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Conhecendo a ANDA 
Associação Nacional de Pesquisadores de Dança 

 

A ANDA surgiu após a criação do primeiro Programa de Pós-Graduação 

em Dança na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, quando os 

professores deste programa sentiram a necessidade de fortalecer a área de 

pesquisa em Dança “no âmbito universidade brasileira” com uma ação que 

aglutinasse os pesquisadores – espalhados pelo Brasil em outras áreas do 

conhecimento - e que desse visibilidade e legitimasse sua produção intelectual 

específica de Dança.  

 

No Brasil, a natureza da relação dança-universidade tem sua 

especificidade: pesquisadores de dança encontram-se dispersos nos mais 

variados Departamentos e Programas universitários brasileiros. Impulsionados 

pela necessidade de conferir visibilidade não somente a essa situação, mas, 

sobretudo, a iniciar um processo de sua transformação buscaram a parceria 

com outras universidades e se reuniram em São Paulo, no Instituto de Artes da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), em 2008 para a realização do 

primeiro encontro de pesquisadores.  

 

O grupo inicial foi formado pelas seguintes Universidades e respectivos 

representantes: Universidade de São Paulo (Profa. Dra. Maria Helena Bastos), 

Universidade Federal da Bahia (Profas. Dras. Dulce Aquino, Jussara Sobreira 

Setenta, Adriana Bittencourt Machado, Fabiana Dultra Britto e Profº Dr. 

Fernando Passos), Universidade Estadual Paulista (Profa. Dra. Kathya Maria 

Ayres de Godoy), UNICAMP (Prof. Dr. Eusébio Lobo) e Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (Profa. Dra. Helena Katz). 

 

Naquela oportunidade, o grupo opta pela realização do 1º Encontro 

Nacional de Pesquisadores em Dança, concebido como uma chamada coletiva 

para a realização do primeiro censo demográfico-epistemológico da situação 

dos pesquisadores na área da Dança, no Brasil. Opta-se, também, pela 

formulação de seis eixos temáticos agregadores - Dança em mediações 
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educacionais; Dança e(m) política; Dança em configurações estéticas; 

Interfaces da Dança e estados do corpo, Memória e devires em linguagens de 

Dança, Produção de discurso crítico sobre Dança - em torno dos quais os 

pesquisadores se reuniriam.  

 

A proposição dos quatro eixos (transformada em comitês temáticos no 

1º Encontro em 2008), ao contrário dos habituais Grupos de Trabalho (GTs) 

que estruturam associações de pesquisa acadêmica, objetivava agregar o 

maior número de pesquisadores em torno dos campos de atuação que, na 

ocasião, foram identificados como os mais populosos entre os pesquisadores 

da área: educação, criação artística, atuação política e estudos sobre o 

funcionamento do corpo. 

 

No 1º Encontro Nacional de Pesquisadores em Dança, realizado nos 

dias 03 e 04 de Julho de 2008, na Universidade Federal da Bahia, em 

Salvador, 169 pesquisadores oriundos das cinco regiões brasileiras, votam pela 

criação de uma Associação Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA), e 

pela constituição de uma Diretoria Provisória, composta por Adriana Bittencourt 

(UFBA), Dulce Aquino (UFBA), Eusébio Lobo (UNICAMP), Fabiana Britto 

(UFBA), Fernando Passos (UFBA), Helena Bastos (USP), Helena Katz (PUC-

SP), Jussara Setenta (UFBA), Kathya Godoy (UNESP) e Leda Iannitelli 

(UFBA), com a tarefa de realizar o seu I Congresso Nacional. 

 

O I Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, 

realizado na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 

Salvador, de 1 a 4 de dezembro de 2010, elege a nova Diretoria – Dulce 

Aquino (UFBA), Helena Bastos (USP), Kathya Godoy (UNESP), Lisete Vargas 

(UFRGS) e Marcos Bragato (UFRN) -  e suplentes - Leda Iannitelli (UFBA), Itala 

Clay (UEA) e Adriana Bittencourt (UFBA), e o Conselho Deliberativo e Fiscal - 

Gilsamara Moura (UFBA), Joubert Arrais (UFBA/UFC), Lenira Rengel (UFBA), 

Marila Velloso (FAP/PR), Renata Xavier (PUC/SP) e Rita Voss (UBC/SP).  

 

Diretoria ANDA  
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 Apresentação 

Fabiana Britto1 e Jussara Setenta2

 

 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

A Associação Nacional de Pesquisadores em Dança – ANDA realizou 

seu primeiro Congresso em dezembro de 2010 reunindo, mais uma vez, os 

pesquisadores em dança espalhados pelo país para, juntos, definirem os 

rumos de sua associação. Desde o 1º Encontro de Pesquisadores em Dança, 

ocorrido em 2008, os profissionais e estudantes atuantes neste campo 

indicaram quais as questões mobilizadoras de ações políticas coletivas e quais 

as perspectivas vislumbradas para o seu desenvolvimento e implementação 

junto a instituições de ensino e pesquisa.  

Como resultante dos trabalhos realizados a partir de temas 

correspondentes aos campos de ação pública dos profissionais de dança, 

nesse encontro foi criada a ANDA e aprovada a sua Diretoria Provisória3

                                                     
1 Professora Adjunta da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, professora 

permanente do Programa de Pós-Graduação em Dança. Coordenadora dos Cursos de 
Graduação em Dança da UFBa. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa laboratório Co-
Adaptativo – LabZat. Autora do livro O fazer-Dizer do Corpo: dança e performatividade, 
publicado pela EDUFBA. Membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança.  

, bem 

como, já indicadas algumas expectativas quanto aos seus modos organizativos 

e operativos. Para o planejamento do I Congresso da Associação, levou-se em 

conta justamente a gama de proposições decorrentes do 1º Encontro, 

considerando-as como indicativos de propósitos da associação e tomando a 

própria definição de uma política de ação como tema para reflexão conjunta, 

tendo em vista a necessidade percebida pela classe de configurar um perfil 

distinto para essa associação e direcionar seu foco de abordagem e função 

2 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia. 
Possui graduação em Dança pela Universidade Federal da Bahia (1987), Mestrado em Artes 
pela Universidade de São Paulo (1993), Doutorado em Comunicação e Semiótica pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002) e Pós-Doutorado em Arte Pública pela 
Bauhaus Universität Weimar. 

3 A Diretoria Provisória da ANDA foi composta pelos seguintes membros: Adriana Bittencourt 
(UFBA); Dulce Aquino (UFBA); Eusébio Lobo (UNICAMP); Fabiana Britto (UFBA); Fernando 
Passos (UFBA); Helena Bastos (USP); Helena Katz (PUC-SP), Jussara Setenta (UFBA); 
Kathya Godoy (UNESP); Leda Iannitelli (UFBA). 
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institucional aos diferentes aspectos envolvidos na tarefa de promover as 

condições favoráveis ao pleno desenvolvimento da Dança como um campo 

específico de produção de conhecimento.  

Tal prioridade mostrou-se contraditória ao modelo habitual de Congresso 

organizado em torno de uma questão teórica da área, em que os inscritos 

selecionados apresentam suas pesquisas realizadas sobre o assunto proposto. 

E, considerando-se, ainda, o contexto brasileiro de histórico recente tanto no 

processo de inserção da Dança na pós-graduação brasileira, quanto de 

organização da sua classe profissional em agremiações não-sindicais, a equipe 

de organização do I Congresso da ANDA propôs uma concepção de encontro 

científico que cumprisse seu propósito de intercâmbio de idéias e articulação 

entre profissionais e estudantes, mas também, representasse uma 

oportunidade de reflexão conjunta sobre critérios, parâmetros, pressupostos e 

propósitos pertinentes e necessários ao delineamento do perfil político de uma 

Associação de Pesquisadores em Dança. 

Nesse sentido, o I Congresso realizou-se como um exercício coletivo de 

construção de parâmetros para subsidiar a elaboração de uma política de ação 

da ANDA (a ser proposta pela Diretoria atual) baseado no convite aos 

profissionais e estudantes da área para responderem a uma única pergunta 

central: Quais devem ser as políticas de ação de uma Associação de 

Pesquisadores em Dança no Brasil hoje? Os inscritos deveriam responder à 

pergunta a partir dos enfoques oferecidos pelos temas correspondentes aos 

Comitês Temáticos do primeiro encontro: 1. registro, arquivo e documentação; 

2. política cultural; 3. ensino de graduação e pós-graduação e 4. 

profissionalização. As respostas estariam assim, apresentando propostas de 

como cada Comitê precisaria conduzir para fortalecer as pesquisas em cada 

campo temático e, consequentemente, fortalecer a ANDA como um todo.  

A proposta de tematizar a formulação das políticas de ação da ANDA 

sustentou-se na compreensão de que a prática política se estabelece como um 

conjunto de ações que expressam posicionamentos, pensamentos e 

procedimentos humanos, os quais se reinventam a cada contexto e condição 

de existência de tais práticas, manifestando-se no âmbito de uma associação 
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recém formada como interesses e desejos voltados para o funcionamento da 

mesma – e isso deveria fazer diferença.  

Importava, então, conduzir ações políticas construídas a partir das 

provocações e reflexões pertinentes à questões específicas da área,  - tanto as 

já percebidas quanto outras que se apresentassem ao longo das práticas 

discursivas – , buscando “[…]reencontrar a gênese da política para além das 

balizas herdadas[…]”. (CHAUI, 2003, p.129).  

As idéias-corpo dos pesquisadores devem ser reconhecidas como tão 

importantes quanto suas qualidades conectivas com a associação.  Ou 

poderíamos vagar cada qual com seu norte e mapas individuais, aportando 

aqui e ali onde considerássemos oportuno – como ocorre em contextos 

desprovidos de Associações. 

A maneira singular pela qual a ANDA buscou sua configuração e 

pretende atuar, está relacionada com o sentido de singularidade formulado por 

Spinosa, conforme citado por Marilena Chauí (2003, p.131) 

 
por coisas singulares entendo aquelas que são finitas e que tem uma 

existência determinada. Se vários indivíduos concorrem para uma 

mesma ação, de tal maneira que todos em conjunto sejam a causa de 

um mesmo efeito, considero-os, todos juntos, como uma só coisa 

singular [pois] não sentimos nem percebemos outras coisas singulares 

além dos corpos e dos modos de pensar.  

 

A pergunta feita aos pesquisadores subsidia, assim, o processo de 

estabelecimento das políticas de ação capazes de garantir sustentabilidade, 

regularidade e continuidade aos modos de atuação pública dos pesquisadores, 

ao tempo em que sugere encaminhamentos direcionados aos diferentes 

campos de sua atuação, sejam eles artísticos ou acadêmicos em instâncias 

públicas institucionais, privados ou do mercado. Parece que respondendo a tal 

pergunta dispararam-se idéias-flecha que viajarão numa trajetória irreversível 

de tessitura de ações comuns.  

Se assim continuar sendo, nós pesquisadores em Dança saberemos 

fazer da ANDA não um mero repositório das nossas produções e ambições 

particulares, mas um campo de expansão para a potência crítica que o 
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exercício da interlocução madura e qualificada pode ter no processo de 

configuração do ambiente de pesquisa que importa estabelecer.  

Bibliografia 

CHAUI, Marilena. Política em Espinosa. São Paulo: Companhia das Letras, 

2003. 
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Registro e documentação em dança 

Renata Xavier1

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

Resumo: Sem a prática do registro e da memória documental, torna-se 

difícil a construção da história. O presente texto aborda a questão do registro 

em dança, apontando a importância da existência de acervos documentais na 

elaboração de sua história-pensamento. Embora algumas instituições públicas 

busquem registrá-la, uma política pública para a dança brasileira atual precisa 

contemplar os diversos entendimentos sobre a dança. Este trabalho pretende, 

então, contribuir para a legitimação do lugar da memória no território mais 

amplo da história da dança, e para a reflexão acerca de políticas públicas 

voltadas a essa área. 

 

Palavras-chave: dança, registro, arquivo, documentação.  

 

Abstract:  Without the practice of record keeping and documental 

memory, the  construction of history becomes difficult. This paper deals with the 

question of registering dance pointing out the importance of the existence of 

documental archives in the formulation of its history-thought. 

Even though some public institutions do seek out ways to register it, a 

specific public policy for the Brazilian dance needs to contemplate the several 

understandings in regards to dance. This paper intends, therefore, to contribute 

to the legitimation of the place of memory in a more ampleterritory of dance 

history and to the reflection about the public policies  in this area. 

 

Keywords: dance, registering dance, archive and documentation.  

 

                                                     
1 Renata Xavier é mestre em Antropologia pela UNICAMP, pesquisadora de dança, doutora em 

Comunicação e Semiótica pela PUC/SP. Filiada a ANDA faz parte do conselho administrativo 
e do comitê Memória. 
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Arquivar é participar da desaparição de algo ao qual 
podemos nos remeter somente através da memória 

(DERRIDA, 2001) 

Constituída pela fugacidade, ou seja, pela noção de que sua ação é 

efêmera, a dança dura enquanto durar a sua existência in loco. Apesar disso, a 

informação pode perdurar. A dança pede o registro de suas obras-danças. 

De fato, tanto a dança como a chamada "não-dança" (Lepecki, 2006; 

Louppe, 2007) têm contado com registros, para tentar reconstruir seus “passos-

pensamentos” (GINOT e MICHEL, 2002).  

Segundo Rousier e Sebillote (2004), o estudo da dança compreende as 

obras, o processo e as práticas de transmissão. Para isso, conta-se, de um 

lado, com a memória inscrita no corpo do bailarino e com as estruturas 

coreográficas; de outro, há as fontes escritas, iconográficas e audiovisuais. 

Para Michel Bernard (2001), filósofo francês especialista em dança, 

pode-se memorizá-la pela notação coreográfica, pela fotografia, pelo vídeo, 

pelo filme cinematográfico e pelas testemunhas que criaram o espetáculo, 

dançaram ou assistiram a ele. 

Também na França, a crítica e historiadora de dança Laurence Louppe 

(2007) fala das técnicas de memória, do esquecimento e dos registros – oral, 

visual, escrito.  Segundo a autora, a partir da documentação fotográfica no 

século XX, foi possível construir um imaginário de dança, disponibilizando 

informações sobre a coreografia, cenografia, iluminação e o figurino. Além 

disso, a fotografia se constitui como um dos principais veículos para 

divulgação. 

 Igualmente, os registros escritos por especialistas da área, publicados 

nos cadernos de cultura, em sites e livros – críticas, reportagens, artigos – são 

fontes de referência e se somam à memória documental da dança. A esse 

respeito, ressalta Deborah Jowitt (XAVIER, 2009), crítica de dança do periódico 

nova yorkino Village Voice: “A história de um trabalho é composta de tudo que 

remete a ele: a crítica que foi escrita sobre ele, as entrevistas, as lembranças 

das pessoas envolvidas, as lembranças da audiência. Tudo isso se agrega a 
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um trabalho e dentre essas coisas a crítica de dança é mais um item, 

completamente visível”.  

Discutimos a complexa questão do registro em dança no doutorado, 

intitulado “O (não) lugar da dança na imprensa e nos acervos públicos da 

cidade de São Paulo: um estudo sobre as ambivalências da memória e da 

documentação” (XAVIER, 2009). Nessa pesquisa, buscamos contribuir com a 

legitimação do lugar da memória dentro do território mais amplo da história da 

dança, refletir acerca das políticas públicas no contexto paulistano-brasileiro e 

olhar outros modelos de acervos no exterior, com a experiência nos EUA e na 

França.  

Foram também apresentadas as especificidades de três acervos 

públicos de dança localizados na cidade de São Paulo e sua memória 

documental: Biblioteca Jenny Klabin Segall (BJKS), IDART - Departamento de 

Informação e Documentação Artísticas/ Divisão de Pesquisas do Centro 

Cultural São Paulo/ Prefeitura Municipal de São Paulo (CCSP/PMSP) e Rumos 

Dança (Itaú Cultural).  Com isso, ressaltamos a importância do registro e da 

preservação da memória documental da dança para a sua legitimação como 

um campo de conhecimento e para a construção de um pensamento de dança.  

Sendo uma instituição da memória, o arquivo é construído a partir de 

seus acervos, que são processadores dessa memória.  

Cada arquivo se constitui como uma seleção, portanto, o recorte de sua 

coleção é e sempre será parcial e incompleto. Ele é formado a partir de 

iniciativas talhadas pela parcialidade de suas escolhas, caracterizando a 

permanente necessidade de diversidade, ou seja, da existência de vários 

acervos, gerando assim oportunidades para se construir possíveis leituras da 

história-pensamento da dança. Como sistemas abertos (VIEIRA, 2008), 

oferecem, através dos suportes utilizados (MENESES, 2007) - fotografias, 

vídeos, programas, matérias jornalísticas, etc. - possibilidades de contar a 

história da dança a partir de um ponto-de-vista. 

Como fonte de pesquisa, a documentação pode nos ajudar a fazer 

diferentes leituras – da dança, de um pensamento teórico sobre ela, de um 

pensamento sobre o que pode ou deve ser armazenado num acervo, sobre a 

política cultural que também o recorta, por exemplo. O recorte do acervo vai, 

pois, recortar a história: o que foi registrado possibilita uma leitura, bem como a 
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construção de um tipo de pensamento. Documentar um espetáculo não 

significa copiá-lo, mas sim reproduzi-lo com a consciência de sua fugacidade, 

sabendo que é a partir dos “resíduos” que se constitui um acervo.  

Apresentamos a seguir um breve panorama de alguns acervos de dança 

da cidade de São Paulo. Não pretendemos mapear os acervos públicos e 

privados existentes, mas apenas trazer alguns exemplos que ilustram suas 

especificidades. 

Pensamos que a existência/ permanência desses acervos públicos 

poderia inspirar a Associação Nacional de Pesquisadores de Dança (ANDA) na 

implementação de ações políticas voltadas à conservação e memória da dança 

brasileira.  

 

Alguns acervos de dança em São Paulo: BJKS/ Rumos Dança/ IDART 

O acervo de artes cênicas da Biblioteca Jenny Klabin Segall (BJKS)2

Rumos Dança

 

possui programas dos espetáculos de dança em cartaz na cidade de São 

Paulo, além de bibliografia especializada com livros e periódicos nacionais e 

internacionais que tratam do tema. 
3

De todas as experiências, a mais antiga e pioneira foi a do IDART - 

Departamento de Informação e Documentação Artísticas/ Divisão de Pesquisas 

do Centro Cultural São Paulo (CCSP), da Secretaria Municipal de Cultura 

(SMC), criado em 1975. O IDART foi a primeira instituição pública com a tarefa 

, por seu turno, é um projeto criado pelo Itaú Cultural que 

tem como objetivo mapear a dança contemporânea brasileira. A cada dois 

anos, é realizado um projeto curatorial que permite manter o mapeamento 

atualizado, além de dar visibilidade às diversas manifestações selecionadas 

que acontecem pelo país, por meio de: apresentação de espetáculos em 

processo, produção e apresentação de vídeos, workshops, debates e 

publicação. As publicações pretendem ser uma contribuição para reflexão 

sobre a produção coreográfica brasileira e seus intérpretes e criadores. 

                                                     
2 Biblioteca Digital das Artes do Espetáculo: http://www.bjksdigital.museusegall.org.br.  
3  www.itaucultural.org.br 
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de conceber e executar um sistema de documentação sobre a arte 

contemporânea na cidade de São Paulo. 

Como pesquisadora do IDART, documentei a dança, produzindo e 

coletando material para a constituição de um acervo. A documentação sempre 

teve, no espetáculo de dança, seu foco principal, para que, a partir dele, 

pudessem ser geradas outras fontes documentais. Foi a partir dessa 

experiência que pude refletir sobre as instituições de memória.  

Uma das tarefas do sistema documental é pensar a circulação da 

informação que ele recolhe, não só no que se refere à legibilidade como 

também às formas de veiculação. A proposta do IDART (LIMA, 2002), desde o 

início, era de que todo documento teria de estar acessível e ser divulgado.  

Com o “fechamento” dessa instituição, em 2007, o acervo passou a ser 

datado, perdendo o seu sentido de processo. Ao longo dos trinta anos de 

existência do IDART (1975-2007), a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) foi 

se desinteressando de manter e cuidar dessa memória; não houve política 

pública específica para essa questão.  

Embora, em 2007, a mesma Secretaria (SMC) tenha criado o Centro de 

Referência da Dança, na Galeria Olido4

Parece que o poder público vê esse “local de documentação” da dança 

como um museu inabitável (AGAMBEN, 2007) e, por isso mesmo, pouco 

importante.  Com isso, perde-se a possibilidade de pensar esses locais como 

ambientes midiáticos (GREINER E KATZ, 2005), o que certamente contribuiria 

para transformar a memória em espaço de visibilidade às produções em dança.   

, composto de uma sala de pesquisa e 

de um pequeno acervo bibliográfico e videográfico, com material cedido pelos 

contemplados pela Lei de Fomento, a possibilidade de criação de um novo 

centro de documentação e pesquisa com verba municipal parece estar longe 

de se concretizar. Ao contrário, o que se tem é um desinteresse frente à 

produção da memória. 

Mesmo com tão pouco incentivo, alguns acervos públicos e privados de 

dança sobrevivem no Brasil.  

                                                     
4 Em 2008, em homenagem ao bailarino Umberto Silva (1951-2008), a área reservada à dança 

na Galeria Olido passou a se chamar – Centro de Dança Umberto Silva. 
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Ainda em São Paulo, o Teatro Alfa criou recentemente (2008) o Centro 

de Documentação e Memória, com verba da Lei de Incentivo à Cultura (Lei 

Rouanet/ Ministério da Cultura). A São Paulo Cia. de Dança (Secretaria de 

Estado da Cultura), em parceria com a TV Cultura, vem realizando o projeto 

“Figuras da Dança”. O SESCSP criou recentemente o projeto Memórias, que é 

responsável por coletar, tratar e guardar a documentação produzida e 

acumulada por essa instituição.  

No Rio de Janeiro, por exemplo, o acervo de dança da Funarte 

(Ministério da Cultura) se encontra no Centro de Documentação e Informação 

em Arte (CEDOC). 

E há ainda muitos acervos particulares de artistas em todo o Brasil, em 

domicílios ou sob a guarda de alguém ou de alguma instituição particular. De 

fato, como adverte Katz (cf. Cadernos de Pesquisas/ Dança: 

http://www.centrocultural.sp.gov.br), uma vez que o poder público deixa de 

investir em acervos documentais, os acervos privados - de artistas, 

colecionadores, críticos - passarão a ser “públicos”, ocupando assim espaços, 

lacunas e constituindo parte da memória da dança. 

São exemplos em São Paulo: o acervo da crítica de dança e professora 

Helena Katz e o Acervo Mariposa5

 É, evidentemente, sintomática a presença de acervos privados diante 

da insuficiência de arquivos públicos. 

. Fora da capital paulista, temos: 

RecorDança (RAMOS e VICENTE, 2005), em Recife; acervo de Klauss Vianna 

e o de Dalal Achcar no Rio de Janeiro, e o acervo de Arnaldo Alvarenga em 

Belo Horizonte. 

Considerações finais 

A história da dança pode ser contada através de acervos documentais, 

com seus recortes e especificidades, rastros de sua impermanência. Porém, é 

importante ressaltar que construir um acervo não significa reter rastros, mas 

sim construir memória a partir do material coletado. 
                                                     
5 O Acervo Mariposa é uma videoteca pública especializada em dança, sem finalidade lucrativa. 

Disponibiliza ao público trabalhos de diversos coreógrafos e vídeo. O objetivo é criar uma 
rede de comunicação em dança, disponibilizando o conhecimento de uma forma acessível a 
todos.  

http://www.centrocultural.sp.gov.br/�


I Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança 

 21 

Sabemos que não há políticas públicas que valorizem a preservação da 

dança em instituições de memória. Isso tem levado a um esvaziamento de 

ações que poderiam lhe dar maior visibilidade.  

Dentro dos objetivos de uma política pública para dança brasileira atual, 

é preciso pensar em todo o processo de construção de um ou dos vários 

entendimentos sobre a dança. As ações políticas de uma Associação de 

Pesquisadores de Dança (ANDA) poderiam ir ao encontro desse entendimento, 

ao mapear, dar voz e visibilidade a essa diversidade, contribuindo para a 

prática do registro e da memória documental da dança que tem sido produzida 

no país.  A ANDA poderia também intervir para que sejam implementadas 

políticas públicas voltadas à conservação da memória da dança brasileira em 

acervos públicos.  
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Produção em dança: interfaces de sustentabilidade 

Fernando Marques Camargo Ferraz1

 

 

Universidade Estadual Paulista/Instituto de Artes – UNESP/IA  

Resumo: O trabalho se propõe a mapear as formas de produção 

vigentes entre os profissionais da dança, focalizando os meios de captação de 

recursos e financiamento, seja através de auxílios governamentais e 

programas de fomento, seja pela criação de modelos associativos (construtores 

de alguma autonomia), como possibilidades na criação e gestão de novas 

políticas de produção cultural.  

Diagnosticar as táticas de produção e sustento destes processos, tanto 

pela captação de fundos junto a subsídios públicos e/ou privados, quanto no 

desenvolvimento de mecanismos que garantam a infra-estrutura necessária à 

atuação profissional dos artistas e grupos, para rastrear as novas demandas 

geradas por suas ações.  

O exame da construção de redes entre os profissionais de dança pode 

atuar na consolidação de circuitos alternativos para difusão e circulação dos 

produtos culturais, assim como, propor interfaces entre a linguagem de criação 

artística e sua atuação social nos âmbitos da cultura, educação e cidadania, 

mobilizando novos modelos de ação social e profissional de artistas da dança, 

além de promover experiências multiplicadoras e de sustentabilidade. 

 
Palavras-chave: Política cultural; mapeamentos; captação de recursos; 

gestão e sustentabilidade. 

 

Abstract: This paper aims to map the ways of production among dance 

professionals, focusing in strategies of sponsorship, either as through 

government subsidies, or by creating associative models (build some 

autonomy) as possibilities in the creation of new policies and management of 

cultural production. 

                                                     
1 Bacharel licenciado em História pela FFLCH-USP, bailarino profissional, Discente do 

Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da UNESP – mestrado, bolsista 
FAPESP. 
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Diagnosing the tactics of production and maintenance of these 

processes, both for raising funds from public subsidies and/or private and in the 

development of mechanisms to ensure the infrastructure necessary for 

professional practice of artists and groups in order to search and predict the 

new demands generated for their actions. 

The examination of building networks among dance professionals can 

act on the consolidation of alternative circuits for diffusion and circulation of 

cultural products, as well as offer interfaces between the language of artistic 

creation and social performance in the Culture, Education and Citizenship 

areas, mobilizing new models for social and professional dance artists, and 

disseminate experiences and sustainability. 

 

Keywords: Cultural policy; mappings; fundraising; management and 

sustainability. 

 

Qual o espaço que a reflexão e a crítica sobre as políticas culturais para 

a dança podem ocupar dentro de uma associação nacional de pesquisadores 

em dança de cunho acadêmico? 

Essa é uma questão tão delicada como a própria constituição de 

representatividade política da mesma associação entre seus pares, muitas 

vezes tão desmobilizados e desassociados, contaminados pelos conchavos, 

querelas e egos da produção acadêmica em arte. Construir uma 

representatividade política legítima para esta associação parece ser sem 

dúvida o grande esforço que se coloca neste segundo encontro da ANDA, 

ainda mais para uma associação que almeja alcance nacional. Uma entidade 

que se quer livre e questionadora, mas ainda enfrenta em sua constituição dois 

problemas circunstanciais e contundentes: a inexistência de vínculos 

institucionais que garantam subsídios para sua atuação, assim como o precário 

reconhecimento da associação, em fase de formulação, entre os 

pesquisadores de outras universidades que não aquelas onde se sedia a atual 

diretoria ou estejam os atuais quadros a ela já pertencentes.  

Uma das diretrizes que ficaram firmadas no encontro realizado em 

dezembro de 2010 é a total e irrestrita consciência da necessidade de uma 

política de militância em defesa da visibilidade da associação por parte de seus 
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integrantes. Trabalhar para o aumento de seu quadro de associados contribuirá 

para o seu empoderamento e facilitará o reconhecimento da dança como 

campo de conhecimento nas Universidades, garantindo espaço político de 

representatividade frente aos outros campos de conhecimento e fruição das 

pesquisas entre os próprios pesquisadores e instituições. Constituir uma 

Associação de âmbito nacional que congregue os pesquisadores de dança no 

país é uma estratégia que fortalece o diálogo destes com a produção artística 

de dança e seus entraves políticos sociais em geral, ultrapassando o nível 

acadêmico. Assumir estes contornos dialógicos, aceitando entre seus 

associados artistas criadores sem vínculo institucional, parece ajudar o 

aumento de sua representatividade, mesmo que a isonomia deste domínio 

ainda não esteja bem clara, nem mesmo haja um consenso em relação a isto. 

A política cultural desta Associação ao pretender-se forte o suficiente 

para extrapolar seus circunscritos deveres de divulgação das pesquisas 

científicas existentes entre seus próprios pares na academia, poderia, por 

exemplo, promover a circulação de trabalhos artísticos de seus associados 

dentro das instituições de pesquisa, num poderoso estandarte de incremento 

das atividades de extensão universitária. Da mesma forma a ANDA poderia 

constituir-se num centro difusor de conhecimento e de dados informacionais 

concernentes à área de dança, cruzando dados entre as pesquisas 

acadêmicas e a comunidade artística, construindo um fórum privilegiado e 

reconhecido de debate acadêmico e público. Esta atuação atualizada e 

engajada que trate dos temas da dança no sentido de mediar, promover e 

facilitar a construção de conhecimento poderia ser um importante mobilizador 

de futuras ações políticas da dança. 

Nestas condições a ANDA enquanto entidade em constituição tem, de 

fato, um grande impasse identitário no sentido de conceber sua real 

representatividade, sua autonomia na geração de recursos e delimitação de 

campo de ação. Sob este prisma o seguinte texto pretende retomar algumas 

considerações sobre a forma com que os setores envolvidos na produção de 

cultura, juntamente com a sociedade civil, tem construído alternativas que 

possam colaborar e otimizar os modelos de captação de recursos nesta área, 
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assim como, formular alternativas de associação em defesa da produção de 

dança. 

Este quadro vai desde a mobilização e organização da classe artística 

para propor, exigir e defender a existência de verbas públicas para o setor 

cultural, seu aumento e transparência, seja nas esferas municipais, estaduais e 

federais, até o estabelecimento de parcerias que não dependam 

exclusivamente do apoio público, ou pelo menos o complementem.  

 

Políticas Culturais da Dança no Brasil 

Há no âmbito da produção cultural um quadro de relativo crescimento 

das formas de fomento público e sua respectiva complexificação. Assim, se as 

formas de financiamento parecem aumentar, também aumenta o controle sobre 

elas, exigindo da produção cultural que busca estes recursos conhecimentos e 

habilidades burocrático-administrativas cada vez maiores. Querendo ou não, 

esta exigência de procedimentos técnicos acaba por constituir uma nova forma 

de triagem, seleção e exclusão das iniciativas e projetos que buscam este 

incentivo.Vide a mobilização realizada em São Paulo no inicio de novembro de 

2010, contrários ao decreto municipal número 51.300, assinado pelo Prefeito 

Gilberto Kassab, que prevê mudanças substanciais nas leis de fomento da 

cidade, pautadas no aumento da carga tributária dos projetos fomentados e na 

conversão das criações artísticas selecionadas pelos editais em trabalhos 

prestados como convênios, aumentando as prerrogativas burocráticas para que 

os interessados possam ter acesso ao concurso dos recursos destinados por 

lei à cultura.  

É justamente pela capacidade de articulação e organização que 

inúmeros artistas tem se mobilizado para questionar estas ações 

desestabilizadoras e colocado a questão das políticas de produção cultural no 

âmbito a qual ela pertence: a arena política da representatividade. 

É pelo crescimento do debate político que se tem exigido do setor 

público um maior comprometimento às ações de fomento, visto não como mera 

doação a qual o Estado pode se omitir, mas um direito fundamental do cidadão, 

o qual deve reivindicar para si, inclusive, o direito de questionar quais são as 
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prioridades que a gestão destes recursos deve suprir. As ações públicas no 

campo da cultura revelam claramente os princípios ideológicos dos 

governantes, se tomarmos como exemplo a história econômica do Brasil, onde 

as decisões políticas tendem a privilegiar grandes investimentos em detrimento 

dos pequenos, podemos entender por que um único e sem dúvida excelente 

projeto para a formação de uma Companhia de Dança na cidade de São Paulo 

pode anualmente receber sozinho 13 milhões de reais, enquanto a verba 

pública destinada para toda a dança no Estado de São Paulo não passa de 1,5 

milhões. Esta ação torna evidente um processo de monopolização de verbas, 

de centralização dos processos decisórios para a dança no âmbito estadual, 

além de parecer negligenciar a variedade desta produção em nome de um 

único modelo de produção cultural e artística.  

Polêmicas à parte, nos concentremos agora num breve histórico 

referente às relações entre organização setorial e reivindicação da ação 

cultural do Estado, nas políticas de incentivo. Um marco recente neste 

processo foi o chamado “Manifesto Arte Contra a Bárbarie”, quando em 1999, 

artistas ligados ao meio teatral da cidade de São Paulo desejando discutir e 

propor alterações referentes ao funcionamento dos meios de produção cultural, 

denunciaram a exclusão social de determinados grupos e artistas fora do 

mainstream artístico. 

Uma das críticas mais contundentes apontava as controvérsias da Lei 

Rouanet (Lei nº 8.313) lei federal que institui em 1991 o Programa Nacional de 

Apoio à Cultura (Pronac). Grosso modo esta Lei viabiliza isenções fiscais para 

empresas que patrocinem projetos culturais. O patrocinador além dos 

benefícios fiscais possui a sua imagem institucional valorizada, o chamado 

marketing cultural, entretanto, esta Lei não garante necessariamente a 

captação de recursos pelos projetos artísticos e culturais de menor amplitude. 

Estas produções mais independentes, além de conseguir habilitar suas 

propostas pelo Ministério da Cultura, conforme quadros orçamentários 

detalhados e exigências documentais, possuem um segundo desafio, o de 

buscar recursos junto aos patrocinadores, os quais geralmente só se 

interessam se os projetos dão visibilidade à empresa. 
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Foi neste contexto de inexistência de uma política pública mais 

consistente de produção cultural que o Manifesto caracterizou-se por fazer uma 

denúncia da mercantilização imposta às artes cênicas no país. Artistas 

independentes vinculados ao teatro de grupo, de produção coletiva, de parcos 

recursos, viam-se desamparados frente ao caráter efêmero e descontínuo, 

muitas vezes partidário da produção cultural calcada numa política promotora 

de grandes eventos, desconectada de qualquer processo continuado de 

formação e pesquisa artística. 

O engajamento da classe artística defendendo a produção, circulação e 

usufruto dos bens culturais enquanto direito constitucional e dever do Estado, 

assim como a educação, a saúde e outras necessidades básicas, acusava a 

política pública de produção cultural de transferir sua responsabilidade na 

promoção de projetos culturais e artísticos à iniciativa privada. Consonante ao 

contexto de enxugamento do Estado a inexistência de leis que garantissem a 

pluralidade e continuidade das produções, principalmente daquelas sem apelo 

comercial de mero entretenimento, era até o aparecimento da Lei de Fomento, 

uma prova da omissão do setor público. 

A agitação pública decorrente da mobilização deste movimento, 

respaldado em intensos debates e discussões, resultou na Lei nº 13.279, 

sancionada pela então prefeita Marta Suplicy, em 2002, na qual se instituiu o 

Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Foram 

decorrências desta Lei a revitalização e aparecimento de novos espaços 

teatrais, intensificação de intercâmbios artísticos, consolidação de novos 

coletivos e reconhecimento de outros já atuantes. Com a instauração deste 

precedente foi estimulado uma série de reformulações políticas, como o 

Entre as principais exigências do Manifesto estavam: “Definição da 

estrutura, do funcionamento e da distribuição de verbas dos órgãos públicos 

voltados à cultura. Apoio constante à manutenção dos diversos grupos de 

teatro do País. Política regional de viabilização de acesso do público aos 

espetáculos. Fomento à formulação de uma dramaturgia nacional. Criação de 

mecanismos estáveis e permanentes de fomento à pesquisa e experimentação 

teatral. Recursos e políticas permanentes para a construção, manutenção e 

ocupação dos teatros públicos. Criação de programas planejados de circulação 

de espetáculos pelo País.” 
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Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (Pró-Cultura), mais 

conhecido como “mudança da Lei Rouanet”, que estabelece como fundamento 

norteador o fomento a núcleos artísticos com trabalho continuado. Estes 

avanços permearam demandas existentes nas artes cênicas em geral, sendo 

respaldados em São Paulo pela ação do Movimento Mobilização Dança, que 

buscou coordenar a atuação de dançarinos, coreógrafos, professores de 

dança, críticos, pesquisadores, produtores e programadores culturais os quais 

defendiam a ampliação destas conquistas para a linguagem da dança. Este 

movimento participa ativamente das diversas instâncias de discussão de 

políticas públicas, nas esferas municipal, estadual e federal, junto ao legislativo 

e ao executivo, desde 2002.  

Sua atuação favoreceu a expansão do fomento municipal para a dança 

em 2005, com a premissa fundamental de “apoiar a manutenção e 

desenvolvimento de projetos de trabalho continuado em dança contemporânea; 

fortalecer e difundir a produção artística de dança independente; garantir 

melhor acesso da população à dança contemporânea; fortalecer ações que 

tenham o compromisso de promover a diversidade dos bens culturais”, 

conforme decretado na Lei Municipal número 14.071, considerando a dança 

contemporânea, mais como um modo de produção do que um estilo ou técnica 

de dança.  

Esta produção tem se caracterizado pela pesquisa da linguagem cênica 

coreográfica, de parâmetros técnicos sobre o próprio corpo e de sua relação 

com seu ambiente. Assim, a compreensão da diversidade de abordagens, bem 

como as multiplicidades dos procedimentos de criação, coadunam-se com uma 

atividade na qual a reflexão, exploração e aprofundamento dos processos não 

corresponde com os interesses de mercado, mais interessado na reprodução 

de modelos de sucesso a serem descartados tão rápido quanto apareçam 

novas fórmulas de lucro fácil. Fica evidente que o caráter investigativo da 

dança contemporânea necessita de investimentos que prezem pela 

continuidade dos processos. 

Parte das criticas realizadas sobre a produção que se tem beneficiado 

das Leis de Fomento na cidade de São Paulo se deve a autoreferencialidade 

temática e dramatúrgica dos trabalhos coreográficos beneficiados. Se o 
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problema aparentemente é a da dificuldade em construir uma identidade 

comum nos trabalhos, tanto em termos de qualidade técnica e profissional dos 

intérpretes, quanto de concepção e direção dos espetáculos, para que, 

inclusive, a formação de um público para além de seus próprios pares seja 

facilitada, estes desequilíbrios aparentemente nefastos devem-se em grande 

parte a ausência de mecanismos construtores de experiências comuns e 

identidades coletivas. Até que ponto a forma com que se tem produzido a 

dança contemporânea em São Paulo tem servido a constituição de fóruns 

permanentes de discussão e compartilhamento de demandas, necessidades e 

afetividades dos profissionais?   

Acredito que a palavra de ordem para a manutenção deste modelo de 

produção seja a formação de parcerias entre os próprios produtores, 

ultrapassando interesses pelos benefícios temporários alcançados nos 

subsídios de pequenos projetos artísticos individuais, os quais as esferas 

fomentadoras logo substituem por outros. A criação de canais de troca de 

conhecimento e parcerias na superação de demandas comuns, dentre as quais 

a própria busca por espaços de ensaio e a formação continuada dos 

intérpretes, são uma forma de garantia da diversidade dessas produções, 

fortalecendo sua difusão, continuidade e democratizando seu acesso. 

Uma vez promulgada a garantia da diversidade da criação em dança 

contemporânea na cidade, a lei fortaleceu ações para a difusão da produção 

artística, formação de público e garantia de um melhor acesso da população à 

dança, principalmente àqueles segmentos que jamais puderam ter contato com 

a dança contemporânea. A organização da classe artística na cidade, a partir 

deste momento, ficou incumbida pela reivindicação de políticas culturais 

efetivas e continuadas para o setor da dança, principalmente na defesa de que 

estes recursos não fossem contingenciáveis, ou seja, garantir que a vigência 

do fomento possa existir sem a ameaça de acréscimos controladores (por meio 

de editais ou decretos) instituídos ao sabor de interesses políticos, partidários, 

econômicos, fiscais, jurídicos e burocráticos do momento. Desde sua 

formulação a Lei de Fomento, entretanto, já sofreu diversas ameaças de 

sucateamento, como o atraso no pagamento dos artistas, corte de orçamentos, 

redução dos valores de incentivo, ameaça de suspensão dos novos editais. 
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O Mobilização Dança tem em sua História contribuído enquanto 

dispositivo de ignição, acionando e congregando a comunidade artística da 

dança mas também cobrando dos setores públicos posicionamentos 

transparentes ao longo desta última década. Este movimento concentrou sua 

atuação na defesa dos seguintes temas: políticas de fomento da dança 

contemporânea e sua ampliação nas áreas de pesquisa, produção, circulação, 

intercâmbio, construção de repertório e memória, além de capacitação de 

profissionais na área e formação de platéia; participação nos processos 

decisórios de políticas públicas; democratização do acesso aos recursos 

destinados à cultura, através de editais públicos e mecanismos de difusão, 

seleção e acompanhamento do uso destes recursos, por parte da sociedade 

civil organizada.

Este esforço favoreceu a construção e manutenção de espaços 

específicos para a fruição da dança contemporânea na cidade: Teatro de 

Dança, Galeria Olido, CEUS etc, construindo canais de difusão, visibilidade e 

distribuição da produção em dança, sendo que a real capacidade de formação 

de público tem se ajustado a real capacidade de mobilização e articulação que 

grupos e artistas tem assegurado entre si. 

  

Interessante observar como estes esforços construíram antecedentes 

seguidos inclusive em outros Estados brasileiros, em 2007/2008, o Fundo de 

Cultura da Bahia (FCBA), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado 

(SecultBA) e a Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), abriu editais 

para projetos de manutenção de grupos artísticos os quais objetivaram 

incentivar o aperfeiçoamento de grupos de dança e teatro locais. Estas ações 

têm um viés estruturante na medida em que visam à consolidação de coletivos 

artísticos e sua continuidade. Esforços na capacitação para a elaboração de 

Projetos Culturais como ferramenta na captação de recursos e 

profissionalização do campo artístico tem permitido aos artistas e produtores a 

participação em editais e processos de seleção de apoio e patrocínio cultural, 

nos âmbitos regional e nacional. Este esforço garante a maior democratização 

no acesso aos processos de seleção e descentralização dos recursos 

oferecidos por editais de financiamento, criando novos eixos de atuação e 

investimento público. 
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Fazer apreciações no sentido de potencializar aquilo que já foi 

conquistado pela Lei de Fomento em São Paulo é uma urgência. Analisar seus 

meios de atuação e construir uma crítica dos trabalhos, seja criando fóruns de 

debates onde se verifiquem as novas demandas que a vigência deste tipo de 

subvenção criou, solidificando os processos de mobilização e entrecruzamento 

de informações, parece ser sem dúvida a melhor estratégia de continuidade e 

desenvolvimento desta forma de produção artística. Assim, compartilhar 

necessidades comuns e verificar como objetivos propostos pelos artistas 

fomentados foram logrados nas edições anteriores, refletindo sobre suas 

dificuldades e desafios, permitirão a continuidade e eficácia deste tipo de 

produção.  

A chave para os problemas e desafios indicados por este contexto 

parece estar proporcionalmente relacionada ao grau de mobilização setorial 

que a classe artística consegue articular. Imagino que este será também o 

principal desafio que a nascente ANDA terá por enfrentar na construção de sua 

identidade e postura no que tange a construção de uma política cultural 

consciente e atuante. 

 

Cooperativa Paulista de Dança 

Outro exemplo a ser analisado é o da Cooperativa Paulista de Dança 

que atua no cenário da dança paulista desde 2005. Entre seus objetivos estão 

o incentivo à produção de espetáculos de dança; a pesquisa conjunta de novas 

expressões de linguagem corporal e outras formas artísticas; a organização de 

workshops, oficinas e cursos; a participação em projetos e licitações públicas 

para captar recursos. Com sede própria desde 2007, conseguiu organizar seu 

estatuto e corpus administrativo, qualificando-se enquanto interlocutor 

juridicamente legítimo intermediando legalmente as pesquisas artísticas de 

seus cooperados com instituições de fomento à dança, contando atualmente 

com mais de 320 cooperados, os quais colaboram na manutenção de seus 

fundos.  

A gestão das atividades da cooperativa tem atuado no sentido de 

garantir que as obrigações legais e financeiras da entidade estejam sempre em 
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dia, desse modo o cooperativado pode contar sempre com a representação 

jurídica da instituição junto a editais, contratos temporários de trabalho e 

emissão de faturas. Hoje a Cooperativa Paulista já faz parte do conselho de 

entidades que atuam por políticas públicas mais inclusivas, sendo consultada, 

por exemplo, sobre a constituição de comissões de seleções de projetos nos 

níveis municipal, estadual e federal (Fomento à Dança para a Cidade de São 

Paulo; PAC Dança /Plano de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado 

de São Paulo, resultado da Lei nº 12.268 de 20/02/06; Funarte através edital 

Klauss Vianna). 

A questão da representatividade, entretanto ainda depende da maior 

adesão por parte dos grupos e criadores atuantes no estado de São Paulo, 

muitos dos quais ainda permanecem associados à cooperativa de teatro, 

retardando o reconhecimento de sua singularidade no campo da arte. O 

crescimento exponencial de seus membros no último ano, entretanto, tem 

aumentado a legitimidade da cooperativa, uma vez que o profícuo 

encaminhamento das questões da classe e a validade de suas reivindicações 

dependem da participação de todos. 

Há um esforço da Cooperativa Paulista de Dança em se constituir como 

fórum e organização trabalhista da classe de dança, sem dúvida algo muito 

distante do âmbito de atuação de uma Associação acadêmica de 

pesquisadores, entretanto, fica claro que o empoderamento destas formas de 

agremiação possui eficácia quanto mais deliberam encaminhamentos 

acordados e discutidos democraticamente por seu coletivo. O grande problema 

que se coloca em relação à política cultural da nascente Associação refere-se 

aos ajustes necessários entre sua identidade, seu projeto e seus limites de 

atuação. A ANDA terá que estabelecer sob quais níveis de vinculação 

institucional poderá comprometer-se para a captação de recursos financeiros e 

de infra-estrutura, assim como, a forma pela qual a Associação poderá 

constituir-se numa rede ativa e constantemente atualizada de conhecimento e 

questionamentos referentes ao seu campo específico de atuação e de que 

forma esta mobilização poderá ser capitalizada na esfera pública como um 

agenciador que amenize as demandas da área da dança, ultrapassando as 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Incentivo%20a%20Cultura/Lei_12268-06_Incentivo_Cultura.pdf�
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finalidades de produtividade acadêmica para publicação com que as agências 

financiadoras de pesquisa pressionam os pesquisadores nas Universidades.  

Outro desafio em aberto refere-se a forma de captação de recursos 

materiais de sustentação organizacional na qual se baseará sua busca por 

apoio financeiro, especialmente os das agências fomentadoras de pesquisa 

acadêmica em nível local, estadual e federal, assim como definir o nível de 

comprometimento da Associação com os reais interesses de seus associados, 

construindo agendas e prioridades. 

Muito se tem falado na criação e manutenção de campos dialógicos 

entre ensino, pesquisa e produção artística. Marques (2008) propõe a figura do 

artista-docente como interlocutor paradigmático entre os mundos da dança e 

da educação. Acredito que práticas inter-relacionadas atuando em contextos 

plurais nos quais os sujeitos possam ao mesmo tempo produzir e trocar 

conhecimento científico, artístico e educacional contribuam no empoderamento 

da formação de uma rede de associação setorizada destes pesquisadores de 

dança. Assim como a figura do artista-docente que, 

  
não abandonando suas possibilidades de criar, interpretar, dirigir tem 

também como função e busca explícita a educação em seu sentido 

mais amplo. Ou seja, abre-se a possibilidade de que processos de 

criação artística possam ser revistos e repensados como processos 

também explicitamente educacionais (MARQUES, 2008, p.112)  

 

acredito que a atuação da Associação não deva separar o conhecimento 

científico e artístico. A ANDA não deve somente promover congressos e 

seminários científicos com o intuito de divulgar os trabalhos de pesquisa de 

seus sócios, mas também, como estratégia potencializadora, orientar-se para a 

promoção de eventos que ajudem a sua visibilidade e congregue o interesse e 

envolvimento da classe artística em geral. Essa ação facilitaria a continuidade 

da pesquisa dos graduados, a aproximação entre artistas e universidade, o 

contato dos pesquisadores mais “teóricos” com a atividade da dança, assim 

como o desenvolvimento da crítica entre os artistas. A constituição destas 

redes possibilitaria a maior articulação entre pesquisadores de pós-graduação, 

docentes, alunos, instituições e artistas, aumentando a visibilidade de suas 
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ações bem como a diversificação de estratégias de captação de recursos e 

fomento. 

Scherer-Warren (2006) ao analisar os movimentos sociais em rede no 

Brasil, verifica como o seu processo de empoderamento dialoga com a 

formação de tensionamentos entre seus atores. Por estes embates passam o 

reconhecimento da diversidade dos sujeitos sociais envolvidos e o respectivo 

espaço dado aos diversos posicionamentos, como medida de incentivo à 

isonomia e o aumento da participação dentro das associações. Conflitos, 

possibilidades de solidariedade, de reciprocidade e de compartilhamento 

negociam o equilíbrio entre tendências conflitantes e podem permitir um ganho 

em autonomia nos seus esforços. 

Se o estatuto da ANDA a define como associação de ‘natureza científica’ 

não podemos nos eximir que o mesmo tem como objetivo promover a pesquisa 

em dança e aceitar como sócios membros sem vínculos institucionais, o que 

sem dúvida permite alargar o entendimento de ‘pesquisa em dança’ para o 

trabalho de criação coreográfica dos artistas fora das universidades. 

Paralelamente a esta questão existe um número cada vez maior de pesquisas 

acadêmicas de pós graduação que produzem como resultado apresentações 

de obra coreográfica, as quais muitas vezes, restringem-se numa única 

apresentação no interior de seus programas de Pós-Graduação, situação que a 

criação de circuitos Universitários nacionais de mostra de trabalhos práticos 

poderia contornar. Estas propostas visam o reconhecimento político da ANDA 

enquanto fórum ampliado e privilegiado de debates, circulação e produção de 

conhecimento. Não criar campos de atuação pré-delimitados pode ajudar no 

crescimento de sua visibilidade no campo da pesquisa em arte, além de 

aumentar a legitimidade de sua representação nacional, o que requer, sem 

dúvida, o aumento de participação em diferentes âmbitos, recriando formas de 

parcerias, atentando-se a paridade regional de participação no interior de seus 

fóruns, unindo dentro de seus comitês pesquisadores de diferentes 

universidades e grupos de pesquisa com vinculações teórico-metodológicas 

preferencialmente dispares, o que pode impedir a formação de ‘panelas’ nos 

comitês e instâncias de deliberação. Este pensamento coaduna-se com a idéia 

de que todas estas idiossincrasias de participação atuam no sentido de reforçar 
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elos de pertencimento, já que apesar da diversidade de interesses, ampliam a 

participação e, portanto, a força da entidade. 

As políticas culturais dessa Associação tem o desafio de construir fóruns 

que debatam formas de negociação transparente entre os seus atores: 

comunidade acadêmica, classe artística, sociedade civil, mercado e Estado, 

alargando formas de representação e atuação, construindo estratégias para a 

democratização da informação, aumento da participação pela inclusão de 

novos sujeitos além da dinamização dos Conselhos gestores. 

Outros modelos 

Outros exemplos de coletivos que funcionam conforme estruturas 

organizacionais de participação coletiva e solidária, que possam contribuir na 

criação de parâmetros de atuação para as políticas culturais da ANDA são 

duas Companhias de dança existentes em São Paulo: A Cia Sansacroma e a 

Cia de Danças de Diadema. 

A Cia Sansacroma foi criada pela atriz, dançarina e coreógrafa Gal 

Martins em 2002. Sua sede nomeada ‘Ninho Sansacroma’ utiliza desde 2005 o 

espaço construído pela ONG Fábricas de Criatividade, inserida numa área 

considerada socialmente de risco, atuando junto às comunidades do Jardim 

Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luiz e Campo Limpo, todas na periferia 

da Zona Sul de São Paulo. Esta ONG foi fundada através de parcerias entre 

Estado, empresariado, sociedade civil e mídia, visando formar um pólo de 

produção, difusão e democratização da cultura, por meio de cursos livres e 

intensa programação cultural. Neste espaço sediam-se inúmeros projetos 

sendo que Gal Martins, diretora da Cia Sansacroma, administra o núcleo de 

Artes do Corpo da referida ONG.  Uma das diretrizes da Cia é propor um 

diálogo entre os grupos, coletivos artísticos e movimentos culturais da periferia 

existentes na região com as práticas de criação em dança contemporânea 

desenvolvidas por ela. Este incremento da vivência de dança contemporânea 

pelos membros da comunidade, que se beneficiam dos eventos e espetáculos 

oferecidos pela programação cuja tônica central é baseada na democratização 

e descentralização da produção de dança contemporânea, possibilitou o 

desenvolvimento de novos coletivos artísticos, frutos de sua atuação 
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multiplicadora e de formação. Assim novas companhias passaram a utilizar seu 

espaço de ensaio e o pequeno teatro do ‘Ninho’, entre elas a Cia. Saída de 

Emergência, a Cia. Diversidança e a Freestyle DS participando dos projetos de 

intercâmbio entre outras Cias de Dança e o esforço de formação de público. 

O trabalho de pesquisa cênica da Cia. Sansacroma relaciona as 

linguagens do teatro e da dança contemporânea com temas socialmente 

relevantes para a cidade. Em 2010 finalizou a Trilogia da Liberdade, cujas 

criações, a partir da reflexão da atuação de três personagens da história do 

Brasil: Solano Trindade, Pagu e Paulo Freire tinham como foco a questão da 

militância política e social. 

A Cia. já conquistou diversos prêmios e editais, dentre eles o Programa 

VAI – 2006; a 6ª Edição do Programa de Fomento a Dança de São Paulo – 

2009/2010; o PROART – 2010:

Sua atuação consegue agregar diferentes interesses e parcerias, 

envolvendo a comunidade, arte-educadores e artistas da cidade com o intuito 

de fomentar a diversidade da produção de dança contemporânea na cidade. 

 Circulação de espetáculos e o PROAC: Festival 

Vozes do Corpo em janeiro de 2011 cuja idéia é de trazer espetáculos em 

espaços abertos da periferia, propondo um diálogo entre a criação artística das 

companhias e o espaço público. 

A Cia. de Danças de Diadema, criada por Ivonice Sati em 1995 e 

atualmente dirigida por Ana Botoso funcionava inicialmente com recursos 

provenientes da Prefeitura de Diadema, sendo que os próprios integrantes da 

Cia eram funcionários da prefeitura até 2001. Com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal foi transformada em Associação de Dança elaborando um convênio com 

a prefeitura de Diadema, quando se verificou a necessidade de buscar outras 

parcerias, captando recursos através da Lei Rouanet, do PROAC e eventuais 

editais. 

Interessante observar que o perfil dos intérpretes criadores selecionados 

nos processos de audição em ambas as companhias priorizam não somente 

bailarinos mas artistas que atuem como intérprete-criadores, coreógrafos 

dentro das companhias e em pequenos núcleos agregados, arte-educadores, 

produtores e agitadores culturais, formando multiplicadores e difusores 

culturais dentro das comunidades de atuação. 
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Outro exemplo pode ser visualizado no esforço que alguns artistas tem 

realizado na constituição de um panorama da Dança Negra no Brasil. Esta 

dança cuja denominação vem sendo historicamente construída por seus 

intérpretes criadores não é meramente considerada como uma dança 

executada por corpos negros, mas sim, uma dança que dialoga em sua 

corporalidade, com o que Carvalho (2004, p.14) afirma ser a “inegavelmente 

expressiva dimensão racial do patrimônio performático e cênico brasileiro”. 

Esta dança se constitui a partir de uma diversidade inegável de manifestações 

artísticas e tradições simbólicas do patrimônio cultural afro-brasileiro, por meio 

das quais se estabelecem variadas formas de apropriação, ressignificação e 

reterritorialização. Este contexto de criação se antagoniza com um ideário 

purista imobilizante e reificador no qual certo conhecimento identificado como 

folclore se arvora, segundo o qual uma autenticidade original perdida deve ser 

romanticamente transformada em pitoresco. Para estes artistas esta 

apreciação estereotipada da dança negra se coaduna com uma ideologia de 

estigmatização, diferenciação e exclusão dos espaços consagrados da cultura 

oficial. 

Estes artistas tem construído nos últimos anos no Brasil uma rede de 

conhecimento tendo como tarefa a busca de reconhecimento artístico, na qual 

a formação de memória, a profissionalização e a disputa por espaço político no 

mainstream da dança profissional tem criado frentes de mobilização através da 

articulação de debates em eventos e Festivais como: FAN – Festival de Arte 

Negra em Belo Horizonte, o Eidan – Encontro Internacional de Dança Negra e 

o Fórum da Performance Negra, ambos em Salvador, o Festival de Dança do 

Triângulo Mineiro de 2010 (cuja 22ª edição teve como tema ‘Matrizes e 

Reverberações: o corpo negro e suas identidades na dança brasileira’), a 

Mostra Afrobrasileira de Dança do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro 

(2010)  e a iniciativa de grupos e coletivos artísticos como o Bando de Teatro 

Olodum, Cia dos Comuns, Os Crespos, Cia. Étnica de Dança, além da 

militância de coreógrafos e bailarinos como Rui Moreira, Carmen Luz, Luiz de 

Abreu, Clyde Morgan,  Mestre King, Elísio Pitta, Gil Amâncio e muitos outros. 

A meta destes criadores tem sido desenvolver espaços de troca nos 

quais processos artísticos dos mais diversos possam ser apresentados e 
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debatidos, reconhecendo, contudo, sua dimensão política e afirmativa no 

espaço da dança cênica brasileira.  

Assim, no esforço de pensar as políticas afirmativas em diferentes 

contextos, estes produtores da dança negra comprometidos com a questão da 

formação de ambientes plurais, de livre acesso a múltilpas linguagens da 

dança e composto por dinâmicas de interesses diversos, empenham-se na 

elaboração de estratégias que lutam pela criação e ampliação dos vínculos 

institucionais capazes de incrementar ainda mais seus empreendimentos de 

integração e organização, o seu acesso aos sistemas de patrocínio, o domínio 

dos termos e códigos conceituais que controlam os sistemas curatoriais para 

que certos redutos da dança contemporânea sejam abertos e problematizados 

e possam questionar e rever situações de exclusão.  

No Brasil a presença desta linguagem de dança dentro das instituições 

de ensino começa a aparecer através de precedentes abertos com a vigência 

da Lei número 10.639, que obriga o ensino da cultura afro brasileira na 

educação básica, o que abre um campo de atuação para artistas que 

trabalhem com a dança negra. Nas Universidades brasileiras a sua articulação 

política ainda é uma utopia, entretanto modelos como a International 

Association of Blacks in Dance (IABD) iniciada em 1988 nos Estados Unidos e 

analisada por DeFrantz (2002, p.28) podem ajudar na elaboração de 

paradigmas. O autor narra como a formação de uma network de artistas e 

companhias de dança, grande parte vinculados aos departamentos de 

pesquisa das Universidades, criou uma forte associação onde demandas são 

compartilhadas durante a promoção de seus congressos nos quais são 

oferecidos aos membros associados e público de dança, painéis de discussão 

acadêmica, premiações anuais e uma gama de performances e demonstrações 

cênicas.  

Para finalizar gostaria de destacar a importância destes modelos de 

atuação que priorizam a criação de redes de associação participativa no 

incremento de sua representatividade como fundamentais para a legitimidade 

da nascente Associação Nacional de Pesquisadores em Dança. Nestes 

modelos a integração de seus membros não objetiva limitar um campo de 

atuação específico, mas construir espaços plurais e de livre trânsito de idéias 
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por onde a produção de suas políticas culturais ganham força à medida que 

contribuem na elaboração de propostas e políticas alternativas, fortalecendo 

elos e ampliando campos de ação.  
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Cooperação e produção de meios 
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Resumo: Este artigo é uma proposta de política de ação possível para 

os pesquisadores em dança, a partir da observação de um panorama da 

produção contemporânea no Brasil. A proposição é de cooperação entre 

produção artística e teórico/crítica, passando por uma política interna entre os 

próprios atores do processo, isto é, pesquisadores e artistas. A proposta tem 

como principal fundamento teórico o estudo de Maurizio Lazzarato e Antonio 

Negri sobre as potências da associação, quando realizada por determinado 

conjunto da sociedade, e não predeterminada pelo poder político ou 

econômico. Neste sentido, o que está em jogo são as formas de um processo 

de produção, e o quanto elas podem modificar ao mesmo tempo as relações 

sociais e estéticas. Busco as possibilidades de investimento na cooperação 

entre o meio acadêmico e o artístico como via que se soma às já conhecidas 

maneiras de se produzir e pensar dança no país, para que se alarguem as 

alternativas de produção de conhecimento e sejam valorizadas as iniciativas 

que conjuguem o fazer/pensar de que necessita a produção contemporânea, 

seja de obras artísticas, seja de discurso crítico.  

 

Palavras-chave: política cultural, cooperação, criação, pesquisa 

Abstract: This article is a proposed policy action possible for 

researchers in dance, from the sighting of a panorama of the production of 

contemporary dance in Brazil. The proposition is cooperation between artistic 

production and theory / criticism, through an internal policy between themselves 

                                                     
1 Ivana Menna Barreto é bailarina, coreógrafa e pesquisadora carioca. Tem formação em dança 

clássica e contemporânea, composição coreográfica e interpretação teatral. Graduada em 
Letras pela UERJ, é mestre em Artes Cênicas pela UNIRIO e doutoranda em Comunicação e 
Semiótica na PUC-SP. Interessa-se pelo diálogo entre corpo, palavra e imagem. 
Desenvolveu vários trabalhos de criação desde 1993, com a Cia. Movimento e Luz, onde 
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que somos”, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura do RJ, e é professora de 
Improvisação e Teorias do Corpo na Universidade-RJ. 
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actors in the process, ie, researchers and artists. The proposal is mainly a 

theoretical study of Maurizio Lazzarato and Negri on the powers of the 

association, when performed by a given society as a whole, and not 

predetermined by political or economic power. In this sense, what is at stake 

are the ways of a production process, and how they can modify both the social 

and aesthetic. Seeking investment possibilities in the cooperation between 

academics and artists as a way which adds to the already known ways to 

produce dance in the country, that they broaden the alternatives for the 

production of knowledge and be valued initiatives that combine making / 

thinking it needs to produce contemporary works, and critical discourse. 

Keywords: cultural policy, cooperation, creation, research 

Pensar as políticas de ação dos pesquisadores em dança hoje, no 

campo da política cultural, é também pensar articuladamente o panorama da 

dança no Brasil, no que se refere à produção artística e teórico/crítica – em 

suas diversas interfaces com outras linguagens artísticas, como a performance, 

as artes plásticas, o vídeo – no intuito de criar pontes entre estes canais de 

produção de conhecimento.  

      Minha reflexão nasce, primeiramente, da constatação de que é cada 

vez maior a participação de artistas em programas de pós-graduação, em 

dança ou áreas afins, buscando interlocução com reconhecidos pesquisadores 

de algumas instituições. A atuação em grupos de estudo, encontros e eventos, 

a exemplo do que já ocorre em algumas iniciativas, abre parcerias nesta 

relação, possibilitando trocas que podem revelar-se férteis para gerar novos 

fazeres. Esta prática apresenta-se como uma brecha possível para o diálogo, 

diante dos nós que precisam ser desatados no contexto das políticas culturais 

para a dança, tanto no que concerne à circulação da produção artística quanto 

crítica. Tendo ambas como objeto de investigação comum o corpo, em sua 

relação com o mundo, torna-se propício olhar para esta aproximação, tendo em 

vista o fazer/pensar que dela emerge.  

Em segundo lugar, e talvez este seja o ponto mais importante, é preciso 

reconhecer a pesquisa também como parte dos processos artísticos, 

introduzindo na discussão uma necessidade de conversa com o que está fora 
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da instituição acadêmica, para que a própria noção de pesquisa, e de 

pesquisador, se estenda. A previsão de participação do “associado-

pesquisador-colaborador” na ANDA2

Neste contexto, olhando para o movimento já existente, e para a 

compreensão de pesquisa como algo que pode estar dentro e fora da 

academia, creio ser pertinente o encaminhamento de proposta visando a 

promoção da circulação de trabalhos artísticos e críticos nas universidades, 

estimulando diálogos e maior comunicação na área de dança, 

independentemente dos projetos já existentes em instituições privadas ou 

públicas de fomento. Não se trata, nesta proposta, de substituir a iniciativa 

privada ou o Estado, muito menos de transformar as universidades em 

entidades fomentadoras/produtoras, mas acima de tudo de contribuir para a 

descentralização e pulverização de iniciativas na área cultural, assumindo 

formas de associação que já existem informalmente. 

, denota uma abertura para interlocução 

com outras formas de pesquisa, já que este item do estatuto pode contemplar 

também artistas não-vinculados a projetos institucionais. 

A realização de mostras em circuitos universitários que incluam não 

apenas os grupos das universidades, mas também de fora delas, com 

companhias, artistas em trabalhos solos ou coletivos, apresenta-se como 

alternativa viável para provocar conversas, com a participação do público 

interessado, fazendo circular informação. Além deste tipo de iniciativa, há 

outras possibilidades, com encontros mais frequentes, segundo as sugestões 

de cada departamento, como por exemplo a mostra de um trabalho por vez, 

com agenda programada, acompanhado de conversas com pesquisadores e 

público; ou a mostra apenas de processos criativos que não incluam 

necessariamente seus resultados. Para que a proposta possa acontecer, a 

ANDA poderia incentivar e divulgar estas ações, que seriam realizadas pelos 

departamentos e grupos de pesquisa (de dança ou áreas afins) interessados 

em promovê-las. 

Tais iniciativas constroem, desta forma, um espaço de compartilhamento 

de fazeres, e saberes. Há um conhecimento significativo, passível de ser 

                                                     
2 Conforme o artigo 4º, cap. II do estatuto da ANDA: associado-pesquisador-colaborador é 

aquele que não se insere nas categorias de associado-pesquisador-institucional, nem de 
associado-pesquisador (ligado a instituições acadêmicas) 
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acompanhado pelos interessados em dança, desenvolvido no trabalho de 

artistas e grupos – sejam eles grandes ou pequenos – que não passaram pela 

formação acadêmica específica da área mas que vêm trilhando ao longo dos 

anos um percurso, que inclui formas de criação e produção, difusão, encontros, 

viagens, parcerias com outros artistas. Esta experiência nem sempre é 

contínua, sofre interrupções, desvios, porque a forma de produção não 

depende apenas do artista, mas também dos conflitos e negociações com o 

ambiente em que trabalha, e é deste embate, desta dificuldade que também é 

feita a obra. Esta trajetória particular pode ser enriquecedora para alimentar 

discussões sobre um fazer que já é pensar.  

Potências da cooperação 

Sabemos, via Antonio Damásio, Alain Berthoz, Alva Noe e tantos outros 

pesquisadores que trabalham corpo e mente como duas formas de nomear a 

mesma substância, que fazer e pensar andam juntos, ou, dizendo com Berthoz: 

não há pensamento sem corpo (BERTHOZ, 1997,45). Quando entendemos a 

percepção como um ato (NOE, 2004), entendemos também que a teoria do 

corpo é sempre uma teoria da percepção, e que “aquilo que percebemos é 

determinado pelo que fazemos, ou pelo que sabemos fazer; é determinado 

pelo que estamos prontos para fazer.” (NOE, 2004,1). Estamos prontos  para 

realizar certas ações quando desenvolvemos certas habilidades em nossas 

aproximações com o ambiente, e esta estimulação do sistema sensório-motor 

nos propicia um melhor entendimento das coisas e das pessoas ao nosso 

redor.  A percepção é um movimento, e a partir do movimento percebemos o 

mundo, já que o modelo interno de representação vai-se construindo no 

processo. A percepção implica portanto um entendimento, uma cognição – 

assim, se o pensamento já começa na ação perceptiva, se o movimento 

constrói conhecimento, perceber é uma maneira de pensar o mundo (idem, 

189), e sobretudo, um modo de pensar no mundo. Tal compreensão está 

alicerçada na noção de experiência, de que ter uma experiência é confrontar-se 

“com uma maneira possível de ser do mundo” (idem).  

Nesta perspectiva, temos numa experiência uma possibilidade de 

mundo, porque a maneira como as coisas se mostram muda quando nos 
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movemos: estamos sujeitos a uma relacionalidade, ocasionada também pelas 

circunstâncias, por isso nossas experiências dependem de uma habilidade 

para propiciar encontros. É interessante pensar nisto quando falamos de 

dança, corpo, produção artística e crítica: observar uma coreografia é uma 

experiência, diferente de dançar; mas que abre contudo outras possibilidades 

para se perceber o movimento quando essa experiência é descrita 

posteriormente, e comunicada a outros, já mediada pela percepção do 

observador. O artista abre um espaço de encontro quando compartilha seu ato 

diante – e na companhia – de outros, confrontando-se com aquele momento. 

Seu corpo descreve o que percebeu e organizou no mundo. O observador 

participa deste encontro/confronto, seleciona partes do que viu, relaciona com 

o que já viu antes, com suas próprias expectativas sobre dança, com a 

aproximação que tem com aquele material. O observador permite, neste 

momento, que o encontro seja possível e a partir dele pode criar um outro nível 

de descrição daquilo que vê, inclusive outro processo criativo, textos, 

performances, debates etc.   

A experiência de promover encontros entre as comunidades acadêmica 

e artística apresenta-se, a meu ver, como uma possibilidade de mundo em que 

a parceria descrita acima pode ser feita, não para que muitas logomarcas 

sejam inseridas nos cartazes e convites das apresentações, no sentido de 

acumulação de um capital institucional, mas sobretudo porque os primeiros 

passos em busca de interlocução já foram dados. Alguns artistas já procuraram 

algumas pessoas nas universidades para compartilharem certos problemas 

colocados em seus trabalhos, sobre os mais diversos assuntos – questões 

sobre o próprio processo criativo, por exemplo, dificuldades em sua 

instrumentação e comunicação, ou falta de leitura externa sobre o que estava 

sendo feito. São problemas que podem consumir muitas horas dentro de uma 

sala de ensaio sem que se encontre uma solução, mas que nas discussões 

com outras pessoas, através do conhecimento sobre certos percursos, 

artísticos ou científicos, podem transformar-se em questões que apontem para 

novas soluções, e invenções. Por outro lado, alguns pesquisadores também já 

deram o primeiro passo, abrindo seus grupos de pesquisa a artistas de fora da 

universidade, ou espaços de apresentações e debates que, ao longo do tempo, 
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dão concretude a seus processos de pesquisa. Há uma colaboração implícita 

nesta relação. 

Seria um pensamento um tanto simplista acreditar que o caminho dos 

artistas até a universidade é meramente uma questão de mercado de trabalho. 

A questão é mais complexa: quando não há maneira possível de desenvolver o 

trabalho que se quer, é preciso buscar alternativas para continuar fazendo, e 

uma delas pode ser justamente não fazer, não continuar repetindo o mesmo 

processo que já se tornou infrutífero. Outra, que pode ser também uma 

consequência da primeira, é refletir sobre o que já se fez. Escrever uma 

dissertação ou tese pode ser uma nova forma de organizar o pensamento, ter 

um novo olhar sobre o próprio processo criativo, a partir dos processos de 

outros; assim como escrever sobre uma coreografia pode ser uma maneira de 

torná-la mais inquietante, descrevendo-a de outros prismas, interrogando suas 

afirmações, colocando-a em contato com outras formas de vida.  

Por outro lado, no que concerne ao pesquisador, desenvolver pesquisas 

sobre o corpo e a dança em contato constante com a produção 

contemporânea, tendo a possibilidade de acompanhar certos processos e seus 

problemas, pode ser uma experiência para conhecer melhor o próprio objeto de 

trabalho, e buscar uma reflexão crítica mais concretamente apoiada nesta 

produção, nas questões que ela já traz, e nas que pode provocar. Entre 

aproximações e afastamentos, e segundo as necessidades de cada projeto, 

essa conversa vai-se fazendo, ganhando tempo e espaço, e produzindo suas 

regras de acordo com suas demandas, geradas pela cooperação.   

Produção de meios 

Retorno aqui ao termo formas de vida, citado acima, por sua pertinência 

a esta conversa. O termo é trabalhado em vários textos de Giorgio Agamben 

(formas-de-vida, assim com hífen), citando a diferença entre zoé (a vida nua, 

vida biológica comum a todos os seres vivos) e bios (vida qualificada, um modo 

particular de vida que se distingue de uma vida natural). Agamben adverte que, 

para falarmos da vida, nas línguas modernas uma única palavra designa todas 

as suas inumeráveis formas, e que através do termo formas-de-vida, ao 

contrário, podemos entender “uma vida que não pode nunca ser separada de 
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sua forma”, porque esta expressão define “uma vida – a vida humana – na qual 

todos os modos, os atos e os processos do viver não são jamais simplesmente 

fatos, mas sempre e antes de tudo possibilidades de vida, sempre e antes de 

tudo potências” (AGAMBEN, 2002, p.14). A forma de vida é portanto uma 

maneira de vida, uma parte, uma possibilidade, uma escolha entre outras, um 

espaço entre o que podemos fazer e o que de fato fazemos, e é este espaço 

que nos torna potentes, que nos distancia de uma vida nua. 

Pensando com Agamben, o que diferencia os seres é justamente o 

“poder fazer e não fazer”, “vencer ou fracassar”, “se perder ou se achar”, enfim 

estar neste limiar entre a potência e o ato, poder não agir, não reproduzir ou 

repetir o que é socialmente esperado. Isto constitui a forma-de-vida 

“imediatamente como via política”, porque coloca a potência de vida como 

antídoto ao poder político, que se funda e se afirma sobre a separação da vida 

nua do contexto das formas de vida; e ao poder econômico do regime 

capitalista, que se funda sobre a separação, em todas as coisas tornadas 

mercadorias, entre valor de uso e valor de troca, fruição e consumo, livre uso e 

propriedade.  

Os dispositivos de poder, já formatados para a produção de resultados, 

e para a subordinação dos meios aos fins, podem no entanto ser profanados 

pelo ser de potência, por uma forma de vida que pode ser e não ser. Não ser, 

não fazer, não reproduzir, não repetir. Isto se dá quando o meio se emancipa 

de uma relação com a finalidade, tornando-se um meio sem fim – ou seja, 

quando o homem não se deixa capturar pela lógica de produção focada apenas 

no consumo, desativando um velho uso e criando um novo (AGAMBEN, 2007, 

p.74-75). 

Penso neste desvio proposto por Agamben como uma abertura para a 

criação do novo, não no sentido de novo como tendência, mas de experimento, 

daquilo que pode ser feito através de novas práticas. Relacionando esta 

reflexão ao assunto específico deste artigo, creio que a atitude de não produzir 

dança durante algum tempo, não entrar mais uma vez no mesmo sistema que 

já determina como será o processo, e buscar uma reflexão sobre o percurso, é 

uma tentativa de mudar o rumo das coisas, de desviar a expectativa dos fins, 

para produzir mais meios: meios de enriquecer o material que será explorado 
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num projeto, meios de encontrar os recursos mais adequados, meios de 

conversar, de interferir, de colaborar. 

A cooperação entre artistas e pesquisadores de dança numa associação 

como a ANDA, por outro lado, buscando na sociedade a participação de 

interlocutores interessados em seu fazer/pensar, é uma prática que pode 

deslocar a idéia de uma associação regida por um sistema de regras já 

estabelecidas por dispositivos governamentais, que tendem a circunscrever 

seu pensamento preferencialmente ao âmbito acadêmico. Assim, se 

invertemos essa ordem das coisas, talvez possamos nos confrontar de fato 

com questões antigas – como por exemplo a falta de maior circulação da 

informação sobre dança, e sobre como algumas pessoas fazem dança – que 

sempre retornam quando não conseguimos trabalhar sobre elas. Concentrar-se 

na produção de meios quer dizer também, para uma associação de 

pesquisadores, não se contentar com o discurso da escassez nas formas e 

resultados da produção, e olhar para as próprias necessidades de cruzamentos 

entre criação e pesquisa, que podem gerar o novo.  

As necessidades geram os valores 

Maurizio Lazzarato, em estudo sobre as potências da invenção, chama a 

atenção para a filosofia da diferença e da afirmação da multiplicidade, relendo 

Gabriel Tarde e sua psicologia econômica.  A proposição de Tarde baseia-se 

no poder de criação dos homens, enquanto coprodução, “compondo suas 

diferenças numa lógica própria à sua cooperação simpática”: 

Em lugar de partir do assujeitamento das forças sociais à divisão 

capitalista do trabalho, a psicologia econômica supõe sua cooperação 

autônoma e independente, e sua potência de criação, como pressuposto ao 

mesmo tempo ontológico e histórico à valorização econômica e à divisão do 

trabalho (LAZZARATO, 2002, p.8).  

A afirmação da multiplicidade inclui uma composição das diferenças, 

numa política interna entre os atores do processo de produção, que colaboram 

de forma autônoma e independente, deslocando o foco das polaridades entre 

trabalhadores e mercado. Esta forma não opera, pois com uma divisão do 

trabalho nos moldes capitalistas, mas com uma associação de fazeres, o que 



I Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança 

  53 

muda a noção de valor como algo determinado por um mercado. O valor, neste 

caso, é dado pelas necessidades próprias ao trabalho conjunto das pessoas 

associadas. Lazzarato observa ainda que Tarde investiga as condições que 

permitem a produção do novo, não como um efeito de moda, mas como a 

emergência de novas relações sociais, econômicas e estéticas (IDEM). Desta 

forma, uma nova maneira de produzir engendra também uma nova relação 

social e estética. O que está em jogo não é apenas produzir o novo para lançar 

novos produtos no mercado, já que o novo surge como consequência de uma 

cooperação, necessária à sobrevivência das partes. 

Em outro texto juntamente com Antonio Negri, Lazzarato discute a 

apropriação, por parte do sistema capitalista, dos elementos de inovação, que 

são valores produzidos pelas formas-de-vida: 

As análises dos diferentes “momentos” do ciclo do trabalho imaterial nos 

permitem avançar na hipótese de que aquilo que é “produtivo” é o conjunto das 

relações sociais (aqui representado pela relação autor-obra-público), segundo 

modalidades que colocam diretamente em jogo o “sentido”. A especificidade 

deste tipo de produção não somente deixa a sua marca na “forma” do processo 

de produção, estabelecendo uma nova relação entre produção e consumo, 

mas põe também um problema de legitimidade da apropriação capitalista deste 

processo. Esta cooperação não pode em nenhum caso ser predeterminada 

pelo econômico, porque se trata da própria vida da sociedade. O econômico 

pode somente apropriar-se das formas e dos produtos desta cooperação, 

normatizá-los e padronizá-los. Os elementos criativos, de inovação, são 

estritamente ligados aos valores que somente as formas de vida produzem. 

(LAZZARATO e NEGRI, 2001, p.51-52) 

Neste recorte, o conjunto das relações sociais determina a “forma do 

processo de produção, estabelecendo uma nova relação entre produção e 

consumo”, isto é, a cooperação de alguma maneira limita a apropriação 

capitalista sobre a criação, já que a iniciativa de produção é dada pelas formas 

de vida, restando ao poder econômico apropriar-se dos resultados e produtos 

desta cooperação. O conjunto de relações sociais coloca em jogo, pois, a 

equação produção/consumo. Acrescento, para alimentar esta conversa, que as 

políticas públicas e os programas de fomento podem, no caso de associações 

entre artistas, ou entre comunidade acadêmica e artística, organizar os 
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produtos gerados pela cooperação, mas não predeterminar o que será 

produzido ou seus possíveis formatos, porque a cooperação é fruto das 

necessidades das partes envolvidas no processo (necessidade de interlocução, 

reflexão, instrumentação para a pesquisa etc) e essas necessidades geram 

seus próprios valores.  

Trata-se, antes de mais nada, de deslocar a idéia de política cultural 

como algo diretamente dependente das iniciativas de governo, abrindo espaços 

para iniciativas que podem ser conduzidas pela sociedade. É certo que, num 

país onde há tão poucas políticas públicas para a cultura, o que se quer é que 

elas existam em maior número, e não que acabem, por isso a proposta é de 

potencializar associações, trabalhando para que haja parcerias de fato. Este 

tipo de ação pode provocar deslocamentos, ainda, na compreensão de obra 

como produto, no que se refere às relações com patrocinadores privados. 

Talvez o maior problema desta relação seja o tempo necessário ao processo 

de produção, as expectativas quanto aos resultados do trabalho feito, e ainda a 

noção de que, antes de ser fabricado, o produto deva ser vendido: 

A empresa e a economia pós-industrial são fundadas sobre o tratamento 

da informação. Mais do que assegurar (como fazia a empresa do século XIX) o 

controle de quanto está no montante do seu produto e o controle dos mercados 

das matérias-primas (inclusive o trabalho), a empresa estrutura sua estratégia 

do que encontra no final o processo de produção: a venda e a relação com o 

consumidor. Ela se volta sempre mais para a comercialização e financeirização 

do que para a produção. Um produto, antes de ser fabricado, deve ser vendido 

(também na indústria pesada, como aquela de automóvel, em que um veículo é 

colocado em produção só depois que a rede de venda encomenda). Esta 

estratégia se baseia sobre a produção e o consumo de informação. Ela 

mobiliza importantes estratégias de comunicação e de marketing para 

reapreender a informação (conhecer a tendência do mercado) e fazê-la circular 

(construir um mercado). (LAZZARATO e NEGRI, 2001, 43-44) 

É curioso como podemos identificar, nesta reflexão sobre o investimento 

das empresas contemporâneas na sociedade da informação e da 

comunicação, as estratégias dos patrocinadores de cultura. O selo de obra 

artística como produto tem várias implicações na relação produção/consumo de 
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arte. O produto artístico começa a ser vendido, neste caso, antes de ser feito, 

já que a confecção do projeto, de seus cronogramas de realização, orçamentos 

detalhados com destinação de verbas para divulgação e comercialização, 

difusão, mídia paga em empresas jornalísticas, público estimado etc, cumpre 

exigências de normas fixadas pelos gerentes de marketing e comunicação 

destas empresas. A forma de produção é, desta maneira, apropriada pelo 

detentor do capital que nela investe, e que tem claramente expectativas, no 

que se refere à associação de sua imagem ao produto final, quanto ao quesito 

quantidade nesta relação produção/consumo. Mas seria possível de fato 

construir um mercado para o produto artístico, assim como para um novo 

modelo de automóvel, por uma estratégia de apreensão de tendências?  

Sabemos que a formação de público para a dança não pode ser 

entendida apenas como construção de mercado consumidor, porque é algo 

que acontece no tempo, na produção de várias iniciativas – que possam cruzar 

projetos culturais e educacionais, disponibilizando ao público interessado 

espetáculos, performances, textos críticos, mostra de processos etc, que não 

aconteçam apenas num breve período. A participação do público poderá 

tornar-se então decisiva com a continuidade, e a partir daí, na própria geração 

de questões que poderão impulsionar novos projetos. Em relação à produção 

crítica, é importante ter em vista as possibilidades de maior circulação de textos 

e experimentar sua viabilidade, para que a formação de público também passe 

pelo contato com as questões levantadas pelos pesquisadores, e que o 

espectador/participante possa, nos encontros e discussões, construir pontes 

entre o acontecimento artístico que vê (lê) e o mundo em que vive. 

Considerações finais 

Se os valores, como dizem Lazzarato e Negri, são gerados pelas formas 

de vida, e por sua necessidade de produzir coletivamente, parece-me 

fundamental neste momento perceber as necessidades da dança, elencar 

algumas e experimentar trabalhar sobre elas. Penso ser importante colocar, 

antes de qualquer consideração sobre as maneiras de implementar atividades, 

a necessidade de um olhar atento ao problema da produção e reflexão, não 

apenas no contexto das reivindicações de mais políticas junto às instâncias 



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança 

 

 56 

governamentais, mas sobretudo na busca de soluções a partir de seus próprios 

atores. É desta perspectiva que penso a atuação da ANDA no campo da 

política cultural: como canal de interlocução entre produção artística e 

teórico/crítica, que possa mediar conversas para gerar e fazer circular fazeres e 

saberes. Esta proposta é de experimentação, daquilo que pode ser uma 

política feita a partir de uma composição de diferenças, e também de 

perguntas, de exposição do que não sabemos, podendo se somar a esta ação 

outras parcerias, à medida em que sejam necessárias e possíveis. 

Creio que a ANDA pode estimular a formulação das perguntas que 

queremos, ou devemos nos fazer, relacionadas ao processo e aos resultados 

na área de dança, seja em relação aos espetáculos e performances, ou aos 

projetos de pesquisa; e antes de qualquer coisa, buscarmos entender como é 

possível nos movermos para mudar a maneira como as coisas se mostram. 
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Plano Nacional de Cultura, Dança, política e ação 

Solange Caldeira1
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Resumo: O Plano Nacional de Cultura (PNC), plano de estratégias e 

diretrizes para a execução de políticas públicas dedicadas à cultura, 

certamente é um marco importante para o Brasil nos próximos anos. Editado 

em 2007, o projeto que cria o Plano Nacional de Cultura foi transformado em lei 

em dezembro de 2010 (LEI Nº 12.343, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010). A lei 

define princípios e objetivos para a área cultural para os próximos dez anos; 

discrimina os órgãos responsáveis pela condução das políticas para a área; e 

aborda aspectos relativos ao financiamento de espetáculos e produtos 

culturais. A Dança também se mobilizou e alcançou reivindicações preciosas 

para a classe artística. Porém, apesar da pré conferência Setorial de Dança, 

realizada em Brasília, de 7 a 9 de março de 2010, garantir a criação de uma 

Diretoria em Dança na FUNARTE e implantação de diretorias e/ou 

coordenações de Dança na estrutura dos municípios, estados e Distrito 

Federal, inquieta-nos a não representatividade do estado de Minas Gerais e a 

não inclusão de propostas legislativas de dança entre as que “buscam mudar o 

cenário da cultura no país”. 

 

Palavras chave: PNC, Política cultural, Dança. 

Abstract: The Plano Nacional de Cultura (PNC), plan strategies and 

guidelines for the implementation of public policies dealing with culture, is 

certainly an important milestone for Brazil in the coming years. Published in 

2007, the bill creating the Plano Nacional de Cultura 

                                                     
1 Doutora em Teatro. Professora do Curso de Dança da Universidade Federal de Viçosa. 

was signed into law in 

December 2010 (LAW No. 12 343, 2 DECEMBER 2010). The law defines the 

principles and objectives for the cultural area for the next ten years, 

discriminates against the agencies responsible for implementing policies for the 

area, and discusses aspects of the financing of performances and cultural 

products. Dance also mobilized and reached valuable claims for the artistic 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.343-2010?OpenDocument�
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community. However, despite the pre-conference Sector Dance, held in Brasilia 

from 7 to 9 March 2010, ensuring the creation of a Board in Dance in FUNARTE 

and deployment of boards and / or coordination of Dance in the structure of 

cities, states and Distrito Federal, worried us not representative of the state of 

Minas Gerais and do not include proposed legislative dance between those that 

"seek to change the landscape of culture in the country." 

Integrado pelos sistemas municipais, estaduais e distrital de cultura, e 

pelos sistemas setoriais, que foram e serão criados, o Sistema Nacional de 

Cultura é um modelo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de 

cultura, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil. O Plano 

Nacional de Cultura (PNC), plano de estratégias e diretrizes para a execução 

de políticas públicas dedicadas à cultura, toma como ponto de partida um 

abrangente diagnóstico sobre as condições em que ocorrem as manifestações 

e experiências culturais e propõe orientações para a atuação do Estado na 

próxima década. 

Keywords: PNC, Cultural policies, Dance.  

Como afirma Marcio Pochmann, “A sociedade brasileira convive com 

diferentes formas de exclusão social, inclusive a cultural, que carrega em seu 

conteúdo a inacessibilidade à produção de determinados bens culturais como 

uma de suas características principais”2

Nesse sentido, a elaboração de um Plano Nacional de Cultura pretende 

corrigir tal distorção uma vez que suas diretrizes e metas objetivam, em última 

instância, assegurar a todos os brasileiros o exercício da plena cidadania, 

mediante o reconhecimento de que os direitos culturais são também direitos 

humanos fundamentais. 

.  

O PNC, apresentado por meio do Projeto de Lei nº 6.835, de 2006, 

contempla basicamente as reivindicações e sugestões apresentadas durante a 

I Conferência Nacional de Cultura (I CNC), realizada entre os meses de 

setembro e dezembro de 2005, período em que ocorreram mais de 400 

encontros municipais, intermunicipais, estaduais e setoriais, além de uma 

                                                     
2 POCHMANN, Marcio et al (orgs.). Atlas da exclusão social, volume 5: agenda não liberal da 

inclusão social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2005, p. 87. 
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plenária nacional em Brasília. Esse processo mobilizou mais de 60 mil 

pessoas, incluindo gestores de cerca de 1.200 municípios, de 19 estados e do 

Distrito Federal. 

Em março de 2006, os Deputados Gilmar Machado, Iara Bernardi e 

Paulo Rubem Santiago apresentaram o PL Nº 6.835, de 2006, que propôs a 

instituição do Plano Nacional de Cultura (PNC). As resoluções da I CNC 

compõem o referido projeto de lei. Nele, estão agrupadas as diretrizes e metas 

do PNC em cinco eixos temáticos, a saber: gestão pública e cultura; cultura é 

direito e cidadania; economia da cultura; patrimônio cultural; comunicação é 

cultura. 

Foram realizadas reuniões e seminários nos diferentes estados da 

federação, com a participação de técnicos e especialistas do Ministério da 

Cultura (MinC) e membros da sociedade civil organizada, que ofereceram 

importantes sugestões a serem contempladas no referido Plano. Outro ponto 

importante nesse processo de discussão que antecedeu a elaboração do PNC 

foi a realização de Seminários Estaduais do Plano Nacional de Cultura em 

todas as capitais do País no ano de 2008. 

Além de representantes do MinC e da Comissão de Educação e Cultura 

da Câmara dos Deputados, participaram dos debates gestores de instituições 

culturais públicas e privadas. Alguns questionamentos nortearam a comissão 

que apresentou uma proposta de substitutivo ao PL nº 6.835, de 2006, reflexão 

que perpassou o próprio Plano Nacional de Cultura, a principal delas 

concentrou-se na indagação: “Que política cultural se quer para nosso país 

frente a quatro desafios que se apresentam?”3

Essa proposta de substitutivo elencou quatro importantes questões: 

 

1º - A diversidade étnico-cultural: Que política cultural se quer para um 

País marcado por forte diversidade cultural, fruto de nossa formação histórico 

social? Como fazer para que a construção de uma política pública de cultura 

não tome a identidade nacional como um conjunto monolítico e único, mas que 

reconheça e valorize as nossas diferenças culturais? 

                                                     
3 Relatório da Comissão de Educação e Cultura. Disponível em 

www. blogs.cultura.gov.br/.../COMISSÃO-DE-EDUCAÇÃO-E-CULTURA_ 
PNCSUBSTituicao6.doc. Acessado em 30/03/2011. 
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2º - A cultura como mecanismo de inclusão social: Como a cultura pode 

se tornar um elemento crucial para a inclusão de amplos setores da sociedade 

que não tem acesso aos bens e equipamentos culturais, uma vez que a 

exclusão social é também de ordem cultural? 

3º - A cultura como vetor para a construção de uma cultura política 

democrática: Que mecanismos criar para que a gestão da cultura seja 

realmente democrática e participativa? 

4º - A cultura que afirme a identidade da nação: Que instrumentos legais 

de preservação, defesa e valorização dos bens culturais nacionais podemos 

estabelecer numa política cultural que minimize os efeitos da globalização, que 

tenta homogeneizar os padrões de comportamento e consumo, que influenciam 

a linguagem e os modos de vida da população?4

A atual Constituição representou um avanço considerável ao incorporar 

o princípio da Cidadania Cultural, expresso no seu art. 215, caput: “O Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais”. 

 

Além de se constituir um direito de todo cidadão, a cultura deve ser 

compreendida, como a educação, a saúde, a segurança, um serviço público 

essencial a ser prestado pelo Estado e não como mera mercadoria. É o Plano 

Nacional de Cultura que resgata esta dimensão pública da cultura, pois 

considera dever constitucional do Estado a elaboração de uma política pública 

de cultura para o País, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 

48, de 2005 (art. 215, § 3º).  

O Plano Nacional de Cultura parte de alguns princípios norteadores, a 

seguir elencados: liberdade de expressão, criação e fruição; diversidade 

cultural; respeito aos direitos humanos; direito de todos à arte e à cultura; 

direito à informação, à comunicação e à crítica cultural; direito à memória e às 

tradições; responsabilidade socioambiental; valorização da cultura como vetor 

do desenvolvimento sustentável; democratização das instâncias de formulação 

das políticas culturais; responsabilidade dos agentes públicos pela 

implementação das políticas culturais; colaboração entre agentes públicos e 
                                                     
4 Ibid. 
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privados para o desenvolvimento da economia da cultura e participação e 

controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais.  

O Plano tem como objetivos fundamentais: reconhecer e valorizar a 

diversidade cultural, étnica e regional brasileira; proteger e promover o 

patrimônio histórico e artístico, material e imaterial; valorizar e difundir as 

criações artísticas e os bens culturais; universalizar o acesso à arte e à cultura; 

estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional; estimular o 

pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos; estimular a 

sustentabilidade socioambiental; desenvolver a economia da cultura, o 

mercado interno, o consumo cultural e a exportação de bens, serviços e 

conteúdos culturais; reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões 

tradicionais e os direitos de seus detentores; qualificar a gestão na área cultural 

nos setores público e privado; profissionalizar e especializar os agentes e 

gestores culturais; descentralizar a implementação das políticas públicas de 

cultura; consolidar processos de consulta e participação da sociedade na 

formulação das políticas culturais e ampliar a presença e o intercâmbio da 

cultura brasileira no mundo contemporâneo.  

Para o estabelecimento de objetivos, ações e estratégias do PNC, fez-se 

um levantamento e diagnóstico da situação cultural do País, bem como de suas 

demandas. O PCN ficou dividido em cinco capítulos (Capítulo 1 - Do estado; 

capítulo 2 - Da diversidade, capítulo 3 - Do acesso; capítulo 4 - Do 

desenvolvimento sustentável e capítulo 5 - Da participação social).  Cada um 

desses capítulos contém as diretrizes de uma política cultural para o País 

pensada enquanto uma política de estado. São elas: 

1ª: Fortalecer a ação do estado no planejamento e na execução das 

políticas culturais, intensificar o planejamento de programas e ações voltadas 

ao campo cultural e consolidar a execução de políticas públicas para cultura 

2ª: Reconhecer e valorizar a diversidade e proteger e promover as artes 

e expressões culturais  

3ª: Universalizar o acesso dos brasileiros à arte e à cultura, qualificar 

ambientes e equipamentos culturais e permitir aos criadores o acesso às 

condições e meios de produção cultural 

4ª: Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento 

socioeconômico sustentável, promover as condições necessárias para a 
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consolidação da economia da cultura e induzir estratégias de sustentabilidade 

nos processos culturais 

5ª: Estimular a organização de instâncias consultivas, construir 

mecanismos de participação da sociedade civil e ampliar o diálogo com os 

agentes culturais e criadores  

O Plano terá a duração de dez anos e sua implementação e 

monitoramento será pelo Ministério da Cultura que desenvolverá o Sistema 

Nacional de Informações e Indicadores Culturais, com o objetivo de fornecer 

subsídios para avaliação do Plano Nacional de Cultura. Serão realizadas 

revisões periódicas com vistas à correção de deficiências e distorções, sendo 

que a primeira será realizada após quatro anos da promulgação da Lei. 

A partir da compreensão de que as diretrizes e metas do PNC não 

seriam automaticamente adotadas pelos demais entes federativos (estados, 

municípios e Distrito Federal), foi incluído o mecanismo de adesão voluntária. 

Os entes federativos que quiserem aderir ao PNC assinam um termo de 

adesão para essa finalidade e se comprometerão com os objetivos e metas do 

Plano. Em contrapartida, os repasses do governo federal vão considerar a 

existência do referido termo de adesão. 

Criou-se, também, no texto da lei um sistema de monitoramento e 

avaliação do Plano sob a gestão do  MinC, através do Conselho de 

Coordenação do PNC. Conselho composto por membros designados pelo 

Ministério da Cultura, por parlamentares das Comissões de Educação e Cultura 

da Câmara dos Deputados e da Comissão de Educação do Senado Federal, 

tendo a participação de representantes dos entes federados, das associações 

de classe e sindicatos do setor artístico cultural e instituições que aderirem ao 

Plano. 

Há ainda um capítulo específico sobre Financiamento. O Fundo 

Nacional de Cultura, já previsto na legislação federal de incentivo à cultura, 

principal mecanismo de fomento às políticas culturais do Plano. 

Embora considerando que o Estado tem um papel vital na 

implementação de políticas culturais condizentes com o desenvolvimento 

sustentável e a inclusão de milhares de brasileiros no acesso aos bens 

culturais, o PCN reforça o espírito de cooperação de organizações e 
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instituições do setor privado com o Poder Público, prevendo mecanismos de 

comunicação e de colaboração entre o setor privado e os órgãos e instituições 

públicos. Assim, o PNC objetiva dotar o país com uma política cultural 

democrática, participativa, fundada em dois princípios basilares: a cultura como 

direito fundamental de todo cidadão e a diversidade cultural como o maior 

patrimônio simbólico do Brasil. 

Mobilizações da dança 

A necessidade de políticas específicas fez com que a Dança também se 

mobilizasse a partir de 1990, não apenas em estados isolados, mas no Brasil 

em geral. A profissionalização e produção artística da dança ganharam novos 

horizontes, construindo “um constante diálogo com outros suportes e outras 

linguagens artísticas, como as artes visuais, o teatro e as novas mídias digitais” 

- conforme o professor e pesquisador Leonel Brum5

 “A partir dos anos 2000, a dança no Brasil passou assim por um grande 

período de crescimento, refletindo em uma unidade em sua voz mediante ao 

Estado. Suas reivindicações e mobilizações foram construídas a partir de 

objetivos em comum, através dos obstáculos e necessidades identificadas pela 

classe ao longo desse período, como: Dança x CREF/CONFEF; Movimento 

Nacional Dança é Arte; Comemorações em várias cidades brasileiras do Dia 

Internacional da Dança - CID – UNESCO; Organização de mobilizações locais; 

Fórum Nacional da Dança (DF) 2001; Fórum de Campinas – SP; Fórum de 

Dança da Bahia; Fórum de Dança de Belém; Fórum de Dança de Canoas – 

RS; Fórum de Dança de Curitiba; Fórum de Dança de Mato Grosso; Fórum de 

Dança de S. José do Rio Preto; Fórum de Dança do Ceará; Fórum de Dança 

do DF; Fórum de Curitiba 2010; Fórum de Dança do Espírito Santo 2010”

, em palestra no I Fórum de 

Dança do Espírito Santo, em 2010. E continua: 

6

Foram diversas as conquistas, cita Leonel Brum na sua palestra:  

. 

“Estruturação de ações em redes nacionais e internacionais, 

potencializando projetos artísticos e ampliando o alcance de festivais e eventos 

na área; Envolvimento de instituições como SEBRAE e SESC, em ações de 

                                                     
5 Leonel Brum, palestra no I Fórum de Dança do ES, 11/09/2010. 
6 Ibid. 
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profissionalização e estruturação da dança não somente como atividade 

artística, mas também econômica; Criação da Câmara Setorial de Dança, pelo 

Ministério da Cultura - 2005.”7

A Câmara Setorial de Dança trabalhou até 2007, e depois, através do 

MinC, em 2008. Era vinculada à Funarte, passou a fazer parte do Conselho 

Nacional de Política Cultural (CNPC), e finalmente foi renomeada como 

Colegiado Setorial de Dança. Em 2009 esse Colegiado elaborou o Plano 

Nacional da Dança, “criado a partir do diagnóstico e das necessidades 

levantadas durante para o PNC”

 

8

Na pré-conferência Setorial de Dança, realizada em Brasília, entre os 

dias 7 e 9 de março de 2010, foram elencados pontos a serem trabalhados de 

acordo com os eixos temáticos da II CNC. Cito Brum: 

.  

“Eixo 1 – Produção Simbólica e Diversidade Cultural 

Criar, sistematizar e efetivar programas e projetos para a formação de 

profissionais na área, fomentando e facilitando a abertura de cursos de 

licenciatura e/ou bacharelado em dança nas universidades públicas brasileiras, 

além de outros mecanismos de reconhecimento e/ou qualificação para o ensino 

não formal. 

Eixo 2 – Cultura, Cidade e Cidadania 

Garantir a criação de uma Diretoria de Dança na FUNARTE e a 

implantação de diretorias e/ou coordenações de Dança na estrutura 

organizativa dos municípios, estados e Distrito Federal, com cargos ocupados 

por profissionais da área com reconhecida atuação no campo da dança. 

Eixo 3 – Cultura e Desenvolvimento Sustentável 

Criar marcos regulatórios (Lei da Dança), articulando ações entre o 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Ministério da Cultura – MinC e 

Ministério da Educação – MEC que assegurem o pleno exercício dessa 

profissão, estabelecendo pontes entre esses e as instâncias estaduais, distrital 

e municipais. 

Eixo 4 – Cultura e Economia Criativa 

                                                     
7 Idem. 
8 Leonel Brum, palestra no I Fórum de Dança do ES, 11/09/2010. 
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Criação e implementação de leis de fomento e fundos setoriais para a 

dança nas esferas federal, estadual, municipal e distrital, com dotação 

orçamentária definida, critérios transparentes de seleção e distribuição de 

valores. 

Eixo 5 – Gestão e Institucionalidade da Cultura 

Assegurar a versão completa do Plano Setorial da Dança, elaborado 

pelo Colegiado Setorial em 2009, para disponibilidade por um prazo mínimo de 

45 dias para consulta pública, e que todas as sugestões e alterações sejam 

consideradas pela nova composição do Colegiado Setorial de Dança, e sua 

versão final seja legitimada pelas instâncias legislativas em caráter de 

urgência.”9

Durante a pré-conferência foram também eleitos os membros da nova 

composição do Colegiado Setorial de Dança e escolhidos entre os participantes 

10 delegados que representaram a dança durante a II Conferência Nacional de 

Cultura, realizada entre os dias 11 e 14 de março de 2010, em Brasília. 

 

 “Estes representantes defenderam as estratégias específicas da área 

da dança elencadas durante a Pré-conferência e, junto aos demais 

participantes, colaboraram na eleição das 32 estratégias prioritárias gerais que 

fizeram parte do documento final da Conferência”10

Mesmo com todo significativo avanço na política cultural da Dança, a 

publicação do Ipea “Políticas sociais – acompanhamento e análise” (2008) que 

destaca como iniciativas relevantes propostas legislativas que buscam mudar o 

cenário da cultura no país, apresenta 10 (dez), nenhuma sobre Dança.  

. 

Apesar da pré conferência Setorial de Dança, realizada em Brasília, de 7 

a 9 de março de 2010, garantir a criação de uma Diretoria em Dança na 

FUNARTE e implantação de diretorias e/ou coordenações de Dança na 

estrutura dos municípios, estados e Distrito Federal, inquieta-nos ainda a não 

representatividade do estado de Minas Gerais, assim como o esquecimento, 

em alguns importantes registros de pesquisa, do Curso de Dança da 

Universidade Federal de Viçosa, que em 2002 cria o primeiro curso de 

graduação em Dança (Bacharelado e Licenciatura) de Minas Gerais. Percebe-

                                                     
9 Ibid. 
10 Idem 
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se, portanto, que será necessária a mobilização da ANDA não só para criar 

propostas para a Dança, como também apontar a inserção da Dança em Minas 

Gerais nesse mapeamento político cultural do Brasil. 

 

“Descobrir e reinventar gente é a grande obra da cultura."  

(Herbert de Souza) 
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Formação em Dança, para quê? Nossa experiência na 
UFRGS 

Lisete Arnizaut de Vargas1

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul -UFRGS 

Resumo: O presente trabalho versa sobre formação de professores de 

dança nos cursos de licenciatura. De acordo com a Lei nº 9.394/96 a Arte é 

considerada obrigatória na Educação Básica: O ensino da Arte constituirá 

componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Esta 

questão coloca a necessidade de formar o professor de Dança. De acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs a Arte é área de conhecimento 

com conteúdos específicos e deve ser consolidada como parte constitutiva dos 

currículos escolares requerendo a capacitação de professores. A dança como 

atividade multidisciplinar introduz e integra o indivíduo na cultura corporal e 

artística do movimento, assim, os profissionais formados em curso superior de 

Dança serão instrumentalizados no sentido de conceber o ser humano em 

todas as suas dimensões: cognitiva – corporal – afetiva – ética – estética de 

relação intra e interpessoal e de inserção social. 

 

Pensamos que uma das 

políticas de ação de uma associação de pesquisadores de dança deverá ser a 

de incentivar e fomentar a formação superior de profissionais de dança na 

graduação e ainda possibilitar a formação continuada nos cursos de pós-

graduação. Por isso aqui relatamos a criação do Curso de Licenciatura em 

Dança da UFRGS, seus objetivos, nossa breve experiência e caminhos a 

serem trilhados. 

Palavras-chave: Formação em Dança, licenciatura em Dança, formação 

de professores.  

 
Abstract: The present study focuses on dance teachers training in 

undergraduate dance courses. According to Law Nº 9.394/96, Art is considered 

                                                     
1 Doutora em Filosofia e Ciências da Educação, defendendo a tese "Dança, Educação e 

Sociedade" pela Universidade de Barcelona – ESPANHA. Coordenadora do Curso de 
Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Brasil. 
Coordenadora do curso de Pós-graduação em “Arte, Corpo e Educação” da UFRGS. 
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mandatory in Basic Education. This way, the teaching or art will be essential 

part of curriculum at all levels of basic education. This issue raises the need to 

prepare teachers of dance. In accordance with the National Curriculum (PCNs), 

Art is an area of knowledge with specific content and should be consolidated as 

a constituent part of school curricula requiring the training of teachers. Dance as 

a multidisciplinary activity introduces and integrates people in physical and 

artistic movement culture. This way, professional’s instruction in university 

Dance will be educated in order to conceive the human being in all its 

dimensions: cognitive - body - emotional - ethics - aesthetics of the intra and 

interpersonal and social inclusion. In this scenario, an action policies of a dance 

scholars association should be to encourage and foster the training of top 

dance professionals in undergraduate and also allow them to the continued 

education in post-graduate courses. So, here, we report the creation of the 

Bachelor of Dance at UFRGS, its goals, our brief experience and routes to be 

followed

 
. 

Keywords: Dance Education degree in Dance, 

Para começar 

teacher training. 

Ao iniciar este trabalho gostaríamos de expressar nossa vontade de 

contribuir ainda mais para o entendimento dos diferentes aspectos que 

envolvem a dança, seu entrelaçamento de ciências e saberes, quase sempre 

indissociáveis, e da atuação do profissional que trabalha e ensina as diferentes 

formas de dança.  

Não podemos reduzir a dança à simples atividade artística, física ou de 

cultura de movimento. Nossa investigação realizada como tese de 

doutoramento sobre Dança na Universidade de Barcelona, Espanha, detectou 

na bibliografia existente, nas observações realizadas e nas vozes dos atores 

implicados no cenário de nossa pesquisa, que a riqueza da prática da dança 

está justamente na transdisciplinaridade e na capacidade do profissional 

envolvido no seu entendimento e na sua abordagem. 

Quando escutamos afirmações como: “dança é arte” sim sem dúvida é, 

mas não podemos dissociar a dança da “atividade física” pela utilização do 
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movimento corporal como base. Dizer que “dança é religião” é correto, pois em 

suas raízes estava profundamente relacionada aos cultos e ritos que até hoje 

perduram em algumas religiões. Afirmar que “dança é cultura popular” é 

inegável pela tradição, gosto e identidade de cada comunidade. Tratar a dança 

como forma de “expressão e comunicação” é uma da suas principais 

características. Utilizar a dança como forma de “recreação” pelo jogo com o 

ritmo e com o movimento corporal é uma de suas possibilidades mais usadas. 

Considerar dança como “terapia” também é possível, por que podemos 

alcançar alguns objetivos através do trabalho criativo e de representação 

corporal. 

Pensamos que não será possível hierarquizar estas possibilidades da 

dança, elegendo um como o mais importante de todos seus campos de 

atuação, pois se esta classificação fosse estabelecida, certamente a religião 

seria a mãe de todas as manifestações de dança. Preterir um estilo a outro 

também não seria o melhor a fazer, por que assim sendo não poderíamos 

ignorar o gosto popular e o número de praticantes de cada estilo. 

Consideramos que pensar a dança como apenas uma de suas vertentes 

é muito pequeno e alienante. Entendê-la como um todo é valorizá-la ainda 

mais. Temos visto pessoas que na maioria das vezes não têm este 

entendimento da dança como uma totalidade, dizendo-se profissionais e quase 

sempre cometendo equívocos ao tratar da uma área tão diversa, olhando 

apenas através de um destes enfoques.  Devemos juntar todas estas 

possibilidades e trabalhá-la como uma das atividades mais completas que 

podemos utilizar na educação, na saúde, na recreação, na arte e em muitas 

outras áreas. 

A formação de professores que realmente sejam capazes de trabalhar a 

dança deverá sempre perpassar os focos anteriormente citados. Este 

profissional deverá estar preparado para trabalhar a dança em suas diferentes 

possibilidades, elegendo sua área de atuação, podendo ser artística, cultural, 

educativa, física ou recreativa, adequando métodos e estratégias de acordo 

com os objetivos estabelecidos pelos diferentes grupos e interesses. 

Assegurar que um bom bailarino seja de qual for o estilo, será o melhor 

professor é um grande equívoco. Estar preparado para trabalhar o corpo de 

outras pessoas requer muito cuidado e conhecimento. Um bom artista ou 
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coreógrafo é imprescindível no enfoque artístico e contribui muito com o 

resultado final da produção, porém o processo de formação do bailarino deve 

levar em conta aspectos biológicos, fisiológicos e psicológicos que 

determinarão os resultados que poderão ser alcançados.   

Sabemos que o trabalho educativo deverá ser realizado por profissionais 

qualificados com formação pedagógica. Para falar em educação é necessário 

estudá-la, conhecê-la, questioná-la e haver sido preparado para que os 

resultados atingidos sejam positivos. Por isso se faz tão necessária a formação 

específica do profissional de dança nos dias atuais. Sair da questão apenas 

técnica da repetição de passos e passar à qualificação. 

Durante longos anos uma das maiores preocupações dos profissionais 

de Dança do Rio Grande do Sul era a falta de formação acadêmica na área de 

Dança. As demais linguagens artísticas já possuíam seus cursos superiores e 

hoje estão mais adiantados do que a Dança em suas pesquisas acadêmicas, 

publicações bem como de outras atividades que se complementam. 

Com a Lei nº 9.394/96 a Arte é considerada obrigatória na Educação 

Básica: O ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório nos 

diversos níveis da educação básica de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos (art. 26, parágrafo 2º). A questão coloca a necessidade de 

formar o professor de Dança. 

No ano de 2009 iniciamos na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul o Curso de Licenciatura em Dança com uma turma de trinta alunos. O 

projeto pedagógico foi elaborado por uma comissão formada por quatro 

professoras especialistas em Dança, baseado nas legislações pertinentes, bem 

como no regimento da UFRGS para criação de novos cursos. 

 A UFRGS já tinha firmado seu compromisso com o desenvolvimento da 

Arte, através de seus cursos de Artes visuais, Teatro e Música oferecidos pelo 

centenário Instituto de Artes e agora a Dança também está contemplada, muito 

bem abrigada e respaldada na nossa universidade.  

Este curso busca oferecer formação profissional qualificada, pública e 

gratuita, pois conforme a resolução nº 32/98 do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão da UFRGS, devemos valorizar, estimular e desenvolver áreas nem 

sempre valorizadas pelo mercado. Deste modo afirmamos o compromisso 
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público da universidade de preservar a cultura e os valores artísticos no cenário 

acadêmico, assegurando a liberdade de manifestação da arte. 

A arte para que realize sua função social de denúncia, mudança, 

contestação, identidade cultural e imagem do social, não poderá estar 

amarrada a determinados grupos de dominação política ou econômica. “A 

universidade pública não deve reduzir seus currículos à lógica da produção, 

mas ir além de preparar para o mercado; A universidade deve abrigar a 

pluralidade, fazendo predominar sobre a informação e a instrumentalização a 

formação de uma cidadania, na qual os indivíduos estarão sendo capacitados a 

lidar com o conhecimento de forma crítica e propositiva” (Resolução 32/98 

CEPE / UFRGS). 

Baseados nestas afirmações a comissão proponente do curso de 

Licenciatura de Dança da UFRGS entende a necessidade de qualificação de 

recursos humanos para o ensino de Dança, principalmente no âmbito escolar, 

uma vez que nossa população em sua maioria só tem na escola a 

possibilidades de inserção no mundo das artes e da Dança. 

Identificamos o Curso de Dança na área da Arte, ressalvando que não 

podemos perder de vista o caráter multidisciplinar que caracteriza a formação e 

intervenção profissional/acadêmica da dança, como também da imperiosa 

necessidade da presença de conhecimentos provenientes tanto do campo das 

Ciências Biológicas, como do das Ciências Humanas e principalmente da Arte, 

visando à formação plena do profissional. 

Então... 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs a Arte é 

área de conhecimento com conteúdos específicos e deve ser consolidada 

como parte constitutiva dos currículos escolares requerendo, portanto, 

capacitação dos professores para orientar a formação do aluno. 

Segundo os PCNs a educação em arte propicia o desenvolvimento do 

pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo 

próprio de ordenar e dar sentido à existência humana: o aluno desenvolve sua 

sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas 

quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele, pelos 

colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. 
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A dança, assim como é proposta pela área de Arte dos PCNs, tem como 

propósito o desenvolvimento integrado do aluno. A experiência motora permite 

observar e analisar as ações humanas, propiciando o desenvolvimento 

expressivo que é o fundamento da criação estética. 

Os aspectos que entendemos ser de relevante importância na formação 

de professores de dança que devem integrar os cursos de licenciatura, residem 

nas diversas possibilidades do trabalho corporal artístico expressivo, nas 

discussões da dramaturgia do corpo em diferentes propostas artísticas, à 

diversidade cultural, na adequação destas práticas às particularidades dos 

grupos praticantes, abrindo espaços de conversações com o objetivo de estar 

em permanente escuta, considerando a multiplicidade de saberes, a liberdade 

de expressão, os modos de organização; e investindo também nos processos 

de singularização.    

O Curso de Licenciatura que propomos na UFRGS visa formar 

profissionais na área de dança, ressignificando conceitos e práticas, relações 

educativas, culturais e artísticas, valorizando a arte da dança no contexto do 

espetáculo, da educação formal e não formal, preparando os profissionais que 

atuarão nas práticas artísticas em suas diferentes manifestações, promovendo 

reflexões críticas sobre diferentes técnicas, culturas, poéticas e paradigmas 

constituídos na área da dança. 

Pretendemos qualificar profissionais, aprofundando conhecimentos 

teórico-práticos, proporcionando um espaço de formação, reflexão, produção 

artística e bibliográfica, e socialização das discussões em relação à arte da 

dança.  

As atividades buscam abarcar o universo cênico e o ambiente escolar, 

integrando as áreas de conhecimento, estabelecendo diálogos culturais e 

educativos. Pelo seu caráter interdisciplinar, buscará qualificar e atualizar 

profissionais nas vertentes artística e educacional. Este curso tem a intenção 

de provocar a transversalização de saberes através do trânsito pelos diferentes 

modos de pensar o mundo, conectando conhecimento à vida. 

No caso específico de nosso curso de Dança, além de atender a área do 

espetáculo, poderá qualificar as atividades oferecidas no ambiente educativo 

formal e não formal. Como formação de professores, este curso poderá 
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adequar as estratégias didáticas e metodológicas ao trabalho de dança com 

maior competência. 

Pretendemos formar um profissional qualificado para o exercício da área 

de dança, entendida como um campo de estudo multidisciplinar e de 

intervenção através das diferentes manifestações e expressões das artes, da 

cultura e do movimento humano e tendo como objetivo principal favorecer e 

oportunizar a rede escolar formal, à educação não formal e demais espaços 

onde seja adequada a interferência deste profissional de dança, possibilidades 

de adentrar a esses conhecimentos e vivências, preservando seus aspectos 

sócio-históricos, visando a formação, desenvolvimento e o enriquecimento 

cultural das pessoas, para aumentar as possibilidades de desenvolvimento da 

arte e da dança. 

O licenciado em dança que queremos formar deverá ser um profissional 

com embasamento técnico e com sólida experiência prática na área. Ciente 

das possibilidades educativas, artísticas, recreativas, terapêuticas e culturais 

da dança, o licenciado vê a dança como produção de conhecimento e 

transformação de indivíduos. Agente de sua própria história, o licenciado é 

capaz de discutir a dança e a arte no contexto da educação, sendo capaz de 

elaborar sua própria metodologia de trabalho.  

De acordo com as diretrizes nacionais para os cursos de dança, 

buscaremos capacitá-lo para a apropriação do pensamento reflexivo e da 

sensibilidade artística, comprometida com a produção coreográfica, com o 

espetáculo da dança, com a reprodução do conhecimento e das habilidades, 

revelando sensibilidade estética e cinesiológica, inclusive como elemento de 

valorização humana, da auto-estima e da expressão corporal, visando a 

integrar o indivíduo na sociedade e tornando-o participativo de suas múltiplas 

manifestações culturais. 

Deverá, também, atuar de forma interativa em prol de objetivos comuns 

e compreender a importância da complementaridade das ações coletivas, 

abrindo espaços para discussões importantes sobre aspectos éticos, sociais e 

culturais e artísticos.  
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E daí... 

A dança é compreendida como uma atividade multidisciplinar que 

introduz e integra o indivíduo na cultura corporal e artística do movimento. 

Partindo desta visão, os profissionais formados em curso superior de Dança 

estarão instrumentalizados no sentido de conceber o ser humano em todas as 

suas dimensões: cognitiva – corporal – afetiva – ética – estética de relação 

intrapessoal, interpessoal e de inserção social.  

O campo de atuação primordial da licenciatura será o ensino formal. 

Para tal, sua contribuição será na área da Arte. O profissional licenciado 

está apto para concorrer em concursos públicos do magistério nesta área, 

além da possibilidade de absorção destes profissionais pela rede particular 

de ensino.  

A área da dança, atualmente, contempla múltiplos conhecimentos 

produzidos pela sociedade, a respeito do corpo e do movimento em diferentes 

estéticas. Considera-se o homem como ser corporal, isto é, todas as 

sensações/expressões humanas perpassam pelo corpo como um todo 

humanitário. 

As escolas, tanto particulares como da rede pública municipal e 

estadual, instituições de acolhimento e reeducação, centros comunitários, e 

outros diferentes ambientes da educação não formal, têm reconhecido a dança 

como mais um instrumento de suporte do ato educativo, estimulando a 

qualificação do trabalho oferecido por estes profissionais aos estudantes.  

O Curso de Licenciatura em Dança da UFRGS também aborda os 

saberes específicos da área do espetáculo, podendo o profissional atuar em 

academias e escolas de dança, bem como direção e organização de 

espetáculos, seja como produtor ou coreógrafo ou outras possibilidades que 

requerem formação em Dança. Também estará preparado para as áreas do 

lazer e recreação, atuando em hotéis, clubes, colônias de férias, casas de 

repouso, spas, centros de lazer, creches, e clínicas.  

Desenvolver um trabalho de dança como prática pedagógica 

formativa no ambiente educativo formal ou não formal, não significa buscar a 

perfeição ou a execução de danças espetaculares e brilhantismos isolados, 

levando em conta somente a estética, a beleza plástica e a descoberta de 
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talentos; mas sim fazer com que o contato com a linguagem corporal e 

gestual da dança ajude os alunos a desenvolverem-se pela recreação e pela 

criação. O objetivo destas atividades engloba a inclusão, integração, 

sensibilização e conscientização dos alunos e alunas tanto para suas 

posturas, atitudes, gestos e ações cotidianas como para as necessidades de 

expressar, comunicar, criar, compartilhar e interatuar, ressaltando a 

importância do processo educativo.  

Com olhar atento a todas estas questões da formação em dança e da 

inserção dos professores formados, os coordenadores de cursos superiores de 

dança de todo o Brasil, vem realizando fóruns nacionais onde são debatidos 

temas comuns da formação de licenciados e bacharéis em Dança. Queremos 

destacar aqui algumas discussões que aconteceram nestes fóruns.  

O I Fórum Nacional de Coordenadores de Cursos Superiores de Dança 

foi realizado em 2009 na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia 

contou com a participação de professores de diversas universidades 

brasileiras. Nessa oportunidade foi discutido o perfil dos egressos dos cursos 

previstos nos projetos pedagógicos de cada Instituição de Ensino Superior e 

perspectivas profissionais.  

Após ampla discussão e conhecimento das realidades de cada 

curso/IES o fórum destacou que as instituições formadoras de professores de 

dança devem estabelecer estreito contato com as secretarias de educação 

municipais e estaduais, indicando o porquê de fazerem a opção pela Dança 

como componente curricular de Artes na formação dos estudantes, 

organizando um protocolo de intenções para garantir a abertura de concurso 

para licenciados em Dança. 

Também foi destacada a importância de que novos cursos de dança 

sejam criados observando a vinculação com a área de conhecimento Dança e 

não em outras áreas, qualificando o ensino e desenvolvendo cada vez mais a 

arte da dança.  

Já o II Fórum de Coordenadores de Cursos Superiores de Dança, com o 

tema “Pensar a Dança na Escola” realizado em 2010 na Universidade Estadual 

do Amazonas (UEA), também contou com a participação de coordenadores de 

diferentes universidades brasileiras, da Secretaria de Estado de Educação – 

SEDUC, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, da Secretaria de 
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Estado de Cultura – SEC, da Associação dos Profissionais de Dança do 

Amazonas – APRODAM e de estudantes.  

Nesta ocasião verificou-se a necessidade do entrelaçamento das 

atividades entre estes diferentes segmentos que puderam estar reunidos neste 

fórum. Notou-se a riqueza da discussão e de que o trabalho de cada parte é 

importante para o desenvolvimento e qualificação da área. 

Também novamente surgiu a necessidade de realizar diagnósticos do 

ensino de Dança nos contextos sociais em que estão inseridos os cursos de 

licenciatura em dança como forma de ampliação constante de suas 

possibilidades de ensino e inserção de seus egressos. A socialização dos 

diagnósticos locais para dar visibilidade à formação do professor de dança na 

realidade nacional, bem como para a troca de experiências entre as instituições 

formadoras é um ponto a que os cursos de formação deverão convergir.  

Como formadores de professores também estamos atentos aos editais e 

programas do Governo Federal de incentivo à docência, tais como: 

PRODOCÊNCIA; PIBID; dentre outros que estimulam e qualificam a atuação 

do licenciado, colocando nossos acadêmicos em contato direto com o campo 

de trabalho que é de fundamental importância no período de formação.  

A extensão também é outro importante espaço para atuação do 

licenciando em Dança, onde este encontra espaço para laboratório de 

intervenção direta no campo de trabalho sob a supervisão de professores. 

Temos a experiência de alunos da UFRGS que tiveram pouca prática de dança 

em sua formação pessoal anterior ao curso e que encontraram nestas 

atividades a prática orientada e diretamente ligada à docência. Assim aliamos o 

contato com a prática de diferentes estilos de dança com a formação do 

licenciado e ainda proporcionamos bolsas de estudo. Este espaço também 

propicia o trânsito pelas diferentes formas e manifestações da dança que 

enriquece a formação e direciona o aluno àquela determinada prática que tem 

preferência. 

Nossos projetos de extensão da UFRGS englobam diversas 

modalidades de dança e diferentes grupos de praticantes de variadas idades e 

diferentes interesses. Trabalhamos com crianças, adolescentes, adultos, 

terceira idade e ainda com pessoas portadoras de deficiência. Nossos 
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estudantes têm a oportunidade de atuar já durante o curso, orientados de 

maneira adequada à realidade.  

A pesquisa em dança em nosso curso também é bastante estimulada 

durante toda a formação. Trabalhos de iniciação científica, bolsas de estudo e 

demais incentivos vem sendo oportunizados aos estudantes para pensar a 

prática e diagnosticar o ensino da dança, produzindo e socializando 

conhecimentos específicos da área. 

No cenário nacional a dança tem buscado cada vez mais a qualificação 

de seus professores e cursos, incentivando a pesquisa e divulgação dos 

trabalhos acadêmicos realizados, valorizando sua produção científica tanto em 

nível de graduação como de pós-graduação. Historicamente pesquisadores de 

dança encontravam-se dispersos nos mais variados departamentos e 

programas das universidades brasileiras. Com o objetivo de reunir 

pesquisadores, fortalecer a área de pesquisa em dança no âmbito universidade 

brasileira, dar visibilidade e legitimar a produção intelectual específica de 

dança, em 2008 foi fundada a Associação Nacional de Pesquisadores de 

Dança (ANDA).  

Pensamos que iniciativas como esta fortalecem também a formação em 

dança, qualificando a área, unindo interesses, pois congrega pessoas físicas e 

jurídicas ligadas à pesquisa em dança no país; promovendo congressos de 

pesquisadores em dança, incentivando, divulgando e publicando trabalhos de 

pesquisa.  

Os cursos Superiores de Dança como temos visto, têm cumprido seu 

papel em busca da formação ideal dos futuros profissionais, atuando com 

seriedade e competência para o trabalho eficiente a que se propõem. Novos 

cursos, currículos dinâmicos, contratações de professores licenciados em 

Dança e pós-graduados em nível de mestrado e doutorado tem sido constante. 

A formação continuada destes professores também tem sido incentivada pelas 

Instituições de Ensino Superior, nos levando a crer que estamos no caminho 

certo para o desenvolvimento da dança em nosso país. 

Nossa breve experiência de formação de professores em nosso curso 

de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos 

aponta direções a serem seguidas. Aprendemos a partir da ação/reflexão/ação 

como podemos formar, com as melhores intenções, bons professores de 
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dança. Não trabalhamos ilhados em nosso lugar. Estamos em permanente 

contato com fóruns e associações de dança onde trocamos idéias e 

experiências para enriquecer nossa prática na experiência do coletivo.  

Realizamos anualmente o evento “Salão de Dança” onde integramos as 

atividades realizadas na pesquisa, ensino e extensão em Dança da UFRGS. 

Neste ano de 2011 sediaremos o III Fórum Nacional de Coordenadores de 

Cursos Superiores de Dança e ainda o 2º Encontro Nacional de Pesquisadores 

de Dança da ANDA (Associação Nacional de Pesquisadores de Dança), 

colocando nosso jovem curso no cenário nacional da dança acadêmica. Vemos 

que este intercâmbio é de fundamental importância para o sucesso de nossas 

atividades como formadores de professores. 

Reconhecemos que a competência do profissional formado em Dança 

garantirá o um trabalho especializado e adequado às metas e grupos 

propostos. As instituições contratantes de professores de Dança devem ver no 

profissional formado a qualidade e o diferencial do serviço por eles prestado. 

Para isso a sociedade deve colaborar prestigiando e confiando naqueles que 

dedicam seu tempo e sua vida à qualificação na dança para a realização de 

uma proposta saudável e formadora. Escolas e demais espaços que realizam 

trabalho de Dança devem priorizar a contratação de profissionais formados em 

cursos superiores de Dança. Desta forma estarão garantindo o trabalho de 

qualidade que a comunidade merece.  
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Graduação e Pós-Graduação em Dança desafios 
epistemológicos e políticas de ação 

Rita Ribeiro Voss1

 

 
Universidade Brás Cubas – UBC/SP 

Resumo: O artigo aborda questões quanto às políticas de ação da 

ANDA com relação à graduação e pós-graduação em Dança. Recupera 

historicamente a fundação da ciências naturais, sua constituição política, a 

formação de espaços de publicidade de suas ideias bem como a emergência 

dos institutos de pesquisa financiados pelos governos europeus no século 

XVIII. Lembra que o modelo hegemônico das ciências naturais nivelou e 

homogeneizou as diferenças, principalmente em relação às artes, através da 

normatização e padronização dos modelos de pesquisa. A reflexão sugere uma 

discussão epistemológica da dança e, com isso, a identificar estratégias que 

adequam os meios de divulgação de pesquisa e seus resultados científicos 

levando em conta a hibridez do lugar que ocupa no conhecimento e de seus 

resultados. Insiste na singularidade aberta da dança para outras disciplinas e 

saberes que suscitam desafios epistemológicos, pedagógicos, técnicos e 

artísticos. E em vista disto, sugere a formação de fóruns de discussão e de 

divulgação dos resultados das pesquisas em dança, cuja publicidade expresse 

suas características híbrida, textual bem como não-verbal e imagética.  

 

Palavras-chave: Dança, Graduação e Pós-Graduação, políticas de 

ação, epistemologias.  

 

Abstract: The article discusses some issues concerning the ANDA's 

action policies with respect to undergraduate and graduate studies in Dance. 

Retrieves historically the foundation of natural sciences, its political constitution, 

the formation of spaces to disseminate their ideas and the emergence of the 

research institutes financed by European governments in the 18th

                                                     
1 Antropóloga e Doutora em Educação. É pesquisadora do grupo de pesquisa Dança: Estética 

e Educação na UNESP. É professora titular do Mestrado em Semiótica, Tecnologias de 
Informação e Educação na UBC e faz estágio pós-doutoral em Antropologia na PUC-SP.  

 century.  The 
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intent is to remember that the hegemonic model of the natural sciences 

homogenized and leveled the differences, especially in relation to the arts 

through the normalization and standardization of its research models. The 

reflection suggests an epistemological discussion of dance and thereby to 

identify strategies that fit the means of dissemination of scientific research and 

its results taking into account the hybridity of the place it occupies in the 

knowledge and regarding to its results. It Stresses the open singularity of dance 

to other disciplines and skills that raise epistemological, educational, technical 

and artistic challenges. Under this perspective, it suggests the formation of 

forums for discussion and dissemination of research results in dance, which 

publicity express their hybrid characteristics, as well as textual and non-verbal 

and imagetic.  

 

Keywords: Dance, undergraduate and graduate, action policies, 

epistemologies. 

 

Entrando em cena 

A dança revela-se híbrida por sua atividade mesma. É: corporal, 

artística, cultural. Sua configuração como conhecimento acadêmico, científico, 

deve desvelar a relação onde convergem o biológico, o antropológico, o 

artístico, o pedagógico, o social e a constituem. Não fosse assim, não haveria 

necessidade de cursos superiores, uma vez que as escolas de dança cumprem 

o papel de formar estética e tecnicamente seus profissionais. A dança pode ser 

considerada então um lugar onde a relação corpo, cultura e arte pode ser 

apreciada e ensaios podem ser realizados no sentido de compreender o 

próprio humano, para além da formação estritamente profissional. 

Daí se anuncia o primeiro problema para os cursos de graduação e pós-

graduação: compreender a dança como fenômeno humano por meio do estudo 

científico. Por ser um conhecimento ainda em construção, a reflexão 

epistemológica ainda dá os seus primeiros passos. Uma forma de enunciar 

suas premissas epistemológicas pode se dar - senão para estabelecer uma 

fronteira, um território -,  pela composição de suas interfaces, refletindo sobre o 
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seu caráter híbrido e, ao mesmo tempo, e por causa dessa mesma hibridez, os 

problemas que configuram sua singularidade em relação aos demais saberes 

científicos e às artes. O que não é pouco. É tarefa de uma geração, pelo 

menos, mesmo considerando-se que as oportunidades para estudos e 

pesquisas são promissoras com a abertura de cursos de graduação e pós-

graduação em Dança, principalmente na Universidades Federais, nos últimos 

anos. 

Mas a importância da reflexão epistemológica não é apenas por tratar-se 

de uma questão de desvelamento de um fenômeno que se quer estudar e 

compreender. Quando se propõe pensar numa ciência está-se, também, 

posicionando-se com relação a seus fazeres e produtos. A constituição e 

consolidação de um conhecimento novo implicam em práxis diferenciadora dos 

demais saberes. E com o fazer, isto é, com o organizar o conhecimento da 

Dança de maneira que teoria e(m) prática produzam resultados, que estes 

podem ser publicizados, trazidos à coletividade científica e à sociedade em 

geral. Isto é ocupar um lugar onde se observa e age no mundo: um lugar 

político.  

Com isso, se anuncia um outro aspecto a se considerar: a relação entre 

conhecimento e política, implícita na reflexão de natureza epistemológica. 

Exige que se pense a relação sujeito e objeto, isto é, um eu (sujeito) que pensa 

o mundo (objeto) onde intervir. A primeira implicação é que não é possível falar 

desta relação de forma unívoca. Muitos a entendem como uma relação 

apartada, outros contraditória e dialética, ou ainda dialógica, e para alguns, 

auto-eco-dependente. O importante é ressaltar que cada perspectiva requer 

estratégias metodológicas, instrumentos analíticos e resultados que estão 

intimamente ligados à reflexão epistemológica. Talvez por isso, uma questão 

dessa natureza tenha sido proposta pelo 1º Encontro da ANDA, qual seja a de 

indicar políticas de ação da associação com relação à graduação e pós-

graduação em Dança. É no terreno dos meios e resultados de pesquisa, bem 

como a sua divulgação, que a dança demanda um posicionamento tendo em 

vista sua consolidação, a exemplo de outras áreas que estabeleceram políticas 

científicas que se traduziram em bolsas,  financiamento de pesquisa, ocupação 

de espaços acadêmicos e institucionais, públicos e privados, isto é, em 
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ocupação de espaços estratégicos. É desta forma, pois que o conhecimento se 

relaciona com a política. E se o conhecimento em Dança se dá num lugar onde 

se insinua a sua hibridez é neste terreno também que os resultados são 

produzidos e marca a sua singularidade.  

No Brasil, os órgãos de fomento de pesquisa normatizam a produção 

acadêmica  ao arrolar os itens necessários para um “bom projeto” de pesquisa 

ser aprovado, seguindo o modelo disciplinar das Ciências Naturais. A CAPES, 

responsável pela normatização das produções científicas na pós-graduação 

age de uma maneira muito mais incisiva, pois não apenas controla a produção 

em termos quantitativos como também qualifica os resultados de pesquisa, as 

produções em revistas e livros, que também são avaliadas por uma 

padronização que segue modelo tradicional de se fazer ciência. Só 

recentemente foi criada a área temática interdisciplinar, cujos estudos visam 

responder aos problemas que as disciplinas sozinhas são incapazes de 

resolver. Mas paradoxalmente estes programas devem adequar-se ao modelo 

disciplinar que a instituição preconiza para ser avaliada. Com relação às artes, 

ainda que há bem pouco tempo as produções artísticas tenham adquirido o 

mesmo status de produção científica (artigos e livros), há que se os meios, a 

linguagem, mais apropriados para se produzir resultados das pesquisas em 

Dança. Esta requer uma linguagem multimídia, para fazer uma comunicação de 

natureza reflexiva e também experiencial. Estes meios atendem à natureza 

polissêmica, imagética, comunicativa da Dança. Como linguagem não-verbal 

seu sentido se dá pelo não-dito, está implícito no dançar, .  

O que salta aos olhos quando examinamos as produções de arte é que 

obviamente não produzirão os resultados esperados para uma área das 

ciências naturais, ainda que a ela possa recorrer. Pois enquanto a primeira tem 

pressupostos abertos, a última tem um modelo cujos princípios estão 

assegurados pela verificação, portanto toda experiência arrola resultados 

previsíveis, o que não é o caso das Artes. O correto entendimento de isonomia 

trata os diferentes na medida de sua diferença. A divulgação dos resultados 

das avalizações no site da CAPES QUALIS revela que a padronização acaba 

por qualificar a própria área. A maioria das revistas de artes é classificada 

como B5, que significa uma pontuação baixa de produção só melhor do que C, 

que não pontua. As investigações em Dança, portanto, implicam não só discutir 
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e refletir sobre a sua complexidade epistemológica como também em meios de 

pesquisa e divulgação que lhe são próprios, adequados em termos de uma 

práxis acadêmica e científica.  

A proposição deste texto é discutir três questões que se cruzam quanto 

às políticas de ação da ANDA para a graduação e pós-graduação em Dança. A 

primeira questão diz respeito a distinguir Política e políticas para delinear as 

proposições de política de ação; a segunda, problematiza, o modelo de 

pesquisa e divulgação das Ciências Naturais tomada como hegemônica por 

instituições de avaliação das produções científicas e agências de fomento; a 

terceira diz respeito à Dança e seus saberes. Por último, a discussão redunda 

em proposições para de políticas emergentes para a Dança. 

Sobre Política e políticas 

Política é uma palavra problema, com vários acepções, desde a do 

senso comum a da mais  refinada filosofia, a depender da perspectiva sob a 

qual a emprega. Se tomada com “p” minúsculo, no sentido mais costumeiro e 

cotidiano, refere-se à organização das coisas, quer  seja no domínio do Estado, 

de uma empresa, de uma escola ou de uma associação. Nesse sentido, a 

política está sempre identificada com a ação. Com dizem as filosofias orientais, 

o homem está destinado a ação, a intervir no mundo onde habita. A política 

responde à seguinte questão: com que instrumentos podemos organizar as 

coisas e os fazeres de um grupo, de uma coletividade, de uma sociedade? 

Assim, toda política tem o objetivo de ordenar as ações, administrar e alocar 

recursos, por meio de uma organização com o objetivo de produzir resultados. 

Portanto, podemos falar de políticas de ação de um ponto de vista bem 

pragmático, de avaliação dos meios adequados de ação para se chegar ao um 

resultado pretendido.  

Mas política de ação revela algo para além de seu sentido mais 

pragmático. Em relação à ação, ainda que ordinária, ainda que seja apenas 

exploratória, é direcionada por pressupostos, princípios, ideias, perspectivas. 

No que se refere, então, à Política (com “P” maiúsculo), como conjunto de 

valores e princípios que compõem uma visão de mundo com vistas a influir 

numa organização, no caso acadêmica e científica, significa haver uma 
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anterioridade para a ação. Um agrupamento humano quer seja a do partido, ou 

da associação como a ANDA, deve responder questões de suma importância 

para os fazeres e resultados que o grupo quer produzir: Que problemas 

acionam a necessidade de ser organizar um grupo com uma atuação política 

num meio acadêmico e científico? Quais são os princípios que norteiam a ação 

do grupo? Qual é a sua racionalidade, isto é, como os meios se articulam aos 

fins? Como fomentar uma reflexão sobre a Dança, isto é uma meta-reflexão a 

partir da emergência de saberes do grupo de pesquisadores que a ela estão 

associados?  

É preciso assinalar que a discussão em torno das questões 

anteriormente enunciadas não significa adotar axiomas, pressupostos 

fechados, verdades engessadas. Implica em discutir e da discussão fazer 

emergir as epistemologias, os instrumentos teóricos, a necessidades de 

pesquisa, os objetivos e meios adequados ao que ser quer alcançar com as 

pesquisas em Dança no Brasil, possibilitando a adoção de estratégias 

adequadas para a ação, e no que diz respeito ao eixo temático aqui 

considerado, influir na organização curricular dos cursos de graduação e nos 

futuros programas de pós-graduação.   

 

Uma questão de poder 

A Isabelle Stengers (2002), filósofa, para quem a ciência é um projeto 

social diz que nenhum problema científico emerge à consciência dos cientistas 

que não seja um desafio colocado por contingências humanas, necessidades 

que exigem conhecimento em relação a fazeres novos. As fundações da 

filosofia na Grécia e da ciência moderna encontram-se na política. No primeiro 

caso, a pólis demandou uma forma de pensar por meio da argumentação 

lógica, sistematizada. A própria palavra lógica convoca seu sentido político. 

Logos, λογική em grego, significa palavra, discurso e também pensamento 

(ABBAGNANO, 2007). Ao abrir mão da força bruta para convencer pelo 

discurso, pelo verbo, a pólis grega inventa a filosofia, estudo e desenvolvimento 

das regras lógicas para o debate, o convencimento e a dissuasão: 

necessidades da política. Também é política a fundação da ciência moderna 
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com seus modelos racionais, suas hipóteses explicativas do mundo, 

empiricamente verificáveis pela experimentação, que constituiu seu campo de 

discurso e ação na sociedade por meio confronto de duas verdades em disputa 

por hegemonia: a religiosa e a científica. Seu discurso foi legitimado por uma 

nova forma de provar uma verdade através da verificação e experimentação. 

Embora não se trate, aqui, de reduzir tudo ao político, é no mundo que as 

ideias mostram a sua inscrição corpórea, como revela o título francês do livro 

Francisco Varela, L'inscription

A fundação da ciência moderna e seu posterior desenvolvimento jogam 

uma luz sobre o espaço ocupado pelas artes no conhecimento, onde a dança 

se insere. Nesta visão, as artes são saberes suplementares, entretenimento ou 

práticas adicionadas aos saberes principais, quais sejam os das Ciências 

Naturais e Humanidades. Estão como que na periferia, uma vez que não são 

ciências propriamente ditas, na perspectiva do modelo adotado de fazer e 

divulgar ciência. Por outro lado, para confirmar essa situação das artes no 

panorama geral do conhecimento, seus estudos, pesquisas e resultados são 

realizados segundo as normas vigentes do trabalho científico, isto é, deve 

obedecer à padronização de um modelo de ciência. 

 corporelle de l'esprit, em que investiga a relação 

mente e experiência.  

Para entender como a hegemonia do modelo científico das Ciências 

Naturais adquiriu o status que se está questionando, é preciso retomar 

historicamente como a ciência se torna a detentora de um saber sobre o 

mundo, cujo modelo se impôs às universidades no século XIX, na Alemanha e 

se consolidou durante todo o século XX. Obviamente, não é possível explanar 

no espaço deste texto uma discussão profunda sobre as transformações na 

forma de pensar, de conhecer que ensejaram a constituição da ciência como 

discurso-verdade sobre o mundo. A intenção aqui é lembrar, de forma sucinta, 

como a cultura científica das ciências naturais entra na universidade e estende 

seu modelo, metodologias, seus procedimentos formais às ciências humanas e 

também às pesquisas científicas em artes. Com isso, se pretende esclarecer 

que modelos e procedimentos científicos dizem respeito ao poder e aos 

territórios que influem no conhecimento em geral e colocam sob suspeita 

outros saberes, não normatizados pela ciência convencional. 
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Discursos retomados  

A universidade é uma criação da Idade Média, sua fundação data do 

século XIII. Floresceu no sec. XIV em todas as partes da Europa de forma 

simultânea, segundo Peter Burke (2003). Os modelos de Bolonha e, 

posteriormente a de Paris foram seguidas por Oxford, Salamanca, Nápoles, 

Praga, Pavia, Carcóvia, Louvain entre outras. Em meados do século XV podia-

se contar 50 universidades em atividade, segundo o mesmo autor. Três 

características marcam as primeiras universidades e devem ser assinaladas 

para entender a posterior ruptura ou corte epistemológico que ensejará a 

constituição da ciência moderna. As universidades eram corporativas e seu 

papel era o de transmissão de conhecimento e não de descoberta, “os 

professores se limitavam a expor as posições das autoridades (Aristóteles, 

Hipócratres, Tomaz de Aquino e outros)” (BURKE, 2003, p. 38). As disciplinas 

ministradas eram fixas e se restringiam às sete artes liberais (autônomas em 

relação à atividades práticas) (LAUAND, 2000). Essas características revelam 

um caráter essencialmente teórico dos estudos universitários, como também de 

natureza artística, que se compunham de saberes que se cruzavam: O Trivium 

(arte de ensinar pelos três caminhos): gramática, arte de falar corretamente; 

lógica, arte de falar verdadeiramente ou logicamente e retórica, arte do bem 

dizer 2 – Quadrivium (arte de ensinar pelos quatro caminhos): aritmética, 

geometria, astronomia e música.  Os cursos de pós-graduação eram a teologia, 

o direito e a medicina. 

Mas é mesmo no seio do conhecimento medieval que por meio da “nova 

filosofia”, “filosofia natural” ou “filosofia mecânica”, que uma nova cultura 

começa a tomar forma, a científica. Consequentemente, toma forma também 

uma disputa política; uma luta por hegemonia, entre o modelo medieval, 

influenciado pela verdade do dogma, e o científico, cuja verdade deveria estar 

em consonância com a verificação de natureza empírica, validação pela 

experimentação fundada pela prática científica de Galileu. São emblemáticos 

para se falar dessa fase, cujo apogeu foi o Renascimento, a filosofia natural de 

Francis Bacon (1562 - 1626) e o nascimento das sociedades científicas, cujo 

cerne encontra-se no chamado humanismo, em contraposição ao caráter 

teocrático da concepção de mundo medieval. Segundo Burke, a nova forma de 
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pensar “envolvia a rejeição tanto da tradição clássica quanto da medieval, 

inclusive de uma visão do mundo baseada de Aristóteles e Ptolomeu. As novas 

ideias estavam associadas a um movimento em geral conhecido (a despeito de 

dúvidas sobre a propriedade do rótulo) como Revolução Científica” (BURKE, 

2003, p. 42).  

O iluminismo encontrou nas associações e academias de artes a forma 

de disseminação de novas ideias com base na razão e no método por meio de 

uma pedagogia dissidente, em meio ainda à organização medieval do 

conhecimento nas universidades, pois ensinavam a filosofia natural e a história 

natural. Enfim no iluminismo constituíram-se lugares onde as novas ideias e 

experiências podiam ser discutidas e trazidas à público. Também foi marcante, 

o que Burke chama de segundo maior desenvolvimento do período, a criação 

de institutos de pesquisa. A palavra pesquisa adquire um sentido diferente da 

curiosidade que até então tinha e passa a estar ligada a de estoque de 

conhecimento, que poderia se aperfeiçoado. As academias científicas tinham o 

apoio dos governantes que financiavam as pesquisas fora da universidade: “o 

cientista profissional do século XIX surgiu a partir de uma tradição semi 

profissional” (BURKE, 2003, p.49). 

No século XVIII e XIX, a universidade paulatinamente vai perdendo seu 

perfil humanista identificado, segundo Japiassu (2006), com a Paideia grega  e 

passa a adotar os modelos científicos “a partir da criação das Universidades de 

Berlim (por Fichte e Humboldt – 1908) e de Londres (1828) que a ciência, 

tomando distância da teologia e da filosofia, começa seu processo de 

fragmentação e compartimentação numa série divergente de especialidades 

fechadas denominadas disciplinas” (JAPIASSU 2006, p.23 -24). 

 Para Boaventura de Souza Santos a ciência moderna é um modelo 

global que institui uma forma hegemônica de explicação do mundo. Para ele, “a 

nova racionalidade científica é um modelo totalitário, na medida em que nega o 

caráter racional a todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos 

seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas”. O 

racionalismo cartesiano e o empirismo baconiano concebem apenas duas 

formas de conhecimento científico o das disciplinas formais, a lógica e a 

matemática, o das ciências empíricas, que atendem ao modelo mecanicista 
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das ciências naturais (SANTOS, 1995, p.11). As ciências ao constituir suas 

fronteiras, as concebem mais no espírito da ruptura com os saberes aos quais 

afrontara em sua fundação. Santos assim sintetiza a construção de fronteiras 

bem definidas como “ostensivas e ostensivamente policiadas, de duas formas 

de conhecimento não científicas (consideradas irracionais) potencialmente 

perturbadoras e intrusas: o senso comum e as chamadas humanidades, ou 

estudos humanísticos” (p. 10).  

O que dizer então das artes? Talvez sejam arredias à fronteiras, 

contrabandistas de saberes, indisciplinares por vocação. As mudanças 

paradigmáticas em curso, ensejadas pelo desenvolvimento da própria ciência, 

principalmente da física nas duas primeiras décadas do século XX, desvelam 

os pilares políticos de sua fundação e consolidação. Dizer que há uma forma 

correta e verdadeira de fazer ciência é legitimar um modelo que exclui 

ampliação das possibilidades da criatividade humana, as flutuações que 

ensejam a mudança e a história, segundo a visão de Ilya Prigogine (2001). Mas 

é na investigação genealógica da fundação da Ciência Moderna que as suas 

faces políticas, de confronto e luta por consolidar suas verdades são 

desveladas. Só uma prática ritualística de voltar ao ponto primordial da 

fundação da ciência impede de perpetuar a sua crença da verdade única de 

suas descobertas e nos livra dos mesmos enganos. Para Helena Katz e 

Christine Greiner: “Alguns discursos se dizem e passa, com o ato que os 

pronunciou e outros são retomados constantemente. Mas como os discursos 

exercem o seu próprio controle, deve-se forçá-los a tomar posições sobre 

questões sobre as quais estavam desatentos. Eis a tarefa das novas 

epistemologias” (GREINER, 2005, p.127). 

 

Que dança é essa? (revisitado) 

Em 2008, escrevi um capítulo de livro, onde refleti sobre a necessidade 

de discutir epistemologicamente os saberes da dança. Parti de Kontaktof, 

coreografia de Pina Bausch, para entender como o dançar e a sua apreciação 

instauram um domínio linguístico. Neste espaço se faz necessário um outro 
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tipo de reflexão, de uma perspectiva mais pragmática. Mas sem antes é preciso 

assinalar considerações da ordem daquele capítulo.  

O conhecimento de que falamos até agora com relação à dança não se 

impõe por verdades absolutas. O engano estaria em querer identificar uma 

única perspectiva definidora de um fenômeno humano tão arredio à delimitação 

e respostas conclusivas.  

A dança é tão antiga como a própria humanidade, está nos ritos, nas 

práticas de sociabilidade, nos costume de um povo, nas religiosidades e nas 

artes. Está num lugar, onde a simultaneidade de natureza e cultura no homem 

acontece, isto é, onde o corpo, indisciplinar por natureza, adquire uma 

condição simbólica, encontra a cultura, que a tudo quer regrar, disciplinar. 

Como Nietzsche (2007) apontou de forma contundente, em suas reflexões 

sobre a origem da tragédia pode-se dizer com este exemplo que a dança 

expressa o excesso de Dionísio e, ao mesmo tempo, o regramento de Apolo. 

Como tudo que é humano não escapa de sua condição e manifestação no 

mundo, até mais que as outras artes, esta simultaneidade constitui o fenômeno 

da dança. E por assim revelar-se está longe de constituir fronteiras rigidamente 

demarcadas – e como se viu anteriormente tal delimitação é sempre arbitrária – 

justamente porque está lá, onde a trágica condição humana se insinua a de ser 

ao mesmo tempo natureza e cultura. O que disse Gil Delannoi, a respeito da 

tradução do imaginário nas obras literárias, poder-se-ia falar sobre os saberes 

da Dança: (…) não são saberes no sentido em que o saber é cumulativo, 

contestável: entretanto, são vastas formas de conhecimento (...) repousam 

sobre a ausência de verdade absoluta (…) constituem uma primeira medida da 

humanidade (…) comunicam o mistério da existência, as questões sem 

resposta, a diversidade das experiências (2007, p. 303). 

Em que se pese tal complexidade, as tarefas que cabem aos 

pesquisadores e professores dos cursos de graduação e pós-graduação em 

Dança são, no entanto, pragmáticas.  no intuito de introduzir questões que 

demandam princípios de organização de projetos políticos-pedagógicos sobre 

os saberes que melhor expressam o conhecer e o fazer científicos em Dança e 

como organizá-los, esboçam-se algumas inquietações. Que princípios de 

organização do pensamento dão os contornos das práticas pedagógicas, já 
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que o objetivo de ensinar a dança na escola não é a de preparar um 

profissional. Por extensão os cursos de graduação tem a tarefa de formar 

formadores nos cursos de licenciatura e também de formar seres humanos 

mais plenos e felizes a partir da experiência do corpo:  “o papel da dança na 

escola não é o de criar  dançarinos profissionais (porém não deixar de percebê-

los), é o de permitir a vivência de possibilidades infinitas do universo do 

movimento, estimulando a experiência do sistema corporal em um amplo 

sentido: experiência, criação/produção e análise/fruição artística” (RENGEL). O 

epistemológico, o pedagógico, o artístico e o técnico estão entrelaçados e 

requerem as discussões destas questões, que se configuram em linhas 

mestras, eixos que se relacionam e podem delinear princípios de organização 

do conhecimento em Dança.  

A investigação da relação corpo, arte, cultura, interfaces a considerar do 

ensino/aprendizagem nos cursos de dança, diz respeito à discussão 

epistemológica. Daí, também nos cursos de especialização, mestrado e 

doutorado e mesmo no estágios pós-doutorais,  uma atenção  e estímulos às 

pesquisas de natureza epistemológica. São elas que possibilitam construir um 

canal de comunicação com a graduação cujos resultados se farão sentir nas 

salas de aula do ensino básico.   

A tarefa de educar as futuras gerações requer um afinamento com a 

sociedade contemporânea, cujo desenvolvimento tecnológico possibilita meios 

de comunicação mais rápidos e eficazes, como também, simultaneamente, 

convive com as mais variadas tradições; indígenas,  orientais, africanas etc.. 

Tal tarefa também requer de alguma forma considerar a relação com o 

ambiente natural e social. A dança então adquire uma dimensão que pode ser 

a de engajamento com a vida, a sociedade e a natureza, uma dimensão 

antropoética, na expressão de Edgar Morin (2002). Um exemplo desta face 

socioambiental são os projetos de ação social na extensão universitária, como 

o realizado pela UNESP em uma escola da periferia de São Paulo “Movimento 

e Cultura na Escola” (GODOY; ANTUNES, 2010) em que a dança assumi os 

temas transversais para crianças e jovens experimentarem e apreciarem a 

dança, por meio de um corpoarte (ANTUNES, 2010) inserido no mundo e na 

sociedade. Sobressaem-se aqui questões axiológicas fundamentais para a 

educação contemporânea.  
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O caminho que vai da universidade às escolas, isto é, da teoria à sala de 

aula requer um tipo de pesquisa que se concentre no corpo que requer 

técnicas.  Mas, mais que uma questão técnica, a teoria e(m) prática, por causa 

do caráter experiencial da dança induz a pensar nas pesquisas como 

laboratório de experimentações, isto é, a prática como pesquisa, isto é, 

considerar corpo que dança enquanto dança (VOSS; ANTUNES, 2010). O que 

evoca a necessidade do profissional da dança. A dimensão técnica traz 

problemas às fronteiras erigidas entre a universidade e a escola de Dança, que 

separam pesquisadores acadêmicos e os chamados independentes, 

profissionais cujo interesse recai nas pesquisas de suas experiências em 

dança. Como trazer o profissional de dança para este tipo de pesquisa, é algo 

a se considerar. No Brasil, estas experimentações acontecem nos projetos de 

extensão universitária, ou nas escolas de dança anexas aos cursos de dança 

na universidade, que são verdadeiros laboratórios para os trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações de mestrado e doutorado. Tai projetos e 

pesquisas “independentes” liderados por profissionais da área são fontes 

importantes e fundamentais de pesquisa em Dança. 

A dimensão artística induz a dança a pensar filosoficamente seu 

universo estético; suas transformações, rupturas, tecituras com a realidade. 

Criação, expressão e apreciação artísticas estão imbricadas na arte e seu 

sentido não é o da ordem do desvelamento mas ao contrário do mistério, a 

indagações e questionamentos. Por isso sua singularidade não se dá no 

fechamento sobre si mesma mas numa prática poética, cujas reflexões 

suscitam a criação artística.  

Ensinar e aprender uma arte como a dança é uma atividade recursiva e 

reflexiva que recorre a uma aberta fundamental para organizar dinamicamente 

os conteúdos dos cursos de graduação e as possibilidades de pesquisa nos 

programas de pós-graduação.  

 

Espaços para a Dança: políticas e epistemologias emergentes 

A argumentação crítica deste texto se contrapõe a uma visão corrente e 

naturalizada de ciência, e por meio de uma reflexão filosófica compreende a 
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sua ligação com a política e com o poder que instaura padronizações e 

normatizações dos saberes e fazeres acadêmicos e científicos. A delimitação 

de fronteiras arbitrárias na constituição dos domínios científicos, não se dá sem  

resistência. Esta demanda o tratamento das diferenças disciplinares em suas 

diferenças. O que é uma tendência da sociedade contemporânea, que facultam 

a emergência de perspectivas e modelos plurais  que incitam a discussão de 

epistemologias para delinear e compreender as diversidades dos modo de 

pensar. 

No que se refere à Dança, sua diferença em relação a outros saberes 

não está delineada nas fronteiras epistemológicas. Ao contrário está no lugar 

de encontro corpo cultura arte. Este encontro perfila o que insisto em chamar 

de singularidade aberta. É preciso revelar tal singularidade pela reflexão 

epistemológica, pelas pesquisas e resultados, também pelos meios de 

divulgação científica com vistas a intervir na organização curricular  dos cursos 

de graduação e nas possibilidades de pesquisa no pós-graduação, na captação 

de fomentos de pesquisas e à ocupação dos espaços acadêmicos e científicos, 

consolidando as relações com as outras áreas do conhecimento e influindo na 

tomada de decisões com relação à Dança e nos instrumentos de avaliação de 

seus resultados. 

A ocupação destes espaços requer a formação de fóruns permanentes 

que garantam uma discussão epistemológica cuja tarefa é fazer emergir as 

epistemologias que norteiam os projetos de pesquisa. Importante ainda é a 

criação de espaços onde a publicidade e comunicação das pesquisas 

possibilitem a divulgação de trabalhos que fazem uso das mais diversas mídias 

além da divulgação tradicional (artigos, livros) etc com a criação de um portal 

na Internet. 

Por último, há um desafio maior para os cientistas-artistas da dança, a 

de contribuir para o conhecimento em geral. Nesse sentido, as palavras do 

sociólogo Alberto Melucci (2005) são lapidares para pensar o plural implícito na 

discussões epistemológicas e políticas na contemporaneidade de modo a se 

perguntar: se e como é possível fundar uma epistemologia pluralista e tolerante 

capaz de abrir-se passo a passo a novas interpretações e de colocar em 

discussão assuntos consolidados na ciência normal quando uma comunidade 
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científica tende a transformar o consenso interno da organização em verdade 

ontológica (p.35).  

Uma vez que nos impomos tal tarefa, o exercício da construção 

polifônica e polissêmica  de um espaço político que dê conta de tais demandas 

científicas e acadêmicas da Dança, embora não seja fácil, é uma garantia 

daquilo que caracteriza as sociedades complexas: as diferenças quer sejam 

culturais, territoriais ou individuais. 
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A profissionalização do docente de Arte em Dança na 
contemporaneidade 

Ana Maria Simões de Araújo1

   

  
                                           Universidade Estadual Paulista/Instituto de Artes – UNESP/IA  

Resumo: Este artigo se vincula ao campo profissionalização, como uma 

pequena contribuição às reflexões sobre uma concepção política de ação 

relacionada à pesquisa em dança, tem por objetivo refletir sobre a formação 

continuada em dança do professor de arte, visando a difusão e apropriação 

desta linguagem. Algumas questões impulsionaram esta reflexão: Os 

professores de arte que atuam no ensino Público de São Paulo conhecem a 

linguagem da dança? Esta linguagem fez parte de sua formação? A dança é 

reconhecida como possibilidade de um processo de desenvolvimento do 

potencial criativo de criança? Este estudo valoriza a importância do professor 

de arte vivenciar o processo de ensino-aprendizagem da dança para entender 

como ocorre a mediação e construção do mesmo, apropriando-se dela em sua 

práxis pedagógica. A dança criativa na escola promove o desenvolvimento 

integral do ser em suas dimensões: motora, afetiva e cognitiva, discutidas 

nesse artigo sob a influência de dois grandes mestres: Henri Wallon e Rudolf 

Von Laban.  
 

Palavras-chave: Formação Continuada, Dança, Educação, 

Profissionalização. 

  

Abstract: This article in linked to the field of profissionalization, as a small 

contribution to the reflections about a polity conception related to  a research in 

dance, in oder to reflect on the continous formation in dance from a art’s 

teacher, focused into the diffusion and appropriation of this language. Some 

questions drove this thought: Do the art’s teatchers, who work with the public 

schools in Sao Paulo,  know the dance language? This language was part of 

                                                     
1 Atriz, Arte Educadora e Educadora Física, especializada em Arte Integrativa e Discente do 

Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da UNESP na linha de pesquisa 
Processos Artísticos e Experiências Educacionais .       
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their training? Is dance acknowledged as a possibility of the development 

process of the creative potential of children? This study emphasizes the 

importance of art professor experiencing the process of teaching and learning of 

dance to understand how the procurement and construction of it works, 

appropriating it in their pedagogical praxis. The creative dance in the school 

promotes the whole development of the human in his dimensions: motor, 

affective and cognitive aspects, discussed in the article under the influence of 

two great masters: Henri Wallon and Rudolf von Laban. 

 

Keywords: Continous education, Dance, Education, Professionalization. 

Introdução  

Este texto procura contribuir para a reflexão a respeito de quais devem 

ser as políticas de ação de uma Associação de Pesquisadores em Dança no 

Brasil hoje. Desta forma, aqui, procuramos refletir sobre a linguagem dança na 

formação do professor de arte, bem como sua apropriação a ponto de ser 

materializada na práxis pedagógica do professor de arte educação. 

  A escolha deste assunto deve-se a necessidade de discussão 

sobre a dança na escola. Os professores de arte que atuam no ensino público 

de São Paulo conhecem a linguagem da dança? Esta linguagem fez parte de 

sua formação? A dança é reconhecida como possibilidade de um processo de 

desenvolvimento do potencial criativo de criança? Como o professor pode 

proporcionar práticas corporais que viabilizem aos alunos acesso e apropriação 

da linguagem da dança, como expressão e processo da criatividade, sem 

possuir formação para tal? Foram estas questões que impulsionaram este 

estudo que ressalta a importância do professor vivenciar o processo de ensino-

aprendizagem da dança para entender como ocorre a construção e mediação 

do conhecimento a partir desta linguagem.  

Sgarbi (2009) apresenta em sua dissertação de mestrado reflexos de um 

curso de formação continuada em dança, para professores de educação 

infantil, indicando a carência de repertório e conteúdo desses profissionais para 

estabelecerem e incentivarem a comunicação pela linguagem da dança. Os 



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança 

 

 102 

professores entrevistados, admitem que proporcionam poucas oportunidades 

para as crianças vivenciarem dança, por não compreenderem a linguagem.  

Infelizmente essa também é uma problemática na práxis pedagógica dos 

professores de arte, que valorizam em suas práticas as expressões plásticas e 

visuais. É notória a necessidade de ampliação da vivência corporal dos 

profissionais de educação artística, pois não se apropriaram dessa linguagem 

em suas formações inicias.  

Smolka e Laplane (1992) afirmam que a postura do professor em sala 

de aula e o modo como interpreta os acontecimentos depende da sua história, 

formação e experiência, bem como do acesso aos conhecimentos.  

Então, será que o professor de educação artística adquiriu apropriação 

da linguagem dança, em sua formação inicial que permita proporcionar a 

vivência e a construção dessa linguagem pelos alunos?  

Perante tal problemática, este texto procura refletir a linguagem da 

dança na formação continuada do professor de arte.    

  

Estudo e ensino da prática e reflexão da dança 

Em levantamento bibliográfico feito a partir de três eixos interligados: 

educação artística, formação continuada do professor de arte e dança, 

entramos em contato com autores e pesquisadores como: Godoy (1995, 2003, 

2007, 2008, 2010), Strazzacappa (2010),  Dantas (1990), Mahoney (2000), 

Marques (2003), Laban (1978, 1990), Sgarbi (2009), Smolka e Laplane (1993). 

A partir destas leituras identificamos a necessidade da consulta aos 

documentos legais e oficiais que abordam o trabalho da linguagem da dança 

na educação artística, ou seja, as Leis de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s/ BRASIL/ 1998).   

 Os documentos PCN’s (1998) e atualmente as Propostas Curriculares 

para o Estado de São Paulo (2009) apontam para a inserção de projetos 

artísticos no ambiente escolar e o trabalho com as linguagens de maneira 

integrada, interdisciplinar e contemporânea. Também a linguagem da dança foi 

recentemente introduzida no currículo no ensino formal, por meio do 

componente curricular Arte (BRASIL, 1998).  
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Para que as propostas de fato aconteçam é necessário aproximar os 

profissionais de arte à linguagem dança como forma de conhecimento, 

possibilitando desenvolver na criança a compreensão de sua capacidade de 

movimento, levando-a a entender melhor como seu corpo funciona, podendo 

expressar-se com inteligência, autonomia, responsabilidade e sensibilidade.  

De acordo com o Educacenso (2007), cerca de 600 mil professores em 

exercício na educação básica pública não possuem graduação ou atuam em 

áreas diferentes das licenciaturas em que se formaram. Isso ocorre com os 

profissionais de arte, essa carência de vivência corporal por parte desses 

professores reduz o campo de exploração dos alunos por meio da dança. 

Satrazzacappa (2010), diz que a dança sempre esteve numa situação 

inferior às demais manifestações artísticas. Afirma que no universo político, ela 

fica a mercê das secretarias de artes cênicas do Ministério da Cultura, onde se 

costuma ler “Teatro”. Embora a dança seja reconhecida pelo Ministério da 

Educação como um curso superior com diretrizes próprias desde a década de 

1970, sua fiscalização é feita por profissionais formados em sua maioria na 

área de teatro e/ou educação. Na educação básica, isto é, nas escolas de 

ensino regular, ela costuma ser vista como conteúdo da educação física, fato 

claramente indicado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da área 

dessa disciplina. Embora as Diretrizes situem a dança como uma das 

linguagens do ensino de arte nas escolas, ela é apresentada ora como 

complemento das aulas de música, sobretudo quando se estudam as 

manifestações populares, ora como conteúdo da educação física, quando 

aparece nas comemorações cívicas do calendário escolar. Quando a dança 

finalmente é oferecida no ambiente escolar como uma atividade em si, aparece 

como disciplina optativa de caráter extracurricular. 

Complementando o que esses documentos trazem, Sgarbi (2009) 

enfatiza que a pessoa do professor é colocada de modo a ter participação ativa 

no processo de desenvolvimento da criança, transmitindo não só 

conhecimentos, mas experiências já acumuladas. Ao interagir com o professor, 

a criança também vai se apropriando daquilo que está sendo construído nessa 

relação, do mesmo modo que o professor vai ressignificando a sua função 

mediadora.  
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A criança fala com o gesto, com a palavra, com o corpo, com o desenho, 

com o silêncio. E, ao falar, ela se expressa, comunica-se com os outros, 

elabora seus sentimentos, seus conhecimentos e suas relações. Apurar o 

nosso olhar e nosso ouvido para todas essas formas de linguagens das 

crianças, é fundamental quando se pretende educá-las. Aprender com elas a 

olhar para o nosso corpo, voz, gestos e toques. Pois educar é mais do que 

ação, é inter-ação.  

A Dança, como área de conhecimento, discute o movimento expressivo 

como uma manifestação cultural que favorece também o autoconhecimento do 

corpo, de seus limites e possibilidades, destacado como elemento 

transformador, pois promove a aceitação de si. É importante que esta 

linguagem seja vista, na escola, com espírito de investigação para a criança se 

conscientizar de que o gesto e o movimento são manifestações pessoais e 

culturais que possuem qualidades estéticas (GODOY, 2003). 

Em virtude da precária ou inexistência inserção de dança como 

linguagem artística, assim como é destacada na legislação, na formação do 

professor de educação artística, bem como poucas pesquisas que contemplem 

essa lacuna, esta área de conhecimento encontra-se praticamente excluída do 

ambiente escolar. Urge o investimento na formação continuada em dança aos 

professores de arte, possibilitando vivência, experimentação e apropriação da 

mesma. 

O professor que aprendeu a observar e interpretar o movimento pode 

estabelecer uma outra relação com os alunos, promove situações pedagógicas 

em que permite ao aluno explorar seu corpo e experimentar outro modo de 

expressão. Dessa forma, esta observação se tornará útil quando aplicada a seu 

corpo, de modo que os hábitos mais conflitantes possam se converter em 

contribuições mais harmoniosas.  

 
O professor que puder ajustar seus próprios esforços aos das crianças com as 

quais trabalha, obterá grandes vantagens no cumprimento de sua tarefa educacional. 

(LABAN 1990, p.99) 
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Para isso, o professor de arte precisa passar pelo processo de ensino-

aprendizagem similar ao de seu aluno, para entendê-lo profundamente. O 

professor, por meio de sua experiência de movimento, do conhecimento das 

dinâmicas do movimento e da conscientização de seu corpo, poderá criar 

amplas condições de se comunicar com seus alunos e escolher para eles 

estímulos apropriados (GODOY; ANTUNES, 2008).  

Fundamentada nessas reflexões e com base nos estudos realizados no 

Grupo de Pesquisa “Dança Estética e Educação” (GPDEE), do Instituto de 

Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” nos anos de 

2009 e 2010 por meio do projeto Movimento e Cultura na Escola e também 

pelos dados do Relatório Núcleo de Ensino PROGRAD/UNESP (GODOY; 

ANTUNES, 2010) que revelaram grande carência da linguagem artística da 

dança, foi elaborada uma proposta de formação continuada em dança para 

professores de arte nomeada: Dança Criativa no Ensino Fundamental. Criado 

pelo GPDEE, este projeto foi aprovado pela União, através do Ministério da 

Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e da Secretaria de 

Educação Especial, em resposta ao edital SEB/MEC – 2010. O curso de 

formação de orientadores em Dança Criativa foi organizado no intuito de 

trabalhar aspectos da Educação Integral para alunos dos anos iniciais e finais 

do ensino fundamental por meio da linguagem da dança. Essa proposta será 

desenvolvida em duas etapas: formação de orientadores de estudos (tutores) 

com 60 horas e formação de professores cursistas com 60 horas. Na primeira 

etapa o projeto atenderá 15 professores (orientadores de estudos – tutores) da 

rede pública de ensino da cidade de São Paulo que atuarão na segunda etapa 

como agentes multiplicadores. Esta proposta de formação continuada do 

professor do ensino fundamental da rede pública de ensino da cidade de São 

Paulo visa possibilitar ao professor o contato com elementos que o permitam 

instigar o potencial criativo da criança por meio do lúdico e da linguagem 

artística dança. Assim pretende-se, aproximar a escola da dança, sem a 

imposição de restrições técnicas ou de estilo; tendo em vista que qualquer 

criança pode dançar e se expressar com o corpo (GODOY, 2007).   
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O GPDEE tem recorrido aos estudos de dois grandes mestres: Henri 

Wallon e Rudolf Von Laban no trato da investigação do ensino da dança no 

ambiente escolar como uma possibilidade de desenvolvimento infantil.  

Wallon, humanista de teoria pedagógica sobre o desenvolvimento da 

criança analisa o fenômeno em suas várias determinações orgânicas, 

neurofisiológicas e sociais. Laban, estudioso do movimento humano, para 

quem o movimento é sempre constituído dos mesmos elementos, seja na arte, 

no trabalho ou na vida cotidiana. Desenvolveu em seus estudos o Método 

Laban que é um sistema que descreve e compreende o movimento através de 

seus quatro fatores componentes – força, tempo, espaço e fluência. As 

vivências que serão abordadas no projeto de educação continuada pautam-se 

na integração de alguns aspectos dos estudos destes dois autores. 

De acordo com Godoy (2003), Wallon trata a emoção como uma 

linguagem antes da linguagem, ela é orgânica e se expressa por meio das 

atitudes e posturas que o corpo revela. Wallon fundamentou suas idéias em 

quatro conjuntos funcionais que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o 

ato motor, o conhecimento e a formação do eu como pessoa. Para Mahoney 

(2000), esses conjuntos funcionais são conceitos de que a teoria se vale para 

suas descrições e explicações, são recursos abstratos para identificar, para 

separar didaticamente o que na realidade concreta é inseparável: a pessoa.  

Rudolf Von Laban considerado um dos grandes pensadores da dança e 

do movimento humano e suas expressões busca no movimento e na dança 

uma outra relação do indivíduo com o corpo, um corpo mais expressivo, um 

corpo prazeroso. Este iluminista do século XIX construiu um novo caminho 

para a dança e trouxe de volta a atenção para os movimentos cotidianos, o 

homem comum, o ser humano e suas singularidades, deixando o formalismo 

idealizado do balé para a expressividade de cada um. Assim como outros 

pesquisadores de seu tempo buscavam solução para o conflito cartesiano entre 

o corpo e a mente. Foi arquiteto, artista plástico, bailarino e coreógrafo. 

Acreditava que o movimento humano é sempre constituído dos mesmos 

elementos, seja na arte, no trabalho ou na vida cotidiana. Desenvolveu uma 

notação de movimentos conhecida como Labanotation, baseando-se nos 

Princípios Básicos Universais do Movimento Humano e não apenas em estilos 
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específicos. Seu método e terminologia para análise do movimento humano 

são aplicáveis a muitas disciplinas: medicina, educação, pedagogia, terapia, 

antropologia, arquitetura, indústria, teatro e dança; o significado desse método 

vem da percepção de que todo movimento é, ao mesmo tempo, funcional e 

expressivo.  

Para Godoy (1995), o Método Laban é um sistema que descreve e 

compreende o movimento através de seus quatro fatores componentes – força, 

tempo, espaço e fluência – e relaciona as influências recíprocas entre as ações 

corporais e os processos mentais emocionais. Apenas sua combinação é que 

os torna significativos, pois todos os fatores do movimento ocorrem 

simultaneamente.  

Há em sua teoria uma estimulação a integração mente e corpo, 

possibilitando uma compreensão ampla do homem. O movimento é a 

combinação de força, tempo, espaço e fluência, em todo movimento, o peso do 

corpo ou de uma de suas partes, é suspenso e carregado em uma direção do 

espaço, numa determinada duração de tempo e regulado pela fluência desse 

movimento – temos assim, os quatro fatores do movimento. Laban propõe a 

busca pessoal de expressão no movimento, executando-o com economia de 

esforço e com a combinação desses quatro elementos, uma qualidade de 

movimento.  

O professor não precisa ser um bailarino ou passar por treinamentos e 

técnicas da dança, mas precisa vivenciar essa linguagem, entender o quão 

importante é essa expressão externa de energia vital interna, podendo 

desenvolver, estimular e investigar o potencial criativo da criança por meio da 

dança.   
 

Considerações finais para um caminho de inflexão 

A dança no Brasil busca ser conhecida e reconhecida como área de 

conhecimento. Mas essa linguagem caminha a passos largos, inclusive com a 

criação da Associação de Pesquisadores em Dança - ANDA. Esse quadro, 

porém, tende a se modificar nos próximos anos em virtude da atual existência 

no Brasil de trinta cursos superiores de dança e mais uma dezena de cursos de 
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nível de pós-graduação, entre especialização, mestrado e doutorado. 

Publicações sobre dança começam a ganhar corpo e divulgação.  

É imprescindível que o professor de arte possua sensibilidade e 

conhecimento para detectar possibilidades de construção de conhecimento 

através da arte da dança: conhecer e transformar, tê-la como processo 

exploratório e estimulativo de criação em arte, do fazer artístico. Strazzacappa 

(2010) discute a negação da dança como área de conhecimento autônoma, 

não tendo conteúdo próprio. Ela ressalta que a dança trabalha o corpo e o 

movimento, mas isso a educação física também faz. A dança desenvolve 

noções rítmicas, mas a música também. A dança amplia as noções espacias 

da criança situando-se no tempo e no espaço e desenvolvendo sua expressão 

corporal, mas o teatro também. A dança preocupa-se com a educação estética, 

mas as artes plásticas também. A dança proporciona o desenvolvimento da 

criatividade e da sensibilidade, mas isso todas as linguagens artísticas 

proporcionam... Nesse sentido, urge aos professores de arte, compreenderem 

o ensino da dança como um fim em si só.   

Apesar dos documentos reguladores da Educação Básica utilizarem 

estratégias para garantir que a dança esteja presente nesta fase de 

escolarização, elas são insuficientes, na medida em que falam sobre o corpo e 

o movimento, mas pouco sobre o ensino da dança. Ela ainda é uma linguagem 

que não está contemplada efetivamente na formação dos professores. 

Sgarbi (2009) enfatiza que o corpo do professor deve ser o primeiro a 

ser considerado na sua formação, seja inicial ou continuada, pois é 

indispensável a sua práxis cotidiana que se promovam situações que o 

estimulem ao contato consigo para que ele possa identificar seus canais de 

comunicação com o mundo e a maneira que os utiliza. O estudo e vivência da 

dança no corpo do professor de arte pode viabilizar construções pessoais que 

os façam rever, conceituar, transpor e sensibilizar os alunos para a 

investigação da dança. Nesse sentido a ANDA poderia ser uma incentivadora 

de propostas que viabilizem a formação continuada em dança para professores 

que já atuam no ensino básico, pois esse segmento está aí, atuando, na 

maioria das vezes sem ter uma formação para isto.  
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Portanto, vejo como inadiável o investimento na formação inicial e 

continuada de professores de educação artística a partir do fazer-pensar 

dança.  
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Uma reflexão sobre possibilidades de abertura de 
caminhos para a profissionalização em Dança junto a 
um grupo de extensão universitária 

Ítalo Rodrigues Faria1

 

 

Universidade Estadual Paulista/Instituto de Artes – UNESP/IA 

Resumo: Este artigo busca articular a possibilidade de ação pública da 

ANDA - Associação de Pesquisadores em Dança no Brasil, sugerindo meios 

para proporcionar e desenvolver o intercâmbio entre os Programas de 

Extensão em Dança e a divulgação de seus trabalhos e pesquisas acadêmicas 

realizadas. Também, é sugerida aqui a possibilidade da ANDA mediar o 

diálogo entre tais programas e os órgãos, secretarias, instituições de ensino, 

com o intuito de buscar soluções para a melhoria do financiamento a 

pesquisas, o que atenderia a todos os participantes destes grupos de extensão 

que pesquisam Dança em todo país. Como exemplo de atuação em pesquisa 

dentro de uma universidade pública, trazemos um relato de experiência sobre 

um grupo de extensão universitária: o IAdança. Qual o papel dos Programas de 

Extensão Universitária e como a ANDA poderia mediar junto as instituições de 

ensino, auxílio aos grupos perante órgãos governamentais? Que reflexões se 

estabelecem acerca da relação Universidade, Políticas Públicas e Sociedade 

nesses programas de extensão? 

 

Palavras chave: Dança contemporânea, Processo de criação, 

Profissionalização, Dança a dois, Contato Improvisação. 

 

Abstract: This article seeks to articulate the possibility of public action of 

ANDA – Association of Researchers in Dance in Brazil, suggesting ways to 

provide and develop exchanges between Extension Programs in dance 

assisting in disseminating their work and their researches. Also, it’s suggested 

                                                     
1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da UNESP.  Pós-

Graduado em Artes Cênicas-Teatro, Bacharel e Licenciado em Dança. Bailarino, coreógrafo, 
encenador, cenógrafo, diretor e pesquisador. Professor de Dança (clássica,contemporânea – 
contato improvisação, dança-teatro, release – danças de salão) 
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here the possibility of ANDA to facilitate the dialogue between these programs 

and agencies, departments, educational institutions, with the aim of finding 

solutions to improve the funding of research, which meet all the participants of 

these groups who research extension Dance across the country. As an example 

of action research within a public university, we bring an experience report on a 

group of university extension: the IAdança. What is the role of university 

extension programs and how the ANDA could mediate among the educational 

institutions, aid groups before government agencies? What is the role of 

university extension programs and how the ANDA could mediate among the 

educational institutions, aid groups before government agencies? What 

reflections those are established on the relationship University, Public Policy 

and Society in these outreach programs? 

 

Keywords: Contemporary dance, creation process, professionalization, 

Dance for two, Contact Improvisation. 

 

Possíveis Ações e Mediações 

Uma das possibilidades de ação pública da ANDA - Associação de 

Pesquisadores em Dança no Brasil seria proporcionar e desenvolver o 

intercâmbio entre os Programas de Extensão em Dança auxiliando na 

divulgação de seus trabalhos e pesquisas realizadas; assim como, mediar o 

diálogo entre tais programas e os órgãos, secretarias, instituições de ensino, 

com o intuito de buscar soluções para a melhoria do financiamento a 

pesquisas, o que atenderia a todos os participantes destes grupos que atuam 

com Dança em todo país. 

A divulgação dos trabalhos e pesquisas dos Programas de Extensão 

poderia ocorrer de várias maneiras, desde a criação de um espaço de 

divulgação com agendas, datas de apresentações em eventos, congressos, 

seminários, até a criação de estratégias de marketing para promover tais 

programas que venham se filiar a ANDA.  

Tais estratégias contemplariam o âmbito regional, estadual, ou nacional, 

com ampla divulgação do que vai ocorrer durante todo o ano. Isso daria maior 
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visibilidade aos Programas de Extensão, aos participantes (estudantes, 

amadores e profissionais da dança), a própria instituição mantenedora que 

abriga os Programas, e também os cursos de graduação e pós-graduação.  

Também, outra ação da ANDA, seria a mediação junto às instituições 

visando a melhoria do auxilio financeiro e dos valores pagos aos estudantes 

bolsistas dos Programas de Extensão; isso auxiliaria na profissionalização 

desses participantes, os quais, com o incentivo financeiro, buscariam 

desenvolver projetos, pesquisas, produção artístico-pedagógica de maior 

qualidade.  

Atualmente existem alguns grupos de extensão que tem como vertente a 

pesquisa acadêmica em Dança. 

Nem todos os participantes destes Programas de Extensão recebem 

auxílio financeiro, por várias razões. Ou por falta de bolsas disponíveis, ou 

porque não são estudantes vinculados às instituições de ensino como alunos 

regulares, não conseguindo assim atender às exigências para receberem tais 

benefícios.  

É preciso que estes estudantes, artistas amadores que almejam uma 

profissionalização em suas carreiras, como: bailarinos, coreógrafos, 

professores, organizadores de eventos culturais, entre outros, tenham 

condições de poder participar dos Programas de Extensão com melhores 

incentivos financeiros, a fim de poderem se dedicar com mais afinco às suas 

pesquisas e projetos. A criação de um espaço de interlocução entre a 

universidade e a comunidade extramuros que abriga os artistas poderia ser 

incentivada/mediada pela ANDA. 

Como exemplo, neste artigo, trazemos um relato de experiência junto a 

um grupo de extensão universitária: o grupo IAdança. Este é formado por 

alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura das áreas de Música, Teatro 

e Artes Visuais que estudam no IA - Instituto de Artes – UNESP, na cidade de 

São Paulo. Também participam do grupo pessoas vindas da comunidade, 

alunos de outras Universidades, escolas da rede pública de ensino e 

particulares, ONG's - Organizações não Governamentais, aspirantes ao curso 

de Mestrado em Artes oferecido pelo IA – UNESP e alunos regulares dos 

cursos do Programa de Pós-Graduação (PPGArtes) – Mestrado e Doutorado. 
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Este PPG possui linha de pesquisa em Dança que investiga os processos 

artísticos e experiências educacionais.

O IAdança é vinculado a PROEX - Pró-Reitoria de Extensão 

Universitária e também ao GPDEE - Grupo de Pesquisa – Dança: Estética e 

Educação, sob a coordenação da Profa. Dra. Kathya Maria Ayres de Godoy. 

    

O grupo foi criado no ano de 2005 e tem por objetivo desenvolver 

pesquisa científica e artística em dança contemporânea, com foco nos 

processos de criação, formação e produção coreográfica, voltada ao público de 

extensão universitária. Nos dois primeiros anos de atividade, foi orientado pelo 

coreógrafo Luiz Ferron; em 2007 contou com a colaboração da coreógrafa Ana 

Sharp; em 2008 esteve sob a orientação da Profa. Dra. Nirvana Marinho; em 

2009, 2010 e 2011, o grupo esteve e continua sob a orientação coreográfica de 

Ítalo Rodrigues Faria. 

 

Desenvolvendo o projeto IAdança/2009 com a dança a dois  

Ao realizar pesquisa em Dança, produzir obras artísticas/pedagógicas, 

apresentações em eventos, mostras, congressos, seminários, oferecer cursos, 

oficinas, vivências, produzir textos científicos com publicações, apresentações 

orais, comunicações, etc..., os grupos de extensão proporcionam experiência, 

vivência, amadurecimento aos seus participantes.  

Isto resulta em um importante aprendizado para suas carreiras, 

preparando estas pessoas para o mercado de trabalho. A integração ensino, 

pesquisa e extensão conversam entre si proporcionando aos participantes 

destes Programas de Extensão uma oportunidade ímpar de adquirir 

conhecimento já com experiência para uma futura profissionalização. 

O processo de criação coreográfica do grupo IAdança estabelece 

articulações/redes/contatos com possibilidades de reflexão para abertura de 

caminhos para a profissionalização em Dança. Sabemos que um grupo de 

extensão universitária não objetiva profissionalizar estudantes, mas pode 

possibilitar acessos a esta profissionalização. 

Durante o ano de 2009, o grupo IAdança desenvolveu uma pesquisa em 

dança contemporânea cujo foco, vinculado à dissertação de mestrado de Ítalo 
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Rodrigues Faria, foi a pesquisa da dança a dois nos processos de criação em 

dança contemporânea. 

Dentro desse universo chamado Dança, a dança a dois, que pode ser 

enlaçada2

Esta dança a dois que propiciou, influenciou coreógrafos, mestres, 

professores, em diversos períodos da história da dança: modificando passos, 

influenciando metodologias, criando novas possibilidades de movimentação. A 

partir dela, existe a possibilidade de se utilizar situações de contato em que o 

corpo se inter-relaciona com outros corpos, ultrapassando fronteiras de gênero, 

trazendo possibilidades de desenvolvimento de um processo coreográfico. 

, de contato, popular, clássica, moderna ou contemporânea, 

apareceu sob vários aspectos e circunstâncias durante esta produção do grupo 

IAdança. Neste relato, procuramos identificar como e em que a dança a dois 

pode fornecer caminhos para um processo de criação coreográfica.  

Calcado na preparação corporal desenvolvida por meio de aulas de 

dança contemporânea, aplicadas pelo orientador coreográfico3

 

 do grupo, foram 

utilizadas algumas estratégias, tais como: princípios do contato improvisação, 

ou dança a dois; leituras do livro “Por Exemplo a Cadeira: um ensaio das Artes 

do Corpo”, de Ribeiro (1977), para levantar temas que visaram apoiar o elenco 

no processo de criação com propostas cênicas diárias; o estudo da 

coordenação motora com base nos princípios do método Bézier de educação 

somática; além da técnica de dança Release. Isto auxiliou os participantes do 

grupo no desenvolvimento de vivências que culminaram na criação de um 

trabalho coreográfico, no qual apresentamos cenicamente o sentido do tema 

“cadeiras”, utilizando o repertório de movimentação apreendido durante o curso 

de dança contemporânea. 

Investigando o tema de criação 

Quais as metáforas de uma cadeira?  

                                                     
2 Dança de salão, é quando o cavalheiro “enlaça”, segura na cintura da dama para realizar os 

passos nos salões de baile ao som de uma música.  
3 Por meio da integração da pesquisa de mestrado de Ítalo Rodrigues (orientador do grupo), 

integrada à pesquisa realizada no Projeto de Extensão universitária do grupo IAdança. 



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança 

 

 116 

Uma cadeira vazia, uma cadeira de balanço, uma cadeira de rodas, uma 

cadeira com as vestes de alguém, uma cadeira com uma coroa real, uma 

cadeira diante de um martelo de juiz, uma cadeira com um brasão, uma cadeira 

elétrica... Os significados da cadeira, trazida à cena, se multiplicam em um 

contexto deslocado do seu cotidiano. 

A cadeira simboliza um sinal de “contenção de energia”, nas palavras de 

Ribeiro (1997), sua presença significa uma epoché, ou seja, no sentido 

fenomenológico, uma suspensão provisória de nossos pré-conceitos por um 

tempo: um descanso momentâneo para uma “ação futura”. 

Com a leitura do livro de António Pinto Ribeiro (1977), discutimos o 

porquê da utilização do tema “cadeiras” e qual o significado metafórico e 

significante da cadeira no contexto do livro, das Artes Cênicas e do cotidiano. 

O livro de Ribeiro é um ensaio em que o autor busca sintetizar e traçar 

um panorama da história da Dança desde a dança moderna até a dança pós-

moderna utilizando a metáfora da cadeira como o fio condutor das 

transformações pelas quais a Dança sofreu nas Artes do Corpo.  

O autor nasceu em Lisboa, sua formação acadêmica foi nas áreas da 

Filosofia, Ciências da Comunicação e Estudos Culturais. Desenvolveu em suas 

pesquisas um trabalho de investigação e de produção teórica publicando livros, 

ensaios, romances em diversos meios de comunicação. Também atuou como 

professor/conferencista em várias universidades internacionais. A par da sua 

atividade de investigador e de professor, manifestou uma prática de 

programação artística e de gestão cultural com a organização de vários 

programas, festivais e exposições nacionais e internacionais. 

Da sua obra publicada destacam-se: “A Dança da Idade do Cinema” 

(1991), “Dança Temporariamente Contemporânea” (1994), “Por Exemplo a 

Cadeira – Ensaio Sobre as Artes do Corpo” (1997), “Corpo a Corpo - Sobre as 

Possibilidades e os Limites da Crítica” (1997), “Ser Feliz é Imoral? - Ensaios 

Sobre Cultura, Cidades e Distribuição” (2000), “Melancolia” (romance, 2003), 

“Abrigos - Condições das Cidades e Energia da Cultura” (2004), “História da 

Dança” (1991), coautoria com José Sasportes. 

 Acerca da “cadeira”, da qual partiu o processo de criação coreográfica 

do IAdança em 2009, Ribeiro esclarece que: 
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Por exemplo a cadeira é um ensaio sobre as artes do corpo e uma 

arqueologia da descida do corpo à terra, em paisagem urbana.  

Reflecte sobre a evolução do conceito do corpo “abstracto e 

desmaterializado” do romantismo ao “corpo físico” e multicultural 

contemporâneo.4

 

 

 Ele procurou em seu ensaio aproximar o espaço social e ideológico que 

serviu de base à dissolução sistemática de fronteiras e normas, por meio da 

metáfora da cadeira. Começando com Isadora Duncan5

Nas discussões efetivadas pelo IAdança foram levantadas as seguintes 

proposições/ações/conclusões possíveis sobre o tema “Por exemplo as 

cadeiras”: 

 e atravessando o 

cenário agitado dos movimentos artísticos (entre outros, surrealismo, 

expressionismo, Bauhaus, dadaísmo, arte pop), reconstituiu-se a busca de uma 

nova linguagem, que encontrou o veículo da livre expressão na performance, 

teatro-dança e todas as formas de arte híbridas desenvolvidas no século XX.  

1. A metáfora do uso da cadeira, conforme Ribeiro, trouxe uma 

“retratação” das atividades das artes do corpo em sinal de uma contenção de 

energia, uma busca de uma descida à terra, partindo do posto do etéreo, 

espiritual (ballet virtuoso e romântico do final do séc. XIX)  para o terreno, o 

material (personificado na figura de Isadora Duncan aos olhos de Ribeiro). 

2. Remeteu a uma epoché, isto é, uma pausa, um descanso na busca 

pela criação; um estado de repouso que se fez na transição de um período da 

história da Dança para outro; a uma figuração fenomenológica em que o 

conhecimento, que se manteve em suspenso, partiu em busca de uma ação 

em constante estado de transformação ocorrida com o advento da dança 

moderna.  

3. Com isso o grupo levantou também outras possíveis “metáforas da 

cadeira”, além daquelas as quais o autor do ensaio se referiu; dentre estas 

citamos a cadeira como: signo de humanidade, que traz o humano a terra; 

ritualística, que traduz os ritos de passagem; imobilidade, que traz a ideia do 
                                                     
4 Sinopse de Ribeiro disponível em http://www.antoniopintoribeiro.com/cms/?por-exemplo-a-cadeira-(cotovia-1997),12, acesso em 30 de 
março de 2011. 
5 Bailarina, criadora-intérprete, do princípio do século XX, cujas ideias promoveram e provocaram o início de um novo estilo de dança 
cênica: a dança Moderna Americana.  
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não/movimento; lugar no espaço, onde as coisas acontecem; conforto, onde as 

coisas estão em repouso; prisão, onde o corpo é cerceado do movimento, se 

torna prisioneiro; criação, onde as ideias se concatenam, surgem e afloram 

para o pensamento criador; esconderijo, onde as pessoas se protegem; erótica, 

onde os sentidos afloram e se liberam; higiênica, cadeira hospitalar, cadeira do 

banho; terapêutica, cadeira de rodas; pedestal, onde o poder se faz presente; 

filosófica, onde o pensamento cria/é criado; juiz, onde as pessoas delimitam 

espaços e poderes; réu, onde se fica sob judicie; trabalho, onde se garante a 

sustentação para a vida; morte, onde se dá o fim da vida. 

Estes foram temas/significados propostos aos intérpretes/criadores, os 

quais se dividiram em pequenos grupos de trabalho a fim de trabalhar em 

pequenas cenas/células coreográficas por meio de improvisações criadas e 

desenvolvidas a partir de ações do cotidiano e elementos apreendidos em 

exercícios de sala de aula. Após discutirmos e chegarmos às conclusões sobre 

a pesquisa com as “cadeiras”, realizamos diversos experimentos cênicos para 

a composição coreográfica final.  

Alguns dos subtemas propostos para a criação de cenas, inspirados na 

obra de Ribeiro e nas metáforas levantadas com as leituras empreendidas em 

grupo, foram:  

1. “O tempo”, proposição do coreógrafo do grupo, primeiramente 

chamada de “Desencontros”. Nessa investigação corporal os dançarinos 

deveriam utilizar textos, performances, exercícios de contato improvisação, no 

qual haveria um personagem central, simbolizando a bailarina clássica que 

desce de cima de uma cadeira, de onde iniciou a performance. Enquanto ela 

dançava, os outros personagens recitavam textos, tocavam uma música e 

realizavam performances utilizando princípios da dança a dois (no caso o 

contato improvisação);  

2. “Sentidos, pés e apoios”, experimentação cênica em que os 

dançarinos deveriam utilizar os pés, para iniciar uma ação, buscando expressar 

um movimento em que fosse utilizada a dança a dois, no caso os princípios do 

contato improvisação; 

3. “Cadeiras de Brinquedo”, que foi uma busca corporal em que um 

grupo de pessoas deveria investigar as tensões espaciais, utilizando quedas, 
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desequilíbrios, contato improvisação, utilização de apoios diversos para 

moverem-se no espaço cênico, utilização dos níveis de altura (baixo, médio e 

alto), relação com o olhar e presença cênica. Nessa investigação os intérpretes 

buscavam a relação corpo x cadeira. 

4. “Enlace”, foi uma experimentação em que um trio deveria buscar 

contato corporal utilizando apenas algumas partes do corpo da região da 

cintura pélvica até os pés.  

5. “O lugar onde as coisas acontecem”, proposta em que os dançarinos 

deveriam criar um espaço cênico, onde uma determinada situação ocorria, por 

exemplo: prisão, banheiro, praia, etc. Além de passarem as situações onde “as 

coisas acontecem” deveriam também demonstrar as sensações que estes 

lugares suscitavam no corpo do intérprete-criador, sempre buscando a 

utilização de objetos cênicos (cadeiras). 

6. “Uma cadeira para o rei”, neste subtema o grupo se propôs estudar as 

relações de poder: poder político, hierárquico, trabalho, amizade, entre outros, 

procurando analisar quais as percepções e relações corporais que se 

estabelecem entre os membros do grupo envolvidos na criação desta 

performance. 

7. “O que eu faria para agradar o rei?”, proposta em que os dançarinos 

deveriam criar situações para agradar a um personagem que representasse o 

poder, sendo que depois deveriam criar possibilidades de se libertar desse 

poder que se torna opressivo.  

8. “Umbigada”, nesses encontros o grupo buscou os princípios da 

“umbigada”, oriunda das danças populares provindas da cultura africana e que 

se enraizou no Brasil, foi trazida pelos escravos nas épocas da colonização e 

desenvolvimento social de nossa cultura e identidade nacional. Trabalhamos 

alguns passos de dança africana em que o princípio era o contato corporal via 

“umbigada”, se configurava em uma dança a dois; o grupo também 

experimentou alguns cantos tradicionais para vivenciar a utilização da voz nas 

danças cujo objetivo foi trazer à cena uma celebração ritualística simbolizando 

a vitória sobre o poder.  

9. “Oficinas de percepção rítmica”, realizadas, com a colaboração de um 

participante do grupo IAdança, Mariana S. Teófilo, bolsista PROEX – em um 

projeto de iniciação científica dentro do grupo, cuja pesquisa buscou a criação 
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de pequenas oficinas de percepção rítmica utilizando instrumentos de 

percussão, voz e corpo. 

10. “Oficina de Jogos em Dança”, contando com a colaboração de Bruna 

Pereira, bolsista PROEX – em um projeto de iniciação científica dentro do 

grupo, cuja pesquisa foi o levantamento de jogos em dança os quais foram 

aplicados em formato de jogos em dança com o intuito de enriquecer o 

repertório de criação artística dos participantes do grupo.  

Após o levantamento dos temas e propostas de movimentação cênica, o 

orientador coreográfico propôs ao grupo o processo de criação que culminou 

em um espetáculo de dança contemporânea realizado em 29 de Agosto de 

2009, no teatro de Artes Cênicas - Reynúcio Lima do Instituto de Artes da 

Unesp.  
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Figura 1: Banner do lançamento do livro digital – DVD-Rom e Documentário: Dança 

Criança na Vida Real.  

 

O espetáculo “Por Exemplo as Cadeiras: work in progress”, estreou em 

29 de agosto de 2009 por ocasião do lançamento do livro digital: “Dança 

Criança na Vida Real”, projeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa: Dança, 

Estética e Educação (GPDEE), ao qual o grupo IAdança também é vinculado.  

O principal fio condutor desse processo de criação, cujo tema foi a 

metáfora das cadeiras inspirado na obra de Ribeiro, foi a dança a dois. Aliada a 

algumas estratégias da dança contemporânea, proporcionou ao grupo a 

construção de uma obra didático/pedagógica que pode ser levada ao público 

naquele ano, com o apoio do Instituto de Artes da UNESP, da PROEX, do 

GPDEE e do PPGArtes. 

 

Reflexões 

O fato do grupo IAdança ter o formato teórico-prático, de pesquisa 

artística/científica, vinculado a um Projeto de Extensão dentro da uma 

universidade pública, proporcionou a todos os participantes a oportunidade de 

discutir projetos, ampliar seus repertórios de conhecimento em uma troca 

permanente sobre os processos de criação com dança contemporânea.  

O trabalho realizado pelo grupo dialogou também com outras linguagens 

da Arte (música, teatro e artes visuais), com outros projetos de pesquisa e 

extensão universitária (iniciação científica), com projetos de pesquisa 

acadêmica (mestrado e doutorado), com a formação universitária (alunos dos 

cursos de graduação), com a preparação para a profissionalização dos 

participantes do grupo, além de promover reflexão, via produção coreográfica e 

bibliográfica, se estendendo ao meio acadêmico e também para a comunidade 

da cidade de São Paulo que se beneficiou por meio dos projetos que foram 

empreendidos pelos representantes do grupo. 

Se a ANDA, auxiliasse nos processos de divulgação e também na 

indicação/intermediação por melhorias no financiamento, sendo ele membro da 

universidade ou não, poderíamos cada vez mais nos aproximar de um trabalho 

de excelência na construção do conhecimento e produção em Dança. A 
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aproximação de artistas vindos da comunidade extramuros universidade 

poderia favorecer o diálogo entre artistas e universidade/pesquisadores 

acadêmicos. 

Com isso a ANDA, estaria proporcionando também um acréscimo na 

qualidade das apresentações desses grupos dentro das universidades.  

 

Bibliografia 

ADORNO, Theodor W. Experiência e Criação Artística: Arte e Comunicação. 

Lisboa: Editora Edições 70, 2003. 

BÉZIERS, Marie-Madeleine, PIRET, Suzane. A coordenação motora: aspecto 

mecânico da organização psicomotora do homem. Tradução por Ângela 

Santos e ver. téc. Lúcia Campello Hahn. São Paulo: Summus, 1992. 

CARVALHO LEITE, Fernanda Hübner de. Contato improvisação (contact 

improvisation): um diálogo em dança. Movimento em Foco, Porto Alegre, 

v. 11, n. 2, p. 89-110, maio/agosto de 2005. Disponível em: 

<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/2870/0>. 

Acesso em: 02 de fevereiro de 2009. 

GREINER, Cristine. O corpo. São Paulo: Anablume, 2005. 

KATZ, Helena. O Coreógrafo como DJ. In: PEREIRA, Roberto e SOTER, Sílvia 

(org.): Lições de Dança 1. Rio de Janeiro: Editora UniverCidade, 1998.  

KALTENBRUNNER, Thomas .Contact Improvisation: Moving, Dancing, 

Interaction, With an Introduction to New. USA: Dance eyer & Meyer 

Sport, 2003. 

LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. São Paulo: Editora Summus, 1971. 

MARIOTTI, Humberto. Os Cinco Saberes do Pensamento Complexo. (Pontos 

de encontro entre as obras de Edgar Morin, Fernando Pessoa e outros 

escritores). Artigo Disponível em: 



I Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança 

 123 

 <http//www:4.uninove.br/grupec/OS_CINCO_SABERES.htm>. Acesso em 

19/11/2009. 

MORIN, Edgar. Biografia e Obra. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin> Acesso em 19/11/2009. 

NETTER, Frank H., M.D. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre: Artmed, 

1998. 

OSTROWER, Fayga.  Acasos e Criação Artística.  Rio de Janeiro: Editora 

Campus, Elsevier, 1999. 

______.  Criatividade e Processos de Criação.  Petrópolis: Editora Vozes, 

2008. 

PALLANT, Cheryl. Contact Improvisation: An Introduction to a Vitalizing Dance 

Form. North Carolina-USA: Publishers McFarland & Company, Inc, 2006.  

PESCUMA, Derma e CASTILHO, Antonio  Paulo F. de. Referências 

Bibliográficas: Um guia para documentar suas pesquisas incluindo 

internet, CD-Rom, multimeios. São Paulo: Editora Olho Dágua, 2008. 

Coleção Método 1. 

PESCUMA, Derma e  CASTILHO, Antonio  Paulo F. de. Trabalho Acadêmico: 

O que é? Como fazer?  Um guia para suas apresentações. São Paulo: 

Editora Olho Dágua, 2008. Coleção Método 2. 

ROBATTO, Lia. Dança em Processo.  Salvador: Centro Editorial e Didático da 

UFBA, 1994. 

RIBEIRO, António Pinto.  Por Exemplo a Cadeira:  Ensaio sobre as Artes do 

Corpo. Lisboa: Livros Cotovia, 1997. 

SALLES, Cecília Almeida. Gesto Inacabado: Processo de Criação Artística. 

São Paulo: Fapesp, Editora Annablume, 2007. 



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança  

 

  124 

A profissionalidade do docente de educação 
infantil em Dança  

 

Jennifer Blau Pereira¹ 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

 

Resumo: Esse estudo teve sua origem devido à carência na formação do 

pedagogo, relacionada à linguagem da dança, em especial àquele que atua 

como professor polivalente na Educação Infantil. Esta lacuna é apontada por 

autores como Albano, Kishimoto e Silva, que tratam da ausência das 

linguagens artísticas no currículo e de como isso interfere na práxis do 

professor desta fase de escolarização. A dança é um conteúdo que faz parte 

dos documentos legais e oficiais que tratam da Educação Infantil, porém está 

alheio ao currículo do curso de formação inicial desse professor. Assim, a 

presença da linguagem da dança na atuação pedagógica deste profissional fica 

vinculada ao interesse que demonstra por este tipo de conteúdo. A trajetória 

pela busca da profissionalidade me levou a autores como Wallon e Laban, pois 

eles salientam a expressividade contida e compreendida nos movimentos, de 

forma a permitir que a criança construa meios de comunicação efetivos e utilize 

com propriedade seu corpo e sua expressividade. Estes estudos se fazem 

necessário quando enfatizamos a profissionalidade do professor de Educação 

Infantil para que as determinações e orientações dos documentos sejam 

efetivadas na escola. Dessa maneira, torna-se imprescindível pensarmos que o 

desenvolvimento profissional é um processo que está em evolução e 

continuidade, porém para construir a profissionalidade docente no que se 

refere à linguagem da dança, o professor precisa refletir sobre as questões que 

envolvem o corpo, o movimento e a expressividade.  Esse movimento é 

essencial para assegurar não só a qualificação profissional, mas para dar 

suporte a uma educação que visa a qualidade da aprendizagem dos alunos. 

 

Palavras-chaves: Educação Infantil, Profissionalidade, Dança. 
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Abstract: This study had its origin due to lack in the formation of the 

professional educationalists, related to the language of the dance, in special to 

that it acts as multipurpose professor in the Infantile Education. This gap is 

pointed by authors as Albano, Kishimoto and Silva, who deal with the absence 

of the artistic languages in the resume and to as this intervenes with the práxis 

of the professor of this phase of escolarization. The official dance is a content 

that is part of the legal documents and that deal with the Infantile Education, 

however is other people's to the resume of the course of initial formation of this 

professor. Thus, the presence of the language of the dance in the pedagogical 

performance of this professional is entailed to the interest that demonstrates for 

this type of content. The trajectory for the search of the professionalism took me 

to  authors as Wallon and Laban, therefore they point out the expressivity 

contained and understood in the movements, of form to allow that the child 

constructs effective medias and uses with property its body and its expressivity. 

These studies if make necessary when we emphasize the professionalism of 

the professor of Infantile Education so that the determination and orientation of 

documents are accomplished in the school. In this way, one becomes essential 

to think that the professional development is a process that is in evolution and 

continuity, however to construct the teaching professionalism as for the 

language of the dance, the necessary professor to reflect on the questions that 

involve the body, the movement and the expressivity. To think about the 

professionalism of the professor is prompt for an education of quality, therefore 

what this professor promotes the pupils closely it is related to the construction of 

knowledge of the same ones. 

  

Keywords: Infantil education, Professionalism, Dance. 

 

Introdução  

A formação inicial em Pedagogia me trouxe alguns subsídios que 

possibilitaram atuar na Educação Infantil e refletir sobre ela. Paralelamente a 

essa formação, tive a oportunidade de experimentar algumas vivências em 

dança que me levaram a incluí-la em minha prática docente. Percebi, porém, 
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que tanto na instituição na qual trabalho quanto na instituição da minha 

formação inicial que há carência de reflexões sobre o corpo, o movimento e a 

dança repercutindo na grade curricular. Em conversas com outros pedagogos, 

notei que a falta dessas discussões era algo que se repetia em muitas 

universidades e nenhum desses profissionais se sentia seguro para trabalhar 

com dança em suas escolas. Ao estudar as leis e documentos que discutem o 

que deve ser contemplado na etapa da Educação Infantil, especificamente no 

que se referem ao corpo e movimento, percebi a necessidade de aprofundar 

ainda mais os meus conhecimentos nessa área visando sistematizar a minha 

prática pedagógica, podendo discutir como trabalhar e criar um caminho de 

acesso para os alunos nessa linguagem.  

Confirmando estes dados empíricos, autores como Kishimoto (2002) e 

Albano (2004) e Silva (2005) apontam a carência de discussão sobre a 

linguagem da dança na formação inicial dos professores de Educação Infantil. 

Esses autores acreditam que a expressividade do movimento deveria ser um 

dos elementos fundamentais da prática educativa nesta fase de escolarização 

e, portanto, há a necessidade de um aprofundamento nesse conteúdo.  

Diante de tal carência apresentada tanto pela minha formação como 

pelos estudos dos autores acima citados, comecei a buscar cursos de 

especialização que pudessem contribuir para a discussão da dança na escola. 

Encontrei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo um curso de 

especialização chamado “Educação Física Escolar para a Educação Infantil e 

os 5 primeiros anos do Ensino Fundamental” que trazia algumas disciplinas 

relacionadas a atividades rítmicas e expressivas e dança, que contribuíram nas 

minhas questões e mostraram caminhos possíveis para essa jornada. Este 

reflexão é, portanto, parte da monografia deste curso de especialização e foi 

orientada pelos profs. Ivo Ribeiro de Sá e Fernanda Sgarbi.  

Depois disso retomei alguns estudos sobre os documentos norteadores 

da Educação Infantil, focando na questão do corpo, movimento e dança para 

essa etapa e busquei entender um pouco mais o que alguns teóricos defendem 

sobre esses temas.  

Escolhi, como teórico de referência para a educação Wallon, que apesar 

de não ser pedagogo, aponta bases da psicologia para as atuações 
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pedagógicas, entendendo o aluno como uma pessoa em processo de 

desenvolvimento e o meio como espaço de relações que contribui na 

construção da individualidade. Já, como teórico de referência para a área de 

dança, escolhi Laban, que trata da intencionalidade do movimento e da tomada 

de consciência que a dança proporciona nas entidades particulares de 

expressão. Essa consciência configura um requisito indispensável para clareza 

e precisão de qualquer forma de expressão e comunicação entre as pessoas. 

Ambos salientam a expressividade contida e compreendida nos movimentos, 

possibilitando a atuação do corpo como meio de comunicação efetivo.  

O trabalho com o corpo e com o movimento para esses professores 

polivalentes está relacionado com o processo de formação inicial desses 

profissionais. Como já vimos, existe uma carência desse conteúdo, ficando sob 

responsabilidade do profissional a busca por conhecimentos que dê 

possibilidades para desenvolver um trabalho com a linguagem da dança na 

escola. Para Kishimoto (2002) os problemas da formação são decorrentes da 

pouca clareza do perfil profissional desejado nos cursos de pedagogia 

propostos. A formulação profissional requer equilíbrio entre conhecimento 

pedagógico e conteúdos destinados à apreensão do conhecimento de mundo. 

Esses problemas estão relacionados à ausência da prática reflexiva nos cursos 

e ao perfil profissional que ignora o pesquisador da prática pedagógica. 

 Essa autora prossegue defendendo que a formação do profissional 

deveria passar por processos de exploração do ambiente de forma integrada, 

como as crianças, para facilitar a compreensão do processo de construção de 

conhecimento das mesmas. Além disso, há o problema da formação em 

pedagogia não ser específica à determinada faixa etária, ela forma para todos 

os níveis da educação, perdendo as especificidades e a solidez. Se o professor 

de Educação Infantil é polivalente, a estrutura de formação não tem lógica, 

deveria se pensar em outra modalidade de formação que respeite a 

organização da área da infância que promovesse formas alternativas de 

organização curricular. 

A carência na formação inicial precisa ser suprida com o processo do 

desenvolvimento profissional. Segundo Marcelo (2009) esse desenvolvimento 

está vinculado a uma atitude permanente de indagação do docente, de 

formulação de questões e procura de soluções ao que se refere ao seu 
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trabalho com os alunos. Esse desenvolvimento se dá não somente no âmbito 

formal, mas também através das experiências pessoais e escolares. Esta 

situação destacada pelo autor se apresenta na minha profissionalidade 

docente, pois não tive a formação acadêmica em dança, mas minha prática e 

minhas experiências mostraram a necessidade de buscar conhecimentos na 

área. Dessa maneira, pensar a profissionalidade de educadores infantis para 

trabalhar com dança me interessa porque sou exemplo dessa dificuldade de 

desenvolvimento profissional. 

Apesar dessa lacuna de formação dos profissionais no que tange à 

linguagem da dança, os documentos norteadores da Educação Infantil 

apontam a necessidade de trabalhos com essa linguagem. Isto pode ser 

observado no Art. 26º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96), que 

no parágrafo 2º menciona o ensino da arte, representado pelas várias 

linguagens artísticas, como dança, música, teatro e artes visuais, constitui 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.  

Os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil apontam, 

ainda, que é papel da educação promover a integração entre os aspectos 

físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, considerando que 

esta é um ser completo e indivisível. E para as crianças possam exercer sua 

capacidade de criar é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas 

experiências que lhes são oferecidas nas instituições. A dança se apresenta 

como uma das linguagens a ser trabalhada na Educação Infantil, contribuindo, 

entre outras coisas, na capacidade de criar e se expressar através do corpo.  

O domínio progressivo das diferentes linguagens que favorecem a 

expressão e comunicação de sentimentos, emoções e idéias das crianças, 

propiciam a interação com os outros e facilitam a mediação com a cultura e os 

conhecimentos constituídos. Incide sobre aspectos essenciais do 

desenvolvimento e da aprendizagem e engloba instrumentos fundamentais 

para as crianças continuarem a aprender ao longo da vida (BRASIL, 1998a, p. 

46). 
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A dança, como uma dessas linguagens, constitui-se em atividade 

privilegiada na qual o movimento é aprendido e significado, propiciando amplo 

desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças; e, 

abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas 

atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a ampliação da 

cultura corporal de cada criança. Na dimensão expressiva do movimento o 

trabalho com dança engloba tanto as expressões e comunicação de idéias, 

sensações e sentimentos pessoais como as manifestações corporais que estão 

relacionadas com a cultura. Algumas das atividades que abrangem esses 

aspectos trazem folguedos, brincadeiras de roda e cirandas que, além do 

caráter de socialização que representam, trazem para a criança a possibilidade 

de realização de movimentos de diferentes qualidades expressivas e rítmicas.  
 

O movimento na Educação Infantil: um diálogo entre Henri Wallon e 

Rudolf Laban  

Uma das formas do indivíduo agir no mundo se dá a partir do 

movimento. No início, este movimento expressa necessidades fisiológicas: o 

instinto de sobrevivência (respiração, fluxo sangüíneo, batimentos cardíacos, 

sucção na amamentação), contrariedades e desconforto (choro), alegria (risos), 

entre tantas outras manifestações. A experiência corporal está no cerne da 

transformação do próprio corpo no decorrer da vida e na realização de cada 

movimento.  

Para Porto (1995) o ser humano é movimento em tudo o que faz, pensa 

e sente. No corpo os movimentos são ativos em todas as situações e 

momentos, dialogando todo o tempo com os que o cercam, denotando 

sentimentos e emoções. O movimento para a criança significa muito mais do 

que mexer partes do corpo ou deslocar-se no espaço. A criança se expressa e 

se comunica por meio dos gestos e das mímicas corporais. O ato motor faz-se 

presente em suas funções expressivas, instrumentais ou de sustentação às 

posturas e aos gestos. 

Para se falar da origem do movimento na criança podemos buscar 

referências em autores que defendem a totalidade no desenvolvimento do ser 

humano. Wallon e Laban  foram dois teóricos que consideraram em seus 
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estudos o homem como um ser integrado e não a partir de uma visão 

dicotômica (corpo-mente), salientando que os atos e as atividades espontâneas 

são formas de exteriorizar idéias e sentimentos. Dessa forma, a educação deve 

considerar o sentido humano do movimento. Esses autores tratam da origem 

do movimento, da relação da criança com o mundo através do mesmo desde a 

mais tenra idade e da expressividade desses movimentos, de forma a permitir 

que a criança construa meios de comunicação efetivos e utilize com 

propriedade seu corpo e sua expressividade. 

Segundo Limongelli (2004), Wallon considera que o movimento se dá 

através da musculatura esquelética, na relação com o sistema límbico, a partir 

da atividade elétrica. O sistema límbico é afetado por impulsos que alteram a 

condição emocional e se reflete no tônus. 

 
O ponto de partida para qualquer ação do sistema nervoso são as 

sensibilidades corporais, pois permitem ao ser humano reconhecer as 

condições e necessidades de seu próprio corpo e do mundo exterior a 

ele (LIMONGELLI, 2004, p. 55).  
 

Dessa forma, o movimento é biológico e social. O corpo está sempre em 

movimento, pois deste movimento depende o funcionamento permanente do 

corpo, além de ser a base das atitudes dos seres humanos. Mesmo parados 

estamos em movimento, pois as nossas células estão em multiplicação, o 

coração batendo, o cérebro pensando e a cada intervenção do meio nosso 

corpo é afetado e reage de alguma forma. “O movimento tanto ocorre no 

espaço físico externo do corpo como no espaço orgânico interno do corpo” 

(idem, p. 53). 

Laban denota, por sua vez, que cada aspecto da nossa vida interior 

revela gestos em nosso corpo e que o movimento se origina de uma excitação 

interna dos nervos, provocado tanto por uma impressão sensorial imediata 

como por cadeias de impressões experimentadas e arquivadas. Além disso, 

afirma que “o movimento pode ser influenciado pelo meio ambiente do ser que 

se move. É assim que, por exemplo, o meio no qual ocorre uma ação dará um 

colorido particular aos movimentos” (LABAN, 1978, p. 20-21). 
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Este mesmo autor ainda aponta que o movimento é realizado para 

satisfazer uma necessidade e que cada forma de ação caracteriza diferentes 

tipos de movimento. Esse movimento pode denotar tanto um estado de espírito 

quanto uma reação, podendo ser influenciado pelo meio ambiente do ser que 

se move. Como o homem é um ser geneticamente social, profundamente 

afetado pelas condições e pela cultura que o cerca, essa influência gera um 

decalque no tônus, que é afetado e transformado a partir das emoções, o que 

reflete numa caracterização postural e de movimento. Assim, a interpretação 

pessoal de quem vê o movimento confere significados a ele, que podem ou não 

ser aqueles que a pessoa quis demonstrar. Para ele a ligação entre quem faz o 

movimento e que o presencia forma uma corrente magnética.  

Quando adquire a capacidade de diferenciação da imagem do seu corpo 

e a unificação de suas partes em uma totalidade, a criança começa a fazer 

distinção entre a fantasia e a realidade, sentindo prazer em misturá-las em 

seus jogos, segundo Bastos e Dér (2009). Como já há uma maturação motora, 

a criança começa a realizar movimentos com perfeição e usar da imitação para 

enriquecer e transformar sua pessoa a partir da incorporação de personagens 

ou pessoas que ela admira. Conforme Laban (1990) é nessa fase que o 

professor deve procurar estimular o uso do corpo todo como modo de 

expressão, desenvolvendo o sentido de observação do movimento e um 

conhecimento cada vez maior da ação. 

As Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2007) trazem a 

expressão da criança através da dança, como meio dessa criança agir no 

ambiente pelo movimento, conhecendo o próprio corpo, expressando-se e 

interagindo. Dessa forma, ela tem a possibilidade de ampliar o seu repertório 

de movimentos ao conhecer o que o meio oferece, desenvolvendo suas 

competências motoras e melhorando progressivamente a qualidade de seus 

movimentos. Avançando, assim, em suas possibilidades de explorar o mundo e 

seu corpo, expressar-se e interagir. Esse trabalho deve ser diário, para que 

tenham oportunidades especialmente pensadas e planejadas para a 

exploração do mundo e do seu corpo, e para expressar-se e interagir pelo 

movimento. Esse documento, assim como Laban (1990) destaca a atuação do 

professor como essencial para que essa exploração pelo corpo aconteça de 

forma efetiva e consciente. O professor precisa compreender essa 
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possibilidade que a dança oferece e atuar na prática educativa de forma a 

possibilitar esse desenvolvimento. 

Laban (1990) defende ainda, que por meio da dança a criança toma 

consciência expressiva que configura um requisito indispensável da clareza e 

precisão de qualquer forma de expressão e comunicação entre as pessoas. 

Destaca, inclusive, o trabalho de dança desenvolvida em grupos, que 

proporciona à criança a experiência de ver como as pessoas se adaptam entre 

si, podendo promover relações humanas de tipo valioso. 

Trabalhar com o movimento por meio da dança na escola pode 

desenvolver na criança a compreensão de sua capacidade corporal, podendo 

usá-lo expressivamente com maior inteligência, autonomia, responsabilidade, e 

sensibilidade. Para Laban (idem), a criança tem o impulso inato de realizar 

movimentos similares aos da dança. O trabalho de dança na escola contribui 

para levar a criança a adquirir consciência dos princípios do movimento, 

preservando sua espontaneidade e desenvolvendo a expressão criativa. 

As Orientações Curriculares para Educação Infantil compreendem a 

dança como movimento humano articulado ao som (ou silêncio) e ao espaço. 

Ela se faz na relação entre o movimento do/s dançarino/s (quem), o som (ou o 

silêncio) e o espaço (onde). Envolve de modo articulado um corpo (suas partes 

e tônus muscular), suas ações ou possibilidades de movimento (saltar, girar, 

cair, deslocar-se, gesticular, etc.), as dinâmicas ou qualidades do movimento 

(rápido, lento, forte, leve, direto, flexível, etc.), o espaço em todos os seus 

níveis (alto, médio, baixo), planos e formas, bem como as interações de 

aproximação e distanciamento criadas pelos sujeitos. Ela recria os 

movimentos, sensibilizando a criança para o valor expressivo dos seus gestos. 

É também uma importante fonte de prazer, autoconhecimento e sociabilidade, 

promovendo a construção de novas possibilidades expressivas e o 

aperfeiçoamento dos gestos, uma vez trabalhados de modo intencional na 

dança. 

Por meio da dança a criança enriquece seu potencial expressivo 

conforme aprende a explorar movimentos leves ou fortes, rápidos ou lentos, 

percorrendo diferentes áreas do espaço, sozinha ou interagindo com parceiros 

a partir de uma música, imagem ou outro estímulo. Ela pode, 
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progressivamente, utilizar o corpo como fonte de investigação criativa do 

mundo e de si mesma, de suas ideias e emoções, explorando as formas de 

expressão corporal presentes no seu grupo social e em outros grupos. 

À medida que se expressa corporalmente nas situações cotidianas 

organizadas na Educação Infantil, a criança pode ser ajudada a conhecer as 

qualidades resultantes da combinação de espaço, peso/força, tempo e fluência, 

com a mediação do professor. Essas qualidades e esse sentido de orientação 

permitem-lhe incorporar a dimensão expressiva do movimento, ou seja, o 

aprendizado dos gestos comunicativos, dos movimentos leves, pesados, 

fluentes, diretos, etc., sobretudo os criativos.  

 
As possibilidades expressivas do corpo são especialmente trabalhadas 

por meio da dança. Para que a dança constitua um meio de expressão 

para a criança, é importante que ela tenha a oportunidade de criar 

movimentos livremente. Entretanto, a liberdade precisa ser “alimentada” 

pelo professor, para que a criança não se restrinja ao repertório de 

movimentos que já conheça e os repita mecanicamente. É preciso que 

o professor planeje propostas que estimulem a criação de diferentes 

respostas motoras expressivas a estímulos diversos, que ele lance 

desafios que estimulem a criação e sejam suficientemente abertas para 

possibilitar respostas múltiplas e criativas (SÃO PAULO, 2007, p. 71). 

 

O ensino da dança na escola 

Segundo Wallon (in ALMEIDA, 2004), a meta da educação é 

proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa, oferecendo ao aluno várias 

possibilidades para a construção de melhores bases para o desenvolvimento. 

O professor é mediador entre o aluno e o conhecimento, sendo componente 

privilegiado nas relações dos alunos. Essa mediação será mais eficaz se ele se 

utilizar de diferentes linguagens.  

Quando pensamos em estruturar e organizar ideias ou ações 

educacionais, precisamos desenvolver métodos que possibilitem melhor 

aprendizado, sendo que os objetivos de ensino devem ir ao encontro das 

atividades pedagógicas a serem desenvolvidas.  Ao aplicá-las, devemos 
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observar alguns parâmetros que nortearão as práticas: os alunos, a sua 

disponibilidade, a sua aceitação, o local onde serão aplicadas as aulas e o 

respeito ao curso das outras disciplinas. Nunes (2003) traz a idéia de que 

quando pesquisamos nosso movimento estamos simultaneamente provocando 

uma reeducação dos sentidos, dos sentimentos e da própria razão, estamos 

ressignificando o corpo como agente primeiro e principal do processo 

educativo, de reconstrução da experiência vivida. 

 
Pesquisar o movimento humano é estudar a pessoa, uma vez que o 

movimento é, ao mesmo tempo, meio e veículo para todas as atividades 

humanas. Atingir a compreensão desta forma de expressão humana 

traz possibilidades de ampliação do repertório motriz e de suas 

significações (GODOY, 2003, p. 54).  
 

A ampliação do repertório motriz e suas significações estão diretamente 

relacionadas ao trabalho realizado. Este precisa oportunizar a socialização do 

saber, permitindo que o aprendizado ocorra de todas as formas possíveis. De 

acordo com Nanni (2003), a escola deverá estar sensível às crianças e fazer 

chegar a elas conteúdos significativos que tenham relação com sua vida e que 

permitam a compreensão em si, das coisas que a cercam e da relação entre 

ambos. É de fundamental importância que haja um planejamento profundo e 

consciente dos objetivos a serem alcançados, bem como a utilização de 

estratégias pluridimensionais que estabeleçam relações entre as demais 

disciplinas e que permitam ao aluno desenvolver sua personalidade através de 

seus conhecimentos, de suas habilidades, de seus comportamentos e da 

própria consciência corporal sobre as individualidades e limitações. 

A dança favorece esse trabalho, pois, segundo as Orientações 

Curriculares Nacionais, quando a criança descreve, imita, adapta, interpreta, 

reproduz seja individualmente ou em grupo, está ampliando seu repertório 

cultural e gestual e incrementando suas possibilidades criativas, o que acaba 

por construir referências para analisar seu próprio movimento. Dessa forma as 

expectativas de aprendizagens ligadas à área corporal possibilitam a criança 

explorar o mundo pelo movimento, explorar o próprio corpo pelo movimento e 

expressar e interagir com os outros pelo movimento. Essas atuações do corpo 
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se complementam e se integram no objetivo de ampliar o repertório de 

movimentos presentes na cultura, bem como no de propiciar avanços nas 

diferentes competências motoras das crianças. 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (1998a) 

trazem a criança como um sujeito social e histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. A cultura aqui é 

entendida de uma forma ampla e plural, como o conjunto de códigos e 

produções simbólicas, científicas e sociais da humanidade construído ao longo 

da história, estando em constante processo de reelaboração e ressignificação. 

Assim, a criança é profundamente marcada pelo meio social em que se 

desenvolve, mas também o marca.  

A dança se apresenta como área do conhecimento que oportuniza 

situações desafiadoras, as quais permitam que as crianças possam encontrar 

respostas por si mesmas, para suas indagações, tornando-se pessoas 

autônomas e críticas. Assim, a dança tem uma função pedagógica específica 

na escola que se traduz na criação de movimentos criativos e de livre 

expressão da criança. Barreto (2004) traz como uma das finalidades da dança 

na escola permitir a criança evoluir em relação ao domínio de seu corpo, 

desenvolvendo e aprimorando suas possibilidades de movimentação, 

descobrindo novos espaços, formas, superando suas limitações e condições 

para enfrentar novos desafios quanto aspectos motores, sociais, afetivos e 

cognitivos.  

Enquanto processo educacional, a dança não se resume em aquisição 

de habilidades, mas sim, contribui para o aprimoramento de habilidades 

básicas, no desenvolvimento das potencialidades humanas e sua relação com 

o mundo. Ainda se equivocam muitos julgando que para ocorrer a 

aprendizagem, é preciso que o aluno esteja sempre sentado e quieto, porém 

privilegiar a mente e relegar o corpo pode levar a uma aprendizagem 

empobrecida. O homem pode ser visto como um ser total e único que quer 

aprender de forma dinâmica, prazerosa e envolvente. Freire (1997) aponta que 

“durante o aprendizado, há momentos de imobilidade e momentos de agitação. 

O fundamental é que todas as situações de ensino sejam interessantes para a 

criança” (p. 13).  Fux (1983) traz a dança como uma linguagem a mais na 
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educação, uma vez que a linguagem verbal e a escrita são, é certo, 

fundamentais para ela, porém resultam insuficientes. O aluno imóvel nem 

sempre está envolvido com o que ocorre na sala de aula, pode estar 

internamente inquieto, querendo se movimentar porque é insuportável 

permanecer muito tempo na mesma posição. É fundamental desenvolver a 

corporeidade em todas as áreas, não nas áreas afins. 

 
Infeliz educação a que pretende, pela explicação teórica, fazer crer aos 

indivíduos que podem ter acesso ao conhecimento pelo conhecimento e 

não pela experiência. Produziria apenas doentes do corpo e do espírito, 

falsos intelectuais inadaptados, homens incompletos e impotentes 

(FRENEIT, 1991, p. 42). 

 

Tomando isto como pressuposto a dança na sala de aula não visa 

apenas proporcionar a vivência do corpo e diminuir tensões decorrentes de 

esforços intelectuais excessivos. Na medida em que favorece a criatividade, 

pode trazer muitas contribuições ao processo de aprendizagem, por meio dela 

a criança pode expressar de uma forma muito própria seu modo de ver o 

mundo, as pessoas e tudo o que está ao seu redor.  

 O professor deve permitir 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 e individual.  

O trabalho com dança na escola é tão importante quanto às outras 

formas de conhecimento estético, as artes visuais, a literatura, a música, o 

teatro, o cinema, o vídeo, entre outras, ou mesmo os conhecimentos lógico-

formais, as ciências humanas, biológicas e exatas. E é a partir desta 

proposição que se justifica a sua importância na educação formal, segundo 

Brikman (1989), essa visão do estético nos permite propor um trabalho corporal 

no qual o movimento, a imagem e o ritmo próprios se constituem nos 

elementos básicos a serem reconhecidos, estimulados e desenvolvidos. Dessa 

forma, dançar se mostra essencial à formação humana e seu ensino na escola 

tem o potencial de contribuir para a construção de um processo educacional 

mais harmonioso e equilibrado.  
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A dança é um fenômeno que sempre se apresentou como expressão 

humana, é também uma possibilidade de comunicação que através de diálogos 

corporais e verbais, viabiliza o autoconhecimento, o conhecimento sobre os 

outros e a expressão individual e coletiva entre as pessoas, conforme Barreto 

(2004). 

A partir dessas ideias, é possível dizer que a dança como uma 

manifestação humana no mundo é uma maneira de vivenciar a corporeidade, 

integrando o sensível e o racional, o pensamento e a ação, no corpo que é o 

ser que dança, expressa e comunica. Barreto prossegue, então, destacando 

diferentes sentidos e motivos que justificam a importância e a viabilização do 

ensino de dança na escola, apontando as seguintes categorias: 

1. Propiciar o autoconhecimento. 

2. Estimular vivências da corporeidade na escola. 

3. Proporcionar aos educandos relacionamentos estéticos com as outras 

pessoas e com o mundo.  

4. Incentivar a expressividade dos indivíduos. 

5. Possibilitar a comunicação não verbal e os diálogos corporais, na 

escola. 

6. Sensibilizar as pessoas, contribuindo para que elas tenham uma 

educação estética, promovendo relações mais equilibradas e harmoniosas 

diante do mundo, desenvolvendo a apreciação e a fruição da dança 

(BARRETO, 2004, p. 66). 
 

Essas categorias contribuem para um ensino de dança na escola 

abrangente, visando à autonomia, à liberdade e ao potencial criador dos 

educandos, buscando promover experiências que possibilitem às crianças 

vivenciar aspectos da sua própria realidade, e que os permitam transcender a 

ela, recriando-a e transformando-a. 

Para Marques (2001), o maior objetivo das aulas de dança se resume 

em transformar os alunos em melhores pensadores de arte, melhores 

consumidores, espectadores, almas. Contudo é preciso considerar a dança 

como fonte de auto-conhecimento e não como técnica acabada, uma vez que 

na educação sabemos que não existem verdades absolutas, já que o 

conhecimento é algo que sempre se apresenta incompleto.  



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança  

 

  138 

 
Educação é vida, como é vida a existência da dança, como é vida a 

essência do movimento. Educar significa traduzir para fora o que foi 

produzido dentro, elaborar o movimento interno em busca do 

movimento externo, transformando o que é abstrato e incompleto em 

algo real e, momentaneamente, completo. Logo em seguida, essa 

completude se desfaz, essa era a sua realidade: o minúsculo projeto foi 

alcançado, nasceu para ser ultrapassado (MANSUR, 2003, p. 213). 

Considerações finais 

Esses estudos me levaram a reflexões na prática das aulas de dança 

que ministrava para meus alunos de Educação Infantil. Passar a entender a 

importância de trabalhar o movimento e valorizar o corpo no processo de 

ensino- aprendizagem, considerando o aluno como um ser integrado e que 

necessita de trabalhos com diferentes linguagens para que se desenvolva de 

forma integral modifica a forma de entender a educação para todos os 

educadores que procuram oferecer às crianças um ensino de qualidade. 

Os documentos norteadores da Educação Infantil apontados aqui 

denotam a importância do trabalho com corpo e com a dança, no 

desenvolvimento da motricidade, na expressividade contida nos gestos, nas 

situações de interação social, na capacidade de criação e no aprimoramento do 

senso estético. Desses documentos podemos salientar algumas propostas 

como trabalhar com manifestações corporais relacionadas com a cultura, 

desenvolver atividades que possibilitem a compreensão do movimento e de 

suas qualidades, bem como as possíveis combinações, proporcionar 

apreciações de obras e promover interações com o outro por meio do 

movimento. 

Os teóricos abordados contribuem nas discussões de dança na 

Educação Infantil para uma formação que visa considerar a espontaneidade, a 

origem do movimento e a importância que ele tem no âmbito social da criança. 

Deve-se trabalhar buscando a consciência do corpo e a importância desse para 

a comunicação entre as pessoas, ampliando o repertório motor e as 

significações que a criança constrói através dos movimentos. A intenção não é 

trabalhar danças sensacionais, mas valorizar a criatividade através da dança. 
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O ensino da dança pode desenvolver na criança a compreensão da capacidade 

do seu movimento, gerando autonomia e sensibilidade, contribuindo na 

formação da cidadania.    

Valorar o trabalho com movimento e com o ensino da dança para 

Educação Infantil me levou a refletir, juntamente com a coordenação na escola 

onde leciono e importância de promover espaços e estruturar aulas que 

contemplassem essa área de conhecimento no cotidiano das crianças. Dessa 

forma surgiu a organização de um programa piloto de aulas de dança para as 

crianças de 2 a 5, que acontece quinzenalmente, com duração de 45 minutos 

cada turma. Esse programa está sendo desenvolvido gradativamente, a partir 

das reflexões proporcionadas pelo estudo dos autores e dos documentos 

citados neste artigo e de como cada turma se apresenta a cada proposta. No 

geral as aulas tem um tema e são desenvolvidas atividades diferenciadas 

visando contemplar os objetivos iniciais. São feitos registros dessas aulas para 

reflexão sobre o programa e os encontros e desencontros com o que foi 

proposto. Esse programa será relatado em partes na monografia de conclusão 

do curso de especialização que estou finalizando e pode servir de ponto de 

partida para o projeto para o ingresso no mestrado. 

O caminho traçado na busca da profissionalidade me permitiu rever as 

práticas educativas referentes aos trabalhos com a linguagem da dança e 

construir novos caminhos. Isso só aconteceu porque primeiramente senti a 

necessidade de trabalhar com dança com meus alunos, depois porque decidi 

buscar conhecimentos para realizar um trabalho de qualidade. Segundo 

Marcelo (2009) é imprescindível que os professores se convençam da 

necessidade de ampliar, aprofundar e melhorar as competências profissionais 

e pessoais para melhores resultados escolares dos alunos. O desenvolvimento 

profissional deve se concretizar no local de trabalho do docente, precisa haver 

prática. O conhecimento serve para organizar a prática, para refletir sobre a 

prática, mas também surge da investigação da prática. Esse movimento é 

incessante no processo de profissionalidade do professor e é essencial para 

assegurar a qualidade da aprendizagem dos alunos. 

Depois de tudo aqui discutido, ressalto a freqüente presença da 

discussão sobre o professor no processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Os apontamentos foram iniciados com os autores que falam do profissional de 
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Educação Infantil (Kishimoto, Albano e Silva), passamos por Laban e Wallon, 

que tratam do movimento como meio expressivo e por fim, por autores e 

documentos que destacam que dança é esta que precisa estar como conteúdo 

no currículo dessa etapa de escolarização infantil. E, nesta dinâmica, Roldão 

(2006) destaca a profissionalidade desse professor, enfatizando que professor 

é aquele que faz os outros aprenderem um saber que se considera que lhes é 

necessário.  Para esse professor “professar” um saber, precisa não só dominá-

lo, mas estabelecer relações entre o saber e o aprendente, a partir de modos 

de agir mediadores, possibilitando a construção de um conhecimento novo. 

Considerando a importância da busca constante para o desenvolvimento 

profissional Silva (2005) destaca que a constante reflexão favorece tanto a 

formação do professor quanto da criança. O professor, especialmente o de 

Educação Infantil, necessita de uma capacitação tanto no nível pessoal quanto 

profissional, uma vez que quanto mais nova a criança mais abrangente se 

tornam as interações do professor, e este não compartilha só conhecimentos, 

mas as experiências presentes em sua cultura, como os valores, normas de 

conduta e códigos. Como o desenvolvimento profissional se dá também 

através das experiências pessoais e escolares, o professor, nas situações de 

ensino-aprendizagem, interage com a criança. Esta, por sua vez, interage de 

forma ativa, o que possibilita ao professor ressignificar a sua função mediadora, 

formando-se nesta situação. 

 

Bibliografia 

 

ALBANO, Ana Angélica. “A arte como base epistemológica para uma 

Pedagogia da Infância”, Caderno Temático de Formação: Educação 

Infantil: Construindo a Pedagogia da Infância no Município de São 

Paulo, São Paulo, n.2: p.30-34, 2004. 

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. “Ser professor: um diálogo com Henri 

Wallon”. In: MAHONEY, Abigail; ALMEIDA, Laurinda (org.) A 



I Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança 

 141 

constituição da pessoa na proposta de Henri Wallon. São Paulo: Edições 

Loyola, p. 119 – 140, 2004. 

BARRETO, Débora. Dança...: Ensino, sentidos e possibilidades na escola. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 

BASTOS, Alice Beatriz B. Izique; DÉR, Leila Christina Simões. “Estágio do 

Personalismo”. In: MAHONEY, Abigail; ALMEIDA, Laurinda (org.), Henri 

Wallon: Psicologia e Educação. São Paulo: Edições Loyola, 9ª edição, p. 

39 – 50, 2009. 

BRASIL. Lei nº 0304, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de 

dezembro de 1996. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/ Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil.v. 1. 

Brasília: MEC/SEf, 1998a.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/ Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil.v. 2. 

Brasília: MEC/SEf, 1998b. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto/ Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil.v. 3. 

Brasília: MEC/SEf, 1998c. 

BRIKMAN, Lola. A linguagem do movimento corporal. São Paulo: Summus, ; 

1989. 

FREINET, Célestin. Conselho aos pais. Lisboa: Estampa, 2ª Ed, 1974.  

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação 

física. São Paulo: Scipione, 1997. 

FUX, María. Dança, experiência de vida. São Paulo: Summus, 1983. 



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança  

 

  142 

GODOY, Kathya Maria Ayres de. Dançando na escola: O movimento da 

formação do professor de Arte. São Paulo. Tese (Doutorado em 

Educação). Pontifícia Universidade Católica, 2003. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. “Encontros e desencontros na formação dos 

profissionais de educação infantil”, In: MACHADO, M. L. (org). Encontros 

e desencontros em educação infantil, São Paulo, Cortez, p. 107-115, 

2002. 

LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1978. 

____________ . Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone, 1990. 

LIMONGELLI, Ana Martha de Almeida. “A constituição da pessoa: dimensão 

motora”. In: MAHONEY, Abigail Alvarenga; ALMEIDA, Laurinda 

Ramalho de (org). A constituição da pessoa na proposta de Henri 

Wallon. São Paulo: Edições Loyola, 2ª edição, p. 47 – 60, 2004. 

MANSUR, Fauzi. “Sobre o movimento, educar o movimento e dançar”, In: 

CALAZANS, Julieta; CASTILHO, Jacyan; GOMES, Simone (Coord). 

Dança e educação em movimento. São Paulo: Cortez, p. 209 – 215, 

2003. 

MARCELO, Carlos. “Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro”, 

Sísifo / Revista de ciências da educação, n.º 8 jan/abr 09: 07 a 22, 2009. 

http://sisifo.fpce.ul.pt. Acesso em março de 2011. 

MARQUES, Izabel A. Ensino de dança hoje: textos e contextos. São Paulo: 

Cortez, 2ª Ed, 2001.  

NANNI, Dionísia. Dança-Educação: pré-escola à universidade. Rio de Janeiro: 

Sprint, 4ª ed., 2003. 

NUNES, Clarice. “Dança, terapia e educação: caminhos cruzados”, In: 

CALAZANS, Julieta; CASTILHO, Jacyan; GOMES, Simone (Coord). 

Dança e educação em movimento. São Paulo: Cortez, p. 31 – 46, 2003. 

http://sisifo.fpce.ul.pt/�


I Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança 

 143 

PORTO, Eline Tereza Rozante. “Mensagens corporais na pré-escola: Um 

discurso não compreendido”, In: MOREIRA, Wagner Wey, Corpo 

pressente. Campinas: Papirus, p. 83 – 110, 1995. 

ROLDÃO, Maria do Céu; “Profissionalidade docente em análise - 

especificidades dos ensinos superior e não superior”,  Revista 

NUANCES UESP, Brasil, nº de junho: no prelo, 21 p, 2006. 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação 

Técnica. Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagens e 

orientações didáticas para a Educação Infantil paulistana. São Paulo: 

SME / DOT, 2007. 

SILVA, Léa Stahlschmidt. “Professor de educação infantil: uma experiência de 

formação em contexto”, In: _____.; MICARELLO, Hilda A. L. S., Uma 

experiência de pesquisa, formação e intervenção em educação infantil, 

Juiz de Fora: FEME, p. 21-45, 2005. 

 

 



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança 

 

  144 

Conselho editorial  
 

Adriana Bittencourt Machado 

Doutora em Comunicação e Semiótica PU/SP. Membro do Programa da   

Pós-Graduação em Dança UFBA. Vice-Coordenadora do Programa de  Pós-

Graduação em Dança UFBA e Vice-Diretora Escola de Dança da Universidade 

Federal  da Bahia. 

 

Eusebio Lobo da Silva 

Graduação em Bachelor of Arts pela Southern Illinois University at 

Edwardsville (1979), Mestre em Arts pela The Katherine Dunham School of Arts 

and Research (1980) e Doutor em Artes pela Universidade Estadual de 

Campinas (1993). Atualmente é Doutor Livre Docente na Universidade 

Estadual de Campinas.  
 

Fabiana Dultra Britto 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dança da 

Universidade Federal da Bahia. Possui graduação em Dança pela Universidade 

Federal da Bahia (1987), Mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo 

(1993), Doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (2002) e Pós-Doutorado em Arte Pública pela Bauhaus 

Universität Weimar. Lidera o grupo de pesquisa Laboratório Co-adaptativo que 

investiga metodologias e procedimentos de articulação entre pesquisa artística 

e acadêmica em dança, contemplado pelo edital MCT/CNPq 50/2006.  

Helena Tania Katz 

Crítica de dança desde 1977, graduou-se em Filosofia na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro – UERJ em 1971, e doutorou-se no Programa em 

Comunicação e Semiótica da PUC-SP em 1994. Desde então, é professora na 



I Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança 

 145 

PUC-SP. Sua tese, Um, Dois, Três. A Dança é o Pensamento do Corpo, foi 

transformada em livro em 2005 (www.semlei.com.br). Escreveu também 

Danças Populares Brasileiras (1989), O Brasil Descobre a Dança Descobre o 

Brasil (1994), Grupo Corpo Companhia de Dança (1995), que foi traduzido para 

o inglês (Grupo Corpo Brazilian Dance Theatre (1995). Desde 2001, em 

parceria com Christine Greiner, desenvolve a Teoria Corpomídia. Em 1986, 

fundou o Centro de Estudos em Dança – CED, que depois se transformou em 

um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq, do qual é líder 

(www.pucsp.br/cos/pos/ced). É também professora na Escola de Dança da 

Universidade Federal da Bahia. Como crítica de dança, trabalhou no Jornal da 

Tarde (1977), Folha de São Paulo (1978-1986) e, desde 1986, atua no jornal O 

Estado de S. Paulo. 

 

Jussara Sobreira Setenta 

Adjunta da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, 

Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Dança da 

Universidade Federal da Bahia e Coordenadora do Curso de Graduação em 

Dança na mesma Instituição de Ensino Superior. Possui doutorado em 

Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(2006), mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (2002), 

especialização em Coreografia pela Universidade Federal da Bahia (1996), 

graduação em Licenciatura em Dança pela Universidade Federal da Bahia 

(1992). 

 

Kathya Maria Ayres de Godoy 

Bailarina e coreógrafa formada pela Escola Municipal de Bailados e 

Royal Academy of London, Graduada em Educação Física pela OSEC e Pós-

Graduada em Ginástica e Dança pela mesma instituição; Mestre em Psicologia 

da Educação pela PUC/SP; Doutora em Educação pela PUC/SP. Atualmente 

leciona no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista UNESP no 

Curso de Licenciatura em Arte-Teatro, no Bacharelado em Artes Visuais e no 



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança 

 

  146 

Programa de Mestrado em Artes, na área de concentração Arte e Educação, 

linha de pesquisa Processos artísticos e experiências educacionais. Chefia o 

Departamento de Artes Cênicas, Educação e Fundamentos da Comunicação. 

Lidera o Grupo de Pesquisa Dança: Estética e Educação. 

 

Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC/SP), professora da 

graduação e do Programa de Pós-Graduação em Dança da Escola de Dança 

da UFBA. Líder do Grupo de Pesquisa Estudos Corponectivos em Dança e 

Intersecções. Tem larga experiência e pesquisa em práticas e técnicas de 

dança com caráter artístico-educativo e artístico. Em 1975 iniciou carreira 

docente com o Ensino da Dança em Instituições  particulares e públicas. 

Especialista na Arte de Movimento de Rudolf Laban e sua inserção no 

pensamento contemporâneo na Dança e no Ensino/Aprendizagem da Dança.  

Lenira Peral Rengel  

 

Lúcia Matos  

Doutora em Artes Cênicas, professora da graduação e do Mestrado em 

Dança da Escola de Dança da UFBA (Bahia, Brasil). Colíder do grupo de 

pesquisa PROCEDA – Processos Corporeográficos e Educacionais em Dança 

e coordenadora do projeto Redanças: redes colaborativas em dança como 

ação política. É membro do Colegiado Setorial de Dança do Ministério da 

Cultura. Faz parte do  Grupo Gestor da Rede Sulamericana de Dança.  

 

Maria Helena Franco de Araújo Bastos 

Idealizadora do Grupo Musicanoar em 1993. Desde 84, vem trabalhando 

de forma sistemática, na área de dança. Participou de vários festivais e 

mostras, tendo destaques o ADF (American Dance Festival – USA), Bienal de 

Lyon – França, FID – BH, Panorama Contemporâneo – RJ, Confort em Dança 

– SP, Várias Mostras de Dança no SESC/SP e Semanas de Dança (Centro 



I Congresso da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança 

 147 

Cultural) – SP. Entre bolsas e prêmios se destacam: Bolsa Rede Stagium, 

Prêmio Flávio Rangel, APCA/2001 de melhor intérprete-criador com o 

espetáculo “Cães”. Rumos Dança 2006/2007 com o espetáculo “Vapor”. 

APCA/2007 de melhor intérprete-criador com o espetáculo “Vapor”, Programa 

Municipal de Fomento à Dança VI Edição 2009 e o Programa Municipal de 

Fomento à Dança IX Edição 2010. Doutorou-se no Programa de Comunicação 

e Semiótica da PUC – SP em 2003. Desde então é professora de Dança 

Contemporânea do Departamento das Artes Cênicas da ECA- USP, na 

graduação e no Programa de pó-graduação. Foi eleita para o cargo de Chefia 

do Departamento de Artes Cênicas – ECA/USP para 2011 e 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associação Nacional de Pesquisadores de Dança 

 

  148 

Agradecimentos 
 

 
 

 

Alexandra Terzian Simonka 

 

 

Editor: Instituto de Artes da Unesp 

R. Dr. Bento Teobaldo Ferraz  

CEP 01140-070 – Barra Funda – São Paulo – SP 

  

Apoio 
 

Departamento de Artes Cênicas, Educação e Fundamentos da 

Comunicação IA/Unesp  

 

Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da Unesp 

 


	00_ introdutórias_ visto KA
	01_historico anda Conhecendo ANDA visto ka
	Conhecendo a ANDA
	Associação Nacional de Pesquisadores de Dança

	02_apresentacao congresso visto KA
	Apresentação

	03_Renata Xavier visto KA
	Registro e documentação em dança

	04_Fernando Ferraz visto KA
	Produção em dança: interfaces de sustentabilidade

	05_Ivana visto KA
	Cooperação e produção de meios

	06_Solange visto KA
	Plano Nacional de Cultura, Dança, política e ação

	07_Lizete VISTO KA
	Formação em Dança, para quê? Nossa experiência na UFRGS

	08_Rita Voss visto KA
	Graduação e Pós-Graduação em Dança desafios epistemológicos e políticas de ação

	09_AnaMaria visto KA
	A profissionalização do docente de Arte em Dança na contemporaneidade

	10_Italo_sem revisao visto KA
	Uma reflexão sobre possibilidades de abertura de caminhos para a profissionalização em Dança junto a um grupo de extensão universitária

	11_Jeniffer_sem revisao visto KA
	A profissionalidade do docente de educação infantil em Dança

	12_Comite visto KA
	Conselho editorial
	Agradecimentos


