próprios da 
linguagem dança, para além do reconhecimento e a valorização da tradição junina enquanto 

 
5 “Nível é a relação de posição espacial que ocorre em duas instâncias: de uma parte do corpo em relação a 
articulação na qual ocorre o movimento. Por exemplo, um braço pode estar alto, médio ou baixo, em relação a 
articulação do ombro; do corpo como todo em relação a um objeto, outro(s) corpo(s) ou ao espaço geral. Por 
exemplo, o corpo do agente está baixo em relação a uma cadeira ou outro agente (Rengel, 2001, p.101). 
6 Como nos apresenta Lenira Rengel em Dicionário Laban (2001): "Qualidade do esforço e o componente primário 
da dinâmica de movimento, a qual tem elementos polares em tempo (sustentado - súbito), em espaço (direto - 
flexível), em peso (leve - firme) e em fluência (livre - imitada)" (LABAN, 1971 citado por RENGEL, 2001, p.110) 
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identidade cultural, que já se faz presente no contexto escola. 
 

2.1 Possíveis aplicações de componentes curriculares da unidade temática dança 
 
Como unidade temática do componente curricular Arte, a dança muitas vezes 

aparece pela primeira vez no contexto escolar no período junino. A centralidade da dança da 
quadrilha no ambiente da festa junina propicia que educadoras(es), a exemplo do que faz o 
grupo Feijão Queimado, utilizem cada um dos acontecimentos envolvidos nos movimentos da 
dança (carrossel, caracol, serrote, túnel, cestinho de flor etc.) como um vasto campo de pesquisa, 
investigação e conhecimento acerca de seres da natureza, de formas de organização logística 
dos povos, como relações geográficas entre o homem e a natureza ou meios de transporte pelo 
ambiente rural.    Inserem-se nesse quadro também as formas de relação social existentes nas 
construções destes povos bem como as relações afetivas desenvolvidas em movimentações em 
dupla ou em grupo. 

Outro campo da tradição junina com vasto conteúdo a ser explorado na quadrilha é 
a história da dança, que no sentido junino das manifestações populares abarca muitos detalhes 
acerca do trânsito das manifestações dançadas através dos países (Brasil - países africanos - 
Portugal - Inglaterra - França) e seus desenvolvimentos (de movimento, ritmo, caracterização, 
discurso e reflexão acerca de expressividade).  

Mais uma possibilidade de contribuições para o aprendizado em dança no ambiente 
escolar, a partir das quadrilhas, é a potência narrativa e criativa presente na dramaturgia junina, 
que pode estimular a experimentação e criação de movimento, além de contribuir para a 
apreciação e compreensão estética, a partir da experiência corporal enquanto expressão artística 
para além da percepção cultural que já costuma ser trabalhada na realização do evento festivo. 

As movimentações dançadas na quadrilha, relacionadas com a contextualização e a 
fruição gerada pela vivência festiva nos corpos, permite que todos dancem e se observem 
dançando, se identificando com a brincadeira e gerando reconhecimento de si mesmos dentro 
da manifestação. Esses aspectos da experiência em dança podem aproximar muitos alunos de 
processos identitários – podendo descobrir suas raízes relacionadas aos povos formadores das 
tradições juninas, coadunados com a reflexão sobre seus corpos e espaços de dança como 
experiência crítica e compartilhada na dança da quadrilha. O que torna a festa junina, a nosso 
ver, representante potente para o trabalho de dança que abarca conteúdo interdisciplinar. 

Todos esses aspectos da quadrilha, apresentados aqui como possíveis aplicações dos 
componentes curriculares, foram observados nas práticas do Grupo Feijão Queimado e 
contemplam os objetivos educativos propostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
abarcando as dimensões da criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão (BRASIL, 
2018). Podemos perceber que as habilidades e competências específicas colocadas no 
documento podem ser trabalhadas a partir de dinâmicas inspiradas no fazer do Feijão Queimado, 
promovendo assim, “o entrelaçamento de culturas e saberes, possibilitando aos estudantes o 
acesso e a interação” (BRASIL,2018, p.483) com essa manifestação cultural popular presente 
em sua comunidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acreditamos que a quadrilha é uma manifestação cultural e artística que traz ricas 
contribuições acerca de percepção e consciência corporal, coletividade, história e outros saberes. 
Seu ensino torna-se potente na perspectiva transdisciplinar, haja vista a presença marcante da 
festa junina nas escolas. Percebemos ao longo da pesquisa todas as dimensões que esse saber 
tradicional possibilita – o lúdico, relacional, crítico, cidadão, criativo, cênico, expressivo e 
sensível – em seu caráter de festa que inclui a diversidade de conhecimentos. Assim, a quadrilha 
presente na Festa Junina, pode ser uma ferramenta para o melhor entendimento sobre aspectos 
culturais no processo de aprendizado de dança no Brasil no contexto da Educação Básica 
(RANGEL, 2008). 

Nessa perspectiva, identificamos que os aspectos gerais do fazer dançado e diário 
do grupo Feijão Queimado (cuja prática se enquadra como manifestação cultural da tradição 
popular) se articulam com a noção de cultura como mobilizadora de saberes e possibilidade de 
“matéria prima para a educação” (ROCHA, 2001), tendo em sua estrutura corpos que não só 
constroem, aprendem e partilham conhecimento dançado, como transformam o mundo em que 
vivem através dos benefícios e inquietações que a dança os traz. 

O fazer artístico que está engajado com as inovações do universo junino, através 
das formas cênicas que expressam vida, pulsões e ideologias nas quais acredita, traz também o 
cuidado de cada integrante com a manutenção e perpetuação desta manifestação dançada que, 
por ser tradicional, preserva questões narrativas, de movimento e representativas. Sabemos que 
esses saberes tradicionais mobilizam lugares de fala e representação relacionadas aos hábitos, 
costumes de um povo que constroem, por sua vez, espaços identitários de construção de si e do 
mundo.  

Conseguimos observar, a partir dos corpos relacionais e sua relação com a formação 
humana, uma estrutura de aprendizado no grupo Feijão Queimado que se constitui em 
articulação com a ideia de “corpos cidadãos” defendida por Marques no processo formativo em 
dança. A Ludicidade vivida na festa e na dança da quadrilha improvisada gera relações 
interpessoais de troca, confiança e conexão com o outro. A partir desta relação com o mundo, 
em presença e entrega, desperta-se em todos integrantes as inquietações que desenvolveram o 
senso crítico no universo quadrilheiro da dança.  Esse senso crítico instiga os corpos a mudarem 
o seu redor e seus cotidianos, em busca de realidades nas quais o respeito, o crescimento e a 
partilha sejam reais, começando a partir de quem está próximo de si, gerando prática da 
alteridade e lidando na convivência com a diferença a partir da dança. 

Este processo formativo comunitário, com foco na formação humana, vivenciado 
no Feijão Queimado, abre espaço para refletirmos sobre como levar para as escolas uma 
abordagem artística da dança, propondo aos alunos uma experiência transformadora por meio 
do fato cultural da quadrilha, que extrapole a mera representação caricatural do homem do 
campo. Desse modo surgem algumas questões: Os professores responsáveis por conduzir a 
preparação desta festa aproveitam todas essas dimensões dançadas? Como, numa experiência 
transdisciplinar, poderíamos oportunizar aos alunos e aos professores uma vivência educativa 
com esses grupos de quadrilha espalhados pela cidade? Que projetos poderiam ser 
desenvolvidos para unir conhecimento científico e não formal no contexto escolar?  

Questões essas, que podem se desdobrar em outras pesquisas. Até aqui, acreditamos 
que incentivar o estudo de forma crítica desses saberes tradicionais, inspirados nos fazeres 
populares desses grupos de quadrilha, a exemplo do Feijão Queimado, pode contribuir para 
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instigar a construção de conhecimento dos alunos (e também dos educadores) acerca não só do 
movimento corporal, como também de conhecimentos interdisciplinares relacionados às 
relações humanas, cultura, tradição, território, história e, principalmente, dança enquanto 
linguagem artística. Isso porque compreendemos que “a sensibilidade, a intuição, o pensamento, 
as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de 
aprendizagem em Arte.” (BRASIL, 2018, p.193) 
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RESUMO: A Dança é um conteúdo da cultura corporal do movimento, produzida histórica e 
socialmente no decorrer das civilizações e, portanto, precisa ter um espaço e um sentido no e 
para o âmbito escolar (BRASIL, 1996). Entretanto, o que foi observado nas experiências de 
estágio supervisionado e discutido nas aulas da disciplina de Dança e Expressão Corporal 
durante a formação superior foi justamente o contrário: não se trata de um conteúdo 
democratizado nas aulas de Educação Física. Nesse sentido, o presente trabalho se propôs a 
discutir a inserção da Dança como conteúdo das aulas de educação física a fim de refletir se e 
em que medida ocorre essa inclusão. Trabalha metodologicamente com a pesquisa quali-
quantitativa do tipo descritiva, caracterizando-se como um estudo de campo e tendo como 
público alvo professores de Educação Física das escolas de ensino médio regular da cidade de 
Serra/ES. A materialização da pesquisa se deu com a aplicação de um questionário para o 
professor participante, contendo questões sobre o perfil profissional e acadêmico. Os dados 
apresentados nos permitem afirmar que a Dança está sendo omitida enquanto conteúdo da 
Educação Física escolar, sendo excluída por parte de alguns professores e minimamente 
aproveitada por outros. Foi possível inferir nas análises os motivos pelos quais a prática está 
relegada: rejeição por parte dos alunos, falta de interesse, exclusão do conteúdo por fins 
religiosos do professor, limitações impostas pelos pais dos alunos, falta de afinidade e 
insegurança para o ensino da Dança. 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Educação Física. Escola.  
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ABSTRACT: The Dance is a content of the body culture of movement, produced historically 
and socially not in accordance with civilizations and, therefore, it requires a space and a 
meaning not for the school environment (BRASIL, 1996). In the meantime, what was 
observed in the experiences of supervised and discussed training in the discipline classes of 
“Dança e Expressão Corporal during higher education was just or to the contrary: it is not a 
question of a democratized content in Physical Education classrooms. In this sense, this work 
is intended to discuss the insertion of Dance as the content of physical education classrooms 
in order to reflect on the extent or extent of this inclusion. It works methodologically with a 
qualitative-quantitative research of a descriptive type, characterizing itself as a field study and 
having as a public the Physical Education teachers of regular teaching schools in the city of 
Serra / ES. The materialization of the research is due to the application of a questionnaire for 
the participating professor, containing questions about the professional and academic profile. 
The data presented allow us to affirm that Dance is being omitted in the content of Physical 
Education in school, being excluded by some teachers and minimally used by others. It is 
possible to infer the analysis of the reasons why the practice is relegated: rejection by two 
students, lack of interest, exclusion of the content for religious purposes of the teacher, 
limitations imposed by the country of two students, lack of affinity and insecurity for the 
dance or teaching. 
KEYWORDS: Dance. Physical Education. School. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A Dança é um conteúdo da cultura corporal do movimento, produzida histórica e 

socialmente no decorrer das civilizações e, portanto, precisa ter um espaço e um sentido no e 
para o âmbito escolar (BRASIL, 1996). Entretanto, o que foi observado nas experiências de 
estágio supervisionado e discutido nas aulas da disciplina de Dança e Expressão Corporal 
durante a formação superior foi justamente o contrário: não se trata de um conteúdo 
democratizado nas aulas de educação física.  

Diante desta problemática, formou-se o grupo de iniciação científica com a 
intenção de prosseguir com o estudo desta temática na tentativa de entender o cenário atual e 
buscar novas práticas e iniciativas de transformação desta realidade. Nesse sentido, o presente 
trabalho se propôs a discutir a inserção da Dança como conteúdo das aulas de educação física 
a fim de refletir se e em que medida ocorre essa inclusão.  

É possível perceber a dança bastante presente no contexto escolar em datas 
comemorativas como as Festa Juninas e Dia das Crianças. Nessas épocas do ano, pode-se 
notar a falta de preparação dos professores para trabalhar a Dança, sendo que estes, com muita 
dificuldade, montam coreografias apenas para a apresentação, não proporcionando aos alunos 
um real aprendizado, nem uma reflexão acerca daquela prática, não possuindo na maioria das 
vezes nenhum conhecimento sobre as contribuições da dança para o desenvolvimento integral 
de seus alunos (MELO, 2012). 

Entendemos que é papel do professor viabilizar e mediar a percepção e a 
apropriação dos conhecimentos, sem reduzir a sua prática educativa ao saber fazer. Também é 
válido considerar que a falta de uma boa formação pode contribuir para que ocorram falhas na 
prática pedagógica de um professor. Ao pensar na Dança enquanto conteúdo da Educação 
Física escolar, não se pode falar apenas em aquisição de habilidades, mas também, no 
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desenvolvimento das potencialidades humanas e sua relação com o mundo.  
Assim, o objetivo do estudo é discutir a inserção do conteúdo Dança nas aulas de 

Educação Física das escolas estaduais de ensino médio de Serra (ES), analisando os 
procedimentos metodológicos praticados nas escolas em relação à área de Dança por meio da 
aplicação de um questionário e refletindo sobre como ela é proposta enquanto conteúdo da 
Educação Física escolar, colaborando assim para a melhoria desta enquanto área de 
conhecimento e prática pedagógica e, consequentemente, contribuindo para a formação 
integral dos futuros cidadãos. 
 
 
 1  A DANÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A INSERÇÃO DA DANÇA NO 

ESPAÇO ESCOLAR 
 

A Dança está presente no currículo da Educação Física desde 1971, entretanto, os 
desportos e as ginásticas continuam sendo os conteúdos priorizados. Marques (1997) afirma 
notar certa preocupação dos professores e dos legisladores em citar a Dança nos seus 
programas e trabalhos.  A Dança encontra-se inserida no bloco de conteúdo Atividades 
Rítmicas e Expressivas, no caderno de Educação Física dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1997). 

A partir desse momento, houve mudanças no sentido dado à Dança no contexto 
educacional e até mesmo cultural. Os PCN’s passaram a contemplar a Dança como uma área 
do saber da Educação Física e das Artes. Mesmo que de maneira simbólica, essa nova forma 
de enxergar a Dança contribuiu para que ela fosse incluída nas escolas de forma mais ampla, 
não somente como elemento decorativo ou prática extracurricular. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a Dança enquanto 
arte é construída a partir da presença do ato de pensar e de sentir, contando com o 
desenvolvimento cognitivo e com a experiência da sensibilidade corporal, mediada pelo ato 
de movimentar-se ao dançar (BRASIL, 2019). Portanto, o trabalho desenvolvido sobre este 
conteúdo deve ser centrado em tudo o que acontece no corpo e a partir dele, buscando a 
discussão como meio de problematização e reflexão crítica sobre a corporeidade e a estética. 
 
 1.1  A Dança na escola hoje 
 

A Dança é um conteúdo da cultura corporal do movimento de extrema relevância 
para a área da Educação Física, e, portanto, entende-se que esta precisa ter um espaço e um 
sentido no âmbito escolar (BRASIL, 1996). Entretanto, o que pode ser observado atualmente 
é justamente o contrário. A Dança vem sendo pouco ou até mesmo nada utilizada pelos 
professores de Educação Física, e quando utilizada, pode-se notar que é de forma limitada e 
em ocasiões de festividade. 

Desde o início da história da educação, a Educação Física era tida como meio de 
satisfação do modelo social predominante, sendo sua prática utilizada para tentar alcançar um 
padrão humano determinado. Essa utilização era vista como algo comum que atendia às 
diversas demandas sociais, como a religião e a saúde, buscando o equilíbrio e controle da 
sociedade (OLIVEIRA, 2001). 

Para Rosa (2013) é imprescindível compreender que as mudanças ocorridas no 
contexto educacional possuem origem externa, ou seja, na sociedade, e buscam atender os 
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mais diversos interesses. 
Portanto, existe um cenário educacional precário, objetivando atender as 

necessidades da classe dominante, que favorece a desigualdade social e impossibilita a 
formação crítica dos alunos. As disciplinas que desenvolvem a autoexpressão, a capacidade de 
refletir e criticar, se tornam uma ameaça a esse sistema, pois promovem a desalienação social. 
Desta forma, existe uma divisão do saber no intuito de contribuir para a conservação do 
sistema de classes sociais. O conhecimento não é distribuído de forma igualitária e em sua 
totalidade, restringindo-o a apenas uma pequena parcela da sociedade (ROSA, 2013).  

Sabe-se que o ser humano age no mundo por intermédio de seu corpo, e 
principalmente, pelo ato de movimentar-se. Entretanto, segundo Strazzacappa (2001) o 
movimento sofre repressão extrema desde o início da sociedade. No contexto escolar, ele é 
restrito ao recreio e às aulas de Educação Física. Isso nos mostra a existência de uma visão 
limitada sobre as possibilidades da Educação Física enquanto disciplina.  

Nos demais espaços escolares a presença do movimento remete à falta de 
educação e disciplina, sendo extremamente condenado. Um aluno que fica sempre sentado 
nas aulas é tido como comportado e um exemplo a ser seguido. Diferentemente do aluno que 
não para quieto em sala de aula, visto como indisciplinado. 

Essa repressão do movimento colabora para a formação de indivíduos que não se 
expressam, e pensando na Dança como uma manifestação cultural, colabora para a visão desta 
como conteúdo deficiente de valor educativo.  

Em relação aos professores de Educação Física, as justificativas para a não 
inserção da Dança nas aulas desta disciplina são diversas. Muitos deles alegam não ter 
conhecimento e habilidades suficientes para ensinar a Dança, seja pelo limitado conhecimento 
obtido durante a graduação ou pela falta de especialização na área. A realidade é que os 
professores de Educação Física, em sua maioria, se sentem inseguros para trabalhar a Dança 
na escola. Aqui, vale ressaltar que muitos deles acreditam que precisam possuir habilidades 
técnicas da Dança para ensinar seus alunos, e por isso, deixam de abranger este importante 
conteúdo em suas aulas. Ou seja, os professores, em sua maioria, possuem uma visão limitada 
do conceito de Dança e das possibilidades desta na escola (CAPRI; FINCK, 2009). 

Além disso, conforme afirma Bregolato (2007) a sociedade atual vem 
interiorizando muitos preconceitos sobre os variados conteúdos da Educação Física, entre eles 
a Dança, o que resulta no desinteresse de muitos alunos, principalmente meninos, em 
participarem das aulas. A imposição social de atividades a serem executadas por cada sexo 
contribui para que a Dança seja vista como conteúdo feminino e os esportes como conteúdo 
masculino, sendo que cada um buscará praticar aquilo que reforce o seu gênero 
(NASCIMENTO et al., 2013). Essa visão e divisão sexista se faz muito presente na escola e 
muitas vezes é reforçada pelos próprios professores. 

A desmotivação pela Dança nas aulas de Educação Física também encontra na 
hegemonia dos esportes, uma das suas explicações. Essa grande utilização dos esportes, 
pautados principalmente no alto rendimento, limita outras formas de expressão corporal, 
também importantes para a formação integral do aluno. Os alunos também parecem preferir o 
ensino do conteúdo esportivo, por estarem mais habituados a essas vivências nas aulas de 
Educação Física. Não queremos aqui, desmerecer o esporte como conteúdo das aulas de 
Educação Física, mas questionar sobre sua hegemonização e as consequências dela para o 
trabalho com outros conteúdos também importantes da cultura corporal do movimento 
(NETO; FURTADO; OLIVEIRA, 2017). 
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Outro ponto a ser destacado é a secundarização das artes nas escolas. As artes 
carregam consigo ainda vestígios e preceitos negativos que impedem ou dificultam sua 
inserção como área de conhecimento específica, autônoma e de valor. Assim, as artes são 
concebidas como complemento de atividades de outras disciplinas do currículo ou como sem 
valor educativo (ARAUJO, 2015). 
 
 1.2  Possibilidades da Dança no âmbito escolar 
 

Mariano (2012) afirma que é possível buscar no movimento o ponto de início para 
o trabalho da Dança na escola. Este movimento precisa ser compreendido como inerente ao 
ser humano, e que, portanto, não deve sofrer repressão e nem se limitar às aulas de Educação 
Física, considerando suas significativas contribuições para a formação integral do indivíduo 
(CAMARGO; FINCK, 2010). 

Para os autores, as práticas que utilizam o movimento têm o papel de integrar, 
oferecer formas do indivíduo se conhecer, conhecer os outros e o mundo à sua volta, além de 
estabelecer contato com os mais diversos conhecimentos. Dessa forma, os indivíduos poderão 
exercitar a comunicação, o aprendizado, a significação e a expressão (CAMARGO; FINCK, 
2010).  

A Dança na escola deve se preocupar com a formação integral do aluno, de forma 
que deve priorizar como meio de trabalho a espontaneidade, a expressão, a criatividade, o 
entendimento e ampliação do repertório corporal, promovendo o desenvolvimento físico e 
psicossocial dos alunos (SCARPATO, 2001). 

Trabalhar com o corpo promove a consciência corporal. O aluno passar a 
questionar e entender o que acontece com ele e o mundo a sua volta. A Dança na escola não 
deve dar prioridade a movimentos padronizados e tecnicamente perfeitos, pois dessa maneira 
estaria favorecendo a competitividade, e a exclusão dos alunos considerados não habilidosos 
(SCARPATO, 2001). 

A proposta de Rudolf Laban parece se encaixar de forma perfeita no ambiente 
escolar, já que busca uma educação com base no progresso, e que não se preocupa somente 
com o ensino da técnica de movimentos, mas que utiliza o vocabulário de cada indivíduo 
como fonte para sua formação integral (SCARPATO, 2001). 

A Dança é uma linguagem em que é preciso o ensino, o aprendizado e a vivência, 
conforme esta colabora de diversas formas para o desenvolvimento e a formação do aluno. 
Atividades com o corpo desenvolvidas através da expressão, da comunicação, entre outros, 
são aspectos relevantes para a formação humana (GARIBA; FRANZONI, 2007).  

Essa visão coloca a Dança dentro da ideia do movimentar-se, e, portanto, entende-
se que esta tem a possiblidade de ser inserida em diversos âmbitos sociais, compreendendo a 
extrema importância de o aluno ter consciência daquilo que está fazendo e de sua finalidade 
(GARIBA; FRANZONI, 2007). 

Quando se fala em identificar práticas pedagógicas coerentes para o trabalho com 
a Dança isso significa tentar encontrar maneiras de proporcionar ao aluno a livre expressão, 
utilizando sua criatividade, sendo assim a Dança uma linguagem corporal que transforma e 
não que reproduz. Além disso, a Dança pode contribuir no sentido de atender os anseios dos 
alunos e ser um meio de desenvolvimento de suas diversas potencialidades GARIBA; 
FRANZONI, 2007). 

Partindo da ideia de que a educação passa pelos aspectos corporais, o trabalho 
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com a Dança no ambiente escolar deve abranger todas as dimensões da formação humana, 
superando a cultura existente de repetição de movimentos padronizados, se configurando 
realmente com a prática pedagógica que é. 

Portanto, a Dança enquanto conteúdo escolar é indispensável para possibilitar 
novas experiências aos alunos, novos olhares e pensamentos, despertando o lado sensível e 
crítico e desenvolvendo suas potencialidades. Todavia, a escola, necessita ter sensibilidade 
para valorizar as experiências de vida e valores trazidos pelos alunos, possibilitando que o 
conteúdo apresente um significado para eles (GARIBA; FRANZONI, 2007). 
 
 
 2  O TRABALHO COM A DANÇA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DA 
SERRA/ES 

 
Foi realizada uma busca por “Escolas estaduais da Serra – ES” no site 

“www.google.com.br” e na página da Secretaria de Educação, ambos no mês de abril de 2019. 
De escolas estaduais com oferta de ensino médio que apareciam com a sigla “EEEFM” ou 
“EEEM” (Escola Estadual de Ensino Fundamental e/ou Médio) à frente do nome da escola, 
listamos um total de 33 instituições. Ao entrar em contato com as escolas, identificamos que, 
destas, 23 ofertam ensino médio regular. As demais apresentam ensino médio na modalidade 
de Jovens e Adultos, Técnico e/ou Fundamental.  

Dividimos entre os pesquisadores, conforme proximidade e disponibilidade, a 
tarefa de visitar e aplicar o questionário com os professores de Educação Física. Inicialmente 
foi feito um contato com a coordenação pedagógica, pedindo autorização para convidar o 
professor a participar da pesquisa. A conversa com o responsável pela disciplina ocorreu 
durante seu horário de planejamento, sem prejuízo das atividades escolares. Após explicação 
do estudo em andamento (objetivos, metodologia e protocolo de aplicação do questionário), 
dois professores se recusaram a participar. Portanto, os dados serão analisados referentes a 21 
escolas.    

Na maioria das instituições de ensino, os pesquisadores foram recebidos de forma 
positiva. Porém, consideramos importante relatar que em alguns casos encontramos 
dificuldades e percebemos certa desconfiança e receio por parte da coordenação pedagógica 
e/ou do próprio professor. Corrobora a limitação de conhecimento e de envolvimento da 
comunidade escolar com a pesquisa científica e o distanciamento entre quem reflete sobre a 
prática pedagógica e quem executa essa prática (DARIDO, 2005).  

Ou seja, os próprios professores da educação básica, que produzem e aplicam 
dialeticamente o conhecimento, não estão refletindo, cientificamente, sobre ele. No máximo, 
o estão consumindo, o que também é muito importante. Mas nos chamou a atenção o fato de 
que a pesquisa científica é vista e considerada algo distante da realidade da comunidade 
escolar, o que dificulta que a reflexão com bases científicas aconteça.  

O questionário foi construído em duas etapas. Uma com questões sobre o perfil 
profissional e acadêmico (tipo de vínculo, tempo e instituição de formação superior, incluindo 
formação continuada e relação dessa formação com a Dança) e possível envolvimento pessoal 
com esse conteúdo. E outra, contendo a pergunta se o professor inclui ou não a Dança em sua 
prática pedagógica, o que determinou as questões que iria responder. Para quem respondeu 
que não incluía a Dança, havia mais três questões. Para quem respondeu que a incluía, outras 
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6 questões. Todas serão discutidas no decorrer da análise dos dados a seguir. 
A título de caracterização e levantamento de hipóteses sobre possíveis relações 

entre as experiências de vida e trajetórias formativas com a aplicação ou não do conteúdo 
Dança, o primeiro momento do questionário continha perguntas sobre a formação e o grau de 
envolvimento com Dança ao longo da vida dos docentes participantes da pesquisa, pois se 
entende que “[...] a prática profissional é formada da união do conteúdo transmitido durante a 
formação, [...] transformando sua educação em uma educação permanente [...]” (DARIDO, 
2005, p. 105). Foi realizada uma análise qualitativa sobre essas relações a partir do 
quantitativo de professores respondentes de cada item do questionário. Os dados quantitativos 
nos foram úteis para levantar as possíveis relações entre a formação e as experiências pessoais 
e formativas dos professores e a influência destas à aplicação do conteúdo Dança nas aulas de 
Educação Física.  

Professores declarados homens, mesmo em maior quantidade, são os que menos 
tentam incluir a Dança, embora a diferença tenha sido quantitativamente inexpressiva. Foram 
33% contra 40% de professoras.  Além disso, 50% dos contratados, que são maioria, tentam 
incluir a Dança, enquanto apenas 20% dos professores efetivos incluem a Dança.  

Os professores, em sua maioria, são formados em instituições privadas de ensino 
superior. Destes, 40% inclui a Dança contra apenas 25% dos professores de instituições 
públicas. Dos 14 professores participantes da pesquisa, 11 possuem cursos de especialização e, 
destes, 3 são na área de Dança. Todos os professores que possuem apenas graduação não 
trabalham com Dança no ensino médio da Serra.  

Os dados apontam que, no caso dos professores participantes da pesquisa, quanto 
maior a qualificação, maiores as chances de se sentirem seguros para incluírem a Dança. Não 
tivemos relatos de cursos de pós-graduação strictu sensu. Sobre a relação pessoal com a 
Dança, apenas dois professores relataram possuir. Um professor com dois anos de vivência 
com Dança de Salão, mas que não a insere na prática pedagógica, e outro, que possui 
especialização, com vivência de “estilos variados”, incluindo-os nas suas aulas.  

Os dados, se analisados quantitativamente e de forma isolada, nos revelam pouca 
coisa. Apenas o cruzamento desses dados pôde nos apontar que as iniciativas de aplicação do 
conteúdo “Dança” estão partindo de professoras, formadas no período de 10 anos, contratadas 
e com maiores níveis de escolarização, no caso, com cursos de especialização e pouquíssima 
vivência pessoal com Dança. O que nos mostrou ser um fator influenciador à aplicação do 
conteúdo não foi a experiência pessoal com Dança, nem os anos de escolaridade, nem o 
gênero, e sim a formação continuada.  

Assim, entendemos que a Dança está sendo omitida da formação dos alunos da 
rede estadual de ensino médio da Serra. Ao indagarmos os motivos pelos quais os professores 
não incluem esse conteúdo, apareceram dificuldades em três âmbitos: 1. Por parte dos alunos 
(identificado por dois professores) com forte resistência por parte dos meninos e a falta de 
interesse. Além disso, um dos professores alegou que o conteúdo não é atrativo para os alunos, 
mas não relatou tentativas de aplicação ou de superação desse problema; 2. Por parte dos pais 
dos alunos, relatado por um dos professores, em uma experiência anterior, o que o desanimou 
de tentar aplicá-la na realidade atual; 3. Por parte dos próprios professores (maioria das 
respostas), como a falta de conhecimento, domínio e habilidade sobre o tema para incluir na 
prática pedagógica.  

Foram seis relatos nesse sentido. Três nos chamaram à atenção. Um expôs a sua 
religião e se fundamentou nessa justificativa para não trabalhar com a Dança, uma atitude 
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considerada limitada e preconceituosa. É importante ressaltar que a Lei de Gestão 
Democrática, Lei 4.751/2012, em seu artigo II, fala sobre o “respeito à pluralidade, à 
diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos em todas as instâncias 
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.” Portanto, o professor não pode deixar sua 
opção religiosa influenciar em sua prática pedagógica e deve garantir que os alunos tenham 
acesso ao conhecimento.  

Outro professor afirmou que a cultura dos alunos é vulgar e não pedagógica. Esta 
é uma atitude discriminatória: julgar e relegar uma manifestação cultural em detrimento de 
outras, sem critérios consistentes. Segundo Marques (2007) isso ocorre porque existe uma 
desvalorização do ensino do conteúdo Dança no âmbito educacional, já que se tende a 
enaltecer os conteúdos técnicos e racionais, fazendo com que as manifestações artísticas 
sejam deixadas de lado na educação. Somado a isso, o ensino “[...] ainda está coberto de 
preconceitos onde professores tentam dar outros nomes para a dança como expressão corporal, 
educação de movimento” (MARQUES, 2007, p. 20). 

Outro professor afirmou que não tem habilidade para trabalhar com a Dança, 
indicando que o professor entende que para ensinar o conteúdo é necessário ter domínio da 
técnica, e que este avalia sua formação de nível superior como insuficiente somado ao fato de 
não ter tido experiência pessoal com a Dança.  

 Os professores não relataram que a infraestrutura da escola e os recursos 
materiais são impeditivos para a prática da Dança, como algumas pesquisas (CARVALHO; 
COFFANI, 2019; FREITAS, 2014; SABOIA, 2017) apontam. 

As dificuldades e os fatores limitantes são inerentes às contradições do sistema 
educacional e à diversidade do público. Portanto, não podemos usar como justificativa para 
omitir um conhecimento que é direito de todo aluno ter acesso, tendo em vista que a escola é 
um espaço de democratização do saber produzido historicamente (GARIBA; FRANZONI, 
2007). 

Corroboramos Gariba e Franzoni (2007) que o professor deve buscar alternativas 
para contornar essas dificuldades, na medida em que for possível, ou, ao menos, minimizar a 
influência desses fatores na relação com a comunidade escolar.  

Nesse sentido, foi feita a seguinte pergunta ao professor: quais são as estratégias 
utilizadas para superação das dificuldades encontradas? Três professores responderam que 
não utilizaram quaisquer estratégias para enfrentar as barreiras sinalizadas e dois não 
responderam à questão, logo, entendemos que também não buscaram soluções. Isso significa 
um total de cinco dos nove professores.  

Outros dois educadores afirmaram terem tentado dialogar com a turma, não 
obtendo sucesso. Um deles especificou que a conversa foi no sentido de convencer os alunos 
de que não seria possível vivenciar as danças que eles gostariam por estas serem consideradas 
erotizadas, demonstrando, mais uma vez, a existência de um juízo de valor e uma hierarquia 
cultural no contexto escolar, não havendo qualquer discussão sobre essas questões, que 
deveriam ser abordadas e contestadas pelos professores, conforme a BNCC (BRASIL, 2019). 

Por fim, um dos professores explica que deixa os alunos livres para dançar e 
apenas fiscaliza as músicas, impedindo aquelas que tenham letras consideradas com apologia 
à sensualidade e/ou criminalidade. Outra situação que, conforme os PCN’s, não condiz com 
os objetivos da educação física, ao caracterizar-se como uma prática recreativa, sem 
contextualização ou discussão a partir da dimensão atitudinal deste conteúdo (BRASIL, 1997).  

Durante a aplicação do questionário, uma professora alegou que não inclui a 
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Dança em sua prática pedagógica, mas que realiza apresentações de Dança nos períodos 
festivos da escola, quando solicitada pela coordenação. Essa distinção nos chamou à atenção, 
pois ela consegue perceber que são atividades diferentes. Ela se sente capaz de reproduzir 
uma coreografia ou pedir que os alunos criem, mas não se sente capacitada e segura para 
desenvolver um projeto pedagógico de Dança, coerente com os objetivos da Educação Física. 
Somente toma iniciativas isoladas, com as quais não concorda e, portanto, não inclui em seus 
planejamentos de aulas. Até porque esses momentos de ensaios, segundo a professora, são 
realizados com todas as turmas do mesmo ano de escolaridade, em horários extras aulas de 
Educação Física.  

Portanto, a professora entende esse tipo de atividade como extracurricular da 
disciplina. Por esse motivo, a fim de identificar se os demais professores também relatam essa 
diferenciação, colocamos a questão da inclusão da Dança em períodos festivos da escola para 
os docentes que relataram não trabalhar com este conteúdo. O resultado foi que apenas um 
professor que não inclui a Dança em sua prática pedagógica realiza ensaios para 
apresentações de Dança em eventos da escola, e outro que só ensaia os alunos que têm 
interesse, em horário extra-aula de educação física. Essas respostas demonstram que os 
ensaios para eventos escolares são considerados pelos docentes como atividades paralelas às 
aulas.  

Como discutido na literatura, os prejuízos da não inclusão do conteúdo Dança 
acontecem em diversas esferas. O professor não cumpre com a obrigatoriedade do currículo, 
prejudicando a formação dos alunos que são privados do acesso ao conhecimento, e do 
desenvolvimento das habilidades inerentes e exclusivas da Dança, contribuindo para a 
desvalorização das práticas artísticas e da cultura corporal do movimento no contexto escolar. 

Os professores que responderam que incluem a Dança em sua prática pedagógica 
foram questionados sobre quais danças eram essas. Foram seis ao todo. Destes, apenas dois 
especificaram quais os tipos de Dança incluem. Apareceram: Funk, Axé, Samba, Hip Hop e 
Forró em uma resposta, e Hip Hop em outra.  

Os demais educadores responderam com classificações, sem especificar as danças. 
Em relação à classificação, as Danças Folclóricas apareceram duas vezes, as Danças 
Regionais brasileiras apareceram em três respostas, as Danças Contemporâneas em uma única 
e as “danças de diferentes países” em duas.  

Tendo em vista a diversidade de respostas e o quantitativo reduzido, não pudemos 
inferir sobre a predominância de determinadas danças. Entretanto, nos chamou a atenção o 
número baixo de iniciativas de inclusão das Danças Folclóricas. É importante ressaltar que os 
dois professores responderam que “depende do contexto social onde os estudantes estão 
inseridos”, mas não especificaram a realidade em que trabalham. Outro professor respondeu 
que a Dança depende do tema do projeto que se está desenvolvendo em cada período do ano.  

Por meio das respostas sobre como os professores planejam as aulas de Dança, 
percebemos que há uma limitação a respeito do conceito e importância do planejamento das 
atividades e projetos pedagógicos na Educação Física. Apenas dois professores responderam 
citando os recursos utilizados para estudo e elaboração de atividades, bem como para 
despertar o interesse dos alunos, como sites com vídeos históricos e de coreografias. Outro 
professor afirmou que sempre elabora um projeto, mas não entrou em detalhes. Dois docentes 
afirmaram que não planejam as aulas e um afirmou que o planejamento é realizado com a 
equipe da área, mas não deu mais informações.  

Pensando nas problemáticas que nos são apresentadas em nosso dia-a-dia, o 
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planejamento se torna essencial. Portanto, se em nossa rotina diária de vida o planejamento é 
importante, na educação não é diferente. Todavia, este vem sendo usado de maneira errada ou 
incompleta, se reduzindo ao preenchimento de formulários padronizados como forma de 
cumprimento de normas escolares (SCHEWTSCHIK, 2017). 

Para Schewtschik (2017), quando o planejamento não é utilizado no contexto 
escolar como um recurso para garantir a aprendizagem nas aulas, este acaba se tornando um 
mecanismo de ativismo didático, falho para a aprendizagem. Assim, se o educador escolhe 
atividades para trabalhar em suas aulas, sem levar em consideração quais serão os objetivos a 
serem alcançados nelas, e como avaliará se estes foram alcançados após o seu fim, acaba por 
desvincular o ensinar do aprender.  

Concluímos, portanto, que não houve planejamento por partes dos professores 
participantes da pesquisa, pois conforme Schewtschik (2017) “[...] não podemos permitir que 
o planejamento seja concebido como uma simples coletânea de atividades desvinculadas e 
sem objetivos bem definidos”. 

Em seguida, os docentes foram indagados sobre os conteúdos de Dança que 
desenvolvem em suas aulas. Apareceram, em ordem de frequência nas respostas: Ritmo (3), 
História da Dança (3), Elementos da Dança, de maneira geral ou especificada (3), Expressão 
Corporal (1), Flexibilidade (1), Equilíbrio (1), Coordenação Motora (1).  

De acordo com o Currículo de Dança do Estado do Espírito Santo (2018) para o 
Ensino Médio, o professor de Educação Física deve trabalhar a Dança como expressão e 
manifestação cultural, as Danças Folclóricas e Regionais, o ritmo como organização 
expressiva do movimento, os principais passos e movimentos e sequências coreográficas 
(ESPÍRITO SANTO, 2018). Foi possível perceber, com base nas respostas da pesquisa, que 
poucos professores trabalham os conteúdos abordados no currículo do Estado, sendo que as 
Danças Folclóricas e Regionais foram as mais citadas juntamente com o ritmo e a história da 
Dança. Entretanto, na maioria das vezes, os conteúdos se resumem à dimensão procedimental 
ou conceitual do conteúdo.  

Em quatro respostas tinha a especificação das manifestações trabalhadas, 
repetindo a questão cinco, como: Danças Circulares, Regionais, Juninas, Folclóricas, Clássica 
e Hip Hop. Não foram contempladas todas as dimensões de conteúdos. A dimensão atitudinal 
do conteúdo não apareceu em nenhuma resposta, enquanto que a conceitual apareceu algumas 
vezes. Entretanto, a dimensão procedimental foi a mais citada. 

Na questão de número oito, foi solicitado aos professores que descrevessem como 
ensinam os conteúdos citados. A respeito da metodologia de ensino e aprendizagem, 
apareceram nas respostas: 1. aulas teóricas, expositivas dialogadas (1) - nesse caso sobre a 
dimensão conceitual do conteúdo-, com recurso de vídeos (1), e/ou com trabalhos de pesquisa 
e apresentação para a turma (1), com a justificativa da importância da aquisição do 
conhecimento por parte do aluno; 2. aulas práticas (3), onde os alunos são divididos em 
grupos e eles mesmo criam as coreografias para apresentarem para o restante da turma ou até 
em eventos escolares, também com a justificativa de aproveitamento da vivência dos alunos e 
do protagonismo na aquisição do conhecimento. Um dos professores não respondeu à questão, 
mesmo alegando ter especialização.  

Percebemos que houve um discurso comum pautado nas metodologias do 
Aprender a Aprender, cuja centralidade do processo educativo é transferida do professor, 
detentor do conhecimento, para o aluno. Existe também a possibilidade de utilização dessa 
justificativa para a falta de conhecimento em torno do tema, tendo em vista as respostas 
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anteriores.  
Entretanto, existem muitos autores que analisam criticamente essas metodologias 

(SCARPATO, 2001; GARIBA; FRANZONI, 2007). Os autores que discutem as propostas 
metodológicas deste conteúdo da Educação Física recomendam que a sua aplicação ocorra de 
forma progressiva, partindo do conhecimento que os alunos já possuem, aprimorando-o. 
Assim, é preciso que se busquem formas de trabalhar no aluno a livre expressão, por meio da 
criatividade, utilizando a Dança como uma linguagem corporal capaz de transformar e não de 
reproduzir. Portanto, a Dança no contexto educacional precisa alcançar todas as dimensões 
humanas, de forma que supere o modelo padronizado de repetição de movimentos. 

Quando questionados sobre a utilização da Dança nos períodos festivos da escola, 
todos os seis professores responderam positivamente. Em seguida, sobre como se dá o 
processo de composição coreográfica, todos os professores e professoras responderam, 
corroborando as respostas sobre metodologia de ensino da Dança, que os alunos constroem as 
coreografias que são apresentadas.   

Os detalhes sobre esse processo são: pesquisa, roda de conversa sobre os 
conhecimentos pesquisados, troca de experiências em danças distintas, em seguida os 
estudantes com mais afinidade comandam a atividade, ensaiam e depois apresentam. O 
professor ou professora intervém quando consideram necessário (na escolha da música, por 
exemplo). Mais uma vez, um deles justifica falando sobre a importância do protagonismo 
estudantil nesse processo.  

Outros dois educadores relatam que os ensaios ocorrem nos horários de 
planejamento, entendendo assim – pressupomos – que consideram uma atividade 
extracurricular ou que nem todos os alunos são integrados para a atividade. Outro professor 
ressalta que não há cobrança técnica, até porque o próprio não possui esse domínio. A escola, 
nesse caso, pouco contribui para além da troca de experiências que ocorre entre os alunos, e a 
coreografia, provavelmente, é ensinada de forma mecânica e reprodutivista. Um aluno faz os 
passos e gestos e todos reproduzem e ensaiam até aprenderem a sequência.  

Quando questionados se encontram dificuldades na aplicação do conteúdo Dança, 
apenas um professor relatou que não. As dificuldades listadas foram: frequência e duração 
reduzida das aulas de Educação Física; baixa participação dos alunos com relação a este 
conteúdo (por falta de interesse, por preconceito de gênero ou religião); espaço inadequado 
para as práticas de Dança; e falta de formação e capacitação no trato com esse conhecimento. 
Pode-se perceber que são as mesmas dificuldades dos professores que alegaram não incluir a 
Dança em suas aulas.  

As estratégias para tentar superar as dificuldades foram aleatórias, nem todas 
tinham relação com as dificuldades que foram levantadas. Aparecem ideias para superar a 
dificuldade de aprendizagem, como utilizar música com tempo moderado, passos básicos e 
divisão da coreografia por grupos.  

A contextualização da Dança, a utilização de ritmos que os alunos já conhecem e 
de recursos tecnológicos para a sensibilização, bem como a busca pelo reconhecimento dos 
talentos de cada um, também aparecem como estratégias para a superação das dificuldades. 
Mais uma vez o protagonismo tomando espaço. Um dos professores não respondeu, podendo 
ser porque este não busca superar as dificuldades.  

As capacitações, os cursos, não entraram como alternativa para solucionar as 
dificuldades, tendo em vista que foi a maior alegação dos professores. Foi ressaltado que 
tentou-se superar apenas as dificuldades, relacionando as mesmas aos alunos e alunas. 
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Não foi possível inferir que os professores capacitados e especializados foram os 
que tiveram as melhores práticas, pois não consideramos que houve melhores práticas.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base na pesquisa, foi possível inferir que não se ensina Dança nas aulas de 
Educação Física das escolas estaduais de ensino médio da cidade de Serra (ES), mas abre-se 
espaço, às vezes, para que ela aconteça. Não se ensina a Dança em todas as suas dimensões, 
sendo que na maior parte das vezes, esta só é abordada de forma prática ou teórica. A 
dimensão atitudinal é pouco ou nada contemplada.  

Existem algumas iniciativas, tentativas e experiências com a Dança, mesmo que 
limitadas, que consideramos como importantes. Entretanto, é necessário trabalhá-las mais 
amplamente e refletir sobre elas, de modo a contribuir com a melhoria dessas práticas. 

Os dados apresentados mostram de que maneira o conteúdo Dança está disposto 
pelos professores de Educação Física nas escolas de ensino médio da Serra (ES). A partir da 
análise das informações adquiridas, foi detectado que o conteúdo Dança está sendo omisso, 
devido a algumas problemáticas. Constatou-se que a aplicação deste conteúdo esteve mais 
presente em grupos de professores que se sentiram confiantes em sua aplicação (o que inclui a 
formação continuada em alguns casos) e/ou tiveram vivências pessoais anteriores, todavia, 
sendo ignorado por outros educadores que afirmaram sentirem-se incapazes de trabalhar com 
tal conteúdo.  

Observamos que existem dificuldades por parte dos professores em elaborar uma 
estratégia para o ensino da Dança, sendo que estes relataram como desafios a serem superados: 
rejeição por parte dos alunos, falta de interesse dos mesmos, impedimento imposto pelas 
religiões, falta de aceitação por parte dos pais, etc. Outra variante é a restrição da Dança 
apenas em sua dimensão procedimental e conceitual, enfatizando muitas vezes as Danças de 
Salão e/ou midiáticas. Com isso, são deixadas de fora as danças culturais do Brasil e da 
própria região, e o trabalho deste conteúdo na dimensão atitudinal.  

 Desta forma, podemos perceber que os professores que trabalham com a Dança, 
em sua maioria, possuem especialização, o que sugere certo nível de segurança para o ensino 
deste conteúdo em suas aulas, mesmo que às vezes de maneira superficial. Isso nos mostra 
que uma estratégia para ampliação das capacidades do docente da rede estadual no trato deste 
conteúdo pode ser a busca pelo conhecimento científico, atrelado com as vivências práticas. 

Portanto, há a necessidade de que os professores realizem cursos de especialização 
para que possam compreender os elementos básicos que são atribuídos em quaisquer tipos de 
danças, e consequentemente proporcionar uma maior segurança para o seu trabalho docente, 
exigindo menos das condições técnicas e de perfeição dos movimentos.  

Acreditamos que a criação de cursos voltados para a capacitação em Dança pelo 
governo do Estado seja uma excelente estratégia para apresentar aos docentes ferramentas 
para que possam mudar o contexto atual de trabalho com este conteúdo. Nestes cursos, os 
professores poderiam: aprender sobre as Danças Regionais locais e por sua vez levá-las para 
as aulas (podendo valorizar a história e a cultura popular da comunidade, dando sentido ao 
movimento e identidade aos alunos); vivenciar as variedades de danças para que tenham 
experiências e assim possam estar confortáveis para que realizem os movimentos básicos e 
consigam ensiná-los; problematizar as questões sociais que envolvem o conteúdo a fim de 
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criar discussões voltadas à sociedade contemporânea e inseri-las durante suas aulas; e por fim, 
criar progressões do conteúdo para que possam distribuir metodologicamente durante as aulas, 
podendo assim ensinar de fato a Dança contemplando todas as dimensões do corpo. 
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3 PÔSTERES ELETRÔNICOS 
 
 
3.1 RESUMOS EXPANDIDOS 
 

 
 

ENCONTRO DE GRUPOS DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 
(ENGREPE):  

DIÁLOGOS E INTERCESSÕES EM TEMPO DE ERE: AÇÕES ENTRE 
A PESQUISA, O ENSINO E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
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Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz (Orientadora PRODAEX) ** 
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RESUMO: No ano de 2020, as atividades de encerramento do segundo semestre ampliaram a 
proposta de Mostra de Dança, linkando com o Projeto Encontro de Grupos de Ensino, de 
Pesquisa, e de Extensão (ENGREPE). O objetivo deste trabalho é mostrar a realização do 
ENGREPE 2020.  Esse evento tem como proposta promover a discussão sobre ações e 
movimentos desenvolvidos por grupos de pesquisadores, docentes e discentes da UFMG e 
instituições parceiras como o CEFET/MG e a UEMG, tendo como foco temáticas que 
envolvam as áreas da Educação Física (bacharelado e licenciatura), da Dança, da Arte, dos 
Estudos de Linguagens e áreas afins numa perspectiva inter, multi e transdisciplinar. Ademais, 
busca proporcionar o compartilhamento de saberes, pesquisas, artes e culturas. Em 2020, a 
temática abordada foi “Diálogos e Intercessões em Tempo de ERE: Ações entre a Pesquisa, o 
Ensino e a Extensão Universitária”. 
PALAVRAS-CHAVE: Diálogo. Compartilhamento. Dança. Transdisciplinaridade. Ciência-
saber. 
 
 
ABSTRACT: In the year 2020, the closing activities of the second semestre expanded  the 
Exhibition Dance proposal, linking with the Meeting Project of Teaching, Research, anf 
Extension Groups (ENGREPE). The objective of this assignment is to show the realization of 
ENGREPE 2020. This event has the  purpose to promote the discussion of actions and 
movements developed by groups of researchers, professors and students from UFMG and 
partner institutions such as CEFET/MG and UEMG, focusing on themes involving the areas 
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of Physical Education (Bachelor's and Licentiate), Dance, Art, Language Studies and related 
areas in an inter, multi and transdisciplinary perspective. Furthermore, it seeks to provide 
knowledge sharing, research, arts and cultures. In 2020, the theme addressed was “Dialogues 
and Intercessions in ERE Time: Actions between Research, Teaching and University 
Extension”. 
KEYWORDS: Dialogue. Share. Dance. Transdisciplinarity. Science-knowledge.  
INTRODUÇÃO  
 

Todo final de Semestre a área de Dança do Curso de Educação Física realiza as 
tradicionais Mostras dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos de graduação nos percursos 
licenciatura e bacharelado ao longo das disciplinas da área cursadas naquele período. Entram 
em cena, também, Programas e Projetos de Extensão Universitária além de pesquisadores 
envolvidos em Grupos de Pesquisa da área de Dança. No ano de 2020, as atividades de 
encerramento do segundo semestre ampliaram a proposta de Mostra de Dança, linkando com 
o Projeto Encontro de Grupos de Ensino, de Pesquisa, e de Extensão (ENGREPE). Sendo 
assim, além das Mostras de Clipes de Dança e de videodança, outras atividades foram 
incorporadas ao evento como Mostra de Videoarte, Fóruns Temáticos, Lives, Entrevistas, 
Oficinas de dança e apresentações de trabalhos tanto de encerramento de curso (TCC) como 
de pesquisas de mestrado e doutorado em andamento envolvendo a tríade ensino, pesquisa e 
extensão. 

O ENGREPE tem como proposta promover a discussão sobre ações e 
movimentos desenvolvidos por grupos de pesquisadores, docentes e discentes da UFMG e 
instituições parceiras como o CEFET/MG e a UEMG, tendo como foco temáticas que 
envolvam as áreas da Educação Física (bacharelado e licenciatura), da Dança, da Arte, dos 
Estudos de Linguagens e áreas afins numa perspectiva inter, multi e transdisciplinar. Em 2020, 
o evento abordou como temática “Diálogos e Intercessões em Tempo de ERE: Ações entre a 
Pesquisa, o Ensino e a Extensão Universitária”. 

Ademais, esse evento busca promover e compartilhar o conhecimento e os saberes 
produzidos nas áreas envolvidas numa perspectiva dialética, bem como promover o 
intercâmbio nas áreas e entre estas. Também pretende proporcionar mais oportunidades ao 
aluno do Curso de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) e participantes envolvidos 
de outras áreas afins de aprofundar nos conhecimentos compartilhados. Por fim, objetiva 
possibilitar que discentes e docentes tenham oportunidades de compartilhar seus 
conhecimentos, sua arte, sua pesquisa e expectativas, dando oportunidade para o diálogo e 
para trocas de saberes e de culturas. 
 
 
 1  CONSTRUINDO DIÁLOGOS E INSTERCESSÕES  
 

O objetivo deste trabalho é mostrar a realização do Encontro de grupos de Ensino 
Pesquisa e Extensão 2020. O processo de construção do ENGREPE, teve início com as 
reuniões semanais do PRODAEX, nas quais foram discutidos e escolhidos entre o grupo a 
programação, a data, a plataforma de realização do evento, os palestrantes convidados, a 
comissão científica e as estratégias de divulgação. 

Com a pandemia do Covid-19 e a necessidade de mantermos o isolamento social, 
o Encontro foi realizado de maneira gratuita no formato on-line entre atividades ao vivo 
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(síncronas) e atividades gravadas (assíncronas) publicadas na plataforma Doity no link: 
https://doity.com.br/engrepe20211, com programação que aconteceu entre 15 a 31 de março 
de 2020. Além disso, a divulgação do evento ocorreu por meio do Instagram (@dancaexp), do 
site Dança Experimental2 e das malas diretas enviadas via e-mail. 

 
FIGURA 1: PRINT DO SITE DO ENGREPE 2021 

 

 
 

FONTE: PÁGINA DO SITE DO EVENTO 
 
 
 

As atividades contaram com o protagonismo de alunos bolsistas e alunos 
voluntários da extensão universitária, alunos de graduação e pós-graduação de Educação 
Física, Dança e outras áreas afins. O evento teve atividades no formato síncrono como Lives, 
Fóruns e Mesas de Conversa. As mostras de Dança Virtual, Videoarte, Tirinhas de Animação e 

 
1 https://doity.com.br/engrepe2021. Acesso em 08/08/2021 
2 https://dancaexperimental.wordpress.com/ Acesso em 08/08/2021 
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Oficinas de Dança aconteceram de maneira assíncrona por meio de vídeos. Já as mostras de 
TCCs, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado foram apresentados por meio de 
comunicações orais gravadas também compartilhadas de maneira assíncrona. 

O Evento foi abrigado na plataforma doity.com.br e está organizado em 31 salas 
com acesso pelo link:  https://play.doity.com.br/engrepe20213. Cada atividade corresponde à 
um quadrado que ao ser acessado abre uma nova tela com todo o conteúdo ministrado 
conforme programação.  

 
FIGURA 2: PRINT 1 DA PLATAFORMA DO ENGREPE 2021 

 

 
 

FONTE: PÁGINA DA PLATAFORMA DO EVENTO 
 
 
 

 
3 https://play.doity.com.br/engrepe2021 . Acesso em 08/08/2021 
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FIGURA 3: PRINT 2 DA PLATAFORMA DO ENGREPE 2021 

 

 
 

FONTE: PÁGINA DA PLATAFORMA DO EVENTO 
 
 
 
COSTURANDO CONCEITOS E SABERES  
 

A abordagem do Encontro de grupos de Ensino Pesquisa e Extensão conversa com 
as ideias discutidas por (HISSA, 2013) acerca da ciência-saber, na qual rompe fronteiras, 
abraça a subjetividade, dialoga, compartilha conhecimentos, envolve os sujeitos, afeta e se 
deixa afetar. Essa distancia-se da ciência-técnica, hegemônica, centrada apenas na razão, em 
que não há presença para arte e para o diálogo, que se considera pura e foge das misturas, do 
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hibridismo e das relações. 
Ademais, ainda dialogando com o autor de Entrenotas (HISSA, 2013), o 

ENGREPE enxerga a pesquisa como compartilhamento, como forma de ouvir e aprender com 
o outro, onde não há um fim, mas sim abertura para o novo e para mistura de ideias.   

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O ENGREPE reuniu 149 participantes dentre discentes, docentes, pesquisadores e 
público externo. Além disso, foi possível a discussão, o diálogo, o intercâmbio, o 
compartilhamento de saberes, artes, culturas e experiências  entre os partícipes de diversas 
áreas por meio das atividades, sendo algumas delas: o Seminário a Dança no Contexto da 
Educação Física; a Palestra Embodiment no Ensino de animação de Personagem; a Mostra de 
Curtas Animados; as Mostras Dança, as quais abordaram temáticas sobre a dança e tecnologia 
e sobre o momento de isolamento social; as Oficinas de Forró, Ritmos, Danças orientais, Jazz 
Dance e Street Dance desenvolvidas pelos alunos bolsistas do PRODAEX; a Palestra Eu e 
Nós: passados, presente e futuros; a Live Dança e Prosa: dança, educação física e youtube; e 
as mostras de trabalhos e dissertações nos campos da fisioterapia, arquitetura, dança e design. 

De acordo com os comentários feitos pelos participantes no chat da plataforma 
Doity, os impactos sobre eles foram positivos. Os enunciatários relataram ter a oportunidade 
de conhecer outras experiências, artes e culturas, por meios das mostras, oficinas, lives e 
palestras. Ainda, mencionaram também a possibilidade de diálogo entre os trabalhos 
produzidos por áreas diferentes, mas que se relacionam entre si. 

Para nós, enquanto comissão organizadora, oficineiros de dança no evento e 
também discentes participantes, realizar o Encontro de grupos de Ensino Pesquisa e Extensão 
foi uma experiência enriquecedora. O trabalho em equipe e de liderança, as reuniões para 
construção do evento, a criação de estratégias de divulgação e de organização da plataforma, a 
montagem das oficinas, a oportunidade de compartilhar e realizar trocas de conhecimentos, de 
traçar diálogos, de envolver com outras artes e culturas durante o evento, colaboram e 
acrescentam em nosso crescimento estudantil, profissional e pessoal, uma vez que, as 
habilidades desenvolvidas na construção do Encontro podem ser incorporadas em outras áreas 
e também em nosso futuro profissional, incorporando a perspectiva inter, multi e 
transdisciplinar. 
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DANÇA, ESCOLA E PANDEMIA: AS AULAS MEDIADAS PELOS 
DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS NO ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL 
 
 

Francisco de Paulo D’Avila Junior* 
Universidade Católica de Brasília - UCB 

 
 
RESUMO: Como estratégia profilática para conter o avanço da pandemia do Covid-19, as 
escolas precisaram fechar e a tecnologia passou a mediar os processos de ensino-
aprendizagem. O presente texto trata-se de relatos de experiências de um professor de Arte, a 
partir de práticas em que foi possível experimentar o trabalho com a linguagem da Dança, e 
que foram realizadas durante o ensino remoto emergencial em Escolas Estaduais de Minas 
Gerais. O uso de ferramentas tecnológicas para os estudos artísticos, durante a crise sanitária 
global imposta pelo vírus Sar-cov-2, se tornou uma alternativa viável com a utilização de 
dispositivos e de aplicativos de criação digital. Além do relato, o texto apresentará uma breve 
reflexão sobre a tecnologia aliada à educação.  
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Tecnologia. Pandemia.  
 
 
ABSTRACT: As a prophylactic strategy to contain the advance of the Covid-19 pandemic, 
schools had to close and technology started to mediate the teaching-learning processes. This 
text deals with reports of experiences of an Art teacher, from practices in which it was 
possible to experience working with the language of Dance, which were carried out during 
emergency remote teaching in Minas Gerais State Schools. The use of technological tools for 
artistic studies, during the global health crisis imposed by the Sar-cov-2 virus, became a 
viable alternative with the use of devices and digital creation applications. In addition to the 
report, the text will present a brief reflection on technology combined with education. 
KEYWORDS: Dance. Technology. Pandemic. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 
 No final do ano de 2019, foi identificado em Wuhan (Centro-leste chines) um 
vírus misterioso e que acabaria por provocar a maior crise sanitária da história recente da 
humanidade. O vírus Sar-Cov-2, da família dos Coronavírus acabou se espalhando 
rapidamente pelos continentes, provocando um tipo de pneumonia, sendo os principais 
sintomas: febre, tosse, perda de paladar e olfato e dor de cabeça. A transmissão do Covid-19 
acontece quando uma pessoa infectada, com sintomas ou assintomática, espirra ou tosse 
liberando no ambiente, gotículas pelo nariz e boca. Ao longo do ano de 2020, como forma de 
frear o avanço da doença, além da utilização de máscaras e álcool em gel, diversos países no 
mundo precisaram restringir a circulação da população, fechando espaços onde houvessem 

 
* Lattes: http://lattes.cnpq.br/1804150373311243  
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aglomeração, inclusive o setor de comércio e os centros educacionais. Em contexto 
pandêmico alarmante, em março de 2020 as escolas públicas e privadas fecharam as portas, e 
como alternativa se estabeleceu o ensino remoto emergencial.  
 A pedagogia da Dança na escola também precisou ser repensada, e antes, as aulas 
que precisavam de tamanha materialidade de espaço, corpo e movimento, ganharam novos 
contornos. Com o ensino remoto estabelecido, e a tecnologia no centro das práticas 
pedagógicas, foram investigadas possibilidades para o estudo da Dança através de 
dispositivos de criação digital, e o relato dessas proposições é a motivação para a escrita deste 
texto.  

O texto está dividido em duas partes. Na primeira, uma breve reflexão sobre a 
tecnologia e os processos educacionais, a partir de autores que há muito já abordam o tema, 
como Romero Tori e Vani Kensk. Por fim, os principais aspectos metodológicos utilizados no 
decorrer das experimentações, e o relato de duas práticas específicas, com possibilidade do 
leitor, através de Qr Code assistir aos exemplos dos resultados dos trabalhos dos estudantes.  
 
 
 1  TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 
 A revolução tecnológica contemporânea, modificou e ainda modifica diversos 
setores da sociedade, e a educação cada vez mais vem sofrendo essa influência. A utilização 
dessas ferramentas em contexto educacional pode trazer muitas vantagens, e através de 
tecnologias inovadoras impulsionar as experiências que envolvem os processos de ensino-
aprendizagem.  

Os chamados Nativos Digitais, que já nasceram submersos no mundo tecnológico, 
possuem maiores habilidades de utilizar as tecnologias digitais. O termo foi cunhado por 
Palfrey e Gasser no livro Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos 
digitais e refere-se as pessoas nascidas após 1980. Segundo Tori:  

O cérebro dos “nativos” se desenvolveu de forma diferente em relação às 
gerações pré-internet. Eles gostam de jogos, estão acostumados a absorver (e 
descartar) grande quantidade de informações, a fazer atividades em paralelo, 
precisam de motivação e recompensas frequentes, gostam de trabalhar em 
rede e de forma não linear (TORI, 2010, p. 218).  

 
Por passarem muito tempo na rede, os estudantes trazem para escola uma ampla 

cultura digital, a maioria já possui redes sociais, se comunicam na rede, e através de uma 
infinidade de aplicativos, jogam e criam em contexto cibernético. Portanto, mesmo com 
resistências por parte da escola em abarcar esses dispositivos, cada vez mais a tecnologia vai 
de encontro aos processos educacionais. Vani Kensk ressalta a capacidade de engajamento e 
autonomia, que o uso de tecnologias nos processos educacionais, proporciona aos professores 
e estudantes: 

O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o 
isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos 
frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais 
eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e 
cidadãos participativos (KENSK, 2011, p. 103). 
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Durante o ensino remoto emergencial, importo pela pandemia do Covid-19, o uso 
da tecnologia na educação se tornou condição sine qua non. Mesmo com diversas 
problemáticas, como acesso aos meios tecnológicos pelos estudantes, ou falta de formação 
para os docentes lidares com essas ferramentas, durante a pandemia todos precisaram se 
adaptar e os docentes tiveram de repensar seus conteúdos, utilizando os dispositivos 
tecnológicos com intencionalidade pedagógica.  
 
 
 2  PROJETO AVATAR 
 
 Nas Experiências realizadas nas Escolas Estaduais Dr. Afonso Viana e Bernardo 
Valadares de Vasconcellos, ambas localizadas no município de Sete Lagoas-MG, a 
comunicação se estabeleceu a partir dos grupos de WhatsApp, e também foi utilizada a 
plataforma Google For Education, como ambiente de postagens de materiais de estudos e dos 
trabalhos dos próprios estudantes.  

O Projeto Avatar- Ambiente Virtual de Aprendizagem em Tecnologia e Arte, 
nasceu da necessidade de continuação dos estudos do componente curricular Arte durante a 
pandemia do Covid-19. No componente Arte, os estudos giram em torno das modalidades 
artísticas Teatro, Dança, Artes Visuais, Música e Artes Integradas. Com turmas do Ensino 
Fundamental II (sextos, sétimos, oitavos e nonos anos) e com turmas do Ensino Médio 
(primeiros, segundos e terceiros anos), o trabalho de pesquisa em Dança começou a partir de 
um “olhar coreográfico”.  

Foi solicitado aos estudantes que em suas casas, buscassem possibilidades de 
movimentos, sejam eles oriundos da natureza, dos animais, ou produzidos pelos próprios seres 
humanos. Com seus telefones celulares, deveriam captar essa “Dança das Coisas” em 
pequenos vídeos de 30 segundos. No exercício proposto, o objetivo era que os estudantes 
pudessem entender o movimento sendo desenvolvido no tempo-espaço, e que não fossem 
produzidos por eles próprios. Na figura 1, ao apontar a câmera do celular para o Qr Code, é 
possível ter acesso aos exemplos de movimentos capturados pelos estudantes: 

 
 

FIGURA 1: QR CODE A DANÇA DAS COISAS. SETE LAGOAS-MG, 2021. 

 
FONTE: ACERVO PRÓPRIO. 
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Outra prática desenvolvida pretendia que os estudantes pudessem elaborar 
gravações de pequenas partituras coreográficas. No entanto, a atividade foi adaptada para que 
os estudantes não corressem o risco de serem expostos. A utilização dos avatares foi 
importante, visto que o trabalho se construía basicamente na Internet. Com estudantes do 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio, e sendo a maioria menores de idade, seria arriscado 
solicitar atividades que envolvessem suas imagens, pois correriam o risco de serem tiradas de 
contexto e compartilhadas em outros ambientes. Esta segurança, inclusive, é prevista e 
garantida na Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). 

Com aplicativos próprios para a criação coreográfica, os estudantes construíram 
seus próprios avatares e elaboraram suas partituras digitais. Com avatares próprios, cada um 
deveria compor uma coreografia de no máximo 5 minutos, com musicalidades pertinentes ao 
gosto pessoal de cada estudante. Na figura 2, ao apontar a câmera do celular para o Qr Code, é 
possível ter acesso aos exemplos de movimentos capturados pelos estudantes: 

 
 

FIGURA 2: QR CODE AVATAR QUE DANÇA. SETE LAGOAS-MG, 2021. 

 
 FONTE: ACERVO PRÓPRIO. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Na presença de um cenário de incertezas, as escolas fecharam, o ensino remoto se 
estabeleceu, e os professores e estudantes precisaram se reinventar. As investigações e 
práticas aqui apresentadas, experimentaram limites, e propuseram novas dinâmicas para as 
aulas de Dança.  

No Projeto Avatar, diversas dificuldades foram encontradas, como problemas de 
conectividade, ou aparelhos que não comportavam os aplicativos sugeridos para as criações. 
Porém, mesmo com as dificuldades, as práticas executadas cativaram os alunos, que se 
engajaram nas propostas e cada vez mais demonstram interesse em criar de forma digital. 
Mesmo com a volta das aulas presenciais, esses recursos experimentados com ênfase durante 
a pandemia não serão esquecidos.  
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compartilhar a experiência vivida em meio 
a um “novo normal” gerado pela presença do vírus Covid-19 em 2020 no Programa de Dança 
Experimental (PRODAEX) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa 
exploratória em que o processo criativo abrange a dramaturgia da Dança, da trilha sonora, do 
figurino, do espaço ocupado e da edição. O objetivo principal da pesquisa foi a produção de um 
clipe de dança que diluísse o distanciamento emocional por meio do compartilhamento do tra-
balho individual e da narrativa pessoal produzido por cada um dos integrantes em sua casa. 
Isolados pela pandemia, a dança nos uniu e tem possibilitado reflexões e ações nos levando para 
além de uma proximidade virtualizada. O resultado do trabalho foi publicado em nossas redres 
social e se encontra também no link:  https://youtu.be/1U6kP0tBLRA 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Videoclipe. Processo Criativo.  
  
 
ABSTRACT: The present work aims to share the experience lived in the midst of a "new 
normal" generated by the presence of the Covid-19 virus in 2020 in the Experimental Dance 
Program (PRODAEX) of the School of Physical Education, Physiotherapy and Occupational 
Therapy at the Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). We developed an exploratory 
qualitative research in which the creative process encompasses the dramaturgy of Dance, 
soundtrack, costumes, occupied space and edition off the video. The main objective of the 
research was the production of a dance clip that would dilute the emotional distance through 
the sharing of individual work and personal narrative produced by each of the members in their 
home. Isolated by the pandemic, dance brought us together and has enabled reflections and 
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**** http://lattes.cnpq.br/8193448308248291 
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actions taking us beyond virtualized proximity. The result of the work was published on our 
social networks and can also be found on the link: https://youtu.be/1U6kP0tBLRA 
KEYWORDS: Dance. Videoclip. Creative Process. 

 
 

SURPREENDIDOS PELA PANDEMIA 
 
O presente trabalho tem como objetivo compartilhar a experiência vivida em meio 

a um “novo normal” gerado pela presença do vírus Covid-19 em 2020 no Programa de Dança 
Experimental (PRODAEX) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

O PRODAEX desenvolve vários projetos e um deles o Cia Dança 1 que tem como 
característica principal ser um Grupo de Estudos nos quais um dos resultados almejados são 
projetos coreográficos frutos das discussões e reflexões geradas a partir da leitura de uma lite-
ratura associada aos temas selecionados. Com a pandemia e o distanciamento necessário os 
projetos coreográficos foram elaborados para o formato de videoclipe e de videodança. 

Vamos compartilhar um dos trabalhos desenvolvidos nesse período em 2020 pelos 
alunos bolsistas PBEXT/UFMG realizado a partir de uma pesquisa, em processo criativo. Nossa 
problemática surge de questões que nortearam nossa reflexão sobre o distanciamento social 
necessário. Como vencer o distanciamento físico, continuar criando, compondo e produzindo 
dança juntos? Como costurar nossas ideias e produções individuais? A estratégia do clipe de 
dança seria exequível? Qual seria a temática de nossos textos em dança?  

Nesse contexto, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa exploratória em que o 
processo criativo abrange a dramaturgia da Dança, da trilha sonora, do figurino, do espaço ocu-
pado e da edição. O objetivo principal da pesquisa foi a produção de um clipe de dança que 
diluísse o distanciamento emocional por meio do compartilhamento do trabalho individual e da 
narrativa pessoal produzido por cada um dos integrantes em sua casa. 
            
 
1 SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 
O caminho metodológico para a realização da composição coreográfica do clipe de 

dança foi composto por 12 etapas a saber:  a definição de uma trilha sonora livre de direitos 
autorais, a  definição do tema, a divisão da minutagem da trilha, a distribuição da minutagem 
entre os integrantes da Cia Dança 1 do PRODAEX, a definição dos estilos a serem trabalhados, 
a composição individual, a montagem do refrão para coreografia em  uníssono, a gravação, a 
colagem coreográfica, a edição e publicação nas mídias sociais. 

Após a escolha da trilha sonora cada criador/pesquisador criou sua parte de acordo 
com o roteiro estabelecido compreendendo as estáticas da contemporânea por meio do projeto 
da dança experimental em diálogo com as danças urbanas, funk, pop, axé, sertanejo, danças 
orientais e forró social. As sequências coreográficas foram elaboradas segundo o critério e es-
colha de cada sujeito dançante em suas próprias residências.  

O passo seguinte à criação coreográfica presencial isolada, foi a edição dos vídeos 
que transformou os registros fragmentados em uma produção única, traduzindo a intenção de 
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representar com os corpos e a dança, uma reflexão sobre a possibilidade de “que não estávamos 
sós” durante o período de isolamento social.  

Por meio do uso do ambiente virtual a promoção da ideia de “presença” e de atra-
vessamento foi uma realidade vivida. Para a execução da edição utilizamos o software imovie 
do computador e para a elaboração coreográfica virtual utilizamos a teoria sobre as direções 
estruturais da forma coreográfica nos conceitos de organização de pessoas nos formatos solo, 
duplas e trios. Organizamos o espaço da tela em fileiras os movimentos foram organizados nas 
modalidades ora em uníssono, ora em cânon e em contraste simultâneo (DINIZ, 2018). 
 
 
2 A DANÇA DOS CONCEITOS 

 
A dança, em qualquer situação, nunca está isenta da cultura na qual está inserida. 

Seja por influência dos processos de construção de conhecimentos, ou do processo sociocultu-
ral, ou dos valores, ou ainda dos ideais de cada sujeito ou grupo social, a maneira de ver o 
mundo do sujeito dançante sempre vai, de alguma maneira, reverberar na dança construída (DI-
NIZ, 2016). O movimento em dança é a matéria prima que permite formular impressões, repre-
sentar experiências, projetar valores, sentidos e significados, revelar sentimentos, sensações e 
emoções. Nessa perspectiva, o movimento não está limitado aos músculos de um corpo, mas, 
inclusive, no pensamento do sujeito em dança (DINIZ, 2006). Antes do movimento se tornar 
uma materialidade ele se “movimenta” no imaginário!  

O dançar se localiza no cotidiano do sujeito de maneiras distintas. Queremos des-
tacar nessa reflexão que, de modo geral, movimentos corriqueiros são transformados em dança. 
Historicamente a dança vem se manifestando em dramaturgias que narram e expressam as ex-
periências, sentimentos e interpretações que o os sujeitos fazem do mundo que os cercam reve-
lando uma “humanidade”.  Nesse caso, a dança é compreendida como uma linguagem que diz 
em metáforas, que abalam o gesto cotidiano humano, gerando a poética do gesto e transcen-
dendo tanto a “funcionalidade” como o simbolismo usual do gesto ou da dança (DINIZ; VEL-
LOSO, MACIEL, 2006).  

Desse modo, a produção do videoclipe “Não Estamos Sós”, em meio ao isolamento 
social permitiu a tradução do sentimento de cada sujeito envolvido no projeto. A maneira de se 
expressar individual foi um ponto importante porque trouxe à tona a dualidade dos princípios 
de identidade e de alteridade. As linhas individuais demarcaram as identidades, mas também 
foram o mote para se conectarem com o outro de forma generosa e empática.  

Não poderia ser de outra maneira, a experiência da compreensão vivida sobre os 
limites territoriais de cada espaço identitário ocupado se conectaram com as possibilidades de 
interação no ambiente digital por meio da dinâmica das interfaces e dos softwares utilizados 
para as costuras de imagens registradas das sequências coreográficas.   

Nas relações instaladas por interfaces tecnológicas, o percurso gerativo de sentido 
aflorou ampliando, exteriorizando e modificando incontáveis funções cognitivas entre o grupo 
envolvido numa relação de linguagem em que o enunciador se relaciona com o enunciatário 
(DINIZ, 2012). 

Nessas relações, a internet se tornou um espaço em que a linguagem e a tecnologia 
se articularam em inúmeros desdobramentos de sentidos, significados. Outro aspecto digno de 
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nota foi a necessidade da busca por um letramento digital mínimo que possibilitasse a realização 
do projeto desde maneiras de filmar, editar e até divulgar os trabalhos nas redes da internet. 
Para isso, além de habilidades técnicas corporais foi necessário inclusive habilidade de análise 
e participação crítica nos processos de interação mediados por tecnologias digitais (DINIZ, 
2012).  
 
 
3 NÃO ESTAMOS SÓS: ESTAMOS JUNTOS 

 
Foram muitos aprendizados até agora, reunidas entre o trânsito de uma abordagem 

presencial de dança para a materialização virtualizada da mesma. Desde dançar solitariamente 
a dança coletivamente reunidos numa tela dentro de um espaço que transcende tempo e local. 
A dança está lá, os corpos estão lá, o sentido se instalou e continua se instalando de maneira 
dinâmica. O registro de cada sujeito ao ser organizado na edição, se conectou com o todo dei-
xando sua solidão presencial e tornando aliado e parceiro no sentido de partner, quando dança-
mos com o outro, com “alguém”. 

Nosso primeiro trabalho foi o clipe “Não Estamos sós”. Nele, experimentamos a 
adequação da vida, do momento e da urgência em seus vários âmbitos. Não adaptamos a dança 
e o corpo, dançamos a realidade que vivíamos e ainda estamos vivendo: cada um o seu canto.  
O “novo normal” passou a ser o possível, e momentos de reinvenção. As novas ferramentas 
assimiladas e reorganizadas, as metodologias para a produção de dança de forma remota, am-
pliaram os conceitos de danças que vínhamos trabalhando de forma presencial. Já vínhamos 
trabalho a dança em seu formato de videodança, mas foi tudo diferente e ressignificado. Apren-
demos na pele que o contato presencial não garante necessariamente a experiência da aproxi-
mação ou da inclusão”.  A distância física não nos impediu de dançarmos e de criarmos juntos 
uma nova dança. Nova Dança porque descobrimos possibilidades inovadoras para nós, uma 
dramaturgia e uma conexão ainda não experimentadas. 
 

FIGURA 1: VIDEOCLIPE NÃO ESTAMOS SÓS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Print da Tela do Youtube. Os Autores.1 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=1U6kP0tBLRA. Acesso em 06/08/2021 
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FIGURA 2: VIDEOCLIPE NÃO ESTAMOS SÓS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: Print da Tela do Youtube. Os Autores.2 

 
Historicamente temos observado que a dança tem se mostrado como um fenômeno 

de expressão do sujeito a partir da vivencia de suas experiências, das suas emoções, dos seus 
ideais, da sua visão de mundo, de seus aprendizados e dos seus sentimentos. Do mesmo modo, 
muitas vezes, sob a influência das diversas esferas pela qual a vida do sujeito em vida é formada, 
na dança e pela dança o impacto sensorial se revela num ato estranhamento que pode inspirar, 
emocionar e dispor de conhecimentos ao outro. Nessa perspectiva a arte da dança, seja presen-
cial ou elaborada numa narrativa virtual, sempre trará uma geração de sentido localizada, mas 
ao mesmo tempo transbordante pelas vias da internet. 

Isolados pela pandemia, a dança nos uniu e tem possibilitado reflexões e ações nos 
levando para além de uma proximidade virtualizada. O resultado do trabalho foi publicado em 
nossas redres social e se encontra também no link:  https://youtu.be/1U6kP0tBLRA 
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4 MOSTRA VIRTUAL DE DANÇA 
 
https://dancaexperimental.wordpress.com/2021/08/19/17-ccoda-mostra-de-
videodanca/ 
 
 
ENTRE A PAUSA E O FLUXO 
https://youtu.be/wQgVtqtbTH4  
 
Sinopse:  
A arte possui o antídoto de sobrevivência a qualquer tipo de ataque mortal. Nada e 
ninguém pode matá-la, ela está viva dentro de cada artista é passada de geração a 
geração, sua história é contínua, seu fluxo intermitente e seu impacto eterno. O artista é 
o único capaz de trazer beleza para a dor. Ele transforma as lágrimas em poesia, a 
tristeza em música e a frustração em movimento. 
O ser humano desde quando nasce já é batizado no sangue da dor, embora o nascimento 
de uma nova vida seja sublime é composta de marcas, cicatrizes e sofrimento. A dor 
carrega uma beleza feia e é exatamente essa estética que precisamos expor nos grandes 
palcos da vida. A gente não precisa se envergonhar das marcas de violência, nem das 
cicatrizes de rejeição, abandono e traição, afinal são elas que nos fizeram ser doutores 
na universidade vida. 
Toda a queda é uma possibilidade de continuar caminhando. 
 
Objetivo: O presente trabalho coreográfico de vídeo dança tem por objetivo apresentar 
uma perspectiva de esperança em meio a situações de dor. 
 
Metodologia: O trabalho foi desenvolvido dentro do ambiente de pesquisa da Cia. 
Barak. A diretora e coreógrafa Denise Mazzetto trabalhou com processos de cocriação e 
laboratórios para desenvolver toda a construção do movimento. 
 
Resultado: A proposta coreográfica tem a pretensão de apresentar uma mensagem de 
esperança e acalanto para o público, oportunizando leituras diferentes a respeito de 
situações complexas de dor.  
 
Ficha Técnica:  
Instituição: Barak Studio Dance Produção: Cia Barak 
Coreógrafa: Denise Mazzetto Captação video: Juliano Mazzetto Edição Video: Lorena 
Mello  
Data da edição: 19/07/2021 Tempo de duração: 2 dias Música: Lorena Mello 
Elenco Bailarinos (as): Gabriela Marília Moura Ruthes Nathália Oldoni Pereira 
Giovanna Segalio Marangoni Denise Mazzetto  
Stephany de Lima Graboski 
Amanda Mylene Zari 
Kayllany Cristini Lopes Soares Barbosa Gabriela Stephany Bissani Carissimo Eliezer 
da Silva 
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Kizzye Winnie Gomes do Carmo da Silva Ketlyn Eduarda Chipaki 
Jefferson Vinicius Pinheiro Júnior  
Anna Terra Marcello Mathais de Oliveira Roberta Brites Turques da Silva 
Maria Eduarda Bernardino dos Santos Tatielen Oliveira Balioli  
 
 
TRANSVERSALIDADE DANÇADA  
https://youtu.be/FoTIxeP7nPY  
 
Sinopse:  
Essa vídeodança é resultado das leituras, diálogos epesquisas desenvolvidas durante as 
atividades do Grupo de Estudos Dança 1 do Programa de Dança Experimental-
CCODA/EEFFTO/UFMG, no primeiro semestre de 2021. Nesse contexto, foi produzido 
um parágrafo sobre a temática e em seguida um texto dançado. Dançar é movimentar a 
alma. É atravessar o desconhecido, para assim conhecer quem sou. O novo traz o 
estranhamento e o choque, mas é nessa cena que me reinvento como o vento que sempre 
toma novas direções. Na transversalidade o meu pensar se depara com tantos outros 
pensamentos, que diferentes ou iguais, misturam  múltiplos mundos de novas criações. 
Experimentar o novo de um renovo, atravessar e reatravessar quantas vezes for preciso 
esses territórios de conhecimento. 
 
Ficha Técnica:  
Criação: Ana Flávia Ribeiro Otoni 
Trilha Sonora: Waiting- Andrew Langdon (Acervo free Youtube) 
Produtora, dançarina e editora: Ana Flávia Ribeiro Otoni  
Filmagem: Ana Flávia Ribeiro Otoni e Fernanda Pinheiro Ribeiro Otoni 
Orientação e Coordenação Geral: Profa. Dra. Isabel Coimbra 
Data da Edição: 09/08/2021 
Tempo de Duração: 03 minutos e 6 segundos 
PRODAEX/CCODA 
EEFFTO – PROEX - UFMG 
CIA DANÇA1 
 
 
O OLHAR TRANSVERSAL 
Link: https://youtu.be/ldbq0LJ9V_k 
 
Sinopse: A 
 transversalidade acontece quando abre-se mão da necessidade de se rotular e de se 
enquadrar em alguma posição - ser ou não ser. 
Quando se entende as limitações de se estar de um lado ou de outro, a escolha de se “estar 
entre” permite absorver a essência de ambos os lados, permite a abertura às novas e vastas 
possibilidades. Ocorre a liberdade para se criar e experienciar. 
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Alcançar a transversalidade é possível quando se adota um olhar livre e utiliza do choque 
com o novo como processo oportuno para o acolhimento de novas concepções a respeito 
da interação do indivíduo com o corpo e deste com o meio. 
 
Ficha Técnica: 
Dançarina: Andreza Cristina Oliveira Rodrigues 
Edição: Andreza Cristina Oliveira Rodrigues 
Orientação e Coordenação Geral: Profa. Dra. Isabel Coimbra 
CIA DANÇA1 
Programa de Dança Experimental - PRODAEX 
Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança - CCODA 
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
PRODAEX/CCODA 
EEFFTO – PROEX - UFMG 
BELO HORIZONTE 
CIA DANÇA1 
 
 
UMA VIDA SÓ  
https://youtu.be/uUvmkZNMU9w  
 
Sinopse:  
A morte é um absurdo, ela atropela a vida sem pedir permissão. A morte dói no profundo 
da alma, ela tem a capacidade de escancarar a nossa vulnerabilidade, nos deixando nus. 
Quando ela chega, voltamos para a origem: do pó da terra para o pó. Para alguns ela 
significa o fim, para os filhos do Criador ela significa o começo. Não sabemos o que fazer 
quando ela chega. Mas enquanto ela não vem, porque não aproveitar a chance de viver e 
sonhar com o impossível, levantar de manhã e apreciar o cheiro da esperança em meio a 
tantas derrotas, saborear a alegria e desfrutar do carinho, da amizade das pessoas que nos 
amam. Porque não poetizar mais, rir mais, fazer mais gentilezas? Porque não 
desembrulhar essa vida que nos foi dada como uma dádiva? Porque não ficar livre de 
arrependimentos, sabe aqueles que a gente carrega quando a vida se vai: porque não fiz, 
porque não falei, e se tivesse abraçado mais, amado mais, perdoado mais... E se! O 
presente é agora, a vida é agora. A vida é uma só, aproveite a sua chance!  
 
Objetivo: O presente trabalho coreográfico de vídeo dança tem por objetivo apresentar 
uma abordagem sobre a efemeridade da vida trazendo como contraponto da morte.  
 
Metodologia: O trabalho foi desenvolvido dentro do ambiente de pesquisa da Cia. Barak. 
A diretora e coreógrafa Denise Mazzetto utilizou como tema balizador e inspirador para 
os laboratórios de movimento a antagonia da morte e vida, usando o cenário pandêmico 
como elemento fundante da proposta.  
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Resultado: A proposta coreográfica tem a pretensão de despertar o público para uma 
reflexão profunda a respeito de viver o agora como se fosse o último suspiro, trazer a 
urgência da vida como a principal demanda à ser sanada.  
 
Ficha Técnica:  
Instituição: Barak Studio Dance Produção: Cia Barak 
Coreógrafa: Denise Mazzetto  
Captação video: Juliano Mazzetto  
Edição Video: Lorena Mello  
Trilha sonora: Lorena Mello Elenco Bailarinos (as): Gabriela Marília Moura Ruthes 
Nathália Oldoni Pereira Giovanna Segalio Marangoni Denise Mazzetto, Stephany de 
Lima Graboski, Amanda Mylene Zari, Kayllany Cristini Lopes Soares Barbosa Gabriela 
Stephany Bissani Carissimo Eliezer da Silva, Kizzye Winnie Gomes do Carmo da Silva 
Ketlyn Eduarda Chipaki, Jefferson Vinicius Pinheiro Júnior, Anna Terra, Marcello 
Mathais de Oliveira, Roberta Brites Turques da Silva  
Data Edição: 4/07/2021 Tempo de duração: 2:47 min.  
 
 
"CON.FRA.TER.NO" 
https://youtu.be/TR4CUC4lHbU 
  
Sinopse:  
O VídeoDança "Con.fra.ter.no" aborda a Teoria de Thomas Hobbes, filósofo que em 1651 
escreveu “O Leviatã”, na qual explica que a sociedade em sua essência é cruel, 
egocêntrica, assim afirmou: “O homem é lobo do homem, em guerra de todos contra 
todos.” A partir disso, por ser Jusnaturalista, acredita que há uma lei na natureza que 
permite o ser humano realizar todas as suas vontades. Porém, surgem conflitos e 
competições entre os próprios indivíduos, dessa forma, em seu Estado de Natureza, 
haveria brigas e guerras. Após notar isso, Hobbes como contratualista, percebeu que o 
Contrato Social, finalizaria as desavenças.  
Diante dessa abordagem, relacionei com a minha vivência paterna, após perceber diversos 
embates e desentendimentos mesmos nós sermos tão semelhantes. Portanto, o nosso 
Contrato Social seria ligado à genética.  Conforme isso, o objetivo principal foi conectar 
a Arte e a Filosofia para explicar a minha relação paterna, utilizando o método indutivo, 
a partir dos meus relatos de experiências. Além disso, pesquisei por meio de revisão 
bibliográfica, consultando artigos científicos e vídeos no Youtube para fundamentar a 
obra, resultando no VídeoDança, fruto do incômodo que me perseguia. Ademais gostaria 
de ressaltar, que o processo criou uma intimidade e me aproximou do meu pai.  
 
Ficha Técinica 
Produzido e editado por: Marina Alves Facundo em 15 de Maio de 2021.  
Intérpretes: Jarbas Donizete Facundo. Marina Alves Facundo. Trilha Sonora: 
Eternal Youth – Rude, Pavane para uma princesa Morta (Ravel) - Uakti Ganesha Puja - 
Chandra Lacombe, Radioactivity – Kraftwerk, Across the Board - Basil Poledouris, Som 



 

  
 
 

17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança  
Estudos Interdisciplinares da Dança: A Transversalidade em Cena  

CCODA/PRODAEX/EEFFTO/UFMG 
Belo Horizonte, 2021, v.7 n.1, agosto. ISSN 2358-7512 

 

289 

da mosca – Youtube, We feel in love, Ran away, and lived our Lives - Infralyd Is there 
anybody out there? - Pink Floyd  
Duração: 13 minutos. 
 
 
POESIA SOBRE DANÇA  
https://youtu.be/Jz2poT4U1LE 
  
Sinopse:  
Vídeo Dança criada a a partir do projeto Luz na Dança.  
 
Ficha Técnica:  
Criação: Rogério Ramos  
Performance - Rogério Ramos  
Texto e Voz - Lorena Melo  
Edição e Produção: Rogério Ramos  
Data de Edição: 28 de Abril de 2021  
Tempo de duração: 1:19  
 
 
DOR NA ALMA 
https://youtu.be/cj557sSJne0 
 
Sinopse:  
"Em meio ao turbilhão 
O que eu quero? 
O que desejo? 
Isso sou eu? 
Ou é você em mim? 
Eu vejo sua vontade? 
Gritos na alma me invadem 
Fantasias me iludem 
Excessos me escravizam 
Tenho vontades sem liberdade 
Eu penso, logo existo? 
Desejo, logo quero! 
Vejo, logo uso! 
O que eu controlo? 
Aquilo que está perto 
Aquilo que adoro 
Aflição de pensamento 
Angústia de vida 
Que vida? 
Que amores? 
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Que dores? 
Que cores? 
Me dá de novo! 
Alguém faz isso parar! 
Quem pode? 
Eu podia? 
Eu… 
Quem sou eu? 
O que eu quero? 
O que eu desejo? 
Sair do meio do turbilhão 
Seguir o sentido 
A saída que não seja fuga 
Ver além da dor 
Quem pagou o preço da ausência 
Quando tudo foi embora 
Socorro chega como eternidade 
Em tempo presente 
Não de ouvir, mas de ver. 
Texto: Raquel Sena (@raquelsena91) e Ildi Silveira (@ildi_silveira) 
 
Ficha Técnica:  
Trilha Sonora: Daniel Coutinho (@danncoutinho) e Morfose Produtora (morfoseprod)  
Narração: Joab Ferreira da Silva (inscrição 11617181) 
Dançarina: Joab Ferreira da Silva (inscrição 11617181) 
Editor/Produtor: Daniel Coutinho (@danncoutinho_), Morfose Produtora 
(@morfoseprod), Avalanche Missões Urbanas Underground / Escola de 
Compulsões (@avalanchemissoes), Dopamina Pós Tudo (dopaminapostudo) 
Data da edição: 05/03/2019 
Tempo de duração: 03m11s  
 
 
SONAR LIVRE A VOAR 
https://youtu.be/tR97wL-ceKk 
 
Sinopse:   
A coreografia busca explanar em época de isolamento social, aos poucos a retomada do 
ar de uma liberdade cercilhada, do toque de brisa, sol, vento frio esplandecer na folhagem 
verde da natureza. 
 
Ficha Técnica: 
Criação e Intérprete: Juliana de Jesus Aquino Silva 
Filmagem: Natália Cândido 
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PARTO DE MIM 
https://youtu.be/ZVyeWS7x94k 
  
Sinopse:  
Esse trabalho é um transbordamento da escrita de uma pesquisa de doutorado em 
Educação da UDESC, do grupo de pesquisa "Atlas: Geografias, Imagens e Educação". 
Tem como objetivo explorar as forças reativadoras das artes de parir co-aprendizagens 
ecológicas. E pretende se fazer com imagens de parto, a partir do estudo de uma geografia 
dos corpos e suas relações ecológicas. Assim, primeiramente parto de mim, de meu corpo, 
meu movimento, para depois convidar outros corpos a dançarem comigo. Corpo esse que 
se percebe como atlas primeiro, que se compõe na relação com o meio. Tendo a imagem 
de um corpo fusionado (mãe e bebê) como meio e mundo primeiro. As  
Imagens trazidas nesse trabalho, (produzidas e editadas de modo experimental com 
smartphone e edição com o software Movavi vídeo Editor Plus 2021) nos convidam a 
realizar a viagem de partida desse mundo primeiro, ao reconhecimento do próprio corpo 
e à entrega do mesmo para as relações ecológicas com a Terra (Grande Mãe). Essa 
composição de videodança traz os registros cartográficos do início da pesquisa (que 
começou em agosto de 2020), que se apresentou reativando no corpo pesquisador a 
vontade de manifestação do movimento expressivo, que ultrapassa os limites das escritas 
e leituras. Parir em educação é deixar-se transbordar, é mergulhar no desconhecido e fazer 
emergir de si próprio o desejo de aprender que pede passagem. Parir é viver o processo 
que abre caminho para o nascimento de outro ser e o renascimento de si próprio. É ser o 
movimento ativador de vida; é entregar-se à dança cósmica do universo; perceber o mar 
pulsando dentro do seu corpo a cada inspirar e expirar. Parir e ser parido é abrir-se à 
transformação, perceber-se ser em metamorfose e, relembrar a passagem evolutiva da 
água para a terra.  
 
Ficha Técnica: 
Dançarina: Caroline Castro de Mello 
Editora: Caroline Castro de Mello 
Produtor: Igor da Silveira Berned (produção das imagens). 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) SINOPSE: 07/08/2021 
Tempo de Duração: 7min. e 50seg.  
 
 
VÍRGULAS DE UM EU 
https://youtu.be/bQPDd-6CJtQ 
 
Sinopse: 
“Vírgulas de um eu” é uma releitura do clipe musical, Desconstrução, do cantor e 
compositor, Tiago Iorc, mostrando o que foi assimilado da obra em forma de dança. 
Ao longo do vídeo, mostro o que sinto em relação às redes sociais, transmitido como uma 
espécie de “faca de dois gumes”. Num primeiro momento, elas são o maior meio de 
ascensão social; já no segundo, busco retratar seus pontos negativos, como o 
desenvolvimento de ansiedade, pressão social e uma felicidade ilusória. A obra se 
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constrói a partir de um personagem baseado em partes da minha personalidade, retratando 
dois lados existentes em seu dia a dia, passando por fases de monotonia e angústia, 
misturados com falsas tentativas de demonstrar alegria, por meio da interatividade nos 
ambientes virtuais. 
 
Ficha Técnica: 
Produção: Gabriel Sena e Rafael Sena Câmera: Gabriel Sena e Rafael Sena Coreografia: 
Gabriel Sena Dançarino: Gabriel Sena Edição: Gabriel Sena e Rafael Sena  
Música: Desconstrução - Tiago Iorc (editada) 
Data de edição: 05/2021 
Minutagem: 4:06 
 
 
GRAÇA IRRESISTÍVEL  
https://youtu.be/ZhQHSF-sr-8 
 
Sinopse:  
"Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês,  é dom de 
Deus. 
 
Ficha Técnica:  
Trilha Sonora: Cory Asbury (Reckless Love) 
Dançarina: Joab Ferreira da Silva (inscrição 11617181) 
Editor/Produtor: Mateus Dutra (@matheusdumsch), Angelica Silva (angelicasil.art) 
Data da edição: 12/02/2018 
Tempo de duração: 03m39s  
 
  
SERES DE SI 
https://www.youtube.com/watch?v=rSPTuGCIClU 
 
Sinopse:   
Seres de Si, nasce na encantaria do corpo da intérprete criadora Luiza Monteiro em uma 
experiência de imersão com elementos da natureza presentes na praia do Marahú, na ilha 
de Mosqueiro/PA. O processo de criação permeia a relação entre corpo, encantaria e 
poesia, apresentando em formato de videodança o emergir poético do corpo enquanto este 
encontra-se imerso em si, como também em águas, areias, folhas, pedras, ares... Seres de 
Si integra a pesquisa de doutorado de Luiza Monteiro, no Programa de Pós-graduação em 
Artes da UFPA, e é, ainda, uma continuidade das experiências de imersão poética vividas 
em temporada de estudos de seu doutorado sanduíche na cidade de Montréal, no Canadá.  
 
Ficha técnica:  
Pesquisa, concepção e performance: Luiza Monteiro  
Direção: Feliciano Marques  
Figurino e maquiagem: Luiza Monteiro e Feliciano Marques  
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Captação de vídeo e direção de fotografia: Edielson Shinohara e Allyster Fagundes 
Edição de vídeo: Edielson Shinohara  
Trilha sonora: Karen Tavares  
Composição musical: André Nascimento e Jonas Santos 
 
 
PARA QUANDO O VERÃO CHEGAR  
https://www.youtube.com/watch?v=v6Wi5QLAWe0&list=PLC4eR7htfqwS1tV_8l8gvv
gz475HF20i5&index=2&t=29s 
 
Sinopse:  
A videodança criada em 2020 em plena pandemia do Covid-19 veio para suprir as 
necessidades dançantes da Gaya Dança Contemporânea, que em 2020 completou 30 anos 
de existência como projeto de extensão da UFRN. A videodança mostra os momentos 
dançantes dos intérpretes-criadores da companhia em plena pandemia e isolamento 
social. Reflete as experiências com o ensaio remoto, as alegrias, tristezas, frustações 
vivenciadas durante a pandemia. O objetivo da criação coletiva foi o de experienciar a 
dança em isolamento social e a partir da partitura criada por cada dançarino unificar 
trechos dessa criação numa criação de videodança. A metodologia usada para a 
experiência se deu a partir da Netnografia que é frequentemente aplicada à área de 
Marketing. Trata-se de uma etnografia no ambiente virtual, possuindo técnicas e métodos 
específicos para análise de comportamento de consumidores e projetando múltiplas 
visões de futuro e tendências. Obviamente que a referida metodologia seria revista para 
aplicação em termos de métodos, técnicas e objetivos para a videodança, muito embora 
tenha seguido o percurso similar ao que ocorre dentro de sua investigação própria, com a 
mesma aplicabilidade das ferramentas de coleta de dados em ambientes virtuais. Como 
resultado tem-se uma videodança criada a partir de referencias de qualidades de 
movimento sob a ótica labaniana, com duração de 3 minutos e 09 segundos, produzida 
em isolamento social. 
 
Ficha Técnica:  
Criação: Gaya Dança Contemporânea 
Instituição: UFRN 
Trilha sonora: Organism de Chad Crouch (instrumental) e voz off de Geisla Blanco com 
poema de Clarice Lispector (Composta por urgências) 
Elenco: Alef Santos, Andreza Vicente, Antonio Rodolfo Santos, Eugênio Firmino 
Júnior, Kenne Felipe, Luiz Eduardo Costa, Pedro Henrique Santos e Rodrigo Carlos. 
Edição: Kenne Felipe 
Direção: Marcilio Vieira e Larissa Marques 
Data de edição: novembro de 2020 
Duração: 3’09’’ 
Produção: Gaya Dança Contemporânea/UFRN  
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6X LIBERDADE E SEGURANÇA 
https://youtu.be/CGyANttrTsE 
 
Sinopse:  
O filme propõe uma reflexão sobre as relações tóxicas existentes em torno do cotidiano 
desse corpo através de uma pergunta inquietante: Preferes estar com segurança e viver 
sem liberdade ou entre o caos da liberdade sem segurança? 
 
Ficha Técnica: 
Intérprete-criador: Kenne Felipe 
Imagens: Jalisson lopes e Kennedy Lucas 
Música: Olivia Macedo 
 
 
TRANSITORIEDADE… 
https://youtu.be/4r28pmZK9UU 
 
Sinopse:  
Videodança, produzida pelo projeto Dança 1 do Programa de Dança Experimental da 
UFMG, produção colaborativa do videodança “Entre Portas e Janelas: Atravessamentos 
Dançantes. Tivemos como ponto de partida, reflexões sobre nosso cotidiano (alunos 
bolsistas, alunos voluntários e professora coordenadora do Programa de Dança 
Experimental (PRODAEX) da Universidade Federal de Minas Gerais, nesse tempo de 
pandemia e vivendo as experiências do Ensino Remoto Emergencial (ERE) também na 
UFMG.  Para minha contribuição elaborei este videodança Transitoriedade, com 
referência aos conceitos nos quais temos refletido. A partir de leituras e reflexões os 
termos atravessamento, costura, diálogo, a dialética, arte e transversalidade aparecem 
carregados de sentidos que se dão a ver. Para o roteiro coreográfico e roteiro de edição 
de vídeo propusemos experiências e performances que transitassem entre portas, 
janelas, espaços internos e externos. 
 
Ficha Técnica: 
Projeto Coreográfico e Edição: Isabel Coimbra 
Dançarina: Isabel Coimbra 
Orientação e coordenação geral: Profa. Dra. Isabel Coimbra 
CIA DANÇA1 
Programa de Dança Experimental 
PRODAEX 
Grupo de Pesquisa 
Concepções Contemporâneas em Dança 
CCODA 
Pró-Reitoria de Extensão 
PROEX 
Universidade Federal de Minas Gerais 
UFMG 
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PRODAEX/CCODA 
EEFFTO – PROEX – UFMG 
BELO HORIZONTE 
Inverno/2021 
Tempo de duração  
3:55 min. 
 
 
ENTRE PORTAS E JANELAS: ATRAVESSAMENTOS 
DANÇANTES 
https://youtu.be/0TpojxhzV-8 
 
Sinopse:  
Nossa proposta para essa videodança, surge de discussões e diálogos decorrentes às 
necessidades emergentes atuais devido à pandemia Covid-19, durante nossas atividades 
e experiências no Grupo de Estudos Dança1 do Programa de Dança Experimental-
CCODA/EEFFTO/UFMG, no primeiro semestre de 2021. Entre reflexões e 
pensamentos colaborativos, o dançar entre portas e janelas, como tradução de nossos 
sonhos, ideias, imaginário e “escritas dançantes” têm sido marcas do ressignificar 
(individual-coletivo) no cotidiano de cada um de nós.  Que sentido há no abrir, fechar, 
ficar, seguir, parar, voltar, transpor, transitar, no caminhar e no dançar? Transitoriedade, 
contemporaneidade, atravessamentos, empatia, costuras, diálogos, arte e 
transversalidade abrem para rua, para a cidade, para a vida, o ir e vir, para o que 
vem…E o que virá? 
 
Ficha Técnica: 
Projeto Coreográfico e Edição Coletiva: 
Ana Flávia Ribeiro Otoni 
Andreza Rodrigues 
Helbert Junio Alexandrino dos Santos 
Isabel Coimbra 
Juliana de Jesus Aquino Silva 
Orientação e coordenação geral: Profa. Dra. Isabel Coimbra 
CIA DANÇA1 
Programa de Dança Experimental – PRODAEX 
Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança – CCODA 
Pró-Reitoria de Extensão – PROEX 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
PRODAEX/CCODA 
EEFFTO – PROEX – UFMG 
BELO HORIZONTE 
CIA DANÇA1 
Tempo de duração: 07:46 minutos. 
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A INTERPRETAÇÃO DOS QUATRO ELEMENTOS 
https://youtu.be/DJ3u6KTDTNU 
 
Sinopse:  
O presente vídeo tem por objetivo mostrar a interpretação dos quatro elementos da 
natureza (Terra, Fogo, Ar e Água) utilizando da dança para expressar nossa visão, 
tomando como base as séries animadas da Nickelodeon “Avatar, a lenda de Aang” e seu 
Spin-off, “Avatar, a lenda de Korra”. Com a limitação de espaço por conta da pandemia 
da Covid-19, todas as gravações foram realizadas nas respectivas casas dos dançarinos, 
tanto as coreografias quanto os elementos naturais utilizados. 
 
Ficha Técnica: 
Trabalho produzido na disciplina Danças, turma R2, do curso de Educação Física da 
UFMG, primeiro semestre de 2021, com a Profa. Dra. Isabel Coimbra. 
Direção, Roteiro, Figurino, Coreografia, Interpretação e Filmagem: 
Gustavo Palmeiras Ferraz 
Hugo Fernandes Diniz 
Luis Guilherme Mello Costa 
Tiago Lage Batista 
Trilha sonora: Through the Fire and Flames (Slow) Cover by Melodicka Bros 
Edição: Gustavo Palmeiras Ferraz. 
 
 
DESPERTANDO O MELHOR DE NÓS 
https://youtu.be/1M6a3wJuBXU 
 
Sinopse:  
Com os jogos olímpicos acontecendo o sentimento que muitas pessoas têm é  de começar 
a praticar esses novos esportes, se baseando em grandes atletas ou até mesmo por achar 
o esporte interessante. Dessa forma, o “Despertando o melhor de nós” traz esse 
sentimento de novas experiências que a olimpíadas despertou nos alunos que tentaram 
demonstrar isso com movimentos dançantes e uma ligação aos esportes que foi retratado. 
Forma Coreográfica: A coreografia foi pensada de maneira conjunta, escolhemos 
representar alguns esportes que estavam nas olímpiadas, tendo em vista as condições de 
gravação de cada integrante do grupo. Analisando dentre todas as opções de esportes 
olímpicos, chegamos a conclusão dos seguintes esportes a serem gravados: skateboard, 
futebol, vôlei, natação, boxe, handebol, levantamento de peso. 
 
Ficha Técnica: 
Dançarinos (as): Ana Clara Miranda dos Santos, Cecília Isaura de Araújo e Silva, Diego 
Nogueira Soares, Gustavo de Carvalho Teixeira. 
Edição do vídeo: Gustavo de Carvalho Teixeira. 
Coreografia: Ana Clara Miranda dos Santos, Cecília Isaura de Araújo e Silva, Diego 
Nogueira Soares, Gustavo de Carvalho Teixeira. 
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Produção: Ana Clara Miranda dos Santos, Cecília Isaura de Araújo e Silva, Diego 
Nogueira Soares, Gustavo de Carvalho Teixeira. 
Duração do vídeo: 2 minutos e 8 segundos. 
Trilha sonora 
Música: Olympic Games (Official Theme) – Rio 2016 – Tema Oficial dos Jogos 
Olímpicos – “Alma e Coração”. 
Autores : Leo da Baixada, Victor Reis  e Rodrigo Marques 
Voz: Thiaguinho e Projota 
Produção musical – Tropkillaz e Nave 
Masterização: Carlos Freitas (Classic Master) 
 
 
DO RIO DE JANEIRO PARA O MUNDO: FUNK COMO 
EXPRESSÃO CULTURAL 
https://youtu.be/O4T6x5av0yA 
 
Sinopse:  
Trazido para o Brasil no final dos anos 1970, os primeiros bailes funks eram realizados 
naZona Sul do Rio de Janeiro, mas com o passar dos anos o gênero do Funk chegou 
aossubúrbios do Rio e bairros mais pobres. Mesmo esse gênero sendo alvo de muitas 
críticas emrelação ao seu tipo de dança sensual e as letras que falam sobre as realidades 
da favela ou 
sexo, o funk chegou nas mídias e conquistou espaço internacional. Bem, nosso grupo veio 
exaltar esse gênero como forma de desmistificar todas essas críticas, uma vez que o funk 
é o sustento para muitas famílias e, frequentemente, é a única forma de lazer para diversas 
comunidades e realidades. 
Forma coreográfica: As cenas serão gravadas individualmente por conta da COVID-19 e 
reunidas no mesmo vídeo através do aplicativo Inshot. Assim, serão desenvolvidas 8 
cenas com planos visuais diferentes para trazer mais interação e movimento ao vídeo. 
Trilha sonora:Beat Festa Em Ipanema – Versão Funk. Fev/2020 
A trilha sonora está disponível no link e foi escolhida por trazer a canção “Mas que nada” 
de Sérgio Mendes que marcou a música popular brasileira. Além disso, na mesma trilha 
é encontrada falas de cenas do filme “Rio” em que é exibido o Brasil e seus movimentos 
culturais. Assim, em nosso trabalho esta canção vem com ritmo de funk que conversa 
com a proposta do grupo de exaltar a cultura popular brasileira. 
 
Ficha Técnica: 
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Bacharelado) do Curso de 
Educação 
Física da UFMG com a professora Isabel Coimbra 
Coreografia: Vinicius 
Bailarinos: Anna, Luanna, Karine e Vinicius 
Edição: Luanna Abreu e Karine Reis 
Trilha Sonora: Karine Reis 
Parte escrita: Karine Reis 
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Produção:Anna, Luanna, Karine e Vinicius 
Duração: 02:24 
Data: Agosto 2021 
 
 
LÁGRIMAS DE SUOR 
https://youtu.be/x4o1VqcWS7k 
 
Sinopse:  
A videodança retrata o drama do início da pandemia para aqueles que praticam esportes 
coletivos constantemente. Esse drama é retratado na vivência de quatro amigos que 
sempre praticavam esportes juntos, mas tiveram que se retrairem, separadamente, em suas 
casas, com todas as barreiras de espaço, de materiais e de tempo para a prática esportiva, 
bem como lidar com o afastamento das atividades cotidianas e das antigas amizades. 
Forma Coreográfica: 16 cenas serão desenvolvidas, 4 por cada integrante. Dessas, 1 será 
um take dormindo. A outra será uma cena alegre praticando esportes e fazendo uma 
comemoração dançada de gol. Em seguida, uma cena tensa acordando e colocando 
máscara. Por fim, uma cena praticando esportes dentro de casa, com uma coreografia 
dramática. Será editado no software Filmora. 
 
Ficha Técnica: 
Dançarinos: Henrique Wetter, Nathan Oliveira, Ricardo Vinicius, Thiago Camargo. 
Produtores: Henrique Wetter, Nathan Oliveira, Ricardo Vinicius, Thiago Camargo. 
Coreógrafos: Henrique Wetter, Nathan Oliveira, Ricardo Vinicius, Thiago Camargo. 
Editor: Nathan Oliveira. 
Duração do vídeo: 4:04 
Trilha sonora: 
Creek Whistle – 08/2020 
Snake on the Beach – 12/2020 
Sonora – 08/202 
Water Truck – 05/2020 
Bedtime – 11/2019 
 
 
LIBERDADE 
https://youtu.be/_7jV7Iolm3s 
 
Sinopse:  
Há um ano tudo começou a mudar, algo novo começou a surgir. O uso de máscara e álcool 
se tornou algo obrigatório, as aulas presenciais foram suspensas, o distanciamento de 
alguns familiares foi necessário, para o bem de todos. Quem diria que a nossa liberdade 
de expressão fosse quase nos tirada. Com isso, é certo que esse tempo nos trouxe 
inseguranças, incertezas e medos. Mais ainda que, sem sair de casa nós encontramos um 
meio de entretenimento durante a quarentena que nos fez sentir um fio da liberdade de 
expressão novamente, além disso, nos fez sentir unidos. A rede social TIKTOK foi usada 
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para nos comunicarmos nesse período de distanciamento social. Portanto, a “liberdade” 
nos faz refletir em como era as nossas vidas antes da quarentena e o que aconteceu depois 
que a pandemia começou. O tik tok foi um meio de esquecermos, nem que seja por 
minutos, da realidade do mundo e nos fez sentir que não estamos sozinhos. 
 
Ficha Técnica: 
Trabalho produzido na Disciplina Dança do Curso de Educação Física da UFMG com a 
Profa. Dra. Isabel Coimbra. 
Criação, Interpretação e edição: Ana Lúcia Tavares, Carolina Mesquita, Júlia Guimarães 
e Mariana Bruna 
Filmagem e Coreografia individual: Ana Lúcia Tavares, Carolina Mesquita, Júlia 
Guimarães e Mariana Bruna 
Coreografia Geral: Ana Lúcia Tavares Edição: Carolina Mesquita de Moraes 
 Trilha sonora: Beat What a Shame -TikTok (funk remix) 
Long Way to Go – Miguel Johnson 
Tempo de duração:2:32min] 
 
 
OLIMPÍADAS: A DANÇA EM FORMA DE ESPORTE 
https://youtu.be/Mlz5L6zNaoM 
 
Sinopse: 
Nossa proposta para esse vídeodança surge a partir do momento de Olimpíadas realizadas 
em Tóquio em 2021. A finalidade é mostrar diferentes movimentos utilizados nos 
esportes que podem ser observados com um olhar criativo, no qual esses movimentos 
assumem a forma de dança. 
 
Ficha Técnica: 
Projeto coreográfico e edição coletiva: 
Damiane Camargos Rocha 
Guilherme Fernandes Lages Ferreira 
Laura Lírio Resende Cerqueira 
Mariana Moreira de Oliveira 
Trilha sonora: 
Olimpíadas de Tóquio 
Orientação e coordenação geral: Profª. Dra. Isabel Coimbra 
MOSTRA DE DANÇAS VIRTUAL 2021 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
EEFFTO 
Universidade Federal de Minas Gerais 
UFMG 
EEFFTO – UFMG 
BELO HORIZONTE 
Inverno/2021 
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OLÍMPIADAS NO ALCANCE DAS MÃOS 
https://youtu.be/KAgaj2obwvE 
 
Sinopse:  
Olímpiadas no alcance das mãos, é um trabalho que relaciona às olimpíadas com o poder 
das mãos, e a dança. Com gestos das articulações que compõe a mão, em conjunto com 
adereços que simulam as competições em menor escala, são representadas as modalidades 
olímpicas que o Brasil participou e conseguiu medalha em Toquio 2020, com música que 
nos remete a brasilidade, e ao nosso espírito olímpico ímpar, com o objetivo de 
homenagear a todos os atletas brasileiros que vencem desafios todos os dias mesmo fora 
da sua modalidade. 
 
 
Ficha Técnica: 
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Licenciatura) do Curso de 
Educação Física da UFMG com a professora Isabel Coimbra 
Criação/coreografia/intérpretes: Jamille Torquato, Karoline Guedes, Gabriel Gregório e 
André Gillis. 
Edição: Jamille Torquato Trilha Sonora: Remix de “Mas que nada” de Sérgio Mendes e 
“Eu quero Festa” música da trilha sonora do filme Rio (2011) do diretor Carlos Saldanha. 
Produzido por Blue Sky Studios, Twentieth Century Fox Animation. Disponível 
em: https://youtu.be/Zr7ixHfs21A Beat sem letra de “Baile de Favela” de MC João. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d3XtL… 
Duração: 3min01seg Data: 13/08/2021 Outros: Inspirados nos pictogramas humanos 
apresentados na abertura das Olimpíadas de Tóquio. 
 
 
PANDEMIA: DE DENTRO PARA FORA 
https://youtu.be/oCdT8BCcod8 
 
Sinopse:  
A proposta dessa videodança carrega a ideia de como a Pandemia da Covid-19 trouxe 
diversos perspectiva e como cada pessoa lida com seus próprios sentimentos. Na dança é 
representado em dois extremos, a liberdade e o aprisionamento, demonstrando que o 
aprisionamento vai além de muros e paredes, que a pior prisão é aquela que criamos em 
nossa mente, e a liberdade possui inúmeros significados, mas que em tempos difíceis a 
liberdade mental tem um poder de fazer as pessoas continuarem. Trazemos uma reflexão 
de como estamos lidando com todos os ocorridos ao nosso redor, estamos parando ou 
seguindo em frente? Aprisionado ou libertos em nós mesmos? 
 
Ficha Técnica: 
Planos de Câmera: 
Plano Geral (Câmera aberta) 
Tipos de imagens: 
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Imagens Subjetivas/abstratas 
Movimento de Câmera: 
Estático 
Projeto Coreográfico e Edição Coletiva: 
Henrique Mourão Madureira Rocha 
Juliana de Jesus Aquino Silva 
Matheus de Souza Pereira 
Rívia Rafaelle de Souza André 
Duração do vídeo: 2 minutos e 17 segundos 
Trilha sonora: Light – Autor: Patrick Patrikios 
Coreografia: Henrique Morão Madureira Rocha, Juliana de Jesus Aquino Silva, Matheus 
de Souza Pereira, Rívia Rafaelle de Souza André. 
Edição: Rívia Rafaelle de Souza André 
Dançarinos: Matheus de Souza Pereira, Rívia Rafelle de Souza André, Juliana de Jesus 
Aquino Silva. 
Orientação: Isabel Coimbra 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – EEFFTO BELO HORIZONTE 
Agosto/2021 
 
 
PISEIRO BREGA FUNK NO COUNTRY 
https://youtu.be/emKLo59ZLng 
 
Sinopse: 
 Neste trabalho, buscamos fazer a junção do ritmo do piseiro e do funk, juntamente com 
a coreografia do country, ou seja, o estilo musical do piseiro brega funk e a coreografia 
do country, como também, pensamos no figurino em um estilo voltado para o country, 
cowboy ou vaqueiro. Entretanto, o piseiro é um estilo musical derivado do forró, foi 
criado na região Nordeste do Brasil, onde os artistas utilizam apenas o teclado eletrônico 
com a voz do cantor. Convém ressaltar que atualmente, com o avanço da tecnologia, 
houve uma união do piseiro juntamente com o funk, dando origem assim ao piseiro brega 
funk. Dialogando com o estilo sertanejo e funk, o piseiro instiga a comunicação de 
diferentes vertentes das preferências regionais, aproximando culturas e gerando novas 
linguagens e sentido para a dança. 
 
Ficha Técnica: 
Produção: Trabalho Produzido pelos alunos Thiago Rodrigues, Túlio Henrique, Victor da 
Silva e Walisson Henrique, na Disciplina Danças (Licenciatura) do Curso de Educação 
Física da UFMG, com a professora Isabel Coimbra 
Dançarinos: Thiago Rodrigues, Túlio Henrique e Walisson Henrique 
Coreografia: Cowboys Vagabundos 
Parte Escrita: Túlio Henrique e Walisson Henrique 
Edição: Walisson Henrique 
Trilha Sonora: Base Piseiro Grátis Uso Livre – Estilo DJ Ivis – Para Compor Compositor 
– Studio GPE Karaokê 
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Duração do vídeo: 2:32 
Data: 18/08/2021 
 
 
QUADRILHA EM TEMPOS DE PANDEMIA 
https://youtu.be/_ZvdUEeFxxU 
 
Sinopse:  
O tema foi escolhido em conjunto com os quatro integrantes do grupo por ser um estilo 
de dança folclórico coletivo muito popular no Brasil. A dança tem como característica o 
estilo caipira, e geralmente acontece em junho ou julho. Devido ao distanciamento social 
provocado pela pandemia do Covid-19, já faz dois anos que os brasileiros não 
comemoram esse evento típico da festa junina. Por isso, nosso grupo decidiu homenagear 
essa data comemorativa com os quatro integrantes se caracterizando de caipiras e 
preparando uma dança típica a fim de lembrar essa festa tão marcante para os brasileiros. 
Forma Coreográfica:Foram desenvolvidas 5 cenas, sendo 3 delas dançadas e 2 apenas 
encenadas. As gravações se deram com o próprio celular dos integrantes, em suas casas, 
na orientação vertical e com a câmera estática. A edição será feita pelo aplicativo CapCut, 
com transições simples. 
 
Ficha Técnica: 
Produção: Trabalho produzido na disciplina de Danças do curso de Educação Física da 
UFMG com a professora Isabel Coimbra 
Criação/coreografia/intérpretes/bailarinos: Carolina Zatti, Letícia Duarte, Lucas Batista e 
Thales Augusto 
Edição: Carolina Zatti 
Trilha sonora: Festa na Roça – Robertinho do Acordeon 
Duração: 03:17 
 Data: 17/08/2021 
 
 
SE ELES DANÇAM, EU DANÇO 
https://youtu.be/isfZzC5cVQU 
 
Sinopse:  
Atualmente as pessoas andam muito atarefadas e acaba não sobrando tempo para fazer o 
que gostam, existem também pessoas bastante tímidas, que se recusam a dançar em 
público. Neste vídeo, mostramos que a dança é de todos e para todos, respeitando a 
individualidade de cada um. Nesse sentido, o grupo buscou abordar a trajetória do corpo 
dançante em seu processo de emancipação e reconhecimento do próprio espaço, tanto 
externo quanto interno. o grupo buscou explorar o caráter múltiplo e ao mesmo tempo 
individual da dança, com ênfase no ambiente virtual e na videodança, capaz de despertar 
e valorizar o que há de melhor em cada indivíduo de forma leve e bem humorada. 
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Ficha Técnica: 
Produção: Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Licenciatura) do Curso de 
Educação Física da UFMG com a professora Isabel Coimbra 
Criação/coreografia/intérpretes/bailarinos: Rodrigo dos Santos Salvador, Ítalo Pereira 
Ribeiro e Luiz Felipe Oliveira 
Edição: Luiz Felipe Oliveira 
Trabalho de Dança – Quadrilha 
Trilha Sonora: Troye Sivan – My My My! (slowed + reverb), Aya Nakamura – Copines 
– VAI SE TRATAR GAROTA – MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho – BIPOLAR 
(DJ 900) Letra 
Duração: 4:42 (Quatro minutos e quarenta e dois segundos) 
Data: 18/08/21 
 
 
SUPERAÇÃO E ESFORÇO 
https://youtu.be/cKxEnIP4gnw 
 
Sinopse:  
Sabemos que muitas pessoas não acreditam que alguém possa chegar tão longe quanto 
almeja, chegando a desmotivar quem sonha ( pensa alto). Vivemos em um mundo onde a 
maioria tem similares expectativas pra vida: formar na faculdade, arranjar um emprego, 
construir uma família, dentre outros objetivos padrões da sociedade. Muitos daqueles que 
acreditamos torcerem por nós no começo, na realidade não acreditam que pode dar certo. 
Isso acontece pelo fato deles não aceitarem que alguém do mesmo ciclo possa chegar tão 
longe. Como diz o ditado: “As pessoas querem nos ver bem, só não querem nos ver 
melhor que elas”. Neste aporte nosso grupo buscou desenvolver uma coreografia através 
de uma música que representasse superação e as dificuldades que essa pessoa poderá 
enfrentar durante sua trajetória. 
 
Ficha Técnica: 
Trabalho Produzido na Disciplina Danças (Licenciatura) do Curso de Educação Física da 
UFMG com a professora Isabel Coimbra 
Coreografia: Guilherme Nascimento de Paula 
Dançarinos: Guilherme Nascimento de Paula, Felipe Curvelano Batista Filho, Athos 
Machado Soares e Daher Henrique Duarte de Castro. 
Produção e Edição: Daher & Guilherme 
Trilha Sonora: Guiene – Só o começo (Prod. Derik) / 02/08/2021 
Duração: 2:1 min. 
Outros: Seguindo todos os protocolos de saúde e segurança, o grupo aproveitou a 
oportunidade deste trabalho para se reunirem na Esplanada Sul do Mineirão, para também 
terem o primeiro contato com as pessoas de sua turma, já que não tivemos esta 
oportunidade em decorrência da pandemia. 
 
 




