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  É preciso abrir a janela. Porém, 

                                                                 sabendo que o que se vê quando a 

                                                                janela se abre nunca é o que havíamos 
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do “pre-visto”. 

 

 

Jorge Larrosa (2020, p. 75) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa emerge da experiência no curso de Licenciatura em Dança da UFPA cuja matriz 

curricular é organizada em disciplinas, de acordo com o Projeto Pedagógico (UFPA, 2011). 

Analisando as implicações da disciplinarização (MORIN, 2011) para a formação do(a) 

licenciando(a), apontamos a interdisciplinaridade (FAZENDA, 2012) e a complexidade 

(MORIN, 2011) como conceitos que colaboram para o estabelecimento de diálogos entre 

saberes, impulsionando-nos aos novos paradigmas do conhecimento. Sabendo que a Educação 

Básica – um dos principais âmbitos de atuação do professor(a) – solicita posturas docentes 

afinadas à dialogicidade (FREIRE, 1987), reconhecemos a importância do desenvolvimento, 

ainda na licenciatura, de habilidades docentes pautadas em aspectos interdisciplinares. Nesse 

sentido, surge a hipótese de que o sapateado americano, analisado sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade, apresenta-nos a possibilidade de desenvolvimento de tais habilidades por 

seu vínculo específico entre Dança e Música. Assim, articulando os elementos da Dança 

(LABAN, 1978; LOBO e NAVAS, 2007; RENGEL, 2015a) e da Música (ARTAXO e 

MONTEIRO, 2013; SCHAFER, 2011) presentes na técnica, elaboramos uma proposta 

didático-metodológica autoral e original intitulada experiência formativa, sendo voltada à 

Licenciatura em Dança e pautada no jogo (SILVA, 2013) como estratégia metodológica que 

organiza tal experiência. Fundamentada em um estudo de caso (YIN, 2001), essa vivência 

traduz-se pela composição de vinte e seis jogos faseados e um jogo de tabuleiro. As 

reverberações da proposta ao contexto formativo são estudadas a partir das noções de 

experiência (LARROSA, 2020) e formação (MACEDO, 2014a), aproximando-se de uma 

provocação curricular (MACEDO, 2017) e de alguns documentos que versam sobre a formação 

docente, como a BNC-Formação (BRASIL, 2019). A pesquisa, então, adota a revisão 

bibliográfica, a elaboração da experiência formativa a partir do jogo e a aproximação com 

alguns documentos legais da Educação como procedimentos metodológicos, resultando na 

explicitação da contribuição do sapateado à formação de professores de Dança através do 

material proposto. O intuito é colaborar com as licenciaturas de todo país e ir além, 

extravasando esse espaço ao propor reflexões mais amplas sobre a Dança na Educação.  

Palavras-chave: Sapateado. Interdisciplinaridade. Jogo. Formação Docente. 
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ABSTRACT 

 

This research emerges from the experience in the Degree in Dance at UFPA, whose grade sheet 

is organized in disciplines according to the Pedagogical Project (UFPA, 2011). Analyzing the 

implications of disciplinarization (MORIN, 2011) for the formation of the licensee, we point 

out interdisciplinarity (FAZENDA, 2012) and complexity (MORIN, 2011) as concepts that 

collaborate for the establishment of dialogues between knowledges, propelling us to new 

paradigms. Knowing that Basic Education - one of the main areas of activity of the teacher - 

calls for teaching attitudes in tune with dialogicity (FREIRE, 1987), we recognize the 

importance of developing, in the degree, teaching skills based on interdisciplinary aspects. In 

this sense, a hypothesis arises that American tap dancing, analyzed from the perspective of 

interdisciplinarity, presents us with the possibility of developing such skills due to their specific 

link between Dance and Music. Thus, articulating the elements of Dance (LABAN, 1978; 

LOBO and NAVAS, 2007; RENGEL, 2015a) and Music (ARTAXO and MONTEIRO, 2013; 

SCHAFER, 2011) present in the technique, we elaborated an original didactic-methodological 

proposal, entitled formative experience, being turned to the Degree in Dance and guided by the 

game (SILVA, 2013) as a methodological strategy that organizes such experience. Based on a 

single case study (YIN, 2001), this experience is reflected in the composition of twenty-six 

phased games and one board game. The reverberations of the proposal to the formative context 

are studied from the notions of experience (LARROSA, 2020) and training (MACEDO, 2014a), 

approaching a curricular provocation (MACEDO, 2017) and some documents that deal with 

teacher training, such as BNC-Formação (BRASIL, 2019). Then the research adopts 

bibliographic revision, elaboration of the formative experience from the game and 

approximation with some legal documents of Education as methodological procedures, 

resulting in the explanation of tap dance's contribution to the formation of Dance teachers 

through the proposed material. The aim is to collaborate with degrees from all over the country 

and go further, by proposing broader reflections on Dance in Education. 

Keywords: Tap Dance. Interdisciplinarity. Games. Teacher Training. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde que comecei a dançar, aos onze anos, no Clube Escolar do Colégio Moderno1, 

sempre me questionei sobre o que eu deveria saber para ser uma boa dançarina. Quais 

conhecimentos eram necessários? Um dia eu dançaria tão competentemente como minhas 

professoras? Quando eu poderia me considerar uma artista da Dança formada tecnicamente? 

Será que, no futuro, eu poderia dizer que sei tudo o que preciso saber para dançar? 

Essas questões que me acompanhavam, sempre, inevitavelmente, estavam relacionadas 

com minha formação artística, com meu percurso traçado na conquista da formação em Dança. 

Desde o início de minha prática de Dança até hoje, mergulho no estudo da dança contemporânea 

e do sapateado americano2 e, apesar de ambas rotinas de aula serem pautadas em um 

planejamento prévio, elas não seguiam uma lógica de aprendizagem baseada no 

desenvolvimento progressivo e linear, culminando na conquista de um certificado de avaliação, 

como ocorre no ballet3, por exemplo. A vivência no Clube Escolar estava mais alinhada à 

prática de cursos livres de Dança do que a cursos de formação profissional que resultam em 

certificação específica. 

Não éramos estimuladas a aprender para passar em um exame, mas para evoluir 

individualmente na relação com nosso eu-corpo, na vivência da criatividade e na busca pela 

melhor execução pessoal do movimento. O sapateado e a dança contemporânea sempre me 

acompanharam mutuamente. Nessa época, eu também já praticava piano, então quando dançava 

criava em mim um emaranhado que posteriormente transformou-se em trama, uma espécie de 

tecido que traça pontos de conexão, oposição, aproximação, afastamento e interposição entre 

as três práticas distintas. 

O sapateado e a dança contemporânea não só se davam de maneiras distintas em virtude 

de serem ministradas por professoras diferentes, mas também pelas próprias especificidades de 

                                                           
1 O clube escolar do Colégio Moderno foi ativo ao longo de quarenta anos, iniciando seus trabalhos em 1975 e 

finalizando-os em 2015. Ao longo desses anos o núcleo ofertou aulas de ballet, dança moderna, dança 

contemporânea, jazz e sapateado americano. 
2 O sapateado americano também conhecido como sapateado norte-americano é aquele desenvolvido inicialmente 

nos Estados Unidos a partir da influência de diversas culturas, com ênfase na irlandesa, inglesa e africana, tendo 

seu contexto histórico aprofundado na seção dois. Assim, ao tratarmos dessa técnica enquanto sapateado ou 

sapateado americano, estamos nos referindo a esse sapateado norte-americano miscigenado, imbricado de diversas 

influências, disseminado pelo mundo e pelo Brasil. 
3 Há diferentes métodos de ensino do ballet, dentre eles destaco o método da Royal Academy of Dance. O curso 

completo envolve graus e níveis vocacionais obrigatórios e não obrigatórios, podendo acontecer desde o Pré 

School até o Advanced 2. Os exames acontecem anualmente em data previamente estabelecida. 
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cada um dos dois fazeres de Dança. O sapateado, no âmbito do Clube Escolar, atrelava-se à 

vivência de movimentos específicos, tratando do modo como os pés se relacionam com o chão 

a partir da organização do corpo em relação ao seu próprio peso, equilíbrio e estrutura óssea. 

Elementos sempre em articulação à produção de sons inseridos em ritmicidade específica.  

A dança contemporânea, por sua vez, possuía um planejamento prévio elaborado pelas 

professoras do Clube Escolar4, pautando-se na vivência de conteúdos de Dança – como Apoios, 

Rolamentos, Ritmo e Força - que suscitavam a criação de movimentos novos ou a prática de 

alguns já conhecidos por nós. Ou seja, a principal diferença entre as duas práticas era que a 

investigação de movimentos, no sapateado, partia da experimentação de passos específicos da 

técnica. Já na dança contemporânea, o estudo era fundamentado na vivência dos conteúdos da 

Dança presentes no planejamento citado.  

O piano, apesar de não estar diretamente presente em minha prática de Dança, sempre 

dava um jeito de ser lembrado naquele contexto: pela relação entre música e corpo estabelecida 

em ambos modos de fazer Dança; pelo exercício de escolha musical e suas subdivisões na 

criação coreográfica. Tudo ou quase tudo, tornava-se solo fértil para a criação de tramas em 

mim envolvendo tais práticas artísticas. 

Talvez inconscientemente esses cruzamentos iniciais no meu emaranhado pessoal tenham 

sido frutos da intensa busca que tracei, desde o início dessas práticas, pelo “melhor” percurso 

para minha formação em Dança, os quais deram origem à minha trama formativa. Com o passar 

dos anos, cursei a Licenciatura em Dança na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal 

do Pará (ETDUFPA), aprofundei a investigação no sapateado e entrei na Companhia Moderno 

de Dança (CMD)5, grupo que coordenava o Clube Escolar. Infelizmente tive que deixar os 

estudos de piano, após seis anos de prática, pelas intempéries que a vida nos apresenta. 

                                                           
4 A partir da aplicabilidade do conceito de Dança Imanente (MENDES, 2010) no contexto de ensino e 

aprendizagem de Dança para crianças e jovens, as professoras do Clube Escolar, Luiza Monteiro e Suzana Luz 

debruçaram-se sobre o primeiro esboço do Plano Pedagógico do Clube Escolar de Dança – PPCED, este que, após 

ser revisto outras três vezes por novo corpo docente de professores, tendo sua última revisão no ano de 2015, 

também originou a estruturação conteudista adotada no Espaço Companhia Moderno de Dança. Essa estrutura é 

organizada em dez grupos de conteúdos de Dança, os quais podem ser combinados entre si de acordo com o 

objetivo da aula. Cada grupo possui uma determinada quantidade de conteúdos que estabelecem certa relação uns 

com os outros. São os grupos: elementos preparatórios; elementos técnicos; elementos de corpo; qualidades de 

movimento; espaço; dinâmicas corporais; composição coreográfica; noções de musicalidade; contato 

improvisação; relacionamento. 
5 A Companhia Moderno de Dança é um núcleo artístico surgido no seio de uma instituição de ensino formal de 

Belém do Pará, o Colégio Moderno, de onde origina o nome do grupo. Inicialmente foi formada por antigos(as) 

alunos(as) da instituição e iniciou suas atividades em novembro de 2002. Atualmente o grupo não possui 

vinculação com a escola de origem e é dirigida por Luiza Monteiro, Feliciano Marques e Ercy Souza. Para saber 

mais acesse <https://ciamoderno.wordpress.com/>. 
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Com o passar dessas experiências, muita coisa mudou. Eu continuava - e ainda continuo 

- com dúvidas e questões bem incisivas a respeito da formação em Dança, não só minha como 

dos profissionais de forma ampla. Contudo, percebi que o caminho para a formulação de um 

percurso formativo, ao contrário do que eu imaginava quando criança, nunca tem fim, e que 

beleza há em nunca ter fim!  

Essa formação por conquista de conhecimentos que eu almejava, como alguém querendo 

pegar um objeto, na verdade não existe, pois, o conhecimento se faz existente quando de sua 

produção pelas pessoas. Na perspectiva corpomídia (KATZ e GREINER, 2006) ele é, 

efetivamente, o próprio corpo, a partir de suas experiências dinâmicas e particulares, incluindo-

se aqui as vivências como artista e docente. Nesse caso, o conhecimento não está parado, pronto 

para ser pego como uma coisa por um corpo passivo, mas compõe a estrutura corporal quando, 

pela experiência, propõe cruzamentos com os conhecimentos já existentes, aproximando-se, 

conectando-se e relacionando-se. 

Com essa mudança de pensamento, comecei a entender melhor como aquele emaranhado 

em mim buscava conectar-se o tempo todo, transformando-se, aos poucos, em trama. Percebi 

de maneira mais clara os pontos que se conectavam entre a prática da dança contemporânea e 

do sapateado naquele contexto, e a autonomia era um desses pontos de encontro. Na verdade, 

nenhuma das duas práticas se parecia muito com o que eu via sendo produzido pela cidade. Em 

toda minha trajetória no Núcleo da Companhia – desde o Clube Escolar até a Companhia 

Moderno de Dança - nós tínhamos autonomia em muitos aspectos da prática artística. 

 A exemplo, cito que na dança contemporânea podíamos construir o nosso próprio roteiro 

dos espetáculos sem as professoras indicarem obrigatoriamente o caminho que a obra deveria 

traçar, além de podermos, no sapateado, escolher as temáticas e figurinos das apresentações 

sem precisarmos nos pautar na cultura de musicais norte-americana, a qual detalha um modelo 

de sapateado consagrado historicamente6. 

Então, percebi que essa cultura da liberdade criativa que costurava as práticas de 

sapateado e dança contemporânea tinha uma relação forte com a filosofia de criação7 da 

Companhia Moderno de Dança. Desse modo, era como se esse emaranhado de conexões entre 

                                                           
6 Na seção dois aprofundaremos a discussão sobre o percurso histórico do sapateado americano. 
7 A filosofia de criação do grupo é pautada no conceito de Dança Imanente, que se volta para “[...] despertar o 

intérprete de dança para a descoberta do movimento expressivo pessoal e subjetivo, pesquisado e proposto por ele 

mesmo que é, portanto, criador e executor de sua própria dança” (MENDES, 2010, p. 147). O conceito foi 

desenvolvido por Ana Flávia Mendes, fundadora e diretora da Companhia, em sua tese de doutorado intitulada 

Dança Imanente: uma dissecação artística do corpo no processo criativo do espetáculo Avesso (MENDES, 2008). 
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a dança contemporânea e o sapateado fosse se organizando aos poucos, criando ramificações 

que iam se conectando a novos conhecimentos produzidos, transformando-se em uma trama 

que fornece maior potência e flexibilidade de entendimento à minha Dança. 

Arraigada nesse universo de conexões entre minhas práticas artísticas, a experiência na 

Licenciatura em Dança me rendeu reflexões no que tange a diversos tipos de formação: 

formação escolar, formação artística, formação docente. Na ETDUFPA, tive contato com 

alguns projetos que ressaltaram meu interesse e aprofundamento pela formação em Dança em 

diferentes aspectos. Dentre eles, destaco: o Projeto Escola, Dança e Educação que tinha uma 

abordagem de Pesquisa (investigar os conteúdos) e Extensão (desenvolver e experimentar os 

conteúdos) para o estudo da Dança na escola; e o Projeto de Extensão Oficina de Sapateado 

criado para aprofundar os estudos na técnica em questão no contexto da Universidade.  

As vivências e pesquisas no Projeto Escola, Dança e Educação deram origem ao meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que se debruçou sobre a Dança no contexto escolar. 

Intitulado Dança como componente da educação escolar: uma proposta curricular para a 

inserção da dança na Escola de Aplicação da UFPA (CHAVES, 2017), o TCC embarcou no 

desafio de sistematização de um currículo de Dança para a turma do segundo ano do Ensino 

Fundamental da Escola de Aplicação da UFPA.  

Apesar de pautar-se na prática da dança contemporânea, a sistematização proposta 

preocupava-se mais com o modo como se daria a organização dos conteúdos de forma crítica e 

criativa do que propriamente com a execução de uma técnica específica de Dança. A 

investigação baseava-se na busca por modos de estruturação desse currículo para a referida 

turma da Educação Básica. 

Já no Projeto Oficina de Sapateado era nítida a participação de pessoas que tinham 

interesse exclusivo em se tornarem professores(as) de sapateado americano. A participação de 

licenciandos(as) que não apresentassem o interesse de ministrar futuramente a técnica em 

questão era quase nula. No entanto, eu percebia o quão benéfica poderia ser aquela experiência 

em sapateado para todos os licenciandos(as) em Dança, independentemente de suas escolhas 

futuras sobre qual fazer de Dança se aprofundar como docentes. 

 No Projeto Oficina de Sapateado, eram desenvolvidas habilidades, experiências e 

práticas que elucidavam capacidades importantíssimas para o(a) docente de Dança. Eis, então, 

que meu interesse pela formação ganha novo corpo, diferente daquele articulado no 

aprofundamento na formação escolar. Agora a perspectiva docente é a que desponta sobre as 
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possibilidades formativas em Dança. A partir desse encadeamento de experiências que 

perpassam por minhas primeiras vivências em sapateado e dança contemporânea até um estudo 

mais acadêmico da Dança ao longo da graduação, sempre tive bastante interesse no estudo da 

formação.  

Contudo, após o contato com o Oficina de Sapateado, desenvolvi um desejo especial de 

investigação sobre a relação entre a estrutura organizacional da licenciatura e o modo de 

compreender a Dança presente em determinadas abordagens técnicas, especialmente aquela 

existente no sapateado. Se as técnicas são aspectos presentes em nossa área de conhecimento, 

quais seriam as contribuições dos fazeres específicos para a formação do(a) licenciando(a) em 

Dança? E, mais especificamente, quais as contribuições do sapateado para a formação do(a) 

licenciando(a) em Dança?  

Paralelamente, ao longo da graduação comecei a ministrar aulas de sapateado e dança 

contemporânea para diferentes faixas etárias e, assim, minha pesquisa individual a respeito de 

quais trajetórias percorrer na formação artística ganhou mais responsabilidade no papel de 

docente, preocupando-me agora não somente com a minha formação, mas com a formação 

do(a) outro(a), do(a) estudante que confiava em mim para orientar seu caminho na produção de 

conhecimento em Dança. 

Após a conclusão da licenciatura, cursei a Especialização em Estudos Contemporâneos 

em Dança na Universidade Federal da Bahia (UFBA), na qual tive a oportunidade de aprofundar 

academicamente o estudo sobre outras questões formativas surgidas na licenciatura, sobretudo 

no contexto do Oficina de Sapateado, como a relação do sapateado com a profissionalização 

docente. Embora o artigo de conclusão da especialização intitulado Possibilidades e 

potencialidades para uma formação docente no sapateado americano não tenha tido o mesmo 

foco desta dissertação, ele incitou ainda mais meu interesse pela investigação das contribuições 

do sapateado para a formação de professores(as) de Dança no Ensino Superior8. 

                                                           
8 A partir da elaboração inicial do artigo de conclusão da Especialização ocorreram outros desdobramentos como 

a publicação de artigos, resumo e resumo expandido. Dentre eles, destaco minha participação em dois eventos 

distintos com publicação de artigo em Anais e apresentação oral em comitê temático. No VI Encontro Científico 

da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança – ANDA o trabalho publicado nos Anais é intitulado 

Possibilidades e potencialidades para uma formação docente no sapateado americano: um olhar para a aliança 

entre dança e música (CHAVES, 2019a). Já no XIII Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade o 

trabalho presente nos Anais chama-se Técnica e política no sapateado americano: possibilidades e 

potencialidades para uma formação docente (CHAVES, 2019b).  
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Assim, iniciei os primeiros estudos que culminam nesta investigação, acreditando que 

essa dissertação de mestrado pode contribuir para a formação de professores(as) de Dança no 

que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades significativas para a docência em uma 

perspectiva de produção de conhecimento interdisciplinar. Além disso, este estudo também atua 

como uma espécie de retribuição ao lugar de onde vim. Um retorno para a Licenciatura em 

Dança da UFPA, contexto que instigou, academicamente, minhas primeiras reflexões sobre a 

temática desta pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir de uma reflexão sobre minhas experiências artísticas9 e do meu percurso 

acadêmico – com ênfase na Licenciatura em Dança da UFPA - surgem inquietações que 

mobilizam a realização desta investigação com foco na formação docente na graduação. A 

experiência no curso, paralela a práticas artísticas externas e à participação em Grupos de 

Pesquisa e Extensão, me apontou uma fragilidade no estabelecimento de conexões entre os 

conhecimentos produzidos nos componentes da licenciatura. Essa fragilidade de conexão 

também era presente entre as vivências dos(as) estudantes, externas à universidade, e o percurso 

trilhado na academia.  

As práticas artísticas dos(as) alunos(as) pareciam ter pouco espaço para serem estudadas 

na graduação e, quando o eram,  geralmente tinham de ser organizadas em componentes dotados 

de procedimentos metodológicos tradicionais, os quais diferenciavam-se de outras disciplinas 

fundamentadas em perspectivas mais dialógicas, abertas a relações interdisciplinares. Sobre 

esses componentes mais tradicionais, havia uma significativa dificuldade dos(as) estudantes em 

compreendê-los como parte de um todo, como uma perspectiva inserida na área de 

conhecimento Dança, a qual conecta, articula os diferentes saberes propostos nas práticas 

artísticas e na formação docente. 

Assim, surgem algumas perguntas que delineiam os caminhos desta pesquisa: por que os 

estudantes encontravam dificuldades em articular os conhecimentos produzidos em diferentes 

componentes? Por que havia uma significativa dificuldade de estabelecimento de conexões 

entre as práticas artísticas específicas dos(a) alunos(as), vivenciadas fora da universidade, e os 

conhecimentos produzidos em ambiente acadêmico? E, ainda, por que as (poucas) técnicas de 

Dança estudadas na licenciatura eram abordadas por procedimentos metodológicos tradicionais 

que não conseguiam propor articulações com outras disciplinas, conhecimentos e perspectivas 

mais dialógicas presentes na estrutura curricular do curso?  

 

 

                                                           
9 Sapateio desde 2009, iniciando como aluna do Clube Escolar de Dança do Colégio Moderno sob direção da 

professora Suzana Luz. Tempos depois, fiz parte da Turma de Sapateado Intermediário do ECMD até 2018 e, 

atualmente, integro o Grupo Paraense de Sapateado. Também participei, ao longo do ano de 2018, na ETDUFPA, 

do Projeto de Extensão Oficina de Sapateado, tendo a oportunidade de comparar, relacionar e conectar minha 

prática artística com o contexto universitário. 
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Desse modo, essa pesquisa parte do problema da compartimentação do conhecimento que 

resulta na hiperespecialização do saber (MORIN, 2011), dificultando o estabelecimento de 

relações entre os conhecimentos em virtude do aprofundamento em sua própria especialidade. 

Na licenciatura, a hiperespecialização prejudica a percepção de problemas globais, isto é, de 

questões que envolvem várias perspectivas de conhecimento em diálogo, muitas vezes 

presentes em mais de um componente. Assim, a dificuldade dos(as) estudantes de 

compreenderem uma prática de Dança como inserida na área de conhecimento e a adversidade 

encontrada quando da tentativa de articulação entre disciplinas são alguns dos resultados da 

compartimentação excessiva dos saberes.  

 Além de atrapalhar a compreensão globalizada dos problemas inseridos na área de 

conhecimento, a hiperespecialização na formação docente também dificulta a percepção das 

próprias questões existentes dentro de um mesmo componente, já que “os problemas essenciais 

nunca são parcelados e os problemas globais são cada vez mais essenciais” (2011, p. 38), como 

diria Morin. É preciso evidenciar que o essencial e o global, o particular e o universal estão 

inseridos uns nos outros, não sendo possível analisar uma questão interna de determinada 

disciplina sem recorrer a aspectos também discutidos em outros componentes; não sendo 

possível investigar a globalidade da Dança sem observar as particularidades das práticas 

artísticas. 

Ao mesmo tempo em que pude identificar fragilidades nas conexões entre os 

conhecimentos presentes em minha vivência no curso, reconheci que o sapateado atua como 

uma técnica (AGUIAR, 2008) que pode propor modos de relação entre sua prática e os 

conhecimentos da graduação, além de aproximar, pelas vias da interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 2012), os saberes suscitados em diferentes componentes.  

Buscando alternativas para lidar com tal problema, as reflexões dessa pesquisa emergem 

de minha experiência com o sapateado americano, desdobrando-se em reflexões relacionadas 

às abordagens metodológicas adotadas nos processos de ensino e aprendizagem10 vivenciados 

na licenciatura.  

                                                           
10 Segundo Correia e colaboradores (2020) “Ensinar e aprender são comportamentos que se têm em relação a um 

saber. [...]. Desta forma, aprender é a relação do sujeito com um saber que tem determinado sentido para ele [o 

sujeito]. E o ensinar é a relação do sujeito com um saber que se dá através de uma mediação, de transposição 

didática para outro sujeito. [...]” (p. 6). “Ensinar significa que há uma relação do professor com o saber mediado 

para com o estudante. Aprender significa que há uma relação com o saber do estudante e a mediação de um saber 

pelo professor” (p. 7). “[...] No que se refere ao ‘ensino-aprendizagem’ escrito com hífen traz uma conotação de 

linearidade a esse processo, dá um sentido de que sempre que um professor ensina o estudante automaticamente 

aprende” (p. 8). Compreende-se, então, o ensino e a aprendizagem como processos articulados, mas não 
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Nesse contexto, embora o sapateado seja uma técnica já consagrada a partir de práticas e 

procedimentos metodológicos específicos, tais como os caminhos apontados por Lewis (2016) 

e Nobre e Machado (2003), ele é adotado como um exemplo de fazer que pode, a depender dos 

percursos metodológicos utilizados, propor conexões de conhecimentos para além das 

estratégias já traçadas e reconhecidas de sua prática.  

No âmbito da Licenciatura em Dança, faz-se necessário que a abordagem técnica vise 

contribuir para com a formação do(a) professor(a) da área de conhecimento Dança. Então, a 

preocupação primeira deste trabalho trata de suscitar a vivência de propostas que conectem, 

articulem, enlacem os conhecimentos no contexto de formação docente. Ao adotar uma técnica 

específica de Dança, a exemplo do sapateado, como uma das vias possíveis de investigação dos 

problemas elucidados, faz-se necessário compreender o conhecimento a partir da perspectiva 

da complexidade (MORIN, 2003).  

Assim, sustenta-se a hipótese de que o sapateado abordado através do jogo enquanto 

estratégia metodológica11 pode estimular a interdisciplinaridade na formação de 

professores(as). Essa técnica, no contexto de uma Licenciatura em Dança, tende a colaborar 

com o desenvolvimento de habilidades docentes pautadas na interdisciplinaridade, as quais 

enriquecerão o percurso formativo do(a) professor(a). 

A escolha do jogo considera o caráter lúdico (LUCKESI, 2014) dessa atividade, a qual 

possibilita um significativo engajamento dos(as) jogadores(as) a partir da busca por soluções 

de determinados problemas, fazendo com que a produção de conhecimento ocorra 

simultaneamente à percepção das possibilidades do próprio jogo, que estarão arraigadas nos 

princípios do sapateado e em perspectivas interdisciplinares. 

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é contribuir com a formação docente e, 

consequentemente, com a atuação do(a) professor(a) na Educação Básica. Assim, a abordagem 

técnica voltar-se-á para o desenvolvimento de habilidades importantes ao(à) futuro 

professor(a), as quais o(a) auxiliarão tanto na articulação interdisciplinar dos conhecimentos 

                                                           
necessariamente dependentes. A relação entre ensino e aprendizagem denota uma determinada conexão entre 

professor(a), estudante e conhecimento, passível de ser analisada a partir de diferentes perspectivas.  
11 “[...] estratégia: do grego strategía e do latim strategia, é a arte de aplicar ou explorar os meios e condições 

favoráveis e disponíveis, visando à efetivação da ensinagem” (ANASTASIOU & ALVES (org.) 2012, p. 75 apud 

SILVA, 2013, p. 31). “Adotaremos este sentido para abordar um ensino que permita diálogo entre as disciplinas, 

partindo do jogo como estratégia. Entendendo o fazer docente como um processo que perpassa pelos sujeitos nele 

envolvidos” (SILVA, 2013, p. 31-32). 
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quanto em sua prática profissional, que tem a Educação Básica como um dos principais espaços 

de atuação. 

 Acredita-se que a vivência de experiências pautadas nos princípios do sapateado pode 

ser um caminho potente para o desenvolvimento de tais habilidades fundamentadas em uma 

abordagem interdisciplinar, já que, em virtude do vínculo peculiar entre som e movimento12 

estabelecido no sapateado, essa técnica pode ser analisada como um fazer interdisciplinar.  

A relação entre essa técnica e a academia tende a proporcionar ao(à) aluno(a) o estudo da 

Dança a partir de uma perspectiva ainda pouco conhecida como prática universitária – aquela 

pautada nos princípios do sapateado americano – apontando que é possível o engendramento 

de técnicas específicas de Dança na graduação, desde que com o objetivo de aprofundar a 

formação dos(as) licenciandos(as) na área de conhecimento.  

Além disso, considera-se que tal experiência pode auxiliar o(a) futuro(a) professor(a) a 

construir seus próprios caminhos de conexões entre conhecimentos, sendo uma habilidade de 

suma importância ao universo da Educação Básica, que é um dos seus principais campos de 

atuação.  

Com base na problematização e na hipótese elucidadas, esta pesquisa aprofunda-se na 

proposição e análise de uma experiência (LARROSA, 2020) formativa, organizada em jogos, 

como caminho metodológico para a vivência de atividades interdisciplinares na licenciatura. A 

proposta não se fundamenta exclusivamente na aprendizagem da forma de execução dos 

movimentos do sapateado, mas sim nos princípios da técnica que podem potencializar, 

interdisciplinarmente, a formação do(a) professor(a) de Dança.  

Assim, a experiência formativa emerge do contexto da Licenciatura em Dança da UFPA, 

buscando dialogar com a sistematização curricular existente através de algumas disciplinas 

específicas. Entretanto, a proposta se expande a outros contextos para além do âmbito 

universitário, podendo ser adaptada a diferentes circunstâncias de estudo da Dança ao tecer 

discussões mais amplas sobre a formação em Dança no universo da Educação. 

É importante destacar que não se trata de propor uma inserção do sapateado no curso 

como um componente obrigatório. Trata-se, na verdade, de investigar modos transversais de 

ação do sapateado na licenciatura, como uma experiência que cruza o percurso formal da 

                                                           
12 A relação entre som e movimento está presente em todas as formas de Dança, independentemente da existência 

ou não de acompanhamento musical. Contudo, neste trabalho será investigado o modo como esse vínculo é 

abordado especificamente no sapateado americano. 
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graduação. Assim, não há a proposição de mudanças institucionais na estrutura curricular do 

curso, embora essa investigação metodológica, enquanto experiência formativa, sugira outras 

formas de produção de conhecimento que suscitem contribuições relacionadas à organização 

do currículo da licenciatura.  

O horizonte teórico da pesquisa é constituído por uma reflexão sobre as possibilidades 

existentes entre os conceitos de complexidade (MORIN, 2003, 2011) e interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 2008a, 2012) como fundamentos norteadores da busca por estratégias de 

resolução dos problemas de conectividade, encadeamento e enlace percebidos ao longo de 

minha trajetória enquanto licencianda em Dança. 

Além disso, adoto o entendimento de técnica apontado por Mauss (1974) e Aguiar (2008), 

enfatizando que a produção de pensamento e movimento é simultânea e extingue qualquer 

possibilidade de separação ou hierarquia entre as instâncias corporal e mental. Nesse sentido, 

há uma aproximação à noção de cognição corporificada elucidada por Kastrup (2015a), quando 

a autora considera essa concepção como um processo que ocorre no corpo. A abordagem sobre 

técnica articulada à cognição corporificada constrói o enlace que fundamenta o entendimento 

de sapateado americano adotado nesta pesquisa, compreendendo o fazer técnico como produção 

de conhecimento para além da exclusiva execução de movimentos. 

Com base no entendimento das possibilidades que a complexidade e a 

interdisciplinaridade nos oferecem para pensar modos de relação entre conhecimentos, 

investigo o sapateado como uma possível ação interdisciplinar, em virtude do vínculo 

específico entre som e movimento estabelecido na técnica. Esse vínculo é analisado a partir da 

relação entre os elementos da Dança e da Música que compõem a prática. 

No que tange aos elementos da Dança, investigo-os a partir do entendimento de Rengel e 

colaboradores (2017); Rengel (2015a); Lobo e Navas (2007, 2008) e Laban (1978), em 

articulação à compreensão da Dança como área de conhecimento. Essa investigação justifica-

se em virtude da pretendida contribuição à formação docente, que não é voltada para uma 

técnica específica, mas concentra-se em instruir o(a) professor(a) da linguagem Dança. 

O mergulho na organização dos elementos específicos da Dança, amparado por esses(as) 

autores(as), visa averiguar quais aspectos podem favorecer o estabelecimento de conexões entre 

os princípios do sapateado e os conhecimentos produzidos pelos(as) estudantes ao longo do 

curso.  
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Sobre os elementos da Música, adoto a abordagem de Schafer (2011), Ciavatta (2009), 

Artaxo e Monteiro (2013) e Wisnik (1989) para analisar os elementos da Música importantes à 

articulação interdisciplinar associada ao sapateado no âmbito da licenciatura. Friso que, em 

virtude de a pesquisa não ser direcionada a um curso de Música, o objetivo não é aprofundarmo-

nos nos aspectos musicais em intensidade similar ao que ocorre na Licenciatura em Música, 

mas investigar os elementos dessa linguagem que compõem os princípios do sapateado, 

articulando-se indispensavelmente à atuação do docente de Dança.  

Com base no estudo dos elementos da Dança e da Música inseridos nos princípios do 

sapateado, analiso as possibilidades do jogo enquanto estratégia metodológica que se aproxima 

dos componentes do curso a partir da abordagem de Silva (2013) e Lima (2008), apresentando 

uma possibilidade de enlace entre um fazer técnico específico e os conhecimentos abordados 

no contexto acadêmico.  

Faz-se necessário, então, analisar como o caráter lúdico, destacado por Luckesi (2014), 

contribui no estabelecimento desta relação. O jogo, elemento crucial da experiência formativa, 

é a estratégia metodológica utilizada para abordar o sapateado, auxiliando na investigação de 

procedimentos metodológicos para a universidade baseados na técnica em questão. 

Sabendo que a área de atuação do(a) Licenciado(a) em Dança se dá principalmente no 

contexto da Educação Básica e que as vivências da licenciatura devem preparar o(a) futuro(a) 

professor(a), os documentos legais da Educação Básica integram o horizonte teórico da 

pesquisa, sobretudo para análise da experiência formativa proposta nessa dissertação. 

Assim, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017); as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN Educação Básica) (BRASIL, 2010)13; os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (PCN) (BRASIL, 1997) e a Base Nacional Comum 

para Formação de Professores da Educação Básica (BNC-Formação)14 são os principais 

documentos utilizados na compreensão de como a Educação Básica compreende o jogo e suas 

potencialidades. Os documentos apontam caminhos e carências no que tange ao 

desenvolvimento dessa estratégia, a qual pode ser significativa para o(a) licenciando(a) não só 

ao longo da graduação como também em sua futura prática profissional.  

                                                           
13 A Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010 define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (DCN Educação Básica) (BRASIL, 2010). 
14 A Resolução nº 2 de 20 de dezembro de 2019 define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 

de Professores para a Educação Básica e Institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores 

da Educação Básica (BNC-Formação) (BRASIL, 2019). 
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Sobre a metodologia, esta pesquisa fundamenta-se em um estudo de caso (YIN, 2001), 

no qual, com base no contexto da Licenciatura em Dança da UFPA, projeta-se uma proposta 

didático-metodológica autoral e original composta por vinte e seis jogos faseados e um jogo de 

tabuleiro. Vale ressaltar que o objetivo dessa proposta não é testar a experiência formativa no 

contexto para o qual é destinada – a licenciatura – mas sim evidenciar a elaboração de tais jogos, 

refletindo sobre as possíveis reverberações e desdobramentos em campo.  

Ainda no que diz respeito à metodologia de pesquisa, a proposta é intitulada experiência 

formativa em acordo com os estudos de Larrosa (2020, 2006) e Macedo (2017, 2014a). O termo 

experiência é compreendido como singular e irrepetível, fato que evidencia a importância da 

participação ativa do(a) estudante em formação, segundo essa proposta. Sobre o termo 

formação, evidencia-se o caráter transformador presente nos processos formativos, o qual 

instaura processos de aprendizagem que propõem outras formas de percepção do mundo. 

Embora a experiência formativa não tenha a pretensão de propor mudanças na 

organização curricular do curso, ela fatalmente a provoca de alguma maneira, já que se pauta 

em pressupostos interdisciplinares e é direcionada a um contexto de formação arraigado na 

perspectiva disciplinar. Então, refletimos sobre essas tensões entre formação e currículo, entre 

experiência e concepção documentária, por meio dos conceitos de atos de currículo (MACEDO, 

2014a) e currículo encarnado (MOLINA, 2015), os quais tratam, com base em diferentes pontos 

de vista, sobre os modos de agenciamento dessa relação. 

Ademais, propomos uma análise da experiência formativa a partir dos documentos que 

legalizam a formação de professores(as) no Brasil e se relacionam com nossa proposta. 

Abordamos, assim, a Base Nacional Comum para Formação de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação), as Diretrizes Nacionais Curriculares do Curso de Dança (DCN Dança)15 e o 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Dança da UFPA (PPC UFPA) (UFPA, 2011).  

Salientamos a necessidade de aproximação entre a proposta metodológica da pesquisa e 

esses documentos em vistas a encontrar os espaços, as brechas, as fendas nessa estrutura 

educacional rígida que nos permitam respaldar legalmente a experiência formativa, 

evidenciando que é possível propor outras formas de produção de conhecimento na licenciatura 

sem, necessariamente, promover uma substituição desse sistema educacional por outro mais 

condizente com nossas premissas de conhecimento. 

                                                           
15 A Resolução nº 2 de 8 de março de 2004 aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Dança e dá outras providências (DCN Dança) (BRASIL, 2004). 
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Na verdade, a proposta explicitada apresenta-se como um exemplo de articulação entre 

uma técnica específica e o curso, a qual pode inspirar outras elaborações metodológicas que 

relacionem um determinado fazer de Dança, ainda pouco desenvolvido no âmbito universitário, 

e o contexto da graduação, contribuindo efetivamente para a formação dos(as) docentes de 

Dança.  

Sobre a organização da dissertação, contextualizo, na seção dois, algumas pistas do 

percurso histórico do sapateado americano a partir de questões de classe social e étnico raciais 

que influenciam a miscigenação de culturas originárias da técnica. Essa contextualização parte 

das manifestações do sapateado no mundo até chegar ao Brasil e a Belém.  

A adoção dessa perspectiva histórica tem o objetivo de propor reflexões críticas a respeito 

dos caminhos que constituíram a prática do sapateado em Belém tal como é realizada 

atualmente. Essa revisão guiada pela abordagem de Lewis (2016) e Nobre e Machado (2003) 

busca situar o(a) leitor(a) a respeito do sapateado como um fazer dotado de construção 

sociocultural, apontando o Pará enquanto um espaço produtor de saberes nesse percurso 

histórico.  

Na seção três proponho uma reflexão sobre o uso das nomenclaturas método, técnica, 

modalidade, linguagem e estilo, tendo em vista que essa escolha carrega de maneira acoplada 

uma compreensão sobre Dança e corpo. Assim, adoto o termo técnica com base na compreensão 

de Mauss (1974) e Aguiar (2008), estabelecendo relação com a noção de cognição corporificada 

evidenciada por Kastrup (2015a). 

Já na seção quatro, a concepção de sapateado utilizada é articulada ao contexto do 

problema de pesquisa, apresentando a interdisciplinaridade de Fazenda (2008a, 2012) e a 

complexidade de Morin (2003, 2011) como conceitos fundantes da busca pela resolução do 

problema de pesquisa. Analiso o sapateado como uma prática constituída pela relação 

interdisciplinar entre Dança e Música que suscita o desenvolvimento de habilidades importantes 

à docência em Dança.  

Na seção cinco o aprofundamento se dá em torno do jogo como estratégia metodológica 

que organiza a experiência formativa a partir dos estudos de Silva (2013) e Lima (2008) em 

articulação à ludicidade de Luckesi (2014). Há uma análise sobre como o jogo é visto ao longo 

da história e como isso influencia a elaboração de abordagens didáticas envolvendo esta 

atividade. Há também uma breve reflexão sobre como alguns documentos que normatizam a 
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Educação Básica compreendem o jogo e o inserem na Educação Formal, influenciando, assim, 

o modo como os jogos são organizados na experiência formativa. 

Na seção seis há a apresentação efetiva dos jogos da experiência formativa, a qual se 

alinha à metodologia estudo de caso (YIN, 2001), com base no contexto do curso de Dança da 

UFPA, tendo a possibilidade de expandir-se para outros âmbitos.  São descritas todas as etapas 

e diretrizes presentes na experiência formativa, explicitando as considerações necessárias para 

a apreciação dos jogos bem como as materialidades utilizadas.  

Na seção sete a experiência formativa é analisada a partir de três aspectos. O primeiro 

trata da escolha do título da proposta, fundamentada nos conceitos de experiência (LARROSA, 

2020) e formação (MACEDO, 2014a). Já o segundo discute sobre a provocação curricular que 

tende a emergir da experiência formativa com base nos conceitos de atos de currículo 

(MACEDO, 2017, 2014a) e currículo encarnado (MOLINA, 2015). O terceiro aspecto analisa 

a experiência formativa a partir dos já citados marcos legais da formação de professores(as), 

almejando evidenciar os diálogos possíveis entre essa estrutura educacional ampla, mais rígida, 

e as ações formativas presentes na proposta metodológica. 

Na seção oito, os propósitos da pesquisa são retomados para fins de conclusão, avaliando 

os resultados e limitações da investigação, assim como suas contribuições e possíveis 

desdobramentos. Como consequência da experiência formativa, considero as possibilidades de 

transformação e mudança sugeridas pela pesquisa ao contexto da Licenciatura em Dança da 

UFPA.  
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2.  SAPATEADO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Apesar de este trabalho não se pretender uma historiografia do sapateado, acredito ser 

importante contextualizar os movimentos de transformação da técnica, reconhecendo a 

consolidação de alguns padrões que, entretanto, seguem em evolução. No afunilamento dessa 

trajetória do sapateado, coloca-se em relevo aspectos de seu desenvolvimento em outros países, 

no Brasil e, especificamente, em Belém do Pará, com intuito de identificar como as 

características e influências desse percurso histórico estão presentes na contemporaneidade. 

Depois de destacar as relações entre padrões hegemônicos e a cultura global e a local, 

discutiremos como o sapateado é compreendido e praticado no Brasil e em Belém, 

influenciando não só o contexto artístico local como a formação acadêmica dos(as) 

professores(as) de Dança na cidade, assunto de interesse desta pesquisa.  

Nesse sentido, não posso deixar de ressaltar que, apesar da cultura transformar-se 

diariamente nos diversos lugares, a relação entre as questões socioculturais e a produção estética 

da Arte carrega heranças históricas presentes atualmente em diferentes estilos do sapateado no 

mundo, no Brasil e em Belém. A reflexão sobre a presença da tradição no fazer em sapateado 

envolve a relação entre o modo como a técnica foi concebida a partir de valores específicos e 

como ele é visto e compreendido atualmente pelos(as) artistas contemporâneos(as). Assim, ao 

ressaltar quais características desta tradição guiam nosso sapatear atual e por quê, é importante 

ponderar a maneira como se dão os movimentos de transformação das raízes -não homogêneas- 

deste fazer. 

 Desse modo, essa reflexão histórica tem um objetivo não só descritivo mas pretende 

facilitar a organização do quebra-cabeça que se constituiu o sapateado enquanto técnica e 

estética. Presumindo que esta consideração histórica resultará na reflexão sobre a formação de 

licenciados(as) em Dança, faz-se necessária a avaliação de fatos que delineiam o contexto em 

que se destacam estilos, repertórios e modos de ser, fazer e ensinar o sapateado. Compreendo, 

então, que “o conhecimento da história que não serve como interlocutor entre os repertórios e 

os cotidianos sociais pode ser inútil em um processo que se pretende crítico e transformador” 

(MARQUES e BRAZIL, 2014, p. 133). 

 

 

2.1          SAPATEADO PELO MUNDO: PISTAS DE UM PERCURSO 
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Pistas do que conhecemos hoje como sapateado americano foram encontradas na Irlanda 

(NOBRE e MACHADO, 2003), mas apresentam diversas influências inglesas e africanas, as 

quais se cruzaram em diferentes momentos da história. Ao longo dessa miscigenação, diversas 

questões étnico-raciais e de classe social marcaram as concepções de sapateado que perduram 

até hoje. Nesse sentido, é necessário refletir sobre como as relações de poder hegemônicas 

presentes na sociedade se inscrevem no sapateado como manifestação artístico-cultural. 

Por volta do século V, os irlandeses utilizavam vestimentas grossas e sapatos pesados 

para se proteger do frio. Aqueles habitantes desenvolveram um tipo de Dança em que o(a) 

dançarino(a) “criava intrincados movimentos com as pernas e os pés, não se preocupando com 

a parte superior do corpo. Essa dança, denominada irish jig, tornou-se uma dança folclórica 

irlandesa” (NOBRE e MACHADO, 2003, p. 19). 

Tempos depois, os mestres do irish jig fugiram para os Estados Unidos, por volta de 1840, 

em virtude da grande fome que assolava a Irlanda, causada por uma peste nas plantações de 

batata, principal fonte de alimento daquele povo (LEWIS, 2016). Deparando-se com a realidade 

local de trabalho pesado dos(as) operários(as) das grandes fábricas que marcaram os séculos 

XVIII e XIX, o irish jig logo se misturou à cultura americana.  

Pelo que compreendi, o movimento de aproximação entre as culturas americanas e 

irlandesas, especialmente representado pela prática do irish jig pelos(as) operários(as) norte-

americanos, é fruto das diferenças entre classes sociais da época. Os(as) donos(as) das fábricas, 

por exemplo, não possuíam qualquer interesse nesse fazer, pois não desejavam ser identificados 

com os trabalhadores. A relação de poder inscrita no vínculo entre empregador(a) e 

empregado(a) impulsiona os(a) operários(a) à prática do sapateado, já que aquela era a única 

alternativa de fuga do cansaço e servidão ao trabalho. Além disso, no campo simbólico, a dança 

passa a ser identificada como elemento de resistência cultural e afirmação de uma identidade 

comum para além da condição de precariedade. 

Nos Estados Unidos também haviam Danças relacionadas a vida cotidiana dos(as) norte-

americanos(as), com poucos saltos e elementos acrobáticos, como a stomp dance Cherokee, 

ligada à cerimônia do milho verde, que incorpora shuffles e stomps16 em estilo improvisado 

                                                           
16 Shuffles e Stomps são movimentos bastante característicos do sapateado americano até os dias de hoje. O 

primeiro caracteriza-se pela ação de arrastar o metatarso no chão duas vezes seguidas, uma para frente e outra para 

trás. Já o segundo acontece pela batida do pé inteiro (metatarso e calcanhar) no chão, sendo obrigatória a elevação 

do pé logo em seguida para que o movimento termine no ar. Vários(as) autores(as) propõem-se a detalhar 

metodologicamente a explicação desses passos, dentre eles destaco Lisa Lewis (2016); Nobre e Machado (2003) 

e Cíntia Martin (2004). 
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semelhante a um “siga o líder” (LEWIS, 2016). Paralelamente, a escravidão era fortemente 

incorporada ao sistema colonial norte-americano. As pessoas foram trazidas da África à força, 

expropriadas de suas línguas, religiões, de seus corpos. Nesse contexto a dança tornava-se uma 

dimensão de sobrevivência e de reinvenção de si para os(as) negros(as), principalmente nas 

fazendas do sul dos Estados Unidos.  

Essa dimensão de resistência, identidade e sobrevivência influencia a composição das 

culturas de motrizes africanas17, as quais, por sua vez, carregam aspectos fundamentais que  

justificam a atuação significativa, até os dias atuais, dos movimentos da diáspora no sapateado 

americano.  

O vínculo entre cantar-dançar-batucar (LIGIÈRO, 2011) como uma espécie de 

continuum, é um elemento crucial adotado nos rituais religiosos - como nos momentos de 

devoção aos deuses e ancestrais - e nos festejos não religiosos - como é o caso do samba 

brasileiro. A relação entre essas três instâncias propõe uma perspectiva cultural ao sapateado 

americano que não separa a produção de dança e música, compreendendo o fazer técnico como 

uma performance integrada. 

Nesse sentido, esse vínculo está atrelado a uma concepção não dualista de corpo, que 

ressalta a potência da performance cultural africana e dialoga com a compreensão de técnica 

adotada nesta pesquisa, que será discutida na seção três.  Assim, Ligièro nos lembra: 

o corpo é o centro de tudo. Ele se move em direções múltiplas, ondula o torso 

e se deixa impregnar pelo ritmo percussivo. A dança que subjuga o corpo 

nasce de dentro para fora e se espalha pelo espaço em sincronia com a música 

sincopada típica do continente africano (2011, p. 131). 

A ampla ritmicidade desenvolvida na África, dotada de inúmeras variações, chega aos 

Estados Unidos em virtude da escravização dessas pessoas. Nesse cenário que revela uma 

relação de poder claramente pautada em diferenças étnico-raciais, o desenvolvimento da 

habilidade rítmica, tal como a incorporação do irish jig à prática dos(as) operários(as) nas 

fábricas, trata de uma questão de sobrevivência, fato que incorporou a essa Dança um 

julgamento de inferioridade pelos(as) mais favorecidos economicamente. A ritmicidade 

corporal desenvolvida pelos(as) negros(as) na África, advinda das culturas de motrizes 

                                                           
17 Na utilização do termo buscamos “apontar para a existência não apenas de uma única ‘matriz africana’, mas, 

sobretudo, de ‘motrizes’ desenvolvidas por africanos e seus descendentes e simpatizantes [...], presentes também 

na diáspora, em celebrações festivas e ritualísticas no continente americano, independentemente dos limites 

territoriais e ou linguísticos dos seus habitantes. Essas motrizes, sim, apresentam características semelhantes não 

só em suas funções, como em seus elementos constituintes e, por serem historicamente trazidas do continente 

africano” [...] (LIGIÉRO, 2011, p. 112-113). 
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africanas, transformou-se em estratégia de luta contra o extermínio de seu povo. Essas pessoas 

utilizavam tambores e batidas dos pés como forma de afirmação, resistência e comunicação.  

Segundo Cynara Menezes (2015), após a rebelião conhecida como “Insurreição de 

Stono”, em alusão ao Rio Stono, que resultou na morte de cerca de 25 brancos por um grupo 

de escravos, foi decretado pelo governo da Carolina do Sul o ato escravo ou ato negro de 1740, 

que trazia uma série de proibições18, dentre elas, a utilização de instrumentos que pudessem 

facilitar a comunicação, principalmente os tambores. A proibição só foi abolida mais de um 

século depois, em 1866, fato que justifica a música afro-americana não utilizar o batuque em 

suas músicas, concentrando-se na prática de instrumentos considerados “de branco”, como 

trompete e guitarra, diferentemente da música de outros países que também tiveram mão-de-

obra escrava vinda da África, como o Brasil. 

Ademais, a contribuição dos(as) negros(as) para o sapateado americano que conhecemos 

hoje além vai do desenvolvimento rítmico, proporcionando a incorporação de outras 

características das culturas de motrizes africanas à técnica. Um exemplo dessa influência é a 

utilização, no sapateado, da ligeira flexão dos joelhos como posição de execução e de preparo 

para a execução dos movimentos. Essa posição caracterizava um estado “de alerta e a 

preparação para o ataque típico do dançarino africano” (LIGIÈRO, 2011, p. 134). 

Diante disso, é importante analisarmos a presença das questões de classe social e étnico-

raciais nos movimentos que construíram o que conhecemos hoje como sapateado americano 

por dois motivos. Em primeiro lugar, o intuito deve ser de reflexão sobre como essas relações 

de poder que se estabeleceram nos séculos XVIII e XIX se apresentam atualmente. O 

conhecimento histórico-social deve ser o ponto de partida para buscarmos reparações às 

atrocidades cometidas no passado, principalmente no que diz respeito à prática do racismo e de 

preconceitos de classe.  

Nesse sentido, essas questões podem e devem ser abordadas nos processos de ensino e 

aprendizagem em Dança ao valorizarmos a contribuição das culturas de motrizes africanas para 

a área de conhecimento. A proposição de expressivas variedades de articulação entre som e 

movimento é um exemplo de contribuição importante. Assim, o desenvolvimento de atitudes 

que abordem essas reflexões e contribuam para a diminuição das desigualdades, principalmente 

                                                           
18 “Os escravos foram proibidos de plantar seus próprios alimentos, de aprender a ler e escrever, de se reunir em 

grupos, de usar boas roupas, de matar qualquer pessoa “mais branca” que eles e especialmente de incitar a rebelião” 

(MENEZES, 2015). Não paginado. 
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em um contexto de formação de professores(as), é não só imprescindível, como também é um 

dever previsto na legislação19. 

Conforme mencionado anteriormente, a compreensão da sociedade industrial sobre o 

sapateado como uma Dança inferior em virtude de ser praticada por classes sociais de pouco 

poder aquisitivo, pode ser comparada, por exemplo, com a imagem do funk construída 

atualmente pelas elites, que entendem essa Dança periférica, originada da cultura de motrizes 

africanas, como uma prática de pouco valor. Nesse caso, o conhecimento dos rumos da história, 

encaminhados pelas relações de poder, deve servir para analisarmos como a hegemonia cultural 

se apresenta atualmente - a exemplo da questão do funk – e, assim, buscar meios para que as 

posturas de preconceito sejam culturalmente combatidas.  

Em segundo lugar, porém não menos importante, a análise das relações de poder que 

tecem a construção do sapateado deve servir para a valoração da identidade cultural dos povos 

que contribuíram para a construção de uma Dança que se fez pela miscigenação. É preciso dizer 

que a ritmicidade vem dos(as) negros(as) e que os(as) operários(as) praticavam intensamente 

aquela Dança dos pés com o objetivo de escancarar a todos, principalmente aos que não são 

descendentes nem de pessoas negras e nem de classes sociais de baixo poder aquisitivo, a 

potência e a importância dessas culturas à concepção atual do sapateado.  

Não obstante, o entrelaçamento das questões étnico-raciais e de classe social também 

ocorriam para além das fronteiras dos Estados Unidos. Na Inglaterra, os(as) trabalhadores(as) 

castigados pelo duro ofício desenvolvido durante a revolução industrial, criam sapatos 

denominados clogs com os quais dançavam nas poucas horas de lazer, uma Dança com enfoque 

nos pés, denominada Lancashire clog, que pouco a pouco foi ganhando um caráter competitivo 

(NOBRE e MACHADO, 2003). 

 Embora o contexto industrial da Inglaterra apresentasse algumas similaridades ao 

contexto dos Estados Unidos é importante destacarmos como cada grupo, ainda que com 

vulnerabilidades parecidas, como é o caso da questão de classe social presente em ambos países, 

relaciona-se com as dificuldades apresentadas. Assim como nos Estados Unidos, as classes 

operárias da Inglaterra também eram oprimidas.  

                                                           
19 A exemplo, cito a lei 11.645/2008 que institui o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo 

oficial dos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Ensino Médio, públicos e privados da Educação Básica. No 

contexto da formação de professores, cito o décimo quarto princípio norteador da organização curricular dos cursos 

destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, que institui a “adoção de uma perspectiva 

intercultural de valorização da história, da cultura e das artes nacionais, bem como das contribuições das etnias 

que constituem a nacionalidade brasileira” (BRASIL, 2019, p. 5). 
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Contudo, não há como deixar de considerar que, na comparação entre os dois países, o 

primeiro é a colônia, e o segundo o colonizador, explicitando as relações indissociáveis entre 

colonialismo, capitalismo e escravidão na história dos Estados Unidos, assim como na do 

Brasil. A criação do sapato clogs, por exemplo, é uma invenção inglesa que posteriormente se 

entrelaça ao universo estadunidense, embora existam diferenças dentro de uma mesma situação 

de vulnerabilidade.   

 As práticas, gostos, costumes dos(as) operários(as) dos Estados Unidos não eram 

necessariamente os mesmos dos(as) operários(as) ingleses. O conceito de operário não constitui 

homogeneidade, embora existam similaridades em diversos grupos de trabalhadores(as).   

Assim, a ausência de homogeneidade entre os(as) operários(as) apesar das semelhanças 

também vale para os(as) negros(as). As respostas criativas desse povo às problemáticas 

enfrentadas foram modificando-se de acordo com as especificidades de cada grupo, lugar e 

momento. A estratégia de adaptação da ritmicidade africana ao contexto dos cativeiros não foi 

a única adotada. A prática do sapateado, após a libertação dos(as) negros(as), também se 

reinventa e constitui estratégia de conservação e transformação cultural. 

Em 1812 a guerra anglo-americana traz um sentimento de orgulho e identidade aos(às) 

norte-americanos(as) que queriam ver sua cultura representada em forma de entretenimento 

(LEWIS, 2016). Assim, surgem os shows dos menestréis como um modo popular de diversão 

marcado por artistas brancos(as) com o rosto pintado de preto na tentativa de retratar o 

estereótipo afro-americano. Desenvolvida a partir da caricatura do homem negro, os menestréis 

tiveram sucesso internacional.  

Ainda que o entretenimento popular branco se apropriasse da cultura afro-americana para 

criar estereótipos, os(as) produtores(as) das culturas de motrizes africanas não deixaram que 

sua influência na construção rítmica daquela Dança fosse esquecida, apresentando, cada vez 

mais, suas potentes habilidades no desenvolvimento da técnica. Um reflexo disso é a presença 

de William Henry Lane -mais conhecido como mestre Juba- nos menestréis, ainda que dotada 

de muito preconceito e inferiorização. Por volta de 1840, com os(as) negros(as) recém-

libertados, William Henry Lane foi o único negro a ser aceito em uma companhia de menestréis, 

sendo um grande dançarino de seu tempo (NOBRE e MACHADO, 2003). 
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Figura 1 – William Henry Lane 

 

Fonte: Mestre Juba, o inventor do sapateado (https://masterjuba.com/). 

 

A popularidade dos menestréis cedeu lugar ao vaudeville quando nos Estados Unidos 

sentiu-se a necessidade de um novo tipo de diversão:  

O entretenimento era dividido por classes e a maioria das opções não era 

adequada para mulheres e crianças. Era necessário ter um novo modo de 

diversão para atender uma audiência maior, ao mesmo tempo que se 

conservasse uma atmosfera digna e saudável para as famílias (LEWIS, 2016, 

p. 97-98). 

Também acompanhado pelo surgimento do rádio, o vaudeville impulsionou a criação dos 

sapatos20 utilizados até hoje no sapateado com a adição das chapinhas de metal na sola a fim de 

ampliar o efeito sonoro. Foi uma época bastante promissora para o sapateado já que também 

surgiram novas combinações, passos e estilos não experimentados anteriormente. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 O sapato é feito de madeira dotado de uma chapinha de metal no metatarso e outra no calcanhar, podendo ter a 

sola dura -mais fixação aos pés- ou mole -mais maleabilidade aos pés. 
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Figura 2 – As artistas norte-americanas de vaudeville Rosy Dolly (1892-1970) e Jenny Dolly 

(1892-1941) conhecidas profissionalmente como as Dolly Sisters 

 

Fonte: Lewis (2016, p. 98). 

 

Contudo, o vaudeville dos(as) brancos(as) e dos(as) negros(as) não se misturou, seguindo 

caminhos diferentes. Sherman Dudley, comediante negro, criou a Theater Owners Booking 

Association (TOBA) oferecendo mercado ao entretenimento negro. Sendo obrigados(as) a se 

superarem, a maioria dos(as) artistas negros(as) reconhecidos entre plateias brancas vieram do 

TOBA (NOBRE e MACHADO, 2003).  

Nesse caso, conforme as relações de poder pautadas em questões étnico-raciais se 

reinventavam com intuito de exclusão e inferiorização dos(as) negros(as), esse povo também 

reinventava suas formas de sobrevivência e influência ao contexto sociocultural. A criação do 

TOBA é uma inegável atitude de resistência negra contra o preconceito racial, mostrando-se 

cada vez mais persistente em ações contra o apagamento de sua cultura.  

Assim, o vaudeville branco declinava e o TOBA alcançava seu auge, “juntando estilos do 

vaudeville branco com os diferentes ritmos e improvisações dos criativos artistas negros” 

(NOBRE e MACHADO, 2003, p. 22). Dentre os(as) maiores artistas da época destaco Bill 

Robinson, conhecido como Mr. Bojangles, sendo sua data de nascimento, 25 de maio, 

considerada o Dia Internacional do Sapateado. Bojangles fez sucesso nos menestréis e no 
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vaudeville, sendo o primeiro dançarino negro a estrelar seu próprio espetáculo, além de fazer 

sucesso também no cinema.  

 

Figura 3 – Bill Bojangles 

 

Fonte: Filmow: a sua rede social de filmes e séries (https://filmow.com/bill-bojangles-

robinson-a160299/). 

 

O sucesso do cinema foi gradualmente enfraquecendo o vaudeville, já que as pessoas 

deixaram de apreciar apresentações ao vivo em favorecimento da novidade emergente. O 

cinema sonoro surge em 1927 e dá início a uma relação de sucesso entre o som e a Dança nesse 

novo tipo de entretenimento. Contudo, os números de vaudeville invadiam as telas, a exemplo 

de O cantor de jazz lançado em 1927 pela Warner Brothers e Melodia da Broadway lançado 

em 1929 pela Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).  

Vale destacar que o surgimento do cinema contribui, por meio da imagem, para a 

construção identitária do sapateado a partir da elitização e embranquecimento da técnica. 

Embora seja nítida a grande influência da cultura negra e das práticas de classes sociais não-

dominantes na construção dessa Dança, principalmente nos rumos traçados pelos shows dos 

menestréis e do vaudeville, a relação do sapateado com o jazz e com musicais cinematográficos 

acentua o vínculo da técnica a alguns ideais, como o de beleza, pautados na cultura branca das 

classes dominantes.    
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 O jazz enquanto técnica de Dança surge em 1950 nos palcos da Broadway e modifica os 

musicais. Desde então, surge uma intensa e longa relação entre o jazz e o sapateado, embora 

não haja atualmente uma obrigatoriedade sobre qual gênero musical sapatear tampouco se deve 

haver música mecânica como acompanhamento de tal prática. 

Com o surgimento da televisão o público do cinema diminuiu, mas foi nesta mesma época 

que surgiram grandes clássicos como Cantando na chuva (1952) e Mary Poppins (1964) 

(NOBRE e MACHADO, 2003). Já nas décadas de 1980 e 1990 a Disney volta a tomar conta 

dos musicais com o lançamento de A bela e a fera (1991), Aladdin (1992) e O rei leão (1994) 

(LEWIS, 2016). 

Vale ressaltar que muitos(as) artistas se fizeram importantes e reconhecidos(as) até hoje 

por seu trabalho com sapateado dentre eles estão Fred Astaire, Gene Kelly, George Murphy, 

Dan Dailey, Donald O’Connor, Ruby Keeler, Eleanor Powell, Ann Miller, Shirley Temple, 

Vera-Ellen, Ginger Rogers e The Nicolas Brothers – irmãos negros de grande sucesso, sendo 

os “primeiros contratados para o programa de rádio The horn and hardartkiddie hour” (LEWIS, 

2016, p. 100). 

 

Figura 4 – The Nicola Brothers com Harold e Fayard, apresentando-se sobre dois pedestais 

 

Fonte: Lewis (2016, p. 101). 

 

Ao longo do tempo, esses(as) e outros(as) artistas – com ênfase na ampliação do sucesso 

e destaque negro -  foram experimentando diferentes estilos dentro do próprio sapateado, 

modificando-os a partir de saltos, acrobacias, agilidade e diferentes maneiras de toque do sapato 
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ao chão, dentre eles destaco o Hoofing (praticado por Savion Glover, enfatizando stomps e 

stamps21 com percussão rítmica), o Jazz tap (valoriza precisão, leveza e velocidade) e o Rhythm 

tap (estilo incorporado por John W. Bubbles, acentuando heel drops e movimentos na parte 

inferior do corpo ao invés de destacar toe taps22). 

No que tange à prática contemporânea do sapateado, destaco o sapateado irlandês que é 

centrado na agilidade e precisão técnica dos pés a partir de uma postura corporal que valoriza 

a verticalidade. O espetáculo Lord of the Dance23 é um dos que mais marca reconhecidamente 

o cenário atual. O sapateado flamenco também possui ampla visualidade atualmente, sendo 

originário da dança espanhola surgida a partir do contato da cultura árabe com a oriental. Sua 

dança valoriza bastante o movimento dos braços e possui uma ornação específica de figurino, 

acessórios e sapato. O sapato da dança flamenca difere em seu modelo do utilizado no sapateado 

americano, embora ambos sejam feitos de madeira e apresentem chapinhas de metal. 

No que tange ao sapateado americano na atualidade, destaco a companhia Syncopated 

Ladies24 formada exclusivamente por mulheres. O grupo enfatiza bastante a agilidade técnica 

administrando-a com movimentos de tronco e braços. No sapateado americano não há uma 

tradição específica quando ao tipo de vestimenta e nem quanto ao gênero musical a se sapatear, 

apesar da grande relação estabelecida com o jazz musical.  

 

 

2.2 SAPATEADO NO BRASIL 

 

Afunilando regionalmente nosso histórico de sapateado, me deterei à descrição da técnica 

no cenário brasileiro. Trata-se de um mapeamento inicial de escolas, companhias e artistas 

profissionais de sapateado em atuação nas últimas quatro décadas, tendo em vista os momentos 

em que ocorrem algumas manifestações significativas para o desenvolvimento do sapateado no 

                                                           
21 Podemos considerar o Stomp e o Stamp como movimentos “irmãos”. Ambos tocam o chão com o pé inteiro, 

porém o primeiro finaliza elevando o pé e o segundo, com o pé no chão. 
22 O heel drop é a batida do calcanhar no chão levantando somente o calcanhar, mantendo o metatarso em contato 

com o chão. Já o toe tap também chamado apenas de tap é a batida do metatarso ao chão sem contato do calcanhar 

com o solo. É importante lembrar que os nomes dos movimentos podem apresentar certa variância se analisarmos 

diferentes autores(as). 
23 O Espetáculo irlandês criado por Michael Flatley teve sua estreia em 2 de julho de 1996, apresentando grande 

sucesso. O Lord of the Dance já percorreu o mundo em turnês mundiais performadas por diferentes companhias. 
24 Original de Los Angeles, Califórnia, o grupo já atingiu mais de 50 milhões de visualizações de suas obras, e já 

fez trabalhos no show de talentos americano So You Think You Can Dance e com estrelas como Beyonce. Para 

mais informações acesse www.syncopatedladies.com.  
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país. Assim, ressalto alguns movimentos históricos que resultam na transformação e 

propagação da técnica, destacando quais e como ocorreram algumas ações que influenciaram a 

elaboração do que entendemos hoje por sapateado praticado no Brasil, a partir das pessoas 

colaboradoras dessas ações e de onde atuam. 

De acordo com as informações obtidas na pesquisa, a maior concentração da produção 

artística do sapateado encontra-se no eixo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. As desigualdades 

geopolíticas de caráter histórico se traduzem no número bem mais expressivo de escolas, 

companhias e festivais de sapateado presentes nesse eixo se compararmos essas às outras 

regiões do País. Contudo, alguns outros Estados como Minas Gerais, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e Bahia também vêm aumentando exponencialmente a prática artística da 

técnica. 

Assim, no Rio de Janeiro, destaco a Orquestra Brasileira de Sapateado (OBS)25 

anteriormente chamada de “Cia Da No Pé”. Fundada em 1980 pelas coreógrafas Stella Antunes 

e Amália Machado e pelo maestro Tim Rescala. Já em São Paulo, Marchina dirige a Marchina 

Traditional Tap26, sendo a primeira a fundar uma companhia de sapateado americano no Brasil, 

a Brasil Tap Dance, ativa de 1978 a 1990.  

Ainda em São Paulo há o Grupo de Sapateado Americano TAPZ, dirigido por Dudu 

Martins; a Companhia Cênica de Sapateado fundada em 2004 e dirigida por Flá Scalzo; além 

da Cia Kika Sampaio de Sapateado, antes chamada de KatadoSporaí, dirigida por sua fundadora 

de mesmo nome, iniciada em 2011. 

Fora do Eixo Rio-São Paulo, temos a Cia Claquê, fundada em 2006 e dirigida por Glenda 

Duarte em Porto Alegre; a Cia Trupe Toe criada em 2013 na cidade de Florianópolis sob direção 

de Marina Coura e a cearense Cia Vatá de Valéria Pinheiro, fundada no ano 2000.  

Além destas, o grupo Tap New Generation completa o time que representa, nessa 

pesquisa, grupos e companhias de sapateado do Brasil, sendo baseado no desenvolvimento 

coletivo e interestadual do sapateado com a presença de bailarinos do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Minas Gerais, Santa Catarina e Estados unidos. Foi fundado em 2005 sob direção e concepção 

de Luciana Petsold, Panmela Tadeu e Geraldinho Junior. 

De maneira inicial acredito ser importante destacar os grupos que fizeram e ainda fazem 

parte do cenário brasileiro de sapateado, contudo, elucido também alguns nomes de métodos, 

                                                           
25 Para mais informações acesse www.obs-sapateado.com.br. 
26 Para mais informações acesse www.marchina.com.br. 
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escolas, pessoas e festivais importantes para este contexto, os quais não se relacionam, 

obrigatoriamente, a companhias de Dança. 

No que tange ao desenvolvimento de métodos e caminhos específicos de estudo do 

sapateado, Marchina criou seu próprio método de ensino, o Método Marchina, que trata sobre 

processos pedagógicos de cada nível dos seis graus do método (além do Elementary ou Baby 

Tap)27. Já Kika Sampaio é 

representante do método de ensino de sapateado denominado Kahnotation. 

Criado por Stanley Kahn, o método é um sistema de anotação por meio de 

símbolos que possibilita a escrita dos passos da técnica do sapateado, 

favorecendo, assim, o ensino e, principalmente, o registro de rotinas (pequenas 

sequências coreográficas) e coreografias (OLIVEIRA, 2016a, p. 29). 

 Kátia Barão, por sua vez, criou o método Taps para ensino e treinamento de 

professores(as) de sapateado. Já para crianças e jovens há  

[...] a metodologia de ensino do sapateado por meio da ludicidade, apresentada 

na Cartilha do Tap, de Susan Baskerville, na qual a nomenclatura dos passos 

é associada a personagens, facilitando o ensino-aprendizagem da técnica 

(OLIVEIRA, 2016b, p. 72). 

Dentre as escolas destaco Tereza Petsold com mais de 35 anos no cenário paulista de 

sapateado; o Promenade Estúdio Dança, em São Paulo, que tem Kátia Barão como professora 

em seu corpo docente; o Kika Tap Center, também em São Paulo, escola pioneira no Brasil 

especializada em sapateado americano e diriga por Kika Sampaio; a escola Dansoul de 

Samantha Varela, importante professora em São José dos Campos,  além da Casa do Sapateado 

dirigida por Rachel Cavalcanti em Salvador, Bahia, marcando o cenário da região. 

Sobre os(as) artistas importantes para a constituição do cenário brasileiro de sapateado, 

elucido o trabalho do professor e sapateador Steven Harper que morou no Brasil de 1991 a 

2019, lecionando e dançando em mais de 20 estados brasileiros, além de ministrar mais de 200 

workshops em 11 países da América Latina, América do Norte, Europa e Oriente Médio. Steven 

também lançou em 2015 o livro Profissão bailarino: Raio X de uma paixão, que trata das 

carências e desafios dessa profissão no Brasil28.  

Cito também a bailarina, pesquisadora e gestora cultural Bia Mattar, responsável pela 

implementação do sapateado na cidade de Florianópolis, inaugurando a primeira escola, a 

Garagem da Dança, especialista na técnica nessa cidade. Além disso, Bia é formada em Gestão 

                                                           
27 Disponível em: http://marchina.com.br/metodo_marchina-2/. Acesso em 24 de janeiro de 2021. 
28 Disponível em: <http://stevenharper.com.br/pt/inicio/>. Acesso em 24 de janeiro de 2021. 
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Pública e atuou na Fundação Cultural de Balneário Camboriú de 2017 a 2020, sendo presidente 

da fundação a partir de 2019 até o começo de 2020, atuando ativamente no estudo da relação 

entre a Dança e as políticas culturais. Bia Mattar também nos oferece uma importante 

contribuição à história do sapateado lançando, em 2020, o livro História do sapateado no Brasil 

(MATTAR, 2020), o qual trata, em dois volumes, sobre as pessoas que fizeram o movimento 

de sapateado acontecer no país.  

Quanto aos festivais, aponto o Floripa Tap (Santa Catarina); o festival Tap in Rio (Rio de 

Janeiro); Brasil International Tap Festival (São Paulo); Sonoros (Rio de Janeiro); Copasetic 

(Rio de Janeiro); Sampatapz (São Paulo); Salvador Tap Dance (Salvador). 

É importante ressaltar que o objetivo desta descrição não é citar todos os cenários no qual 

o sapateado americano se instaura no Brasil, mas sim mostrar um pequeno recorte de como se 

desenha a prática da técnica no país, evidenciando as nítidas desigualdades geopolíticas. Em se 

tratando dos grupos e companhias, todos fundam seu fazer no sapateado americano, contudo, é 

importante lembrar, como já elucidado anteriormente, que embora o sapateado americano 

possua uma forte ligação histórica com o jazz, além de uma codificação específica de 

movimentos, os passos, ele não possui uma direção temática obrigatória a ser seguida. 

Neste sentido, a escolha de temáticas a critério dos sapateadores, nem sempre configura 

uma realidade, haja vista que assim como há uma perspectiva geopolítica desigual, também há 

perspectivas estéticas hegemônicas. A cultura de musicais fortemente arraigada na linguagem 

cinematográfica norte-americana traz concepções de branquitude e elitização, as quais 

fundamentam a prática do sapateado americano no Brasil, especialmente no contexto 

competitivo dos festivais e do mercado de escolas de Dança do país. Então, o eixo que 

predomina no desenvolvimento da técnica também sustenta sua visualidade espetacular. 

 Essa estética hegemônica também foi responsável pela formação de muitos(as) 

professores(as) que se deslocavam para o eixo Rio-São Paulo ou para países do exterior em 

busca de cursos de qualificação que, geralmente, eram alicerçados na linguagem 

cinematográfica, provocando uma expansão dessa concepção de sapateado às diferentes regiões 

brasileiras. No entanto, ainda que o Brasil colabore com a ampliação desse caminho 

hollywoodiano da técnica, também existem iniciativas apontadas em sentido oposto a esse 

movimento, que buscam um “modo brasileiro” de se sapatear, configurando práticas mais 

próximas à cultura brasileira.  
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 E, neste quesito, acredito que o sapateado do Brasil se diferencia do feito em outros 

países, especialmente nos Estados Unidos. O sapateado americano brasileiro também se 

fundamenta na padronização técnica americana, todavia, há aqui uma permissibilidade 

significativa para sapatear temas e assuntos que se aproximam do nosso contexto, ainda que o 

sapateado brasileiro não constitua um conjunto de práticas homogêneas. 

Embora estejamos falando de um sapateado feito em território nacional, é preciso levar 

em consideração as dimensões continentais do país e as inúmeras diferenças culturais que 

constroem modos de fazer o sapateado no Brasil. A exemplo de uma iniciativa que entrelaça 

aspectos da cultura brasileira com o fazer técnico americano, destaco a Cia Vatá de Valéria 

Pinheiro, na qual a diretora denomina a linguagem fundamental do grupo como “sapateado 

brasileiro”: 

O objeto de trabalho da Cia. Vatá tem sido a busca por um corpo amalgamado 

de música, dança, teatro, circo e folia. As matrizes dos corpos provindos das 

danças e manifestações tradicionais brasileiras são o universo de pesquisa para 

a conquista dessa hibridez. [...] A linguagem mestra da Cia. Vatá é o que 

chamamos carinhosamente de “sapateado brasileiro” e, a partir dessa técnica, 

expandimos o comportamento desse corpo acoplando outras linguagens. 

Somos brincantes! (Disponível em 

<teatrodasmarias.com/apresentaccedilatildeo.html>. Acesso em 4 de abril de 

2020).  

Outro exemplo de como isso se dá no Brasil é no Festival Tap in Rio, onde inúmeros(as) 

professores(as), muitos vindos de fora do país (brasileiros(as) e não-brasileiros(as) baseiam 

seus repertórios de aula em músicas e ritmos produzidos no Brasil, apesar de executarem 

tecnicamente a tradição norte-americana.  

Percebam que não se trata de taxar a cultura americana de sapateado como tradicional e 

a nossa, brasileira, como sofisticada, inovadora e mais interessante, mas sim de destacar o fato 

de que o surgimento da cultura de musicais está enraizado historicamente nos Estados Unidos 

e chega ao Brasil sob perspectiva hegemônica. Nesse contexto, faz-se necessário compreender 

como essa perspectiva se instala em nosso país e quais as potencialidades brasileiras, a partir 

de suas diferentes regiões, podem e devem contribuir para a criação de outro modo de sapatear. 

Nessa perspectiva regional, sinto cada vez mais forte uma potência que se dá de região 

para região do país, proporcionando uma brasilidade sapateadora que difere dos Estados 

Unidos, mas sem homogeneizar-se no Brasil, já que cada região do país também contribui com 

a técnica a partir de suas características locais.  
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Então, a brasilidade citada como potência da cultura brasileira à prática do sapateado 

americano trata da evidenciação de uma cultura que emerge do povo a partir das contribuições 

das tradições afro-diaspóricas, ameríndias e também dos imigrantes europeus, em 

contraposição à suposta e homogênea identidade nacional brasileira.  

Sabendo que se buscou forjar institucionalmente essa “identidade nacional” no Brasil em 

muitos momentos da nossa história, criando estereótipos bastante problemáticos do que é ser 

brasileiro(a), faz-se necessário que reconheçamos os elementos inseridos nesse movimento e 

que se mantêm nas práticas artísticas até hoje – tais como questões étnico-raciais, de classe 

social e geopolíticas - para que possamos investigar outros modos de relação pelo sapateado, 

compreendendo a brasilidade como uma busca pelo reconhecimento de suas distintas versões. 

Então, o sapateado feito em Belém, por exemplo, não é o mesmo feito no Rio de Janeiro. 

Há uma ritmicidade corporal que difere entre as cidades; uma cultura diferente de abordagem 

da técnica; um contexto artístico distinto; enfim, muitas são as singularidades que nos 

aproximam e nos distinguem, e vamos nos aprofundar cada vez mais nelas. 

 

 

2.3          SAPATEADO EM BELÉM-PA 

 

Detalhando um pouco mais esse mapeamento no cenário específico de Belém, a prática 

do sapateado é marcada pela presença de alguns grupos específicos da técnica e por um mercado 

de escolas de Dança que oferecem aulas dividindo-as em diferentes níveis. A Companhia 

Moderno de Dança (CMD), praticante da dança contemporânea, fundada em 2002, teve uma de 

suas vertentes artísticas fundamentadas no sapateado americano, fundando a Companhia 

Moderno de Sapateado, mais conhecida como Cia do Tap, permanecendo ativa de 2004 a 2013 

e depois em 2019. No período de suspensão do grupo, de 2013 a 2019, a prática artística da 

CMD restringiu-se à linguagem da dança contemporânea, continuando a prática de sapateado 

voltada às aulas das turmas coordenadas pela Companhia.  

Ao longo dos anos a Cia do Tap teve como professores Natália da Costa, Tayana Mesquita 

e Christian Perrotta, sendo este último um dos formadores dos outros professores(as) de 

sapateado do Núcleo CMD, como a Professora Suzana Luz. Algumas das coreografias 
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desenvolvidas pela Companhia foram: Soud Box – primeira coreografia do grupo; Pé quente; e 

Did ya – última coreografia antes do período de suspensão. 

 

Figura 5 – Coreografia “Did ya” 

 

Fonte: Arquivo particular da Companhia Moderno de Dança. 

 

O grupo apresentou-se em diversos festivais locais e nacionais, sendo significativo para 

o desenvolvimento do cenário paraense de sapateado. A exemplo, cito o festival Passos de Arte, 

ocorrido em 2007, na cidade de Fortaleza, no Ceará, no qual a Companhia apresentou a 

coreografia Marujando ao Pé do Ouvido, em uma referência à Marujada, Dança típica da cidade 

de Bragança, no Pará.  
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Figura 6 – Coreografia “Marujando ao Pé do Ouvido”, Passos de Arte, 2007 

 

Fonte: Arquivo particular da Companhia Moderno de Dança 

 

Após a suspensão das atividades da Cia do Tap em seu Espaço29, a Companhia seguiu 

oferecendo aulas da técnica na chamada Turma de Sapateado Intermediário do Espaço 

Companhia Moderno de Dança (ECMD), sob direção da professora e sapateadora Suzana Luz30, 

bailarina que integrara o elenco da Cia do Tap. Posteriormente à extinção do referido Espaço, 

a Turma vem se aprimorando e adota, atualmente, o nome Grupo Paraense de Sapateado (GPS), 

participando ativamente do cenário artístico da cidade.  

 

 

 

 

 

                                                           
29 O Espaço Companhia Moderno de Dança (ECMD) surgiu em 2016 quando a Companhia inaugurou sua nova 

sede de trabalho, transferindo para o novo espaço todas as turmas, atividades e eventos artísticos que antes faziam 

parte do Clube Escolar, mantendo-se ativa até 2019. A partir de 2020 a Companhia deixa o ECMD e suas turmas 

de Dança, restringindo-se apenas à atividade artística da Companhia e do Grupo de Dança Moderno em Cena que 

atua como um grupo de formação para a equipe principal. 
30 Suzana Luz é Mestre em Artes pela UFPA (2017) e Licenciada em Dança (2012) pela mesma instituição. É 

especialista em Docência do Ensino da Dança (2020). Suzana é bailarina desde os cinco anos e sapateadora desde 

os dezessete. Foi uma das professoras mais ativas do Núcleo da Companhia Moderno de Dança sendo uma das 

principais responsáveis, junto a Christian Perrotta, por desenvolver as turmas de sapateado de tal Núcleo. Suzana 

também atuou em grande parte da formação dos professores(as) que integraram o corpo docente deste contexto, 

como Larissa Chaves, Lucas Costa e Paola Pinheiro. 
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Figura 7 – Grupo Paraense de Sapateado (GPS) 

 

Fonte: Arquivo particular do Grupo Paraense de Sapateado. 

 

Em Belém não há outros grupos específicos de sapateado, restringindo o cenário da 

técnica às escolas de Dança da cidade que oferecem aulas de sapateado. São algumas delas: 

Centro de Dança Ana Unger, fundado em 1998; Escola de Dança Clara Pinto, com mais de 30 

anos de existência na cidade; Estúdio de Danças por Lucinha Azeredo (2012); Ballare Escola 

de Dança (2001); Studio de Dança Paula Lisboa, com mais de 14 anos de fundação, e as 

academias Companhia Belém, antes chamada Companhia Atlética, e a academia Bodytech. 

Além dos espaços citados, há na Universidade Federal do Pará (UFPA) o Projeto de 

Extensão Oficina de Sapateado que estuda o sapateado americano sob o viés acadêmico. 

Existente como Curso de Extensão31 desde 2009, o Projeto é coordenado pelas Profª. Drª. Maria 

Ana Azevedo de Oliveira e Profª Drª. Erika Gomes Teixeira e conta com a participação 

principalmente de estudantes do Curso de Licenciatura em Dança, sendo também aberto a 

pessoas do Curso Técnico da Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA) e comunidade 

ao longo de seus dois encontros semanais.  

Apesar de existir em seu formato atual apenas há dez anos, a relação do sapateado 

americano e a ETDUFPA é antiga, iniciando-se em 1999, quando da existência de oficinas da 

técnica ministradas pela Prof.ª Drª Maria Ana Azevedo de Oliveira (TEIXEIRA e OLIVEIRA, 

2016). 

                                                           
31 Segundo a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 

providências, é assegurado, no mínimo, “10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a 

graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 

grande pertinência social” (BRASIL, 2014). 
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Existem também na cidade alguns festivais que lidam exclusivamente com o fazer do 

sapateado americano, dentre eles o Sapateia Belém surgido em 2018 sob idealização e 

coordenação da professora e sapateadora Larissa Boulhosa.  A noite de sapateado, ocorrida de 

2001 a 2007 e depois em 2013 e 2014, também é um festival específico de apresentação do 

sapateado, surgido em uma escola particular de ensino regular da cidade, o Colégio Marista 

Nossa Senhora de Nazaré32, implantado pela professora e sapateadora Drª. Erika Gomes, 

atualmente coordenadora do Projeto de Extensão Oficina de Sapateado.  

Além desses eventos que têm seu foco voltado ao desenvolvimento da técnica, existem 

outros que se fundamentam em mostras e competições de diversos estilos de Dança, incluindo 

o sapateado. Dentre eles, destaco o Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA), 

organizado pela professora Clara Pinto, e o Encontro Internacional de Dança do Pará (EIDAP), 

organizado pela professora Ana Unger, os quais foram responsáveis por trazer a Belém 

alguns(mas) dos importantes sapateadores(as) do cenário nacional, como Steven Harper, que 

esteve presente na cidade através de ambos eventos; e Kika Sampaio e Bia Mattar, ambas 

presentes na cidade por meio do EIDAP.  

Nesse sentido, a vinda a Belém desses(as) e de outros(as) professores(as) atuantes no 

cenário nacional do sapateado foi bastante significativa, dado que esses(as) artistas 

contribuíram para a ampliação da comunidade sapateadora da cidade e influenciaram os(as) 

professores(as) da região no que tange à organização de aulas e à produção coreográfica. Além 

dos respectivos festivais citados, que incluem o sapateado como uma das técnicas abordadas, 

aponto também para a relevância do Belém Dance, do Dança Pará e do In Dance, enquanto 

festivais expressivos da cidade.  

Então, temos um cenário de sapateado formado por iniciativas e pessoas que buscam 

desenvolver essa prática em paralelo ao trabalho de escolas e festivais de Dança que 

impulsionam a técnica, além do Projeto de Extensão com caráter universitário. Nesse contexto, 

conforme me aprofundo no estudo do sapateado, amplio cada vez mais a nitidez com que 

consigo perceber a diferença entre o sapateado feito em Belém e o feito em outras regiões do 

Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo.  

                                                           
32 Em 15 de janeiro de 1914 os irmãos Louis Auxent; Ludovico; Augusto; Paulo Dominique fundaram o Instituto 

Nossa Senhora de Nazaré, localizado na travessa 14 de Março. Atualmente a escola é sediada na Av. Nazaré, 

prédio inaugurado em 1930 que em 1943 passa a chamar-se Colégio Nossa Senhora de Nazaré (MARISTA, 2021). 

A escola recebe alunos(as) do maternal ao terceiro ano do Ensino Médio, sendo um dos colégios mais tradicionais 

da cidade de Belém. 
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Percebam que não trato de diferenças que comprometam artisticamente a prática do 

sapateado em nenhuma das regiões, no sentido de tentar invalidar algum fazer ou propor juízos 

de valor sobre determinado modo de desenvolvimento técnico. O objetivo é apontar as 

especificidades, as subjetividades de cada lugar marcadas por culturas, experiências e 

referências próprias que, por sua vez, fundamentam a prática do sapateado, diferenciando 

nitidamente o modo como a técnica é concebida e vivenciada nas diferentes regiões.  

No eixo Rio-São Paulo há uma estética hegemônica bem mais explícita que em Belém. 

Isto é, a cultura de musicais nessa região é mais dominante, principalmente em virtude das 

desigualdades geopolíticas que contribuíram para o modo como se deu a expansão do sapateado 

no Brasil. Além disso, a maneira como alguns movimentos são tratados em termos de 

nomenclaturas é distinto33 entre as duas regiões e o número de pessoas que praticam a técnica 

no eixo é bem maior do que em Belém, o que modifica o modo como as aulas são organizadas 

bem como a maneira que as relações interpessoais se apresentam na prática. 

Em 2017 tive a oportunidade de participar do festival Tap in Rio, sob coordenação de 

Steven Harper e Adriana Salomão, realizado anualmente no Rio de Janeiro. Foi durante esse 

evento que vivi de forma mais expressiva as diferenças regionais existentes na técnica. O evento 

reuniu professores(as) de diferentes regiões do país e de fora dele, no período de 23 a 27 de 

janeiro, em diversos cursos, palestras e apresentações de sapateado americano.  

Ao longo dos cursos do evento, os procedimentos metodológicos utilizados pelos(as) 

professores(as) durante as aulas não ofereciam abertura para dúvidas em virtude do grande 

número de alunos(as) presentes em uma mesma aula. As apresentações se organizavam com 

um enfoque significativo para performances em solo, sendo as apresentações coletivas menos 

esperadas do que as individuais, essas, sem dúvida, também mais competitivas. Por fim, a 

relação entre o sapateado e a vida da cidade se apresentava de forma significativa com encontros 

de sapateado na praia, em jam sessions e em outras práticas externas ao local no qual o evento 

era realizado.  

Esses são, dentre outros, alguns exemplos de como se dava o sapateado naquele contexto, 

o qual se mostrava diferente, em alguns aspectos, do vivido por mim em solo paraense. E que 

bom que se mostrou diferente! Nessa caminhada de 11 anos aprendi muito sobre como se 

                                                           
33 Como já dito anteriormente, algumas nomenclaturas de movimentos podem variar entre autores(as) e o mesmo 

acontece entre regiões. No Rio de Janeiro, por exemplo, a união do step com o heel drop é chamada de roll. Embora 

a nomenclatura seja conhecida em Belém, poucos são os espaços que utilizam essa abreviação. Então, usa-se os 

nomes step e heel para se referir à movimentação. 
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compreende o sapateado em Belém, no mundo e, principalmente, como existem inúmeras 

possibilidades de praticá-lo a partir de minhas próprias especificidades enquanto artista. 

 De fato, nos grupos que participei sempre fomos instruídos(as) a compreender de onde o 

sapateado americano vem; o porquê de a herança de musicais no sapateado ser tão forte; e como 

se dão variações entre modos de sapatear na nossa cidade e fora dela, por exemplo. Talvez por 

isso eu acredite ser tão importante trazer uma breve abordagem histórica nesta pesquisa. 

Quando comecei a sapatear, a imagem que tinha sobre a técnica era moldada à luz dos 

musicais do cinema e da Disney, que ditavam a magia deste fazer em Dança. Nessa concepção, 

quem sapateava precisava dançar com um guarda-chuva na mão e trajes à semelhança de 

Singing in the rain, caso contrário não estaria fazendo o sapateado “certo”. Aos poucos essa 

visão tradicionalista foi se modificando e percebi que, embora nosso universo paraense de 

sapateado seja pequeno, há muitas peculiaridades na cidade e nos grupos específicos para serem 

criativamente desenvolvidas. 

O momento que mais desenvolvemos trabalhos foi na Turma de Sapateado Intermediário, 

haja vista que o Grupo de Paraense de Sapateado só se formou de maneira efetiva recentemente. 

Nossas coreografias eram montadas geralmente para festivais ou apresentações específicas do 

ECMD e abordavam temáticas totalmente distantes do que se espera na tradição musical do 

sapateado americano. A coreografia Pai D’égua (2018), por exemplo, tem sua dramaturgia 

construída a partir do desenvolvimento do Brega enquanto ritmo musical presente 

culturalmente na cidade, transitando do “Brega da saudade” até o agitado Tecnomelody. 

 

Figura 8 – Coreografia “Pai D’égua” 

 

             Fonte: Arquivo Particular do Grupo Paraense de Sapateado. 
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Outro exemplo é a coreografia Anversos de Gisele (2017) que se constituiu em relação 

com o ballet romântico Gisele (1840), apresentando uma versão em sapateado da temática, com 

enfoque na sutileza e languidez do repertório citado.  

 

Figura 9 – Coreografia “Anversos de Gisele” 

 

Fonte: Arquivo particular do Grupo Paraense de Sapateado. 

 

Já o trabalho Conexão Indiana (2018), trouxe uma relação com o minimalismo dos 

detalhes da Dança indiana, envolvendo uma pesquisa de braços simultaneamente ao sapateio.  
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Figura 10 – Coreografia “Conexão Indiana” 

 

Fonte: Arquivo particular do Grupo Paraense de Sapateado. 

 

Como último exemplo, cito a coreografia O rei da Valentia (2017) que se desenvolveu a 

partir de aspectos do Maculelê34, como a força corporal presente nas Danças afro-brasileira e 

indígena, além do uso de dois bastões (grimas) nas mãos, elementos relacionados, na 

coreografia, com o fazer do sapateado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Originalmente o Maculelê era uma arte marcial armada de origem afro-brasileira e indígena que hoje em dia se 

preserva com simulação utilizando dois bastões, as chamadas grimas. Vários grupos de capoeira incorporam-no 

em suas apresentações, podendo utilizar também facões no lugar dos bastões.  



52 
 

 

Figura 11 – Coreografia “O Rei da Valentia” 

 

Fonte: Arquivo particular do Grupo Paraense de Sapateado. 

 

Com esses exemplos, meu objetivo não é dissertar sobre cada coreografia de forma ampla, 

mas sim elucidar a diversidade de temáticas e modos de concepções dramatúrgicas distintas 

movidas pelo estudo da mesma técnica, o sapateado. A depender do caminho temático, musical, 

dramatúrgico que a coreografia seguia, o modo de criação técnica em cada contexto específico 

era diferente, embora estejamos falando do mesmo fazer em Dança dotado de movimentos pré-

determinados.  

O modo de criação dos grupos que participei é apenas uma amostra das diferentes 

maneiras que o sapateado americano se apresenta ou pode se apresentar em Belém. Também já 

testemunhei na cidade apresentações que alteram o sapato, trocando-o por sandálias alpercatas 

com chapinhas, por exemplo. Existem aqui, algumas subjetividades que marcam as escolhas 

dos(as) artistas por temáticas, figurinos e trilhas sonoras dos trabalhos em sapateado. 

Os caminhos criativos e metodológicos da Turma de Sapateado Intermediário também 

me instigavam a reflexões quanto aos seus procedimentos. Enquanto eu testemunhava alguns 

praticantes de outras técnicas de Dança produzindo coreografias criadas estritamente pelo(a) 

coreógrafo(a) a partir de temáticas pré-determinadas, nós adotávamos uma política de 

coletividade na escolha do tema e na própria criação coreográfica. 

 Acredito que esse pensamento em nosso fazer também seja fruto de uma interseção com 

os fundamentos filosóficos35 de coletividade e participação mútua adotados pela Companhia 

                                                           
35 Ver Apresentação, p. 15. 
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Moderno de Dança, tendo em vista que a Turma de Sapateado era, naquela época, vinculada ao 

Espaço Companhia Moderno de Dança e tinha a professora Suzana Luz como diretora artística 

da turma e bailarina, simultaneamente, da CMD. 

Alguns participantes da turma, como eu, também dançavam ou na própria CMD ou no 

Grupo de Dança Moderno em Cena (GDMEC), grupo de formação e preparação para a CMD. 

Nesse sentido, os caminhos artísticos se cruzavam entre a dança contemporânea e o sapateado, 

fatalmente influenciando nosso modo de concepção desse último. Embora o sapateado 

apresentasse uma codificação específica de movimentos e a dança contemporânea não, 

construímos uma relação íntima entre os dois modos de fazer Dança. Essa conexão se tornou 

mais forte conforme se deu o nosso aprofundamento no estudo do sapateado, perdurando até 

hoje, mesmo depois da separação artística entre a Turma e a CMD.  

Além disso, o modo como a vivência de movimentos específicos era dirigida na Turma 

de Sapateado Intermediário, pela professora Suzana Luz, difere bastante do que vivenciei não 

só no festival Tap in Rio, mas também em outros cursos na própria cidade de Belém. A vivência 

do caminho cinético do movimento não era o bastante, assim, Suzana ressaltava o modo como 

o peso do corpo se organizava na execução do movimento; como se dava o espaço corporal 

naquele momento; além de instigar conversas sobre como acontecia individualmente o processo 

cognitivo de ignição para o movimento.  

Dito isso, acredito que a reflexão trazida nesta pesquisa sobre a relação entre uma técnica 

de Dança, como o sapateado, e os caminhos metodológicos da formação do(a) professor(a) 

licenciando(a) em Dança, tem suas raízes fundamentais na compreensão de sapateado 

construída no contexto em que vivo e vivi ao longo desses anos. 

Neste caso, torna-se importantíssimo pensar em uma construção do fazer em sapateado 

que não desvalorize a tradição de movimentos construída historicamente, mas também que não 

se fundamente estritamente nela, evidenciando as possibilidades metodológicas que as 

habilidades, princípios e abordagens da técnica oferecem como contribuição a todos os(as) 

licenciandos(as) em Dança. 

Assim, esta colaboração do sapateado à licenciatura fundamenta-se nos valores que 

aprendi na vivência da técnica aliados à abordagem que entendo ser necessária ao 

desenvolvimento deste fazer em uma formação de professores(as). Desse modo, é importante 

ressaltar que a compreensão de técnica que utilizo no sapateado, não se refere a um modo 

estritamente mecânico de mover, apartado da produção de pensamento. Então, faz-se necessário 
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um esclarecimento a respeito de como se organiza a compreensão técnica que guia esta 

investigação, estando costurada, entrelaçada e amalgamada em minha vivência como 

sapateadora e professora de sapateado.  
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3. SAPATEADO: TÉCNICA E COGNIÇÃO 

 

Após um passeio pela perspectiva histórica do sapateado, faz-se necessário que 

analisemos a compreensão adotada na pesquisa sobre os significados que a palavra sapateado 

nos suscita. Desse modo, iniciamos a articulação entre os três itens apontados no título desta 

seção – sapateado, técnica e cognição – investigado as nomenclaturas possíveis para referenciar 

nosso fazer, dentre elas destaco os termos método, estilo, linguagem, modalidade e técnica.  

Adotando o conceito de técnica enquanto definição linguística baseada nos estudos de 

Mauss (1974) e Aguiar (2008), discorremos a respeito das características presentes nessa 

escolha nominal, a qual vai de encontro ao entendimento evidenciado pelo senso comum. Então, 

salientamos a ideia de técnica articulada ao sapateado como uma abordagem que visa fugir de 

possíveis dualismos entre corpo e mente, teoria e prática, físico e cognitivo. 

 A análise técnica destacada é pautada na valorização do sujeito em suas subjetividades, 

o qual experiencia o sapateado em articulação à importância dos caminhos já consagrados 

historicamente na vivência desta Dança. Isto é, compreende-se que a subjetividade daqueles 

que vivenciam a técnica modifica e dinamiza este fazer, propondo atualizações ao longo do 

tempo. Algumas características presentes na prática do sapateado, como a observação, a 

imitação e a improvisação, são apontadas a partir de uma concepção flexível dessa Dança, que 

não visa, embora se trate de um fazer específico, moldar os(as) estudantes a estruturas de 

movimento predeterminadas.  

Ademais, salientamos a prática do sapateado num contexto de cognição que se pretende 

corporificada e inventiva (KASTRUP, 2015a, 2015b), enfatizando a invenção e criação de 

problemas de movimento que, por sua vez, instauram significativos processos de ensino e 

aprendizagem.  

Os artefatos presentes no sapateado solicitam uma postura ativa e crítica do(a) estudante, 

fato que contribui para a ampliação da perspectiva técnica dos(as) licenciandos(as). Assim, 

elucidamos uma relação íntima entre a prática do sapateado e a aprendizagem, apontando 

possíveis contribuições de um treinamento técnico à formação de licenciados(as) em Dança.  

 

 

3.1 “SAPATEADO É O QUE?” BUSCANDO DEFINIÇÕES  

 

Sempre que penso no sapateado pertencente ao universo da Dança mergulho em um 

eterno dilema na tentativa de encontrar uma palavra adequada que se refira a essa prática. Aliás, 
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não só ao sapateado. Acredito que o ballet e a dança moderna, por exemplo, sendo Danças que 

possuem determinada categorização de movimento, também encontrem dificuldade nesta 

escolha linguística. Seria um tipo de modalidade de Dança? Talvez linguagem? Estilo? Ou 

método? Quanto maior a diversidade de opções, mais a dúvida aumenta!  

Friso que a análise sobre qual termo escolher deve ser feita com prudência, haja vista que 

a escolha de uma dessas palavras para categorizar a prática reflete um entendimento sobre o 

que ela é; como se apresenta; e como é estruturada, além de denotar um entendimento de corpo 

atrelado à determinada denominação. 

O termo técnica na maioria das vezes é empregado com mais frequência e auxilia na 

tradução das peculiaridades da Dança em questão, no entanto, acaba por não ser suficiente para 

tratar de alguns conhecimentos característicos desta que se pretende atingir na comunicação. 

A respeito do tema, Katz (2009) relaciona método e técnica ao pontuar: 

Método e técnica dizem respeito à capacidade de fazer bem as coisas, todas as 

coisas, inclusive dançar. A questão é que, quando esse tipo de capacitação se 

transforma em tema, geralmente passa a ser trabalhado dentro de uma 

separação entre fazer e pensar que lhe traz consequências importantes de 

serem identificadas. O senso comum designa como técnica uma atividade 

prática, associada ao aprimoramento de alguma habilidade do corpo que, de 

imediato, é tratada como atividade mecânica, a ser repetida e sem associação 

com a vida mental. Um puro fazer, uma atividade prática, relativa ao corpo – 

e aqui já vale sublinhar que tal entendimento de corpo é o de corpo separado 

da mente (p. 26). 

Como herança de uma construção social cartesiana36, a autora, ao nos colocar diante desta 

compreensão de técnica e método, também os diferencia dentro do universo do senso comum, 

sendo a primeira “um conjunto de instruções na forma de passos de dança, na sua forma mais 

perfeita, além de organizados sequencialmente, do mais fácil para o mais difícil” (p. 28) e o 

segundo “um conjunto de instruções mais abertas, mais gerais, que não parte do passo já 

existente e desenhado na sua forma. O método deixaria o corpo mais livre e mais apto a 

descobrir o seu jeito de fazer o movimento proposto” (p. 28).  

                                                           
36 O termo refere-se à contribuição do filósofo, físico e matemático René Descartes (1596-1650) para com o mundo 

moderno. “Segundo a teoria cartesiana, a realidade se divide em dois tipos básicos de substância. O primeiro deles 

é a matéria comum, e a característica essencial desse tipo de substância é ocupar o espaço; toda instância dela tem 

comprimento, largura e altura, e ocupa uma determinada posição no espaço. [...]. Mas havia um setor isolado da 

realidade que ele acreditava não poder ser explicado nos termos da mecânica da matéria: a razão consciente do ser 

humano. Esse era seu motivo para propor um segundo, e radicalmente diferente, tipo de substância, uma substância 

sem extensão ou posição no espaço, uma substância cuja característica essencial era a atividade de pensar. Essa 

concepção é conhecida como dualismo cartesiano” (CHURCHLAND, 2004, p. 26-27). 
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De fato, é complexo lidar com a escolha de palavras para tratar de um fazer artístico 

específico dado que, com base nesse entendimento dualista, acabamos incorrendo em alguns 

equívocos difíceis de driblar, apontados pelos usos da língua. Na maioria das vezes acaba-se 

por, pelo entendimento do senso comum a respeito das diversas interpretações de cada uma 

dessas palavras, recorrendo a um dualismo inconsciente na tentativa de extingui-lo do discurso. 

Em vista disso, não utilizaremos os temos técnica e método nessa perspectiva, tal como critica 

Katz (2009). Antes de apresentar nossa proposta também eliminaremos algumas nomenclaturas 

que, no contexto social, afastam-se de nossa interpretação do sapateado.  

Assim, embora Katz aponte para uma liberdade corporal maior no entendimento do senso 

comum sobre o termo método, este ainda se apresenta de maneira muito ligada, no âmbito da 

Dança, às diferentes metodologias elaboradas por estudiosos de uma prática específica, as quais 

geralmente propõem o desenvolvimento de estudos fechados estruturalmente que devem ser 

seguidos a exemplo de como foram idealizados. O método da Royal Academy of Dance e o 

método Vaganova, alinhados ao ballet clássico, assim como o método Marchina, de sapateado 

americano, são exemplos de como o termo se aplica no universo da Dança, afastando-se, assim, 

do entendimento que pretendo salientar ao sapateado na abordagem desta pesquisa. 

Além disso, esse conceito também é definido como “ 1 procedimento, técnica ou meio de 

se fazer alguma coisa [...], 4 conjunto de regras e princípios normativos que regulam o ensino 

ou a prática de uma arte” (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 1910), apresentando, ainda, certa 

rigidez no que tange à variação de suas características. 

Já a noção de modalidade, embora seja caracterizada por “aspecto ou feição diversa que 

podem ter as coisas; tipo” (BUENO, 1996, p. 436), é constantemente utilizada no universo 

esportivo ao tratar de uma prática dotada de regras rígidas e pré-estabelecidas, as quais são 

utilizadas inclusive como critério de eliminação em casos de competição. Nesse sentido, a 

palavra modalidade deixa de ser adequada ao universo artístico tendo em vista que a prática do 

sapateado, apesar de possuir códigos pré-determinados, apresenta uma liberdade maior de 

criação, invenção e transformação, o que geralmente não ocorre na prática de esportes.  

Também não utilizarei o termo estilo para categorizar o sapateado americano de forma 

ampla já que esta palavra se refere a uma maneira específica, particular, de uma pessoa ou grupo 

de pessoas, de praticar uma determinada ação; de realizar determinada estrutura, traçando assim 

comparações entre diferentes modos de agir dentro da mesma ação. Kaeppler (2013, p. 93) nos 

diz que o estilo “nos possibilita compreender e traçar diferenças que são manifestadas no tempo 

e no espaço; por exemplo, diferenças entre o ballet do século XIX e o ballet do século XX, ou 
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as diferenças entre os ballets Russo, Francês e Dinamarquês”, estando todos, assim, dentro da 

mesma estrutura chamada ballet clássico. 

Em relação ao uso da palavra linguagem, friso que, apesar de seu emprego poder 

relacionar-se com a prática do sapateado, ela abrange um universo bem maior do que a 

especificidade de uma única técnica de Dança, referindo-se à prática de movimento sem 

restringi-la a uma determinada abordagem, mas considerando as infinitas possibilidades do que 

pode ser a Dança enquanto expressão humana. Caracterizando-se como um modo de 

interpretação do mundo, o termo afasta-se de uma solução nominal para designar as 

especificidades do sapateado, embora enquadre-o como expressão linguística da Dança. 

 A Dança como linguagem faz-se caminho para compreender, sentir, 

interpretar, elaborar – portanto para ler- o mundo. Entender a dança como 

linguagem quer dizer pensá-la sob o viés proposto pelos Estudos da 

Linguagem: compreender que a dança dançada, o ato de dançar, aquilo que se 

concretiza e se apresenta – o trabalho coreográfico ou de improvisação-, é uma 

escolha, é uma possível ordenação potencialmente estética de um conjunto de 

signos que se propõem como dança ao universo da leitura. Ao mesmo tempo, 

entender a dança como linguagem é pensar que ela propõe uma forma de ler 

os atos da dança – as danças dançadas, concretas – e suas interfaces com o 

mundo” (MARQUES, 2010, p. 32).37 

Nesse sentido, considero o sapateado dentro do espectro da linguagem, mas a partir do 

conceito de técnica, articulando as abordagens específicas do sapateado com a área de 

conhecimento Dança.  

 

 

3.2 A NOÇÃO DE TÉCNICA NO SAPATEADO 

 

Utilizarei o termo técnica para nomear a prática do sapateado fundamentada em Mauss 

(1974), por meio dos “modos de se servir” do corpo, e em Aguiar (2008), através dos artefatos 

cognitivos. Mauss (1974) compreendia a técnica como um modo de se servir do corpo que varia 

de acordo com as mais diversas ações humanas, possuindo maneiras específicas de acionamento 

a depender do objetivo particular do sujeito.  

Nessa perspectiva a técnica é entendida como uma realização de um corpo total, o qual 

necessariamente emprega pensamento no movimento, construindo conhecimento a partir da 

                                                           
37 Em meu Trabalho de Conclusão de Curso, optei por relacionar, para um melhor entendimento do termo, a 

compreensão de Isabel Marques com o termo dança-mãe (CHAVES, 2017), enfatizando a perspectiva da Dança 

enquanto área de conhecimento a partir de seus conteúdos. 



59 
 

ação. Este “modo de se servir” não está relacionado com o consentimento a uma ideia 

separatista entre corpo e mente, fazendo da matéria física uma espécie de “serviçal” do aparato 

cognitivo, mas sim evidencia a existência de múltiplas formas de mobilização das ações 

corporais.  

Já Aguiar (2008), analisando o termo mais especificamente pelo viés da Dança, 

compreende os treinamentos técnicos como coleções de artefatos cognitivos. Tal como os 

muitos artefatos acoplados ao ser humano para resolução de problemas como papel, lápis, 

calendário, notações, mapas, as técnicas de Dança são artefatos cognitivos porque indicam 

caminhos para a resolução de problemas (AGUIAR, 2008). 

Articulando a ideia de Mauss ao pensamento de Aguiar, o sapateado é compreendido 

como um conjunto de artefatos cognitivos, os quais são selecionados a partir de determinado 

modo de se servir solicitado pelo contexto. Então, diferentes fazeres de Dança tratam sobre 

quais artefatos utilizar na resolução/criação dos problemas de movimento, já que “cada um dos 

treinamentos técnicos propõe diferentes maneiras de se servir do corpo, porque criaram e são 

constituídos por diferentes artefatos” (AGUIAR, 2008, p. 32). 

Nessa compreensão, o treinamento técnico é selecionado a partir de sua finalidade, de 

modo que uma mesma técnica seja dotada de vários tipos de treinamento, escolhidos a depender 

da ênfase que se pretende. Desse modo, a técnica torna-se o reflexo da maneira mais eficaz que 

cada pessoa encontra para praticar algo em determinado contexto, visto que as possibilidades 

corpóreas variam entre os indivíduos, assim como os tipos de problema. Há, então, “as técnicas 

do corpo” (MAUSS, 1974, p. 401), acionadas para a resolução de cada problema em particular.  

Sendo o sapateado uma técnica, nessa perspectiva, ele convoca o corpo a encontrar seus 

próprios modos de se servir com base em determinadas possibilidades de artefatos. A escolha 

por um tipo específico de acionamento mediante múltiplas opções é o que caracteriza o enfoque 

da técnica no contexto. Tendo em vista que o sapateado será abordado em um contexto de 

formação de professores(as), que debruça sua investigação sobre o desenvolvimento de 

habilidades para docência em uma perspectiva interdisciplinar, é preciso que seu treinamento 

técnico se volte às necessidades que envolvem essa proposição, a fim de selecionar os artefatos 

que componham o modo mais adequado de se servir do corpo. 

Nessa perspectiva, a presença ou ausência de movimentos codificados em composição 

aos artefatos disponíveis, não é o que caracteriza esta Dança como técnica, já que essa 

compreensão também é coerente para fazeres de Dança que não seguem uma estruturação de 
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movimentos, mas que, tal como dito anteriormente, convocam o sujeito à pesquisa de 

acionamentos do corpo, de técnicas para solucionar problemas.  

Um(a) dançarino(a), ao investigar movimentos de queda e recuperação, por exemplo, 

desenvolve técnicas para tal ação sem necessariamente atrelar-se a uma organização de 

movimentos pré-determinada. As escolhas corporais que fundamentam técnicas pessoais 

partem dos problemas que a ação apresenta, como a necessidade de acionamento do abdômen 

na recuperação, ou a colocação suave das articulações no chão durante a queda. Assim, a 

repetição de tal experimentação pode desenvolver a estabilização do movimento, gerando um 

“passo pessoal”38, ainda que este não comece a partir de uma codificação pré-existente, sendo 

a estabilidade uma consequência do tempo dedicado ao treinamento técnico, não sua causa. 

Sucede que, no corpo, a repetição vai conduzindo um processo de seleção 

natural da melhor maneira que cada corpo encontra para lidar com o 

movimento. No corpo, tudo aparece com uma forma, e todas as formas se 

aprontam de acordo com os princípios gerais que regulam a relação corpo-

movimento, estejam ou não apresentados na forma de passos codificados de 

dança. O movimento que não começa copiando um passo existente também 

tende a ganhar estabilidade, ao longo do tempo, nesse processo de seleção via 

repetição (KATZ, 2009, p. 29-30). 

No que tange às técnicas dotadas de codificação, tais como o sapateado americano, 

compreendo a importância da experimentação dos artefatos cognitivos historicamente adotados 

como adequados para tal prática. Também é significativa a percepção dos próprios 

acionamentos corporais necessários a cada sujeito a partir de seu entendimento e modo de 

organização daquele conhecimento que é consideravelmente particular, ainda que inserido no 

universo dos passos de Dança.  

Então, observe: dentro de uma estruturação técnica que a priori apresenta caminhos 

reconhecidos para solucionar os problemas de movimento apresentados, ainda existem diversas 

formas individuais acopladas a essa prática, que nessa concepção também podem ser 

compreendidas como técnicas, pessoalizando a vivência do sapateado. 

Há um caminho reconhecido para a prática do flap39, por exemplo, mas essa forma sofre 

alterações a partir das técnicas de cada corpo que o executa. Nesse caso, é importante 

                                                           
38 “A proposta aqui é a de que se possa reconhecer como passo todo e qualquer movimento que se desenha ao 

longo do tempo, qualquer movimento cuja a sua forma de ser realizado ganha estabilidade e passa a ser reconhecida 

na sua singularidade” (KATZ, 2009, p. 28). 
39 “É a combinação de um brush e um step. Pode ser feito para a frente, para trás ou para o lado. Posição dos pés: 

Comece com o peso do corpo nos dois pés. Levante o pé direito e bata a parte da frente no chão (brush), depois 

transfira o peso da esquerda para a direita (step). Na maioria dos estilos, o calcanhar não encosta no chão. 

Comando: Brush-step ou flap” (LEWIS, 2016, p. 68). 
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percebermos a relação que se dá entre a tradição do sistema de movimentos, considerado como 

uma coleção de artefatos, e a pessoalidade do sujeito que o vivencia.  A codificação de 

movimentos é, na verdade, fruto dessa própria pesquisa pelo “modo de se servir” do corpo, que 

ao longo da história foi se cristalizando e sendo experimentada por diferentes sujeitos. Mauss 

(1974), inclusive, diz: “chamo técnica um ato tradicional eficaz” (p. 407), o qual ganha 

estabilidade e aponta para o compartilhamento de saberes entre gerações como ponto 

importante ao desenvolvimento da técnica. 

Nesse caso, não desvalorizo a importância da tradição, até porque ela auxilia os sujeitos 

na pesquisa de suas técnicas, mas acredito que o foco no modo como as particularidades se dão 

frente ao que está previamente posto, justifica-se pelo fato das singularidades serem as 

responsáveis pela manutenção da coleção de artefatos, conservando-a viva, atualizada, 

dinâmica. “Princípios gerais são mais estáveis, mas também estão no eixo do tempo, e em ritmo 

mais lento, vão transformando-se, à medida que o corpo vai repetindo as suas práticas, os seus 

experimentos” (KATZ, 2009, p. 30).  

No sentido da experimentação dos movimentos consagrados historicamente e dos 

caminhos particulares de execução técnica, enfatizo a importância de a repetição citada ser 

acompanhada por um processo de observação e imitação. Retomando o exemplo do flap, é 

importante que na aprendizagem do passo o(a) professor(a) solicite “aos alunos que primeiro 

escutem e visualizem, e só depois executem” (OLIVEIRA, 2016b, p. 71). 

Essa relação entre observação e repetição é imprescindível ao sapateado em virtude de 

sua articulação simultânea de movimento e som, de forma que a observação, tal como aponta 

Oliveira (2016), também envolve a escuta da ritmicidade e melodia apresentadas pelo 

movimento. A ideia é que na visualização da ação o(a) estudante consiga perceber os primeiros 

detalhes da execução do movimento, os quais serão incrementados pelo processo de repetição. 

Com a recorrência da prática, inicia-se o processo de imitação posteriormente substituído 

por uma repetição que já não necessita de um modelo a ser imitado, permitindo-se focar nas 

especificidades do sujeito. Isto é, depois de certo tempo não há mais a necessidade de se recorrer 

àquele modelo de execução, de forma que o(a) estudante possa concentrar-se de maneira mais 

aprofundada na sua própria prática; no modo como sua estrutura corporal se organiza naquela 

ação, em um movimento de percepção das suas especificidades que o encaminham para o 

desenvolvimento particular daquele movimento.  
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A imitação é um dos principais caminhos de experimentação do sapateado, o qual, 

inclusive, é responsável pela formação autodidata de sapateadores(as) que, ao longo da história, 

não tiveram a oportunidade de cursar aulas de sapateado mediadas por um(a) professor(a) 

especializado(a). Neide Neves reflete acerca de duas noções de imitação presentes ao longo da 

aprendizagem com base nos estudos de Giacomo Rizzolatti (1990): 

A primeira refere-se à capacidade de um indivíduo de reproduzir um ato, que 

de alguma maneira pertence a seu patrimônio motor, a partir da visão da 

produção deste ato por outro. A segunda, supõe que, diante da observação, um 

indivíduo aprende um padrão de ação novo e é capaz de reproduzi-lo em seus 

vários detalhes (NEVES, 2015, p. 171). 

Nos dois exemplos citados pela autora podemos notar uma íntima relação entre a 

observação e a imitação, que culmina em um processo de repetição. Desse modo, vale ressaltar 

como o treinamento corporal, através dos artefatos cognitivos abordados nesse movimento de 

observação – imitação – repetição, propõe o desenvolvimento de novas habilidades, de 

capacidades ainda não desenvolvidas, implicando um processo de aprendizagem.  

Os treinamentos corporais são artefatos cognitivos porque modificam ou 

amplificam as habilidades corporais do dançarino e criam atalhos para o 

aprendizado e para a criação. [...] os treinamentos técnicos criam os próprios 

problemas corporais de dançarinos e coreógrafos enquanto criam os artefatos 

para resolvê-los. Há aqui, portanto, uma espécie de looping causal, um 

movimento de causalidade em forma de um circuito fechado de feedback, 

entre os problemas criados pelos treinamentos técnicos e as soluções 

resultantes de suas aplicações. Ou seja, os artefatos conferem existência aos 

problemas, materializam os problemas, e, ao mesmo tempo, criam condições 

para que os problemas sejam abordados, ou solucionados (AGUIAR, 2008, p. 

29-30). 

No contexto do sapateado, o problema da conquista da agilidade tem na transferência de 

peso de um pé para o outro, ou até entre partes diferentes do mesmo pé, um artefato criado para 

resolvê-lo. Assim, se há um looping causal entre os problemas e as soluções - neste caso, entre 

a conquista da agilidade e a transferência de peso, essas duas instâncias se misturam a ponto de 

influenciarem na escolha do tipo de acionamento; do modo de se servir do corpo. 

 Se a técnica é uma coleção de artefatos cognitivos, ela existe como uma espécie de mapa 

de possibilidades de movimento para o sujeito. Contudo, ainda assim há aspectos pessoais que 

influenciam no modo de agenciamento do corpo com determinado artefato, de forma que duas 

pessoas baseadas no mesmo artefato não acionem o corpo da mesma maneira. Essas pequenas 

diferenças que caracterizam as particularidades se dão a partir de uma pesquisa individual, por 

vezes inconsciente, das articulações entre os sistemas sensório motor e cognitivo, necessárias a 

cada pessoa na ação. Isso, na nossa perspectiva, compõe a técnica particular do sujeito, que está 
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relacionada a essa estrutura técnica maior, apresentada por Aguiar (2008), considerada aqui 

como um mapa de possibilidades.  

Com base nesse entendimento, há uma compreensão mais flexível do sapateado enquanto 

técnica, de modo que os artefatos cognitivos pertencentes ao mapa de possibilidades possam 

ser adotados de diferentes maneiras, e não apenas pela via da forma. O princípio, a ideia, a 

lógica que estrutura tal codificação também faz parte da técnica, podendo ser adotado sem 

necessitar do movimento pré-estabelecido. A desobrigação ao cumprimento de um modelo 

prévio auxilia, inclusive, no rompimento com o senso comum, que considera como técnica 

apenas uma tradicional forma de mover.  

Então, a postura investigativa adotada por cada sujeito é de suma importância, haja vista 

os aspectos particulares que compõem a técnica, tal como citado anteriormente. Assim, 

independentemente de a vivência do sapateado suscitar a elaboração de coreografias, de obras 

cênicas, ou não, a criação já está instaurada no próprio treinamento, em virtude da escolha de 

caminhos, de modos de entendimento e conexões de conhecimento particulares, que se 

articulam com os artefatos já existentes. O que guiará o fazer técnico é, neste caso, a pesquisa 

do sujeito na ação, podendo optar pela utilização ou não de códigos no início, meio ou fim da 

atividade, a depender de suas necessidades individuais. 

 Essa perspectiva, ao meu ver, é bastante potente para uma formação de professores(as), 

dado que o entendimento de técnica pautado em Mauss (1974) e Aguiar (2008), nos aponta para 

a importância dos atalhos que os artefatos cognitivos representam, sem desvalorizar a 

necessidade de uma produção de conhecimento particular. Desse modo, é importante enfatizar 

na Licenciatura em Dança essa relação entre a sistematização de movimentos, que representa 

esses atalhos, e os modos particulares de utilização desses, que contribuem com a renovação do 

sistema citado. 

Confirmando a importância desse tipo de abordagem à graduação, sob a ótica de Aguiar 

(2008), destaco a contínua atualização dos problemas, através do looping causal citado pela 

autora. A transferência de peso resolve o problema da conquista da agilidade, mas se torna 

obsoleta quando da atualização do problema, de forma que uma solução sempre estimula a 

criação de uma nova questão, a qual por sua vez, exigirá um novo artefato como resposta. A 

transferência de peso, ao solucionar o problema da agilidade, cria um outro: a instabilidade. 

Essa questão pode requerer um alargamento da distância entre os pés no chão para a conquista 

do equilíbrio que, por sua vez, estimulará um novo problema e uma nova solução, 

sucessivamente. 



64 
 

Esse é um ponto que nos apresenta a importância do estudo, na licenciatura, da relação 

citada anteriormente, entre a sistematização de movimentos pelos artefatos e os acionamentos 

particulares. A atualização dos problemas e soluções, que aponta para a dinamicidade da 

técnica, é um exemplo de como o agenciamento pessoal do(a) dançarino(a) é importante ao 

incremento técnico.  

Nesse caso, ao incentivarmos uma compreensão de sapateado que convoca o(a) 

licenciando(a) a elaborar respostas, e não apenas a copiar modelos, contribuímos para uma 

formação crítica do(a) professor(a) que compreende a técnica, articulada aos seus códigos de 

movimento, como um lugar de experimentação e invenção. Nessa perspectiva, esse mapa de 

possibilidades, apresentado pela técnica enquanto artefato cognitivo, é considerado sempre em 

construção, no qual existem trajetórias já desvendadas – como alguns métodos específicos, tal 

como o Marchina - e outras tantas por descobrir, sendo o(a) estudante aquele que, por meio de 

sua pesquisa técnica, escolhe os trajetos e cria outros novos. 

Há ainda uma questão bastante importante ao contexto da licenciatura a partir desse 

entendimento de técnica. O treinamento corporal possui uma relação intrínseca com a 

aprendizagem, como ressaltado anteriormente, já que essa experiência altera a corporalidade do 

sujeito, propondo reinvenções de si. Ao meu ver, essa relação é bastante significativa pois 

valoriza a importância dos artefatos e reconhece a reinvenção do sujeito a partir de sua própria 

experiência com o treinamento técnico.  

Nesse sentido, faz-se necessário que a relação entre aprendizagem e treinamento corporal 

seja abordada em uma formação de professores(as), dado que o reconhecimento das 

aprendizagens dos(as) estudantes(as) é uma habilidade importante ao(à) docente, auxiliando 

o(a) licenciando(a) a perceber, pela experiência, como podem se dar as aprendizagens 

fundamentadas em uma técnica de Dança, neste caso, o sapateado. 

A alteração da corporalidade é um indício de que a aprendizagem está ocorrendo, ainda 

que este conhecimento não se inscreva na lógica do conhecimento linear. Dessa forma, “a 

aprendizagem não é então adaptação a um ambiente dado nem obtenção de um saber, mas 

experimentação, invenção de si e do mundo. A invenção da obra de arte é correlata da produção 

do próprio artista” (KASTRUP, 2015a, p. 99).  

 

 

3.3 O SAPATEADO COMO AÇÃO COGNITIVA CORPORIFICADA 
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Dado o exposto, a relação entre corpo e aprendizagem, baseada na experiência em 

sapateado, suscita uma compreensão corporificada de cognição, sendo essa “encarnada, distinta 

da cognição entendida como processo mental” (KASTRUP, 2015a, p. 103) e necessariamente 

inventiva porque modifica a corporalidade do sujeito. Nesse caso, se compreendemos a técnica 

como um modo de se servir a partir de artefatos cognitivos, a aprendizagem que ocorre nesse 

processo altera cognitivamente o corpo, pois este faz parte da cognição. Ou seja, é preciso 

analisar a prática caminhando em sentido contrário à separação histórica entre corpo e mente, 

entendendo que a aprendizagem pelo movimento é necessariamente inventiva e corporificada, 

o que justifica a alteração da corporalidade do sujeito no percurso técnico. 

Esse tipo de cognição carrega um procedimento chamado breakdown que, traduzido para 

o português,  

seria uma espécie de quebra ou rachadura na continuidade cognitiva. Quebra 

de continuidade que, paradoxalmente, assegura o fluir da conduta. Varela 

afirma que os breakdowns são a fonte do lado autônomo e criativo da cognição 

viva. O breakdown faz parte do campo da experiência cognitiva, mas remete 

a um campo pré-subjetivo, que envolve uma rica dinâmica entre elementos da 

rede neural (KASTRUP, 2015a, p. 101). 

Então, os breakdowns atuam como exemplo de um processo que ocorre na criação de 

aprendizagem quando a cognição é compreendida como corporificada. Esse entendimento 

corrobora a prática de invenção de problemas, e não somente com a solução destes, como 

acreditava-se em modelos anteriores da cognição40.  

A invenção, no nosso contexto, diz respeito à alteração da corporalidade causada pelo 

modo de cada pessoa se servir de determinado artefato cognitivo. A relação entre o artefato e o 

modo como o sujeito se serve desse atalho, é marcada por um breakdown. Essa rachadura, como 

chama a autora, convoca o corpo à criação de um agenciamento, conduzindo a pessoa à 

aprendizagem.  

Essa relação entre o artefato e o modo particular de servir-se deste, suscitada pelo 

breakdown, pode ser analisada quando do improviso no sapateado. Anteriormente abordamos 

algumas características importantes na experiência técnica no que tange à observação, imitação 

e repetição. Em continuidade a essas três ações, o improviso apresenta-se como uma ação 

imprescindível, potencializadora da aprendizagem. 

                                                           
40 O cognitivismo computacional, por exemplo, compreende a cognição a partir de um “processamento simbólico 

de informações por regras lógicas” (KASTRUP; TEDESCO; PASSOS, 2015, p. 9) que atua por meio do tratamento 

de dados recebendo inputs, processando e transformando-os em outputs. 
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Ao longo do improviso o(a) estudante tem de fazer escolhas de movimento que traduzem 

sua relação particular com os artefatos da técnica. Isto é, há um momento de combinação e 

organização de passos com base na seleção de algumas dentre diversas possibilidades de 

movimento, fato que incentiva o(a) aluno(a) a acionar o aspecto autônomo e criativo presente 

no breakdown, tal como citado por Kastrup. 

A sapateadora Cíntia Martin nos propõe diversos estímulos à improvisação no sapateado, 

como a improvisação a partir de passos específicos; com perguntas e respostas; com objetos 

determinados, ou com foco em uma qualidade do sapateado, como a agilidade (MARTIN, 

2004). O improviso enfatiza a necessidade de escuta do próprio corpo, de acolhimento das 

possibilidades individuais dos(as) estudantes. O processo de aprendizagem nessa ação é 

pautado por uma articulação entre a subjetividade do ser e os artefatos adotados na 

experimentação, de forma que a cada seção de improvisação novos conhecimentos são 

produzidos. 

Desse modo, no improviso há a possibilidade de percebermos como essa ruptura da 

continuidade cognitiva, o breakdown, mobiliza escolhas de movimento particulares em cada 

estudante, o(a) qual experiencia a invenção e solução de problemas de movimento advindos de 

sua própria escolha técnica.  

Assim, a invenção de problemas e suas diversas possibilidades que não se findam em um 

único caminho de solução é o que torna o fazer técnico rico em diferentes modos de 

materialização pela Dança. Se há aprendizagem, criação e corporificação da cognição na prática 

do sapateado, a técnica torna-se cada vez mais rica em suas múltiplas faces de possibilidades.  

A aprendizagem resultante da relação entre o modo de agenciamento do sujeito e os 

atalhos propostos pelos artefatos pode suscitar, por exemplo, a criação de novos artefatos assim 

como o desuso de outros, atualizando as possibilidades da técnica de acordo com seus 

praticantes. Então, quanto maior for o número de pessoas que se debruçam neste fazer, mais 

esse mapa de possibilidades conquistará novos caminhos técnicos, atualizando os artefatos do 

sapateado. 

 Um dos aspectos importantes da abordagem técnica que proponho à graduação é a análise 

dos artefatos em contribuição ao descobrimento de modos particulares de acionamento do 

corpo, de forma que as subjetividades das aprendizagens sejam valorizadas. No contexto da 

licenciatura, o sapateado pode ser compreendido como um mapa de possibilidades 

contextualizado ao universo do(a) aluno(a), estimulando os(a) futuros(as) professores(as) a 
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compreenderem a importância das subjetividades nos processos de aprendizagem, inclusive 

naqueles pautados em uma técnica de Dança.  

Assim, é importante o(a) licenciando(a) compreender que um treinamento técnico deve 

preocupar-se principalmente com a análise de seus artefatos a partir da ótica dos(as) alunos(as), 

valorizando seus prismas de entendimento de corpo e estimulando a criação de novos 

problemas, soluções e, consequentemente, aprendizagens e corporalidades.  

Se os problemas não são dados, mas inventados, as soluções são contingentes 

e imprevisíveis: formas cognitivas mais ou menos inventivas, diferentes 

mundos. Além disso, a solução não mata o processo de problematização. 

Entretanto, destaco a questão das soluções porque ao pensar no devir da 

conduta não esgotamos a questão da aprendizagem e, acrescento, da produção 

de subjetividade (KASTRUP, 2015a, p. 107). 

Assim, a compreensão de técnica proposta entra em acordo com a possibilidade de 

contribuição do sapateado americano para com o processo de formação de professores(as) no 

curso de Licenciatura em Dança. Um curso de graduação com duração de quatro anos não tem 

capacidade de manter sempre renovada a formação do educador, mas tem a função de 

apresentá-lo(a) aos fundamentos e princípios da docência em Dança a fim de que ele(a) possa 

construir seu próprio trajeto na elaboração de procedimentos docentes. Dessa maneira, 

argumento que o estudo da técnica do sapateado americano como um mapa de possibilidades 

que propõe diferentes modos de acionamento do corpo, suscitando aprendizagens, é importante 

no contexto da Licenciatura em Dança.  

Especificamente na graduação é de suma importância que a técnica seja compreendida 

como um viés de análise da Dança fundamentado em artefatos que solicitam uma postura ativa 

e particular do sujeito na experimentação. O caráter flexível do treinamento técnico, 

evidenciado pela possibilidade de adoção de várias maneiras de agenciamento com o mesmo 

artefato, precisa ser destacado, propondo um fazer técnico que fuja do entendimento raso do 

corpo submisso aos padrões de movimento.  

Se o(a) licenciando(a) compreende a importância da investigação das possibilidades que 

essa flexibilidade nos oferece, seu treinamento técnico será cada vez mais pautado em posturas 

críticas, investigativas e criativas, articulando aprendizagem, corpo e cognição. Desse modo, 

Kastrup (2015a) destaca: 

 Aprende verdadeiramente aquele que cria permanentemente [...] (p. 105). O 

que eu aprendo só surge com o meu aprender [...]. Aprender a pensar é 

aprender a pensar o seu próprio pensamento, aprender a viver é aprender a 

criar seu próprio estilo. Não há causalidade linear, mas produção recíproca, 

invenção simultânea de si e do mundo (p. 107). 
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Na nossa compreensão de sapateado como ação cognitiva corporificada, a criação de 

aprendizagens e, consequentemente, de novas corporalidades, sempre está presente no 

treinamento técnico graças à atuação das singularidades no agenciamento com os artefatos. 

Nesse caso, ainda que a forma do movimento siga um padrão, a reinvenção de si sempre está 

presente naquela prática, haja vista que a experimentação de determinado movimento é, na 

verdade, um processo de criação de agenciamentos entre o artefato e as particularidades do 

sujeito. 

Não temos propostas prontas em forma de movimento, mas movimentos 

construídos ao longo da experimentação, no tempo-espaço, por processos de 

escolha conscientes e inconscientes. Essas escolhas não estão evidentes, e não 

são trabalhadas apenas na forma externa do movimento no espaço, mas 

também e, principalmente, nas conexões que acontece, no sistema neuro-

ósseo-muscular, na relação com o ambiente, e que resultam no movimento. A 

informação veiculada pelo movimento emerge das escolhas de caminhos 

internos e das conexões entre o corpo e o ambiente, no instante da execução 

do movimento (NEVES, 2008, p. 66). 

Nesse cenário, a repetição do movimento, a partir da experimentação de artefatos também 

é uma estratégia de aprendizagem importante para o desenvolvimento da ação cognitiva 

corporificada, para a consolidação da aprendizagem. “Diferente de pura recognição, o ato de 

repetir comporta o inesperado. Ressalta-se na repetição não o idêntico, mas a diferenciação nela 

operada. Esse é o ponto principal” (TEDESCO, 2015, p. 192). 

A diferenciação operada, evidenciada por Tedesco, surge a partir das novas conexões no 

sistema neuro-ósseo-muscular. Esse entendimento vem corroborar a compreensão de corpo 

enquanto totalidade cognitiva que articulo ao desenvolvimento técnico do sapateado americano. 

Pelo processo de diferenciação o conhecimento é produzido de maneira singular (LARROSA, 

2020) e coloca o(a) estudante frente a situações de invenção e solução de problemas, criando, 

consequentemente, novas possibilidades de acionamento do corpo, novas óticas de análise para 

a técnica.  

Na nossa perspectiva, o treinamento técnico é um dos espaços em que pode se dá esse 

processo de diferenciação. É preciso considerar, então, a temporalidade dilatada que processos 

como esse necessitam para evidenciar as aprendizagens produzidas ao longo do percurso, daí a 

importância da experiência com uma técnica, como o sapateado, ocorrer em diferentes períodos 

da licenciatura, oportunizando análises dilatadas dessa abordagem.  

Uma licenciatura, comportando quatro anos de duração, não tem a pretensão de formar 

o(a) professor(a) de uma técnica específica, mas sim o(a) docente da área de conhecimento 

Dança. Desse modo, a experiência com técnicas específicas precisa ser guiada pela contribuição 
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desta ao campo da Dança, propondo, a partir da técnica, uma análise dos elementos e conteúdos 

constituintes dessa linguagem que atravessam as diferentes práticas de Dança. A relação entre 

técnicas, analisando os diferentes modos que cada uma compreende o mundo e o corpo também 

me parece uma boa alternativa.  

Um outro aspecto importante do treinamento técnico à formação de professores(as) é o 

estudo de como ocorre a conquista da transparência na aprendizagem. Em uma licenciatura é 

bastante importante que o(a) professor(a) consiga reconhecer os diferentes estágios em que a 

aprendizagem do(a) aluno(a) se situa, e a transparência é a etapa em que a corporificação do 

conhecimento se torna mais perceptível.  

Então, “o artefato cognitivo é transparente quando se torna tão acoplado, que cria uma 

interface imperceptível, ou quase imperceptível, para o usuário. Dessa forma, o usuário ‘vê’ 

através do artefato, enfrentando ‘diretamente’ o problema” (CLARK, 2003, p. 38 apud 

AGUIAR, 2008, p. 41-42). É o caso de quando se aprende a dirigir ou andar de bicicleta. As 

novas conexões no sistema neuro-ósseo-muscular fazem daquela nova ação, pelas vias da 

repetição, parte integrante do corpo.  

No sapateado, ao executar uma determinada combinação de movimentos não vivenciada 

anteriormente, o(a) estudante experimenta determinado artefato e inicia um processo de 

agenciamento. Um primeiro caminho no processo de aprendizagem é percorrido de forma que 

os problemas e soluções daquela situação sejam articulados conscientemente pelo corpo. Então, 

quando esse processo atinge determinado estágio em que os artefatos e o modo de acionamento 

do corpo já estão mapeados, o sujeito tende, aos poucos, a observar aquilo que já lhe é 

minimamente familiar a partir de novos ângulos, criando novas conexões entre os 

conhecimentos requisitados no momento, e é aí que a transparência ganha vida. 

 Assim, a utilização de determinado artefato já não é relevante para tal situação, dado que 

a transparência gerada na ação por sua utilização já foi elaborada (AGUIAR, 2008). No 

sapateado, como exemplo, durante a aprendizagem de uma sequência em looping, na qual o 

começo une-se ao fim, é comum, com a conquista da transparência, a movimentação ser 

dominada por novas conexões sinápticas que observem a ordem das ações não mais como 

looping, mas como uma única sequência na qual a junção entre início e fim se torna um único 

movimento, borrando a fronteira entre o que era começo e término. 
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Novas conexões, novos tipos de entendimento, de dedução, a partir das ações que estão a 

ocorrer no movimento, também podem ser infinitamente criadas quanto mais aprofunda-se, pela 

via da repetição, a transparência técnica.  

Quanto à reprodução dos movimentos, acredita-se que, dentro desta estrutura, 

eles nunca são uma repetição e sim uma reconstrução, num novo momento. 

Porque as contínuas mudanças sinápticas nos mapeamentos globais, que 

ocorrem como resultado das repetições, favorecem conjuntos modificados de 

caminhos neurais como produtos apenas similares [...] (NEVES, 2008, p. 75). 

Há uma relação íntima no treinamento técnico entre a repetição e as mudanças sinápticas 

que favorecem a transparência, de modo que, quanto mais intensa for a repetição, mais 

conexões passam a ocorrer, aprofundando a transparência. Assim, outras lentes de análise do 

movimento surgem, novas modos de relação entre corpo e movimento, sendo crucial ao(à) 

licenciado(a) que reconheça esse processo nos(as) estudantes e possa valorizar os modos de 

análise, as articulações de conhecimentos produzidas pelos(as) alunos(as). 

 Ao entrar no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Dança (PPG Dança) 

da UFBA tive a oportunidade de atuar durante uma semana como docente no curso de 

Licenciatura em Dança no componente “Estudos do Corpo I”. Neste período realizei 

experimentações originadas das reflexões iniciais desta pesquisa intensificando a relação entre 

os caminhos técnicos do sapateado americano e a graduação em Dança. 

Ao longo desta semana propus um desenvolvimento metodológico que contava com a 

repetição de algumas atividades por vezes de maneira similar a dias anteriores e por vezes de 

maneira diferente, mas sempre mantendo alguma relação de conexão com o que fora sido 

desenvolvido anteriormente. Em ambos casos os(as) estudantes assumiam posturas que 

sugeriam a criação de novas conexões neurais ao agenciarem-se com a proposta de estudo em 

questão. 

Os tipos de conexões entre conhecimentos; o modo de organização do corpo na atividade 

proposta; a velocidade de acionamento corporal e a disponibilidade para com a criação de novas 

perspectivas de análise do movimento eram aspectos, dentre outros, que se modificaram 

bastante ao longo dos dias, sugerindo reverberações advindas das novas conexões sinápticas. 

Por vezes, a forma dos produtos criados pelas novas conexões era similar à anterior, de 

forma que a visualidade do que estava em prática no fim da semana fosse bastante semelhante 

àquela do início da semana. Contudo, a variação dos aspectos citados anteriormente sugere-nos 

que graças ao aprofundamento da transparência novos saberes de corpo foram suscitados. 
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Este processo [...] pode explicar a aprendizagem e ajudar a entender os 

processos de treinamento como construção de estabilidades sempre abertas a 

modificações uma vez que as conexões não são sempre as mesmas, mesmo 

quando se ‘repete’ uma ação ou comportamento. As novas informações 

captadas pelo corpo, sobre ele mesmo ou o ambiente, participam dos 

processos de ‘repetição’ (NEVES, 2015, p. 162). 

Esse entendimento de estabilidades sempre abertas a modificações também é um bom 

caminho de análise para as vivências ocorridas no componente e para o estudo do sapateado ao 

longo da graduação em Dança. Inevitavelmente a estabilidade é um dos aspectos buscados 

durante o estudo técnico do movimento, dado que a criação de padrões também é uma estratégia 

humana de evolução e sobrevivência. Porém, é preciso que nesse contexto de formação os 

padrões não sejam concebidos de maneira cristalizada, proporcionando, pela abertura e 

repetição, a criação das novas conexões citadas. 

Nesse contexto, compreendo que a presença de padrões e sua consequente abertura ao 

novo mantém relação com a ideia de novidade e surpresa, aliadas à temporalidade da 

aprendizagem. 

A novidade e a surpresa configuram uma das faces da dupla temporalidade da 

aprendizagem. A segunda face de sua temporalidade é a sedimentação e o 

enraizamento. A sedimentação do aprendizado ocorre através do treino, que 

se apresenta como um conjunto de sessões consecutivas e regulares. Trata-se 

de um aprendizado passo a passo, mas que nem por isso pode ser dito 

sequencial ou quantificável. No processo de treino, utilizam-se algumas 

rotinas e regras básicas. O sentido do treino é criar um campo estável de 

sedimentação e acolhimento de experiências afectivas inesperadas, que fogem 

ao controle do eu. A regularidade das sessões tem como efeito a criação de 

uma familiaridade com tais experiências e, enfim, o desenvolvimento de uma 

atitude distinta do natural (KASTRUP, 2015b, p. 166). 

No estudo do sapateado, as rotinas apontadas geralmente materializam-se em forma de 

sequências de movimento baseadas em diretrizes para impulsionar o agenciamento corporal 

com a transferência de peso, o acionamento muscular e a ritmicidade, por exemplo. Contudo, 

conforme esse campo estável citado por Kastrup vai sedimentando, novas camadas da produção 

de conhecimento vão surgindo. 

Isto é, o sujeito começa a compreender o movimento de maneiras diferentes no decorrer 

do tempo de prática de tais sequências em virtude da conquista da transparência - daí a 

importância da temporalidade dilatada -, agenciando-se com as diretrizes propostas. Juntamente 

com esse entendimento, surgem outros desafios de aprendizagem, como de que forma conectar 

estes conhecimentos formulados a outros que ainda não atingiram a transparência (CLARK, 

2003 apud Aguiar, 2008) pretendida. Compreender o saber do corpo em movimento a partir da 
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relação entre a transferência de peso e as direções espaciais pode ser um novo desafio, por 

exemplo. 

Para as novas produções de conhecimento não é obrigatória uma modificação de tais 

rotinas de movimentos, mas se torna necessário buscar outra ótica de análise daquela prática. 

O fazer técnico, então, prima por uma compreensão da prática como investigação situada em 

um processo de ensino e aprendizagem que conduz o sujeito à criação de seus próprios modos 

de análise do movimento. 

Nesse processo, essa análise está vinculada a um entendimento de cognição 

contemporânea, corporificada e inventiva. Compreender o modo como se dá, no(a) aluno(a), o 

entendimento das características de um fazer técnico é convocá-lo(a) a criar sua própria 

aprendizagem. Os artefatos são atalhos que, ao apontar caminhos, facilitam o processo de 

cognição, mas é o sujeito que de fato cria sua aprendizagem pelo acionamento do corpo, pela 

conquista da transparência, pela invenção e solução de seu processo cognitivo. O ato de 

conhecer, na verdade, traduz, os caminhos particulares que cada pessoa adota na relação com o 

mundo. 

Redefinindo o ato cognitivo, desaparece o seu sentido representacional. 

Talvez essa seja, então, a maior transgressão, ao se conferir ao pensamento 

um valor pragmático que faz dele ato performativo, em que conhecer é fazer 

e vice-versa. Dessa maneira, não se garante mais a legitimidade do 

conhecimento por uma transparência ou indiferença do ato cognitivo. Todo 

ato de conhecer é uma forma de engajamento no mundo, de comprometimento 

com o mundo que se constitui nesse ato mesmo (PASSOS, 2015, p. 210). 

Assim, é na vivência do treinamento técnico que o(a) licenciando(a) tem a oportunidade 

de analisar os aspectos cruciais que uma técnica carece abordar, experimentando que posturas 

são possíveis de acatar com intuito de impulsionar a produção de conhecimento. No movimento 

engendra-se cognição e aprendizagem, encaminhando-nos a novos entendimentos das 

contribuições indispensáveis do fazer técnico. No caso do sapateado americano, proponho que, 

mais do que criar uma fórmula para enquadrar as práticas em um único caminho de treinamento, 

a flexibilidade da técnica é o que a torna perene, de forma que quanto mais possibilidades 

investigarmos e traçarmos, mais rico e complexo o fazer técnico será.  
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4. SAPATEADO: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES ENTRE 

          DANÇA E MÚSICA  

 

Cientes da concepção de técnica adotada para a vivência do sapateado, analisaremos, 

nesta seção, uma série de desdobramentos que partem do problema de pesquisa e vão até a 

seleção dos aspectos que irão compor o desenvolvimento da experiência formativa. 

O problema de pesquisa é evidenciado no contexto da falta de diálogos entre 

conhecimentos, o que ocorre tanto entre o âmbito universitário e o extra universitário como 

entre componentes curriculares. Nesse sentido, os conceitos de complexidade e 

interdisciplinaridade são apontados como possíveis norteadores para a resolução de tal 

problema. 

Então, há a hipótese de que a experiência com o sapateado a partir dos pressupostos da 

interdisciplinaridade contribua para o desenvolvimento de habilidades docentes importantes à 

atuação do(a) professor(a), principalmente na Educação Básica. Nesse contexto, o sapateado é 

compreendido como uma prática interdisciplinar em virtude do vínculo peculiar entre Dança e 

Música estabelecido na técnica, o qual será analisado com base nos elementos presentes nas 

duas linguagens. 

Assim, após discorrermos sobre o conceito de elemento, evidenciamos os(as) principais 

autores(as) que fundamentam a seleção dos aspectos sonoros e de movimento escolhidos para 

o estudo na experiência formativa. Apresentamos os elementos selecionados e apontamos a 

necessidade de articulação desses aos saberes de nossa área de conhecimento, os quais estão 

distribuídos ao longo das disciplinas do curso.  

 

 

4.1 SAPATEADO, LICENCIATURA E COMPLEXIDADE NO PROBLEMA DE 

            PESQUISA 

 

Cursei a Licenciatura em Dança na UFPA de 2014 a 2017 e neste caminho percorri todas 

as disciplinas presentes na estrutura curricular do curso41, dentre as quais as disciplinas Técnicas 

                                                           
41 “O Curso de Licenciatura em Dança é composto de 40 atividades curriculares, com carga horária teórico-prática, 

as quais norteiam estudos e pesquisa na área da Dança, estimulando o fazer pedagógico do discente” (UFPA, 2011, 

p. 20). As atividades citadas têm suas especificidades abordadas como disciplinas do currículo, que também é 

composto por atividades complementares e de extensão. 
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e Escolas de Dança (TED) I, II e III, sendo cada uma focada, respectivamente, no ensino e 

aprendizagem do ballet clássico, dança moderna e dança contemporânea. Apesar das diferenças 

metodológicas justificadas pelo exercício da docência de cada professor(a), o percurso dos 

componentes era, a grosso modo, fundamentado no estudo bibliográfico do que existe 

produzido sobre cada uma das técnicas bem como na vivência dos movimentos codificados que 

compõem essas Danças.  

Nesse percurso, muitas questões me inquietavam a respeito do modo como esses 

componentes eram ministrados. No contexto de uma turma de discentes tão heterogênea, dotada 

de alunos(as) com experiências nas mais diversas especificidades da Dança, questionava-me se 

o modo como as disciplinas eram conduzidas traria uma experiência de aprendizagem realmente 

significativa para a maioria dos(as) alunos(as), principalmente ponderando o objetivo do curso: 

formar o(a) professor(a) de Dança e não o(a) bailarino(a) profissional. 

Sendo a multiplicidade de corpos e experiências na graduação extremamente diversa, há 

uma dificuldade de construção de conhecimento significativo no componente quando o 

processo de ensino dos conteúdos fundamenta-se em formatos tradicionais de escolas de Dança, 

isto é, em modelos nos quais a aprendizagem dos movimentos codificados, os passos, é um dos 

aspectos mais valorizados.  

O percurso dessas três disciplinas tinha um foco bem mais incisivo no aprendizado 

hiperespecializado dos movimentos pré-existentes, deixando a produção de conexões de 

conhecimento em segundo plano. Na maior parte do trajeto desses componentes, o objetivo era 

fazer com que os(as) alunos(as) conhecessem os movimentos específicos daquelas Danças a 

partir de uma execução correta e da ciência de seus respectivos nomes.  

Assim, pude observar durante a graduação que os(as) estudantes que já tinham 

experiência na técnica de Dança ministrada continuavam a aprofundar seus conhecimentos e 

os(as) que não a possuíam passavam pelo componente com menor aproveitamento, já que a 

informação sobre o modo de execução de um passo e seu nome eram deixados pelo caminho 

do curso.  

Além disso, havia um problema de conexão, de enlace de conhecimentos. Isto é, tanto 

os(as) alunos(as) que tinham familiaridade com a técnica estudada em determinada disciplina 

como os(as) que não a possuíam, apresentavam dificuldade em relacionar os conhecimentos 

produzidos naqueles componentes com outros conhecimentos advindos das experiências em 

outras disciplinas.  
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Então, a reflexão que proponho não pretende criticar a abordagem dos(as) professores(as) 

das técnicas nos componentes citados, mas sim discutir como a relação entre as especificidades 

de uma técnica e a formação do(a) professor(a) de Dança pode se dar com o intuito de tornar 

essa formação mais potente, almejando que a discussão contribua com as Licenciaturas em 

Dança no Brasil.  

A análise das disciplinas TED I, II e III como exemplos de abordagem de técnicas se dá 

apenas por esses serem os componentes que tratam mais diretamente de práticas de Dança 

específicas, o que não exclui a possibilidade dessas especificidades poderem contribuir 

significativamente com a produção de conhecimento em outras disciplinas que não possuam o 

foco na vivência de técnicas. A dificuldade de relacionar conteúdos, saberes e questões da 

Dança estava presente também outras disciplinas, contudo, opto por destacar essas em virtude 

de reunirem dificuldades distintas em um mesmo componente. 

Há, então, dois tipos de problemas: o primeiro diz respeito à dificuldade que os(as) 

alunos(as) apresentam, dentro de cada disciplina, de articular a prática ali vivenciada com outras 

questões externas ao mundo acadêmico. Relacionar a prática daquela Dança específica com o 

seu fazer artístico não era tarefa das mais fáceis para os(as) discentes, assim como era bastante 

árdua a percepção de interfaces entre a vivência da técnica estudada em determinada TED e as 

produções artísticas oferecidas na cidade.  

No TED I, com foco no ballet clássico, a maior parte dos(as) alunos(as) que conseguia 

relacionar o estudo com a sua prática eram os(as) bailarinos(as) clássicos(as) que já conheciam 

a técnica. Para os(as) outros(as) alunos(as) parecia ser um momento de grande desafio para o 

corpo - no sentido de experimentar novas possibilidades de movimento - mas sem muita relação 

com o que faziam fora das paredes daquela sala. 

Assim, o primeiro problema trata da dificuldade de relação entre o universo de uma 

determinada técnica de Dança e a prática artística individual dos(as) alunos(as). Era bastante 

custoso conseguir comparar de forma crítica concepções de corpo; relacionar e promover 

cruzamentos entre o fazer do componente e outros fazeres de interesse dos(as) alunos(as), bem 

como compreender como o estudo de tal técnica contribuiria para a formação do(a) docente de 

Dança.  

Sobre isso, Isabel Marques elucida a “dança no contexto”, envolvendo os elementos 

constitutivos do contexto ampliado do(a) aluno(a), os quais revelam uma interseção entre o que 

é vivido, percebido e imaginado (MARQUES, 2011). “Proponho, portanto, que pensemos em 
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uma articulação múltipla entre o contexto vivido, percebido e imaginado pelos alunos e os 

subtextos, textos e contextos da própria dança” (MARQUES, 2011, p. 102). 

 A Dança no contexto apresenta-se como uma possível estratégia de abordagem dos 

conteúdos de determinado componente ao evidenciar a importância de o encontro do(a) 

aluno(a) com o saber se dar de forma amparada por seu contexto, suas práticas artísticas, seu 

modo de fazer Dança. No entanto, o estudo do conhecimento apartado da realidade social é um 

reflexo da herança histórica determinista, linear e positivista presente no entendimento humano 

sobre como se organiza o conhecimento. Segundo Morin (2011), o poder dos paradigmas 

oficiais, das crenças e doutrinas dominantes, resulta em uma força imperativa e proibitiva que 

determina os estereótipos cognitivos, as ideias recebidas sem exame, as 

crenças estúpidas não contestadas, os absurdos triunfantes, a rejeição de 

evidências em nome da evidência, e faz reinar, em toda parte, os 

conformismos cognitivos e intelectuais (MORIN, 2011, p. 26). 

O segundo problema trata sobre a dificuldade de conectar o fazer de distintas disciplinas 

pertencentes ao currículo do curso. O impasse se dava tanto entre as disciplinas citadas como 

entre essas e outros componentes. Esse cenário se desenha muito claramente no fim da 

licenciatura quando os(as) alunos(as) precisam produzir seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) sobre um tema específico, utilizando argumentos de forma conectada, dialógica, 

complexa. 

É como se, nesse momento, nos deparássemos analisando uma trajetória que percorreu 

várias caixinhas de disciplinas isoladas, sendo extremamente difícil escolher a abordagem de 

um componente sem excluir a do outro, dado que a experiência em cada um dos momentos não 

se deu de forma conectada, sendo marcada pela segregação entre os componentes.  

A conexão entre autores(as) era difícil de ser estabelecida, assim como também era árduo 

conectar os saberes produzidos em diferentes disciplinas do curso; entre ação de movimento e 

ação de escrita, e por aí vai. O conhecimento compartimentado e tratado de maneira isolada 

tende a insistir, cada vez mais, no aprofundamento das especialidades de modo fragmentado, 

separatista, dificultando uma análise global que caminhe em direção à produção do 

conhecimento complexo.  

Como nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar, e não 

unir os conhecimentos, o conjunto deles constitui um quebra-cabeças 

ininteligível. As interações, as retroações, os contextos e as complexidades 

que se encontram na man’s land entre as disciplinas tornam-se invisíveis. Os 

grandes problemas humanos desaparecem, em benefício de problemas 

técnicos particulares. A incapacidade de organizar o saber disperso e 
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compartimentado conduz à atrofia da disposição mental natural de 

contextualizar e globalizar (MORIN, 2011, p. 39). 

Então, o resultado é a compartimentação do conhecimento do(a) discente, isto é, o(a) 

aluno(a) não consegue criar enlaces entre o estudado em TED II, com foco na dança moderna, 

e os conhecimentos produzidos nos componentes História da Arte ou Cinesiologia Aplicada à 

Dança, por exemplo. Mais do que isso, o(a) estudante não só demonstra dificuldade na criação 

de interfaces entre os aspectos da Dança como também apresenta problemas em propor 

atividades desta ordem a seus(suas) alunos(as), já que sua formação, apesar de bastante 

significativa, se deu de forma compartimentada. 

Os cursos universitários criam, com frequência, micro compartimentações, fraturas 

epistemológicas (MACEDO, 2014a) dentro de sua própria área de conhecimento, suscitando 

um estudo especializado não por ser uma consequência natural do aprofundamento de estudos 

particulares dos(as) alunos(as), mas sim porque este é o caminho adotado historicamente na 

construção do currículo moderno, graças a herança fragmentadora do positivismo que 

influencia a concepção formativa (MACEDO, 2017)42.  

 Nesse sentido, questiono-me a respeito de como esse percurso, com base nas elaborações 

metodológicas das disciplinas, poderia ser traçado de forma distinta, a fim de que o 

conhecimento de uma técnica específica não tivesse o objetivo de formar o(a) professor(a) 

daquela Dança, mas sim de contribuir para o desenvolvimento do(a) graduando(a) na 

licenciatura, suscitando habilidades relacionadas à docência em Dança. 

 Para além da aprendizagem de uma técnica específica, essa abordagem estaria 

comprometida com a investigação de como determinada prática contribui para a criação de 

redes de conhecimento, de diálogos e inter-relações entre os componentes curriculares, sempre 

com objetivo primeiro de nutrir a formação do(a) licenciando(a).  

Durante a licenciatura e depois da conclusão do curso aproximei-me do Projeto de 

Extensão Oficina de Sapateado, que produz conhecimento a partir do sapateado americano 

dentro da Universidade Federal do Pará desde 1999. Apesar de situar-se no universo 

extensionista da instituição43, o Projeto apresenta significativa relevância para a ETDUFPA, 

                                                           
42 Essa discussão será retomada na seção sete. 
43 Cientes de que a universidade pública se estrutura no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, “entendemos a Extensão 

como campo estendido que contextualiza o ensino e a pesquisa, com possibilidades de selar compromissos com a 

sociedade, quanto a sua missão enquanto universidade pública, mesmo que a repercussão ainda esteja a quem do 

que desejamos. O entendimento do MEC, em relação a Extensão diz que a relação entre a extensão/ensino 

pressupõe transformações para o processo de ensino-aprendizagem, já a relação entre a extensão/pesquisa 

possibilita a produção de um conhecimento comprometido com a transformação da sociedade” (RANGEL, 2018, 

p. 3). 
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com a produção de diversas coreografias e a publicação de dois livros, um em 201644 e outro 

em 202045. 

Durante minha vivência no Projeto e minha prática como artista e professora de 

sapateado, percebia que, ao longo do estudo da técnica, algumas habilidades iam 

desenvolvendo-se com uma potencialidade que extravasa o universo do treinamento técnico, 

sendo úteis para a prática da Dança enquanto área de conhecimento. Nesse sentido, reconheço 

que essas experiências impulsionam a formulação de questões no âmbito acadêmico, 

contribuindo para a área na perspectiva da produção de saberes. 

Assim, as habilidades que floresciam estavam estreitamente ligadas à minha prática 

docente, isto é, para além de contribuírem com o meu fazer artístico, me apresentavam 

estratégias extremamente significativas para a dilatação de minhas possibilidades e artifícios 

como professora. 

 Relacionar som e movimento a partir de diversas variações de corpo e melodia; elaborar 

sons e movimentos de diferentes formas; e compreender o enlace entre ritmicidade e 

movimento eram, por exemplo, algumas das habilidades desenvolvidas no sapateado que 

considero importantes para uma formação de professores(as). 

Então, minhas questões a respeito de como algumas técnicas específicas eram abordadas 

na licenciatura e como eu vivenciava minha prática de sapateado entrelaçavam-se a todo 

instante. Às vezes eu escutava pelos corredores da ETDUFPA os(as) estudantes comentando 

sobre se sentirem desconfortáveis em determinadas disciplinas em virtude do mergulho enfático 

no aprendizado dos movimentos pré-existentes, alegando que acreditavam ser mais benéfico 

para o estudo da Dança na licenciatura a não experimentação das técnicas em questão. 

Indagava-me, assim, por que no âmbito do Ensino as técnicas pareciam contribuir muito 

pouco para com a formação dos(as) discentes ao passo que, praticando outra técnica de Dança 

na Extensão e em ambientes fora dos muros universitários, essa se mostrava tão enriquecedora 

de minha construção docente. Assim, minha vivência enquanto professora sapateadora e 

participante do Projeto Oficina de Sapateado colaboraram com o aprofundamento da 

investigação proposta nesta pesquisa, sendo no intercruzamento desses lugares que a 

problemática do trabalho ganha corpo. 

                                                           
44 TEIXEIRA, Erika Gomes; OLIVEIRA, Maria Ana Azevedo de (Orgs.). Sapateado: vivências na universidade. 

Belém: PPGARTES/ICA/UFPA, 2016. 
45 TEIXEIRA, Erika Gomes; OLIVEIRA, Maria Ana Azevedo de (Orgs.). Sapateado: vivências na universidade. 

Volume II. Belém: Programa de Pós-Graduação em Artes/UFPA, 2020. 
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Há uma contradição, então, entre uma experiência técnica significativa para minha 

formação docente – como o estudo do sapateado fora da academia – e outra experiência técnica 

com pouca relevância para a mesma formação – como a vivência de Danças específicas em 

alguns componentes. Desse modo, encontro justificativa para tal contradição na própria 

abordagem adotada em cada técnica a partir de seus respectivos contextos. 

No âmbito acadêmico, tínhamos a impressão de que o objetivo era que pudéssemos 

conhecer ao máximo as especificidades da técnica em questão, estudando seus nomes, 

movimentos e vivenciando aquilo com o intuito de tornar-nos aptos(as) a lecionar aulas daquela 

Dança caso fosse nosso interesse particular. Já no sapateado, eu era estimulada, insistentemente, 

a relacionar aquele fazer com minha prática de dança contemporânea, por exemplo. 

 O modo como estudávamos a mobilização muscular na execução de determinado 

movimento relacionava-se com outros acionamentos musculares já ocorridos em coreografias 

de dança contemporânea; assim como o preparo corporal realizado no momento inicial das 

aulas de sapateado, sempre se conectava, de alguma maneira, com alongamentos e exercícios 

feitos em outros contextos de Dança que ocupávamos de maneira individual.  

Friso que essa interface ocorria em virtude da estimulação do(a) docente da turma para 

que pudéssemos deixar a bolha da especialização técnica e compreender que aquele fazer de 

Dança dotado de singularidades é particular, técnico, mas está inserido no mundo e na área de 

conhecimento Dança, a qual atravessa e conecta as diferentes práticas artísticas de movimento. 

Desse modo, a Dança no contexto era valorizada no estudo do sapateado, relacionando-o com 

“elementos históricos, culturais e sociais da dança como história, estética, crítica, sociologia, 

antropologia, música, assim como saberes de anatomia, fisiologia e cinesiologia” (MARQUES, 

2011, p. 106).  

O objetivo da formação do(a) licenciando(a) não pode se dá com foco na aprendizagem 

da especialidade, isto é, não se pretende que na licenciatura o(a) aluno(a) torne-se um(a) 

sapateador(a) ou um(a) bailarino(a) clássico(a), por exemplo, apesar das duas técnicas poderem 

contribuir substancialmente para a formação do(a) professor(a). Nesse caso, o aprendizado 

exclusivo da forma do movimento é insuficiente para a formação docente, requerendo que o 

estudo técnico esteja trançado nos contextos da Dança.  

Sobre esta trança, é importante compreendermos sua relação com o conceito de 

complexidade, tal como elucida Edgar Morin: 
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Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 

elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o 

econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), 

e há um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de 

conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes 

entre si. Por isso a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade 

(Morin, 2011, p. 36). 

Assim, tanto no que diz respeito ao primeiro quanto ao segundo problema citados, há uma 

significativa dificuldade na construção de associações, encadeamentos e correlações de 

conhecimentos que traduzam um tecido complexo entre as práticas dos componentes e as 

produções artísticas dos(as) alunos(as); e entre os conhecimentos produzidos nas diferentes 

disciplinas.  

Diante disso, a investigação se desenvolve na busca pelo COMO. Como suscitar 

interfaces entre os componentes do curso a partir de determinada técnica de Dança? Que 

potencialidades e habilidades essas conexões oferecem à formação do(a) professor(a)? Reflito 

sobre como o sapateado enquanto técnica pode contribuir para a formação integral46 do(a) 

docente, isto é, como uma abordagem específica dessa Dança pode auxiliar no aprofundamento 

de habilidades, potências, competências e práticas que não envolvem necessariamente a 

docência da técnica em questão, mas o aprofundamento na formação do(a) licenciando(a) a 

partir da relação entre a técnica e a área de conhecimento Dança. 

Compreendo que, na busca de contribuições para a formação integral do(a) docente, esse 

mergulho nas fundamentações de determinada Dança poderá estimular professores(as) e 

alunos(as) a fazerem o mesmo com base em diferentes técnicas, a depender apenas das 

possibilidades dos(as) discentes e docentes que compõem o contexto educativo. Assim, entendo 

que as experiências com práticas específicas e, especialmente, com o sapateado, “[...] são como 

campos de aprendizagens. A proposta é que esse repertório, mais do que hipótese, atue como 

sugestões e possibilidades concretas de serem traduzidas por tantos outros e que consigam fazer 

interfaces como temas tratados” (BRANDÃO, 2018, p. 7).  

 Nesta pesquisa, o fazer que guiará a investigação é o sapateado americano, por dois 

fatores articulados à academia: pela singularidade da técnica em relação a interdisciplinaridade, 

materializada na relação entre Dança e Música; e pela escolha metodológica desta pesquisa, 

que se configura como um estudo de caso (YIN, 2001).  

                                                           
46 Segundo Zabala (2002) a formação integral é a finalidade do ensino. Formar integralmente as pessoas diz 

respeito ao desenvolvimento da capacidade de compreender a sociedade e intervir nela com o objetivo de melhorá-

la, sendo necessária a organização de conteúdos a partir de um enfoque globalizador. 
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Todavia, o intuito não é restringir a reflexão somente ao contexto do sapateado, mas sim 

incentivar outros(as) professores(as) a repensarem sobre os processos de formação de 

seus(suas) alunos(as) a partir de outras técnicas específicas. Independentemente de quais 

caminhos profissionais cada licenciando(a) escolha, pessoalmente, para seguir, as técnicas 

podem viabilizar um maior aprofundamento de sua formação docente, desde que sejam 

organizadas didaticamente em atitudes, ações e modos de ver o mundo que propiciem a criação 

de interfaces entre saberes. 

 

 

4.2 INTERDISCIPLINARIDADE EM CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO EM DANÇA 

 

 A abordagem do conteúdo apenas a partir de seu modo especializado de organização é o 

que gera a compartimentação, a ausência de interfaces no processo de ensino e aprendizagem 

dos componentes. Então, a busca de estratégias para contribuição do sapateado à formação 

docente tem o objetivo de produzir conexões entre saberes, entendendo que a criação do tecido 

que se tece junto e produz complexidade precisa estar presente no percurso formativo do(a) 

licenciando(a).  

Nessa busca, a interdisciplinaridade propõe uma relação que parece possível para esse 

contexto: enlaçar partes distintas do conhecimento no estabelecimento de um todo, estando em 

contínua revisitação dos componentes, das partes e do modo como se dá este diálogo, tal como 

alerta Ivani Fazenda: 

[...] um projeto realmente interdisciplinar, não de nome mas de intenção, 

alicerça-se em pressupostos epistemológicos e metodológicos que são 

periodicamente revisitados. O modismo da interdisciplinaridade [...] reveste-

se de muita improvisação e muita acomodação. Essa falta de seriedade tem 

conduzido esses projetos interdisciplinares a um esfacelamento do 

conhecimento, e à falência de certas escolas e instituições (FAZENDA, 2012, 

p. 87). 

A ação interdisciplinar, ao meu ver, atua como uma lente de aumento do estudo da 

complexidade na área de conhecimento Dança, visto que um conhecimento complexo possui 

muitas faces que revelam o modo como o tecido dos saberes está disposto. É como se a 

complexidade do conhecimento fosse o estudo das diversas relações entre as características que 

compõem uma roupa, tais como a disposição dos fios; a cor; a textura; e o corte do tecido.  
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Para analisarmos essa teia de conexões, podemos dividi-las em partes, observando cada 

uma das relações individualmente. Primeiro podemos perceber a relação entre a disposição dos 

fios e o corte do tecido, para depois analisar a articulação entre a cor e a textura, por exemplo. 

Esse estreitamento do olhar, como uma espécie de zoom feito em uma única relação, é o que 

considero, pelos estudos de Fazenda, como o recorte interdisciplinar que se configura dentro de 

uma estrutura maior que é a complexidade, de tal forma que a análise de determinada relação 

seja consciente da existência de outras ligações que compõem o todo complexo. 

Há ainda, um segundo zoom que pode ser feito a partir de uma única relação 

interdisciplinar. No estudo da articulação entre a cor e a textura, pode-se optar primeiro pelo 

estudo particular de uma e depois de outra, para então analisar suas relações. A 

disciplinarização, nesse caso, é uma especialização que pode ocorrer a partir da 

interdisciplinaridade, compreendendo sempre que o objetivo primeiro destas subdivisões é 

contribuir com o entendimento do todo complexo.  

O projeto da interdisciplinaridade designa, ano após ano, um dos grandes 

eixos do conhecimento. À medida que a progressão do saber realiza se pela 

especialização, a inquietude, pela unidade do conhecimento suscita o desejo 

de realizar um reagrupamento que dê jeito no desmembramento dos âmbitos 

do saber e dos cientistas (ZABALA, 2002, p. 25). 

 Assim, a interdisciplinaridade se mostra como uma estratégia didática de facilitação no 

que tange à resolução dos problemas citados, auxiliando na criação das conexões, das interfaces 

e dos diálogos entre os conhecimentos de diferentes componentes, bem como entre o modo de 

desenvolvimento dos conteúdos da Dança adotado no âmbito acadêmico e o adotado nos 

espaços externos à universidade.  

No que tange ao primeiro problema, a interdisciplinaridade oportuniza ao componente 

um estudo de seus conteúdos em articulação à prática artística dos(as) alunos(as). O estudo do 

corpo nos movimentos do ballet clássico (tais como plié, battement tendu, rond de jambé47) 

pode relacionar-se com outros movimentos de técnicas de Dança praticadas pelos(as) 

                                                           
47 Segundo o método Vaganova, plié é um “termo francês universalmente utilizado para o movimento das pernas, 

que em russo é determinado pela palavra ‘agachamento” (VAGANOVA, 2013, p. 57). Já no battement tendu “o 

apoio de todo o corpo está na perna esquerda, já a direita age livremente e não carrega o seu peso. A perna direita 

desliza para frente, sem tirar a ponta do pé do chão. O movimento começa com toda a perna esticada, conservando 

o quanto possível o calcanhar virado para fora [...]. No momento do retorno da perna é necessário colocar o pé o 

mais em dehors possível, chegando com cuidado na V posição” (VAGANOVA, 2013, p. 72-73). Por fim, sobre o 

rond de jambé, existem vários tipos, dentre eles cito o rond de jambé par terre en dehors: “o movimento começa 

na I posição; a perna vai para frente assim como no battement tendu, daqui desenha um arco com a ponta do pé – 

passando pela II posição e para trás – até a posição em frente a I posição. Desse ponto, a perna traça uma linha reta 

até o ponto onde iniciou o arco, passando pela I posição com o calcanhar abaixado até o chão e os joelhos esticados” 

(VAGANOVA, 2013, p. 91). 
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alunos(as), tendo como foco central o estudo dos elementos corporais pertencentes a área de 

conhecimento Dança. Essa prática  

[...] tem por objetivo potencializar os profissionais da educação no que diz 

respeito às possibilidades de compreensão de si e da totalidade dos saberes, 

de forma a adquirirem atitudes engajadas de abertura, de reciprocidade, de 

mutualidade, de intersubjetividade, em face dos conhecimentos e das pessoas 

(PESSOA, 2016, p. 85). 

 Em um componente com o foco em uma técnica específica como o ballet clássico, há a 

possibilidade de conhecer suas especificidades, seu modo de produção de conhecimento, sem 

fechar-se na bolha de suas particularidades, estabelecendo relações com outros modos de fazer 

em Dança. No estudo da flexão dos joelhos no plié, por que não analisar essa flexão também 

sobre a ótica dos acionamentos que a articulação sofre no jazz? Algumas pequenas interseções 

como essa trazem para o componente um caráter de respeito à realidade contextual dos(as) 

alunos(as). Nesse sentido, a interdisciplinaridade valoriza o contexto vivido se sustentando nas 

singularidades que cada encontro entre conhecimentos apresenta (MIRANDA, 2008). 

É importante lembrar que existem no mundo inúmeras possibilidades de interfaces entre 

técnicas de Dança; entre os aspectos do movimento, já que os elementos do campo da Dança 

atravessam todos os modos de fazer. O que ocorre é que fomos ensinados(as), desde a escola 

básica, a separar aspectos que são conectados por natureza, eliminando desordens e 

contradições (MORIN, 2003) que desestabilizariam, possivelmente, o modo como a ciência 

moderna concebe o conhecimento. Assim, a interdisciplinaridade apresenta-se como uma 

possível estratégia que tende a promover essa desestabilização no sentido de tirar-nos da zona 

de conforto que a ilusão do isolamento do conhecimento nos traz, estreitando laços e 

promovendo diálogos, já que interdisciplinaridade 

“[...] significa, em sentido geral, relação entre as disciplinas [...]. Interdisciplinar é toda 

interação existente entre duas ou mais disciplinas no âmbito do conhecimento, dos métodos e 

da aprendizagem das mesmas” (YARED, 2008, p. 161-162). 

Essa definição de relação entre disciplinas é subdividida por alguns autores de diferentes 

maneiras. Nicolescu (1999) define três graus de interdisciplinaridade: o grau de aplicação, o 

epistemológico e o de geração de novas disciplinas. Já Lenoir (2008) adota uma classificação 

interdisciplinar a partir do aspecto científico; escolar; prático e profissional.  

Aprofundando o estudo nos recortes possíveis para análise do conhecimento sob 

perspectiva não necessariamente disciplinar, Zabala (2002) aponta para os conceitos de 
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métodos globalizados e o enfoque globalizador48 como ligados apenas à Educação; e para uma 

série de termos49, incluindo a interdisciplinaridade,  

que não provêm da educação, mas que têm um alcance mais amplo porque se 

situam no campo geral do conhecimento e referem-se aos diferentes tipos de 

relações disciplinares que podem ser estabelecidas entre diferentes áreas de 

conhecimento (ZABALA, 2002, p. 27). 

De fato, existem inúmeras subdivisões da abordagem interdisciplinar a partir de diferentes 

autores(as)50, o que revela a importância e o nível de aprofundamento da temática para o 

contexto formativo. No entanto, para fins deste estudo, adotaremos o grau epistemológico de 

Nicolescu em parceria com a perspectiva científica de Yves Lenoir destacando a estrutura 

epistemológica e a compreensão de diferentes perspectivas interdisciplinares, restabelecendo 

as conexões sobre o plano comunicacional dos discursos disciplinares (LENOIR, 2008). 

Apresentar soluções para os problemas citados anteriormente é o principal objetivo desta 

investigação. Então, a primeira estratégia será compartilhar entre disciplinas ou ambientes de 

estudo da Dança diferentes modos de produção de conhecimento que geram respostas alinhadas 

a distintos pontos de vista. Isto é, verificar como determinada disciplina ou fazer em Dança 

compreende aspectos importantes para a formação do(a) professor(a), como noções de corpo, 

espaço, aprendizagem, e relacioná-los de forma a enriquecer o percurso formativo do(a) 

aluno(a). 

Friso que a escolha pela perspectiva científica de Lenoir não se dá em negação às outras. 

Na interdisciplinaridade escolar, por exemplo, há um significativo enfoque para a organização 

dos planos curriculares, didáticos e pedagógicos. No contexto universitário as ações 

interdisciplinares focadas na conexão das disciplinas fatalmente resultarão em uma análise 

sobre como a organização curricular se comporta na academia. No entanto, essa reflexão ocorre 

em decorrência da atuação da interdisciplinaridade científica, apontada como a perspectiva 

principal de análise do termo.  

No caminho da descoberta de diálogos interdisciplinaridades que aprofundem a 

experiência formativa dos(as) licenciandos(as), a perspectiva epistemológica corrobora o 

                                                           
48 “O primeiro alude a métodos de ensino completos, e o segundo a uma forma e atitude de conceber o ensino e de 

aproximar do fato educativo” (ZABALA, 2002, p. 27). 
49“Multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, metadisciplinaridade, transdisciplinaridade, 

etc” (ZABALA, 2002, p. 27). 
50 Em Miranda (2008) a interdisciplinaridade é compreendida como pluridisciplinar; forte ou transdisciplinar. Em 

Lenoir & Hasni (2004) apud Leis (2005), estuda-se a dimensão epistemológica; metodológica; e humana e afetiva 

da interdisciplinaridade. Já Lenoir (2008) aponta para uma divisão entre os aspectos curricular, didático e 

pedagógico. 
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desenvolvimento de habilidades importantes para formação do(a) professor(a). É a partir desse 

viés que os modos de produção de saberes em Dança, as técnicas e os aspectos pertencentes à 

área de conhecimento se relacionam de maneira interdisciplinar.  

Nesse sentido, os conteúdos não são vistos como fim em si mesmos. “O que se propõe é 

um ensino em que o conteúdo seja visto como meio para que os alunos desenvolvam as 

capacidades, que lhes permitam produzir e usufruir os bens culturais, sociais e econômicos” 

(PCN, vol.1, 1998, p. 730 apud CARDOSO et al., 2008, p. 36), e acrescento, que lhes permitam 

a capacidade de desenvolver uma formação pautada em redes de conexões, as quais certamente 

guiarão seu fazer didático-docente na atuação profissional. 

A exemplo de como os conteúdos poderiam se apresentar como meio para o 

desenvolvimento de habilidades, destaco a análise da compreensão do conteúdo Espaço no 

sapateado e no componente Anatomia Humana Aplicada à Dança. No sapateado, o 

detalhamento do espaço no corpo51 é feito de maneira bastante pormenorizada no que tange à 

diferenciação de movimentos com pequenas distinções no modo como o corpo se comporta em 

seu espaço individual. O shuffle realizado para frente e o shuffle cruzado, apresentam a mesma 

ação de movimento – arrastar o pé no chão para frente e para trás apenas com o metatarso - mas 

com abordagens espaciais diferentes, já que o shuffle cruzado realiza-se em espaço indireto, 

com direção diagonal, e o shuffle para frente realiza-se em espaço direto, com direção frontal52  

Já em Anatomia Humana Aplicada à Dança, há uma diferença significativa entre as 

amplitudes possíveis do espaço pessoal a depender, por exemplo, da articulação corporal 

destacada no movimento. Se o foco é na movimentação do tornozelo, a amplitude é bem menor 

do que se analisarmos o alcance espacial do corpo a partir do joelho. Desse modo, ambas esferas 

- técnica do sapateado e componente Anatomia - mergulham, de maneiras distintas, no estudo 

                                                           
51 “O ‘espaço no corpo’ e o ‘corpo no espaço’ constituem os fundamentos da corêutica, que é o estudo da 

organização espacial desenvolvido por Laban. São duas as referências no estudo do espaço. Na primeira delas, o 

‘espaço no corpo’, toma-se como referência o próprio corpo, e a partir deste definem-se direções e lugares. Na 

segunda, o ‘corpo no espaço’ toma-se um determinado espaço externo (palco, sala) como referência direcional 

para o corpo” (LOBO e NAVAS, 2007, p. 153). 
52 “A direção é um lugar no espaço e estudada a partir da relação “espaço no corpo” estabelece uma sensação de 

irradiação do centro do mesmo para um determinado foco, sendo que no centro, estabelecem-se as interseções das 

direções” (LOBO e NAVAS, 2007, p. 157). Já Rengel (2015a) aponta que “são as vinte e sete direções espaciais 

que formam a orientação espacial discriminada por Laban. As direções indicam locações (lugares no espaço) de 

mesmo nome. [...]. No centro do corpo ocorre a intersecção das três dimensões, que formam seis direções 

dimensionais”. Não paginado. Sobre o espaço direto e indireto (ou flexível), ele está contido no estudo dos fatores 

do movimento e diz respeito a “aspectos mentais, conectando-se clareza mental à clareza espacial. O intelecto 

projetado na intenção do movimento faz aquele que se move percorrer espaços flexíveis ou diretos. Estes elementos 

se caracterizam por caminhos que priorizam linhas retas, no direto, e circulares, no flexível” (LOBO e NAVAS, 

2007, p. 170). 
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do Espaço. Então, o que há de comum, de incomum, de contrário e complementar entre as 

abordagens? Como o elemento Espaço enquanto componente da Dança pode ter seu estudo 

cada vez mais aprofundado pelas contribuições dos respectivos contextos? Como esses 

entendimentos das nuances espaciais dialogam com os espaços cotidianos dos(as) 

licenciandos(as), com os espaços de suas próprias Danças? 

O caráter dessa relação interdisciplinar entre os saberes cria redes de 

informações dialógicas e complementares, que propiciam interfaces e 

conversas entre sujeitos, contextos internos e situações externas, em uma 

permanente alternância de prioridades e demandas. A forma como se 

estruturam os elementos, a partir dos seus campos, estimula a produção de 

conhecimentos diferenciados (BRANDÃO, 2018, p. 4). 

A diferenciação dos conhecimentos elucidada por Brandão é compreendida como o 

aprofundamento dos elementos da Dança e sua consequente produção de habilidades. Saber 

estimular os(as) alunos(as) a adotar diferentes abordagens para com o Espaço, além de saber 

avaliar como e por que os(as) estudantes se relacionam com ele de determinada maneira são 

habilidades importantes para quem percorre uma formação docente. Nesse caso, a 

interdisciplinaridade visa contribuir com algo para além do contato entre disciplinas, 

abordagens ou técnicas: a formação do(a) professor(a) sob perspectiva da área de conhecimento 

Dança.  

Essa ação enfatiza o protagonismo do(a) discente em relação à sua própria formação, 

instigando-o(a) a se posicionar como sujeito da experiência nas diferentes abordagens de 

Dança. Assim, a maneira como a interdisciplinaridade se faz potência na formação de cada 

graduando(a) é distinta a depender de seu grau de envolvimento com a criação de redes de 

conhecimento. A interdisciplinaridade propõe um fazer-pensar-agir a todos os envolvidos no 

processo formativo; um “[...] rompimento com a escola do silêncio, aquela que se preocupa 

com a transmissão do conhecimento morto” (JOSÉ, 2008, p. 92). 

Isto posto, o entendimento de técnica que traço nesta pesquisa vem coadunar com a 

abordagem interdisciplinar, ressaltando o objetivo de criação de conexões de conhecimento em 

detrimento do aprendizado exclusivo da forma. Então, a interdisciplinaridade se mostra potente 

a partir de seu caráter sistêmico de articulação de conhecimentos (teorias, práticas e princípios) 

com procedências distintas (RANGEL, 2016). A técnica enquanto produção arraigada em um 

fazer-pensar amplia horizontes e abre espaço para que a interdisciplinaridade se instaure em 

seus procedimentos, fazendo do treinamento técnico um terreno de construção de 

possibilidades. 
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Sobre os referenciais epistemológicos, é destacada a sintonia com paradigmas 

contemporâneos do conhecimento em que a educação ultrapasse a visão 

formativa, técnica, procedimental, mas se alargue e encare a emancipação 

como perspectiva, tendo como premissa uma (in)formação integral do sujeito, 

em suas complexas e múltiplas dimensões (RANGEL, 2016, p. 78). 

Friso que o objetivo da interdisciplinaridade como abordagem relacionada a um fazer 

técnico não possui o intuito de negar a articulação metodológica, procedimental, de determinada 

técnica, tampouco possui a intenção de desvalorizar a criação de formas e movimentos pré-

determinados. O que está em jogo aqui é o foco da ação. Os passos codificados das técnicas de 

Dança certamente estarão presentes na produção de conexões, diálogos. No entanto, o objetivo 

não é a aprendizagem de sua execução fundada na forma e performance do movimento – tal 

como tratado na seção três -, mas sim a análise de como essas codificações contribuem com a 

produção de conhecimentos em uma perspectiva emancipatória. 

Pode-se dizer que essa premissa de formação integral objetivada pelas vias da 

interdisciplinaridade parte da própria construção particular de cada disciplina, isto é, o ponto 

de partida para a criação de interfaces entre o sapateado e determinado componente curricular 

são os próprios conceitos, métodos e abordagens existentes nesses espaços.  

No desenvolvimento do tratamento interdisciplinar, não posso deixar de citar a 

transdisciplinaridade (FAZENDA, 2008b) e a multidisciplinaridade como outras lógicas de 

produção de diálogos entre conhecimentos. Além da promoção de interações e correlações, a 

transdisciplinaridade busca ultrapassar, transformar e reconfigurar os limites disciplinares. 

Contudo, o foco desta pesquisa restringe-se a ação interdisciplinar, apesar da inegável 

importância de sua continuidade em espaços transdisciplinares. 

Com base em um cenário de compartimentação significativa do conhecimento, o objetivo 

é conseguir dar um pequeno (que já é consideravelmente grande) passo: estabelecer expressivo 

diálogo entre modos de ser/fazer Dança. Sendo a interdisciplinaridade alimentada pela 

existência das disciplinaridades, há uma nítida relação entre interdisciplinaridade e didática 

(LENOIR, 2008), visto que é necessária uma sistematização didática prévia a respeito dos 

possíveis modos de encontro dos conhecimentos, propiciando o diálogo.  

Assim, a interdisciplinaridade presume a existência de uma reflexão sobre as elaborações 

didáticas no ambiente acadêmico, partindo, inicialmente, do(a) professor(a) mediador(a). A 

relação entre interdisciplinaridade e didática é tão imprescindível que, pela experiência no 

estudo interdisciplinar, os(as) alunos(as) já são instigados a avaliar, como docentes, quais 

seriam suas próprias criações didáticas no que tange à mediação de interfaces entre saberes. Em 
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virtude dessa estimulação, os(as) alunos(as) são cada vez mais considerados como 

protagonistas de seu próprio processo de ensino e aprendizagem. São investigadores(as), 

pesquisadores(as) das possibilidades de encontro entre conhecimentos. 

Por se tratar de um curso de licenciatura, muitas situações ao longo do percurso 

acadêmico instigarão a construção de identidades didáticas nos(as) graduandos(as). No entanto, 

acredito que o estudo didático em consequência da experiência interdisciplinar é um dos mais 

potentes para formação docente. Dado que a interdisciplinaridade exige uma postura crítica, 

emancipatória e dinâmica frente o conhecimento, sua abordagem didática fatalmente seguirá 

por caminhos sintonizados com o paradigma contemporâneo de ensino e aprendizagem, 

pautado na protagonização do(a) aluno(a) e na reinvenção de realidades. 

Cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou 

ocuparia na grade, mas nos saberes que contemplam, nos conceitos 

enunciados e no movimento que esses saberes engendram, próprios de seu 

lócus de cientificidade. Essa cientificidade, então originada das disciplinas, 

ganha status de interdisciplinar no momento em que obriga o professor a rever 

suas práticas e a redescobrir seus talentos, no momento em que ao movimento 

da disciplina seu próprio movimento for incorporado (FAZENDA, 2008a, p. 

18). 

 Assim, friso que o movimento interdisciplinar ocorre desde que haja disponibilidade 

do(a) professor(a) em rever os modos de diálogo de conhecimentos dentro de sua própria 

prática, isto é, sem necessitar que outra(s) disciplina(s) envolvida(s) com conhecimentos afins 

precise(m) embarcar nessa reformulação. O diálogo pode se dar interdisciplinarmente dentro 

de um único componente, desde que a postura adotada no desenvolvimento do estudo seja 

propícia à criação de pontos de encontro, que podem ocorrer, inclusive, em espaços fora da 

universidade. 

Como exemplo desse diálogo temos o estudo da relação entre a transferência de peso do 

corpo e sua disposição espacial no sapateado. Há a evidenciação da complexidade na 

articulação entre os dois elementos, sabendo que o corpo está inscrito num espaço e sua ação - 

neste caso, a transferência de peso - irá necessariamente dispor-se nesse, mantendo ou alterando 

a posição anterior. Assim, o estudo do peso e do espaço tornam-se interdependentes e 

complexos, fazendo parte da mesma área de conhecimento, a Dança.  

No contexto fora da demarcação acadêmica das disciplinas essas fronteiras entre 

conhecimentos são ligeiramente mais articuladas, fato que me permitiu iniciar as reflexões desta 

pesquisa. Os espaços de prática artística do sapateado, que não possuem a intensão de 

categorizar o conhecimento em disciplinas, acabam por ecoar sua compreensão interdisciplinar 
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do conhecimento para o âmbito acadêmico, evidenciando que a relação entre saberes “não é 

uma dicotomia, mas uma tensão produtiva em uma dinâmica constante de complementaridade, 

fertilidade cruzada, oposição e crítica. Em alguns casos, as práticas interdisciplinares estão tanto 

‘nas’ disciplinas quanto ‘fora’ delas (1996)” (KLEIN, 1996 apud KLEIN, 2008, p. 124). 

Por se tratar de um movimento dinâmico, mutável, cheio de múltiplas possibilidades de 

interfaces, os limites do que é disciplinaridade e interdisciplinaridade acabam por ser 

contestados de forma a produzir pontos de encontro nos quais já não se sabe qual o lugar de 

“pertencimento” de determinado conhecimento, de certo modo de fazer.   

Como tratado em exemplo anterior, se o elemento Espaço está sendo abordado pelo 

sapateado, sob perspectiva interdisciplinar, a partir do componente Anatomia Humana Aplicada 

à Dança, é difícil delimitar qual abordagem de Espaço pertence à disciplina e qual pertence ao 

treinamento técnico, haja vista que esse elemento, assim como tantos outros, atravessa 

múltiplos contextos de estudo da Dança. Nesse caso, a perspectiva interdisciplinar auxilia a 

borrar ainda mais essas delimitações, contribuindo para uma compreensão complexa da área de 

conhecimento.  

Inclusive, esta turva imagem que se forma pela falta de delineamento talvez seja uma das 

principais características evidenciadas quando o trabalho se faz interdisciplinar, de modo que a 

disciplinarização tenha sua clareza “desfigurada pela corrente complexidade, heterogeneidade 

e hibridez do conhecimento nos dias de hoje” (KLEIN, 1996 apud KLEIN, 2008, p. 124).  

Acredito que o objetivo de componentes pautados em técnicas específicas não é 

necessariamente formar o(a) professor(a) de tal técnica, contudo, o caminho adotado para o 

desenvolvimento metodológico geralmente aponta para um aprendizado da forma, com 

evidência à disciplinarização do conhecimento, sem destacar as reverberações daquela 

abordagem para a formação do(a) professor(a). No entanto, é compreensível a adoção dessa 

postura tradicional no que tange à mediação de processos de ensino e aprendizagem por parte 

do(a) professor(a), já que a sua formação também foi arraigada nos preceitos do positivismo. 

 Na disciplinarização, embora haja a criação de componentes para designar conteúdos; 

metodologias agrupadas em torno de um mesmo conhecimento; ou até grandes áreas do 

conhecimento, reconhece-se que há ali somente uma parcela de saberes, não envolvendo a 

totalidade de compreensões sobre o assunto (PESSOA, 2016). Nesse aspecto, é inegável o 

avanço, a conquista e o aprofundamento das disciplinas em campos de estudo específicos, 

elucidando descobertas que influenciam a vida da humanidade até os dias de hoje. 
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A separação das partes em disciplinas não é completamente rejeitada desde que seja 

utilizada com o intuito de analisar as especificidades destas e o modo como se relacionam com 

o todo, ou seja, separar em partes para compreender melhor como se dá o tecer do conhecimento 

que se tece junto. “Não se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento das 

totalidades, nem da análise pela síntese; é preciso conjugá-las” (MORIN, 2011, p. 42). 

 No entanto, cria-se um paradoxo entre o aspecto triunfante e as consequências danosas 

dessa compartimentação cada vez mais profunda (PESSOA, 2016). O entrincheiramento em 

especialidades e o compartilhamento de saberes apenas com um círculo restrito (LEIS, 2005) 

promove a hiperespecialização (MORIN, 2003) que, por sua vez, cria barreiras que impedem 

uma análise ampla do saber. 

Não se trata de querer extinguir o estudo especialista, mas sim propor que esses 

departamentos dotados de conhecimentos específicos sobre determinada área atentem para suas 

regiões de fronteiras, fazendo com que as “cancerizações epistemológicas” (TRINDADE, 2008, 

p. 77) tornem-se disponíveis para substituir, no contato, o embate pelo diálogo. 

Especializado, restrito e fragmentado, o conhecimento passou a ser 

disciplinado e segregador. Estabeleceu e delimitou as fronteiras entre as 

disciplinas, para depois fiscalizá-las e criar obstáculos aos que as tentassem 

transpor. ‘A excessiva disciplinarização do saber científico faz do cientista um 

ignorante especializado’53. Criou um pássaro, deu-lhe asas potentes, mas que 

só alça vôo no campo restrito da sua especialidade – trancou-o em uma gaiola 

(TRINDADE, 2008, p. 67). 

Desse modo, destaco que qualquer conhecimento possibilita a escolha entre uma postura 

isolada de estudo do campo e uma atitude de disponibilidade para o compartilhamento de seu 

saber especializado em redes de diálogo. O sapateado é um exemplo de como podem se dar 

essas duas realidades.  

Estudar a técnica a partir da centralização no exclusivo treinamento de formas, 

nomenclaturas e especificidades apenas em seu contexto restrito (disciplinarização), aprofunda 

conhecimentos e desenvolve habilidades estáticas ao contexto. Em contrapartida, a análise da 

relação dessas mesmas formas, nomenclaturas e especificidades quando em diálogo com outros 

modos de fazer Dança enriquece a produção de conhecimento dentro da própria área 

especializada, além de criar pontos de encontro que propiciam, interdisciplinarmente, a 

propulsão do conhecimento ao mundo em uma perspectiva bem mais ampla, contextualizada e 

proveitosa à contemporaneidade. 

                                                           
53 Santos (2002, p. 46). 
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Veja: a preferência a um quadro disciplinar, especializado e tradicional, traz embutida em 

si uma concepção tradicional para o trabalho técnico, artístico e didático no contexto formativo, 

a qual afirma concordância com a perspectiva dualista que se dá em diversas instâncias sociais, 

inclusive na universidade, para além da compreensão de técnica na Dança, dentre as quais, cito: 

separação entre teoria e prática; valorização das ciências naturais em detrimento das humanas 

e atitude separatista entre conhecimentos científicos e artísticos.   

“A especialização ‘abs-trai’, em outras palavras, extrai um objeto de seu contexto e de 

seu conjunto; rejeita os laços e as intercomunicações com seu meio; introduz o objeto no setor 

conceptual abstrato, que é o da disciplina compartimentada” (MORIN, 2011, p. 38). Então, 

assumir uma postura interdisciplinar perante o estudo do conhecimento em um ambiente de 

formação vai além da simples negação de “caixinhas de saberes”, mas abrange concepções 

sobre o modo de produção, compartilhamento e estudo do conhecimento com base em uma 

postura aberta, disponível inclusive ao estudo de uma técnica específica de Dança. 

Nesse sentido, é inegável que a definição de interdisciplinaridade é difícil por permitir a 

coexistência de diferentes possibilidades de classificação dos encontros de saberes em diversos 

contextos e abrangências de estudo, todavia, “se algo entra por definição na prática 

interdisciplinar é a condição de que se deve buscar a complementação entre os diversos 

conhecimentos disciplinares” (LEIS, 2005, p. 8),  já que a criação de interfaces surge por uma 

“incapacidade de práticas tradicionais darem respostas a problemas complexos sociais, em 

especial de questões relacionadas ao campo da Educação” (BRANDÃO, 2018, p. 8). 

A interdisciplinaridade nos desafia, desde sua conceituação, à aceitação de distintos 

caminhos de criação de diálogos, alertando os(as) professores(as), no contexto formativo, sobre 

o fato de que “nossa tarefa não deve ser vista como uma eleição entre diversos modos opostos 

de chegar ao conhecimento, senão como uma integração de alternativas complementares” 

(LEIS, 2005, p. 9). 

Desse modo, a abordagem de componentes que pouco se preocupam com o 

estabelecimento de diálogos pode ser vista como uma oportunidade para o surgimento de 

reflexões sobre quais tipos de estratégias poderiam ser utilizadas na mudança deste cenário, de 

forma que a disciplinarização seja um ambiente de mobilização para os que compactuam com 

a perspectiva interdisciplinar.  

Embora as disciplinas tenham uma estrutura curricular fixa, fundamentada na ementa, há 

uma variação metodológica significativa a depender do(a) professor(a) que as ministre. Então, 
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a maneira como o estudo dos componentes é conduzido depende substancialmente da 

compreensão de conhecimento adotada pelo(a) docente. Ademais, se estamos refletindo sobre 

um contexto de formação que se pretende crítico, que almeja mobilizar o(a) estudante, a relação 

entre os(as) professores(as)-mediadores(as) e os(as) alunos(as)-propositores(as) pode ser um 

espaço de acolhimento de ideias e sugestões, de modo que a abordagem interdisciplinar possa 

ser proposta pelos(as) estudantes. 

 Contudo, compreendemos que a decisão sobre a adoção de caminhos metodológicos 

geralmente é associada ao(à) professor(a), que por vezes apresenta uma resistência considerável 

à adoção da interdisciplinaridade, ainda que haja uma rica bibliografia fundamentadora das 

possibilidades interdisciplinares na Educação. 

A relutância é composta pela crítica de que a instrução interdisciplinar não 

pode ser usada para fornecer aprendizados essenciais e de que negligencia o 

domínio dos conceitos essenciais das disciplinas [...], colocando substitutos 

fracos no lugar da educação ‘real’ (KLEIN, 2008, p. 123). 

Além disso, talvez a razão desta objeção se dê por outros dois motivos: porque os(as) 

professores(as) também aprenderam de forma disciplinar e porque a postura interdisciplinar 

exige uma constante atualização dos(as) docentes em relação a outros campos de saber ou até 

mesmo a outras especificidades de estudo dentro de sua própria área de conhecimento. Ou seja, 

o fazer interdisciplinar necessita de uma reinvenção constante dos modos de encontro, 

abarcando, necessariamente, uma reformulação de pensamentos e atitudes que extravasa a 

dimensão docente.  

Essa reformulação atinge também uma reestruturação das universidades que, por sua vez, 

precisam ampliar as ações educativas que evidenciam o protagonismo do(a) estudante, tendo 

em vista que a atitude interdisciplinar, nesse contexto, “propicia aos alunos pesquisadores a 

oportunidade de revelarem suas potencialidades e competências” (VARELLA, 2008, p. 83). Na 

licenciatura, essa reestruturação envolve a reavaliação de valores que sustentam a escolha por 

determinadas práticas, favorecendo, assim, o desenvolvimento de habilidades indispensáveis 

ao exercício da docência e que extrapolam o universo disciplinar dos componentes. 

As habilidades docentes fomentadas pela interdisciplinaridade são evidenciadas no 

momento da ação, ou seja, é preciso que o(a) licenciando(a) sinta-se em atividade na 

interdisciplinaridade, no ato da interface entre os conhecimentos, conteúdos, componentes. 

Essas habilidades são instigadas a partir do estudo do sentido; da intencionalidade; e da 

funcionalidade (FAZENDA, 2008a), características da interdisciplinaridade na ação dialógica. 
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Por isso é tão importante a presença dessa abordagem ainda na formação inicial, já que 

esse é o contexto que oferece maior espaço para o estudo esmiuçado dos diferentes modos de 

ação interdisciplinar, proporcionando ao(à) estudante a criação de certa familiaridade com os 

modos de produção de interfaces. 

Sobre a atitude interdisciplinar, “a palavra atitude está intimamente ligada ao exercício 

de uma ação com intencionalidade conhecida” (MIRANDA, 2008, p. 119) que, quando se faz 

interdisciplinar, apresenta uma vasta gama de possibilidades de ações e caminhos docentes. 

Além dos aspectos citados quanto às características importantes do estudo interdisciplinar, há 

também a conjugação dos saberes da experiência; dos técnicos e teóricos54 em interação 

dinâmica (FAZENDA, 2008b). Isto é, em uma abordagem interdisciplinar há a compilação de 

diferentes características, tipos de saberes, e especificidades a serem esmiuçadas, sendo este 

mais um argumento em defesa da presença da interdisciplinaridade ainda na formação inicial 

dos(as) professores.  

Caso essa abordagem não seja oferecida na graduação, dificilmente os(as) discentes 

encontrarão, após formados(as), um espaço como a licenciatura, que possa oferecer 

oportunidade para tal estudo em um tempo dilatado e geralmente anterior ao seu ingresso no 

mundo do trabalho. Então, este cenário torna-se bastante propício ao estudo das técnicas de 

Dança frente à abordagem interdisciplinar, salientando os pontos de conexão entre o fazer 

técnico, os elementos da Dança e a prática artística dos(as) alunos(as).  

Desse modo, a partir de minha experiência no sapateado americano, questiono-me como 

essa Dança, caso fosse uma das técnicas abordadas na licenciatura, poderia traçar um percurso 

diferenciado daquele que vivenciei nos componentes citados. Veja, não se trata de propor uma 

inserção compulsória do sapateado nas disciplinas obrigatórias do curso, nem tampouco propor 

a criação de um novo componente para o desenvolvimento da técnica, já que a 

compartimentação citada teria grandes chances de ocorrer novamente partindo do sapateado.  

Trata-se, na verdade, de investigar como o sapateado pode contribuir para a formação 

docente com intuito de experimentar e construir junto ao(à) aluno(a) modos de produção de 

conhecimento, investigando quais possibilidades e potencialidades essa técnica possui para 

colaborar com a (in)formação integral (RANGEL, 2016) do(a) Licenciado(a) em Dança.  

                                                           
54 Embora esses três saberes atuem inseparavelmente, a divisão ocorre com intuito didático de melhor detalhar os 

elementos que compõem cada tipo de saber. Assim, essa separação nada tem a ver com uma tentativa equivocada 

de desvinculação entre teoria e prática, corpo e mente, mas busca salientar os aspectos presentes em cada um, os 

quais atuam nas diversas ações interdisciplinares. 
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O objetivo é compreender como a experiência técnica em perspectiva interdisciplinar, 

potencializada pela complexidade das redes de conhecimento, incita o desenvolvimento de 

habilidades necessárias à formação do(a) professor(a) de Dança. Friso que a relação 

estabelecida entre o sapateado e a licenciatura precisa ocorrer da maneira mais articulada, mais 

tramada possível, para que não se recaia no mesmo equívoco evidenciado em alguns 

componentes.   

 

 

4.3 SAPATEADO COMO AÇÃO INTERDISCIPLINAR 

 

De acordo com o sistema educacional de nosso país, a universidade é o lugar de formação 

de professores(as) dado que esse ambiente institucional qualifica para o exercício da docência 

no contexto da Educação Básica55, formal, ou para a atuação em outros espaços de ensino e 

aprendizagem compreendidos como não formais. Assim, a universidade não possui, de fato, a 

obrigatoriedade de instruir o(a) professor(a) para ministrar aula em diferentes técnicas de 

Dança. O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Dança da UFPA, inclusive, destaca 

características56 do perfil do(a) egresso(a) alinhadas ao fazer da Dança enquanto área de 

conhecimento. 

Contudo, é dever da universidade, no que tange à formação de professores(as), abordar 

as questões da Dança inseridas em nossa área, que irão aparecer, de diferentes formas, nas 

diversas técnicas – como questões relacionadas ao corpo, ao movimento, aos processos de 

criação, às experiências estéticas, aos aspectos filosóficos, aos contextos históricos, aos 

                                                           
55 No Brasil há alguns documentos que explicitam essa relação entre o Ensino Superior e a Educação Básica. A 

Lei 9394/96, em seu artigo 62, diz que a formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

normal (BRASIL, 1996). Por sua vez, a Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015 institui, em seu artigo 1º, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério 

para a Educação Básica (BRASIL, 2015). Esta resolução abrange os cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados, cursos de segunda licenciatura e formação continuada. Já a Resolução CNE/CP nº 2, 

de 20 de dezembro de 2019, elaborada após a publicação da BNCC (BRASIL, 2017), define, em seu artigo 1º, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica (BNC – 

Formação) [...] a qual deve ser implementada em todas as modalidades dos cursos e programas destinados à 

formação docente (BRASIL, 2019). 
56 Como exemplo, cito as seguintes aptidões: “aplicar os saberes adquiridos ao longo do curso, articulando esses 

conhecimentos com áreas afins”; exercer o seu papel de educador, atuando de maneira consciente, crítica e 

reflexiva, na sociedade; articular os conhecimentos teórico-práticos adquiridos com outras abordagens 

contemporâneas de cultura” (UFPA, 2011, p. 17). 
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processos de aprendizagem. Nesse caso, é bastante desejável que ao longo do itinerário 

formativo os(as) estudantes(as) tenham contato com diferentes fazeres e possam perceber como 

as questões citadas atravessam essas práticas de modo articulado, fluido e interdisciplinar.  

 Dessa maneira, sustentamos a hipótese de que a experiência com o sapateado, a partir de 

sua abordagem específica e em diálogo com as questões apresentadas, desenvolve aspectos 

relevantes à formação de professores(as), como a interdisciplinaridade. Então, a vivência do 

sapateado na graduação propõe o desenvolvimento de habilidades importantes ao(à) docente de 

Dança, contribuindo principalmente com sua atuação no contexto da Educação Básica.  

Com intuito de desenvolver tais habilidades, a abordagem do sapateado frente à 

universidade visa propor uma articulação entre essa técnica e os pressupostos teórico-

metodológicos pertencentes à Dança como área de conhecimento autônoma, valorizando seus 

conteúdos, elementos, suas teorias, metodologias e perspectivas próprias inseridas na estrutura 

curricular da licenciatura. Sobre essa autonomia, Aquino (2007, p. 3) aponta que se trata de 

“um estado de implicação e relação com o ambiente dentro de um processo de trocas constantes, 

diz respeito a uma rede de conhecimentos validados no coletivo que colaboram entre si”. 

Essa rede de conhecimentos validados no coletivo, que evidencia a categorização da 

Dança como área específica, encontra diferentes sistematizações curriculares nas licenciaturas 

do país, mas sempre aborda aspectos inerentes à produção de conhecimento nessa linguagem, 

como as questões didáticas da Dança; as relações entre teoria e prática; o estudo das diferentes 

técnicas e caminhos formativos; a análise da história da Dança, bem como os aspectos 

pertinentes à Dança-inclusão, por exemplo.  

Nessa perspectiva, ao salientar o panorama da área de conhecimento, importante à 

formação docente em Dança, a presença do sapateado na graduação visa instaurar processos 

interdisciplinares que se relacionam com a rede de conhecimentos apontada pela autora, 

rompendo com o isolamento das técnicas de Dança.  

Essa articulação ocorrerá a partir dos aspectos fundamentais do sapateado – os 

princípios57 – relacionando-os com as características da Dança enquanto área de conhecimento. 

De fato, esses princípios estão relacionados à prática de passos determinados, no entanto, a 

                                                           
57 Nesta pesquisa os princípios são compreendidos na perspectiva da complexidade (MORIN, 2011) que observa 

as regras como delimitações mais duras e os princípios, os preceitos, como um aspecto mais amplo e aberto a 

relações interdisciplinares. Desse modo, os princípios apontam para uma perspectiva mais alargada do 

conhecimento que resguarda suas características sem a rigidez das regras. 
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proposta é buscar uma abordagem técnica que aponte para o desenvolvimento da formação 

do(a) professor(a) de Dança, e não do(a) professor(a) sapateador(a).  

Já que a pesquisa é direcionada à licenciatura, os passos servirão de ignição para a 

compreensão de como pode se estabelecer a relação entre uma técnica específica e o campo da 

Dança. O objetivo será investigar o modo como os princípios contribuem para a criação de 

diálogos entre saberes, ação essa de significativa importância na formação de professores(as). 

Em se tratando desse diálogo destaco que a técnica apresenta, já em suas fundamentações 

iniciais, uma prática que pode ser compreendida como interdisciplinar em virtude da 

interdependência entre movimento e som estabelecida. Há um diálogo entre Dança e Música 

no cerne do fazer técnico, ou seja, a própria prática do sapateado aponta para uma necessidade 

de entendimento do conhecimento produzido sob perspectiva conectada, interdisciplinar.  

Embora não seja especificamente a presença da Música e da Dança que propõe uma 

compreensão interdisciplinar ao sapateado -  já que diversas Danças se relacionam, de alguma 

maneira, com sons, melodias, músicas58 - essa prática é entendida como interdisciplinar em 

virtude da forma com que este vínculo é estabelecido na técnica. Esse elo concebe, 

simultaneamente, a composição de movimento e som em seu fazer. O sapateado é Dança e 

Música, som e movimento59 – tudo isso acontece junto no corpo.  

Como já destacado anteriormente, o modo de fazer sapateado adotado nesta pesquisa será 

o americano, justificado pela tipologia e escopo da pesquisa classificada como estudo de caso 

(YIN, 2001) que tem essa técnica como recorte. Essa escolha parte de uma experiência de vida 

e se expande para além dela, no tempo e no espaço, almejando uma contribuição à área de 

conhecimento.  

Então, não há a pretensão de defender o sapateado americano enquanto estilo “mais 

adequado”, já que os diferentes estilos, práticas e fazeres da técnica “possibilitam conhecer, 

                                                           
58 Dentre outras produções artísticas que tratam sobre a relação entre Música e Dança, destaco também a dança 

flamenca que se aproxima do sapateado americano pela prática simultânea de movimento e som. 
59 Nesta pesquisa compreendemos que a Música é um resultado de determinado arranjo de sons a partir de algumas 

características organizacionais específicas como ritmicidade e melodia, da mesma forma que a Dança é composta 

por um conjunto de movimentos não necessariamente sistematizados ou coreografados. Os sons compõem a 

Música, e os movimentos, a Dança, de modo que som e Música, movimento e Dança não são sinônimos, mas se 

articulam em suas respectivas áreas de conhecimento. Ressalto ainda que, de fato, não há Dança sem som, mas 

sim Dança sem Música, dado que o movimento de nossos órgãos internos e do corpo no espaço, por exemplo, 

fatalmente produz sonoridades. Todavia, a noção de som que nos propomos salientar é aquela articulada à 

construção musical, dotada de características como altura e intensidade, timbre e duração. Segundo Wisnik (1989), 

as culturas selecionam uns sons em detrimentos de outros para fazer música, o critério de seleção é o caráter 

ordenador de que se investe essa triagem. Isto é, alguns sons são jogados para a reserva dos ruídos e outros 

despontam como sons musicais doadores de ordem.  
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reconhecer, ressignificar e, sobretudo, impregnar de sentidos a vida em sociedade” 

(MARQUES e BRAZIL, 2014, p. 30) de forma particular, conforme a abordagem do ato de 

sapatear. 

Se o objetivo é propor o desenvolvimento de habilidades docentes a partir de conexões 

de conhecimento, o sapateado torna-se um potente lugar de estudo visto que seus procedimentos 

exemplificam um caminho de fazer compreendido, nesta pesquisa, como interdisciplinar. Além 

disso, o sapateado mostra-se pertinente ao percurso formativo por apresentar uma possibilidade 

de relação entre uma técnica de Dança e o âmbito acadêmico, podendo incitar professores(as) 

e alunos(as) a aproximarem outros fazeres ao curso de graduação, sempre com o objetivo de 

favorecer uma formação cada vez mais complexa e crítica.  

Com intuito de oportunizar uma experiência com o sapateado pautada em uma 

compreensão interdisciplinar, abordaremos um determinado grupo de elementos da Dança e da 

Música que são frequentemente desenvolvidos na técnica, os quais atuam como o ponto de 

conexão entre essa prática específica e a área de conhecimento Dança. O estudo do sapateado 

com base no modo como os elementos citados compõem suas especificidades é uma maneira 

potente de articular uma técnica ao percurso da graduação, já que, nesse formato, ela busca 

contribuir com a formação docente ao oferecer mais uma perspectiva de estudo dos 

conhecimentos próprios da Dança.  

A ideia é que, pela análise do sapateado dotado de uma articulação entre elementos da 

Dança e da Música, o(a) estudante possa ser instigado a produzir relações entre essa e outras 

abordagens, elaborando seu próprio ponto de vista a partir da análise de algumas perspectivas  

de estudo disponíveis ao longo do curso, dentre elas, aquela utilizada no sapateado.  

Existem diferentes pontos de vista, modos diversos de elaboração sobre as 

mesmas coisas do mundo: a maneira de compreender a articulação deste 

organismo [o sistema técnico] com o objeto [o(s) conteúdo(s) da dança], [...] 

demonstra que o corpo tem a possibilidade de criar e lidar com distintos pontos 

de vista a cada momento (GUIMARÃES, 2012, p. 107). 

Assim, há a proposição de uma abordagem metodológica para o sapateado que atenda aos 

objetivos do curso, colaborando para a formação dos(as) licenciandos(as) em Dança. 

Acreditamos que a inserção do sapateado no currículo – seja no campo do Ensino ou da 

Extensão – pode possibilitar o exercício da produção de conhecimento interdisciplinar em 

Dança. A expectativa é de que essa aprendizagem contribua para o(a) licenciando(a) no 

desenvolvimento da capacidade de articular conteúdos, componentes e experiências em sua 

futura prática docente.  
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A seguir, discutiremos sobre os elementos da Dança e da Música que compõem essa 

abordagem, salientando os(as) principais autores(as) que fundamentam esse estudo e a seleção 

de tais elementos destacados.  A aliança entre os elementos -  que serão discutidos em seguida 

– das duas linguagens atua como um guia para o estudo dos princípios do sapateado adotados 

nesta proposta frente à universidade. 

 

4.3.1 Os elementos da Dança na concepção interdisciplinar do sapateado 

 

Considero como elementos da Dança os aspectos estruturantes do movimento, tratando 

não somente da análise de suas características como também das ideias, conteúdos e estratégias 

necessárias à produção, execução e concepção do movimento.  

Elementos não são apenas as relações de linhas e formas ou os níveis do 

espaço ou o figurino que usamos. São as nossas ideias, são os conteúdos dos 

nossos planejamentos de aulas, planos de coreografias ou propostas de 

improvisação (RENGEL et al., 2017, p. 9). 

O estudo dos elementos da Dança não se traduz unicamente como uma análise detalhada 

de componentes como Espaço e Tempo, por exemplo, mas avaliam como essas unidades de 

movimento propõem a produção de ideias, de expressões, de conhecimento em Dança.  

No contexto da licenciatura considero de extrema importância a análise de como esses 

elementos podem se apresentar com base em diferentes abordagens de movimento, destacando 

a multiplicidade e diversidade de combinações a partir de distintos fatores e componentes 

presentes nos elementos da Dança. 

[...] os elementos do movimento da Dança podem ser coisas, ideias, pessoas, 

fenômenos do mundo (como a gravidade, o peso, o ar, o vento, o espaço); e 

de outro, a compreensão de que estes elementos dependem do contexto em 

que estão, e de que o contexto depende desses elementos. A dança é, pois, um 

conjunto de vários elementos [...]. Muitos, [...], são comuns, mas não ocorrem 

da mesma forma (RENGEL et al., 2017, p. 5).  

Com base nesse entendimento sobre os elementos, friso que a investigação que aqui se dá 

alinha-se à discussão tratada na seção três, fundamentada no rompimento da dicotomia entre a 

produção de pensamento e movimento; entre técnica e criação; entre teoria e prática; entre corpo 

e mente. Nossa abordagem ao sapateado enquanto prática interdisciplinar é um exemplo que 

rompe com essas dicotomias e articula-se metodologicamente à universidade, propondo uma 

aproximação ao universo da Dança enquanto área de conhecimento.    

Se estamos falando o tempo todo das não dicotomias, não há como o uso do 

espaço ou a escolha de um ou mais elementos estarem desvinculados de uma 
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ideia, de uma proposta. As chamadas danças afro-brasileiras, as chamadas 

danças populares, o balé, o axé, a dança contemporânea, ou não, dançada 

por/com pessoas com deficiência, por pessoas negras, japonesas, indígenas, 

não são meros usos do espaço, das formas e de outros tantos elementos. As 

danças têm algo a dizer, em sua forma, ao mundo (RENGEL et al., 2017, p. 

13). 

Acredito que um dos argumentos que justificam a presença do sapateado como técnica 

específica no âmbito acadêmico é justamente a oportunidade que os(as) estudantes têm de 

vivenciar, experimentar e observar como aquele fazer lida com os elementos da Dança, quais 

são os modos de acionamento desses elementos e as estratégias utilizadas na composição do 

conjunto de movimentos, por exemplo. 

O estudo dos elementos se dá também com o objetivo de percebermos como os passos, 

configurados na técnica, inserem-se em nosso campo. Então, essa análise fundamentada na 

abordagem do sapateado almeja contribuir com a formação do(a) professor(a) pelo estudo do 

movimento a partir de uma ótica específica.  

Os elementos do movimento na Dança abrangem mais do que um sentido 

restrito que esta, por vezes, desempenha, sendo ela apenas um aprendizado de 

passos. É importante estudar e analisar um movimento em particular, conhecer 

e treinar diferentes modalidades, técnicas e práticas. E aprender passos, claro! 

No entanto, devemos nos voltar artística, pedagógica e criativamente, para a 

compreensão do fluxo que há nas inúmeras e variadas manifestações de 

movimento, sejam eles gestos, posturas, passos, ou movimentos sucessivos, 

simultâneos, ritualísticos, simétricos, assimétricos, entre outros tipos de 

movimento (RENGEL et al., 2017, p. 11). 

A exemplo, podemos citar o estudo do elemento Giro. No sapateado há uma série de 

movimentos que o envolvem, como o buffalo turns, que nada mais é do que um buffalo60 

executado girando no eixo vertical61. Podemos avaliar, então, como o corpo se comporta na 

execução desse movimento. Há o acionamento de outros elementos para que o giro aconteça? 

Quantos sons são produzidos no movimento? Quais outras práticas de Dança utilizam essa 

mesma rotação da articulação coxofemoral acionada? Como esses aspectos abordados no 

buffalo turns são estudados em disciplinas como Anatomia Humana Aplicada à Dança ou 

Aprendizagem e Desenvolvimento Motrício?  

                                                           
60 “A canção ‘Shuffle off to Buffalo’ é a razão do nome do passo. Posição dos pés: Comece com o peso do corpo 

nos dois pés. Eleve a perna esquerda e posicione-a na frente da canela direita. Salte do pé esquerdo para a parte da 

frente do pé direito [...]. Com o peso no pé direito, faça um shuffle com o esquerdo, salte para a direita e aterrisse 

na parte da frente do pé esquerdo, enquanto o direito descansa na frente da canela esquerda [...]. Comando: Leap, 

shuffle, leap” (LEWIS, 2016, p. 71). 
61 “Eixo é uma linha imaginária, que cruza um ponto central com conteúdo direcional de tensões opostas. Um eixo 

divide um corpo em partes aproximadamente equilibradas. Para cada dimensão espacial há o eixo correspondente. 

Dimensão de comprimento – eixo vertical; dimensão de amplitude – eixo horizontal; dimensão de profundidade 

– eixo sagital” (RENGEL, 2015a). Não paginado.  
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Essas são algumas questões que podem servir como ponto de partida para o estudo do 

sapateado na graduação. Por meio da análise do referido elemento na técnica surgem diversas 

linhas de conexão, as quais podem ser compreendidas como o fluxo que há nessa manifestação 

de movimento – o Giro – tal como citado por Rengel e colaboradores (2017). Desse modo, a 

concepção de elemento da Dança nos auxilia a extravasar a percepção exclusiva da forma do 

movimento, apontando para relações com a anatomia e com a musicalidade, sem descartar o 

estudo do passo, que é uma característica marcante do sapateado.  

Fundamentando o estudo dos elementos da Dança, evidencio o trabalho de Rudolf Laban 

(1879-1958). O estudo de sua obra nesta pesquisa é feito a partir de três de suas pesquisadoras 

que são Rengel (2015a) e Lobo e Navas (2007, 2008), por compreender que a partir de uma 

primeira categorização do autor outras organizações se dão de maneira importante para o 

aprofundamento no estudo desses elementos. Assim, elucido as autoras citadas em articulação 

aos estudos de Laban em virtude de elas apresentarem diferentes maneiras de observar, analisar, 

experimentar e estudar sua obra, acreditando que as contribuições dessas pesquisadoras 

auxiliam na promoção de conexões entre o percurso formativo da graduação e o sapateado.  

Embora os estudos do autor ultrapassem a Dança enquanto área de conhecimento, 

adentrando diferentes campos que investigam o movimento humano, seu trabalho nos auxilia a 

analisar as características do movimento que estão presentes nos elementos da Dança, além de 

superar as fronteiras disciplinares do conhecimento - o que também é um dos motes desta 

pesquisa. 

Laban apontava para um acionamento integral do corpo ainda que se debruçasse sobre o 

estudo de suas especificidades, tais como suas partes e seu modo de estar no tempo e no espaço. 

A compreensão do movimento como prática de um corpo total, adotada pelo autor, também 

justifica sua articulação à pesquisa, dado que esse entendimento fortalece a prática do sapateado 

como um fazerpensar. 

Enfatizo o estudo da Arte do Movimento (1978) de Laban em virtude de o autor ter como 

objetivo a análise do que os movimentos, Danças e gestos humanos têm a dizer para além do 

que as palavras constatam. Trata-se de pensar os elementos do movimento na descoberta das 

subjetividades humanas.  

O movimento, portanto, revela evidentemente muitas coisas diferentes. É o 

resultado, ou da busca de um objeto dotado de valor, ou de uma condição 

mental, suas formas e ritmos mostram a atitude da pessoa que se move numa 

determinada situação. Pode tanto caracterizar um estado de espírito e uma 
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reação, como atributos mais constantes da personalidade (LABAN, 1978, p. 

20). 

 Uma das importantes categorizações de Laban para esta pesquisa é a sistematização dos 

quatro fatores do movimento, que estão presentes de diferentes maneiras em todo tipo de 

movimento, inclusive no sapateado. Os fatores Peso, Tempo, Espaço e Fluência (1978) foram 

estudados individualmente e relacionados gerando oito ações básicas de movimento: socar, 

talhar, pontuar, sacudir, pressionar, torcer, deslizar, flutuar. 

Peso, Tempo, Espaço e Fluência apresentam uma infinidade de variações simultâneas no 

movimento de qualquer pessoa. Ao estender o braço em certa velocidade (Tempo), com força 

específica (Peso), percorrendo uma determinada trajetória (Espaço) para pegar um objeto, por 

exemplo, apresentamos a utilização dos três fatores que, em relação recíproca revelam a 

Fluência de movimento adotado. 

A atuação dos fatores de movimento no sapateado tem relação com a configuração dos 

passos, dado que cada movimento carrega uma relação específica entre Peso, Tempo, Espaço e 

Fluência. Em momento anterior, citamos a possibilidade de articulação entre o movimento 

shuffle e a disciplina Anatomia Humana Aplicada à Dança por meio do elemento Espaço, mais 

especificamente no que tange ao espaço no corpo. Sob a perspectiva de Laban, poderíamos 

aprofundar o exemplo analisando qual Direção e qual Extensão62 é adotada quando da execução 

do movimento em sua forma simples e cruzada, bem como de que forma essas determinadas 

direção e extensão influenciam no acionamento das articulações.  

A aproximação da experiência formativa aos elementos da Dança se dá de forma que as 

especificidades do sapateado não sejam analisadas com intuito de reprodução da forma do 

movimento, mas sim estudadas sob aspectos que atravessam essa linguagem – os elementos - 

como Tempo, Espaço, Peso, Corpo. É preciso que as relações entre conhecimentos sejam 

evidenciadas na licenciatura e a obra de Laban abre espaço para que essas conexões se 

estabeleçam. Seu estudo sobre o movimento nos proporciona tecer ligações que contribuem 

para a análise dos elementos da Dança enquanto algo que atravessa todas as práticas dessa Arte, 

inclusive as técnicas como o sapateado.  

Além dos fatores, Laban também desenvolveu algumas terminologias que se relacionam 

com nossa escolha dos elementos da Dança abordados na experiência formativa, tais como a 

                                                           
62 Direções: frente; trás; direita; esquerda; direita frente; direita trás; esquerda frente; esquerda trás. Extensões: 

perto; normal; longe; pequena; normal; grande (LABAN, 1978). 
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Cinesfera63; o Icosaedro64, a Corêutica (termos espaciais)65; a Eukinética ou Eucinética (termos 

qualitativos e/ou expressivos)66; a Kinetografia ou Cinetografia (Labanotation ou 

nomemclatura Laban)67 (RENGEL et al., 2017).  

Em concordância à categorização de Laban destaco o trabalho de Lenira Rengel que 

propõe outras contribuições, aprofundando conceitos e revelando outras maneiras de vivência 

dos elementos categorizados. Em sua obra Dicionário Laban (2015), Lenira Rengel oferece 

definições específicas, a partir do estudo do autor, para cada nomenclatura elaborada por ele. 

Nessa obra temos a oportunidade de analisar como os elementos se configuram pelo olhar de 

Rengel e articulá-los à abordagem do livro Domínio do Movimento (1978), utilizado como 

referência ao trabalho de Laban.  

Um dos estudos presentes no Dicionário Laban é a evidenciação do centro do corpo. Há 

uma definição de Laban localizando o centro no umbigo e uma crítica posterior a respeito da 

possibilidade desse centro se deslocar para outras partes do corpo (RENGEL, 2015a).  

No sapateado, é de suma importância a consciência sobre o modo como o centro se coloca 

e quais suas alterações de acordo com a intensidade do movimento proposto. Se estamos 

executando um maxie ford68 de modo simples, em direção frontal, o centro do corpo se 

comporta de uma forma; já se a execução é associada a um giro, o centro se configura de outra 

                                                           
63 “Cinesfera é a esfera dentro da qual acontece o movimento. Também é denominada de kinesfera. É a esfera de 

espaço em volta do corpo do agente no qual, e com o qual, ele se move. O centro da cinesfera é o centro do corpo 

do agente, e/ou o corpo todo do agente é a locação central da cinesfera” (RENGEL, 2015a). Não paginado. A 

grafia do termo também pode ser feita iniciando com a letra K – Kinesfera. 
64 “O corpo e/ou sólido geométrico que tem mais afinidade com a forma natural da cinesfera é o icosaedro, portanto 

este poliedro é usado para a representação gráfica desta” (RENGEL, 2015a). Não paginado. 
65 “Corêutica é o estudo da organização espacial dos movimentos que Laban desenvolveu. [...]. A Corêutica trata 

do estudo das formas espaciais dentro da cinesfera [...]. Inclui a organização espacial da cinesfera e o modo pela 

qual as formas lógicas e/ou harmônicas, encontradas nesta organização, são materializadas no corpo do agente. 

Corêutica trata do espaço no corpo e do corpo no espaço”. (RENGEL, 2015a). Não paginado. 
66 “Eukinética é o estudo dos aspectos qualitativos do movimento. É o estudo do ritmo e dinâmicas do movimento. 

É o estudo das qualidades expressivas do movimento. Eukinética é parte integrante da Teoria dos Esforços. A 

Eukinética levou Laban à conceituação da palavra esforço e dos quatro fatores de movimento” (RENGEL, 2015a). 

Não paginado. 
67 “Os diagramas da Labanotation, ou Kinetografia, são linhas verticais e horizontais, diagonais, tracejadas ou 

cheias. Os diagramas são também pequenos círculos vazios ou cheios que descrevem tanto esquemas como 

detalhes das ações, partes do corpo isoladas e em conjunto, direções, níveis espaciais, começo, duração e final do 

movimento” (RENGEL, 2015a). Não paginado. 
68 “O passo recebeu esse nome em homenagem ao sapateado Maxie Ford, membro do grupo de vaudeville The 

Four Fords, que tinha com o irmão Edwin e as irmãs Dora e Mabel Ford. Posição dos pés: Comece com o peso 

do corpo nos dois pés. Salte [...] ou fique com o apoio na parte da frente do pé direito. Faça um shuffle [...] com o 

pé esquerdo enquanto o apoio está no direito, salte [...] do pé direito para a parte da frente do esquerdo e bata a 

ponta [...] do pé direito atrás do esquerdo. Não há transferência de peso do pé esquerdo para a ponta do pé. 

Comando: leap, shuffle, leap, toe tip” (LEWIS, 2016, p. 76). 
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maneira. Nesse sentido, Rengel (2015a) contribui com algumas especificidades que não estão 

detalhadas na citada obra de Laban. 

Também em aprofundamento ao estudo do autor, as pesquisadoras Lenora Lobo e Cássia 

Navas (2007, 2008) estruturaram um método intitulado Teatro do Movimento, que relaciona os 

estudos de Rudolf Laban com o imenso legado de Klauss Vianna. O método é composto de três 

vértices principais: 

O imaginário criativo, que se refere aos conteúdos e idéias percebidas, 

vivenciadas, sentidas, inscritas e imaginadas no corpo. 

O corpo cênico, que se refere ao corpo preparado para a cena, corpo no qual 

se manifesta com intenção o imaginário criativo. 

O movimento estruturado, que se refere à elaboração do movimento, que se 

estrutura em ações, espaços, dinâmicas e relacionamentos para organizar a 

expressão do imaginário criativo por meio do corpo cênico (LOBO e NAVAS, 

2008, p. 22). 

Para efeitos desta pesquisa, destaco o vértice movimento estruturado que é composto 

pelos estudos de Laban e que trata do que chamo de elementos da Dança. Neste tópico é 

abordada a Estrela Labaniana dotada de cinco pontas: Corpo, Ações, Espaço, Dinâmica e 

Relacionamento. Cada ponta, assim como os fatores do movimento de Laban, desdobram-se 

em um estudo particular. 

Então, ainda no exemplo sobre execução do shuffle, poderíamos analisar, segundo a 

Estrela Labaniana, quais partes do corpo são mais enfatizadas nesse movimento; qual a relação 

da ação praticada nesse passo com as doze unidades de ações (LOBO e NAVAS, 2007) 

elaboradas pelas autoras; quais planos do espaço são acionados; como se dá a qualidade do 

movimento a partir de sua dinâmica e quais os modos de relacionamento estabelecidos entre o 

corpo e o chão.  

Contudo, observe, assim como Lobo e Navas, Rengel também trata da ação, mas a 

partir de uma perspectiva que é a atitude interna, relacionando-a ao conceito de esforço69 de 

Laban: 

Ação e/ou ação corporal é uma sequência de movimentos onde uma atitude 

do agente resulta num esforço definido, o qual, por sua vez, imprime uma 

qualidade ao movimento. [...]. Laban ressalta que atitude, esforço e 

movimento dão-se simultaneamente e que o termo corporal engloba os 

aspectos intelectuais, espirituais, emocionais e físicos, ou seja, o corpo é uma 

totalidade complexa. (RENGEL, 2015a). Não paginado. 

                                                           
69 “Fator intencional do acontecimento físico” (LABAN, 1978, p. 51). 
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Nesse sentido, cada autor(a) que se debruça sobre o estudo do movimento define sua 

própria ordenação, seu próprio agrupamento a partir dessa classificação maior feita por Laban: 

o movimento enquanto linguagem humana. Note que de acordo com cada autor(a) específico(a), 

ocorrem algumas pequenas modificações no que tange à nomenclatura. Lobo e Navas (2007 e 

2008) não utilizam, por exemplo, o termo elementos da Dança, mas referem-se ao movimento 

estruturado de seu método, além de destacarem o componente Dinâmica na Estrela Labaniana, 

que nada mais é do que uma relação entre os fatores Peso, Tempo, Fluência e Espaço 

categorizados por Laban.  

Assim como as palavras são organizadas para dar um significado ao texto e as 

linhas, volumes e cores são organizados na composição da pintura, os 

movimentos também são organizados para “estruturarem” os conteúdos ou 

imagens de uma dança (LABAN, 1978, p. 142). 

Apesar de Laban ter iniciado a categorização de modos de análise do movimento, ele não 

sistematizou um método de ensino que tenha etapas específicas de estudo divididas em níveis, 

partes ou programas, o que amplia a possibilidade de outros(as) autores(as) contribuírem com 

o desenvolvimento desse estudo. 

Com base nos(as) três autores(as) citados e nas especificidades do sapateado, foram 

selecionados 18 elementos da Dança para comporem a experiência formativa, sendo eles: 

articulações corporais; fatores de movimento; direcionamento ósseo; simetria; assimetria; giros; 

desenho corporal; relacionamento; ações; projeção espacial; trajetórias; direções dimensionais; 

lateralidade; corpo isolado e congruente; cinesfera; partes do corpo; equilíbrio; transferência de 

peso.   

É válido lembrar que esses elementos estarão articulados às questões da área de 

conhecimento inseridas nas diferentes disciplinas da licenciatura, de forma que a proposta 

metodológica compreende os elementos como o elo entre a abordagem específica da técnica e 

a área da Dança. 

A estratégia metodológica adotada para essa sistematização e o modo como essa 

articulação acontecerá são questões que serão esclarecidas, respectivamente, nas seções cinco 

e seis, ao apresentarmos o jogo como o caminho de experimentação adotado e a experiência 

formativa em si. Na presente seção nos atemos apenas a desenvolver o conceito de elementos 

da Dança, apresentando as escolhas feitas e sugerindo alguns exemplos de como esse 

entendimento pode se dar na prática do sapateado. 
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Com base no estudo dos elementos selecionados, a expectativa é que os(as) 

licenciandos(as) possam perceber como se constroem diferentes perspectivas de estudo desses 

elementos, bem como em quais contextos elas se colocam, ampliando a concepção dos(as) 

estudantes sobre essa linguagem.  

A concepção de dança que você tem envolve os elementos que ela aborda, 

envolve o contexto em que ela está. O educador, o dançarino, o professor de 

qualquer modalidade de dança deve saber que ela compreende todos os tipos 

de movimentos físicos, emocionais e intelectuais. Trabalhando com os colegas 

artistas e educandos com esta dimensão ampliada dos componentes do 

movimento, é possível desenvolver maior vocabulário corporal e estimular a 

criatividade (RENGEL et al., 2017, p. 9). 

A ideia de evidenciar os(as) autores(as) citados em uma proposta metodológica de 

sapateado à universidade, fundamenta-se na importância de o(a) graduando(a) compreender a 

lógica contextual em que uma técnica se inscreve, percebendo-a circunstancialmente no 

espaço/tempo. 

Cientes de que os(as) alunos(as) se formarão como professores(as) de Dança e não 

necessariamente como docentes de sapateado, essa experiência pode suscitar outros tipos de 

relação entre técnicas específicas e os componentes curriculares do curso, contribuindo para a 

produção de interdisciplinaridades no percurso formativo. 

Ressalto que o caminho desenvolvido nesta vivência não deve ser tratado como um 

modelo, mas como um exemplo que suscita possibilidades de conexão entre uma técnica e o 

cenário universitário local. Ou seja, cada componente articulado a seus professores(as)-

mediadores(as) e alunos(as)-propositores(as) pode desbravar as oportunidades de relação entre 

a universidade e a(s) técnica(s) de Dança desenvolvidas naquele lugar e esta pesquisa pretende 

provocar esse movimento. 

 Nessa análise é importante evidenciar a presença do comum que há entre nós, 

pesquisadores(as), investigadores(as) e estudantes de diferentes técnicas e modos de fazer: a 

potência da Dança enquanto área de conhecimento alicerçada em seus elementos, os quais 

[...] não são um modelo, cada um deve usá-los de acordo com as 

especificidades locais, pessoais, históricas, socioculturais. Mesmo assim, 

pensamos que é bastante possível de se verificar que há muitos movimentos 

ou ações que são comuns a todos nós, sem perder de vista que o fato de serem 

comuns não quer dizer que sejam iguais (RENGEL et al., 2017, p. 5). 

Desse modo, friso que esse comum presente nas ações de todos nós nada tem a ver com 

enfatizar a existência de algo igual para todos. A ênfase se dá na existência de uma estrutura de 

elementos da Dança que não define um modelo de sistema organizacional, concentrando-se, na 
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verdade, em nunca atingir uma identidade universal, mas sim em buscar sempre as distintas 

formas que esse elo comum se corporifica em nós. “O comum [...], sejam ações, movimentos, 

Danças, pensamentos, é buscarmos justamente encarar os limites, nos expor, partir para o outro. 

Não chegar em uma identidade, em uma ação única para todos, em um espaço e em uma Dança 

que se fecha em si mesma” (RENGEL e LUCENA, 2015, p. 7). 

Dito isso, elucido que a abordagem de Laban e de suas pesquisadoras favorece a 

valorização desses elementos como aspectos comuns na produção de conhecimento pelo 

movimento, fato que se apresenta como mais um argumento para adoção dessa perspectiva de 

estudo do sapateado na licenciatura. 

A postura de valorização do comum - que não é sinônimo de homogeneidade -  salientada 

em articulação às especificidades do sapateado, suscita a prática de diálogos entre 

conhecimentos não somente dentro de uma disciplina específica, mas na relação entre 

disciplinas.  

Ademais, faz-se necessário destacar o modo como os elementos da Música apresentam-

se neste contexto interdisciplinar, já que a interdisciplinaridade compreendida como 

fundamental à prática do sapateado e à criação de interfaces entre conhecimentos, se dá, 

primeiramente, na relação entre os elementos da Música e da Dança.   

 

4.3.2 Os elementos da Música na concepção interdisciplinar do sapateado 

 

Assim como a abordagem da Dança, a análise da Música, nesta pesquisa, também ocorre 

por meio de seus elementos. O estudo dessa linguagem está circunstanciado no exercício da 

interdisciplinaridade no âmbito de uma Licenciatura em Dança. Muitas poderiam ser as nuances 

musicais escolhidas para compor tais elementos, todavia, essa seleção se dá em torno daqueles 

aspectos que estão envolvidos na produção de ações interdisciplinares, isto é, que evidenciam 

a relação entre som e movimento no sapateado. 

Em seu livro O Passo70 (2009) Lucas Ciavatta apresenta, a inegável inseparabilidade entre 

corpo e som na prática musical: 

                                                           
70 “Por utilizar em alguns momentos uma sequência específica de exercícios, O Passo pode ser considerado um 

método de Educação Musical. Por outro lado, há um sentido mais amplo nos conceitos, ferramentas, habilidades 

e compreensões propostos e os canais utilizados para construir o conhecimento musical são os mais diversos 

possíveis e, nesse sentido, O Passo pode ser melhor definido como uma abordagem multi-sensorial” (CIAVATTA, 

2009, p. 13). 
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Inicialmente há, sem dúvida, a constatação de que, mesmo involuntariamente, 

nosso corpo se move sempre que fazemos música; mas, para além deste fato, 

é preciso avançar em direção à relação entre movimento corporal e movimento 

musical, e sustentar que qualquer movimento corporal, voluntário e 

involuntário, altera e define nossa realização musical (CIAVATTA, 2009, p. 

19). 

A interferência do movimento na execução sonora faz todo o sentido no âmbito do 

sapateado e apresenta um exemplo de como pode se dá a interdisciplinaridade na técnica. É 

comum, por exemplo, na prática de determinada sequência – e por sequência entenda uma 

produção concomitante de movimento e som - que percamos o controle sobre a realização de 

um som específico em virtude de algum descuido de movimento. Se perco o equilíbrio em 

determinado momento, provavelmente o som que mantém relação com este não acontecerá no 

tempo exatamente pretendido; ou se executo um passo em uma amplitude espacial maior ou 

menor do que o necessário ocasiono um contato mais forte ou mais fraco do pé ao chão, 

alterando, consequentemente, a intensidade – que é um dos elementos - do som.  

O mesmo também acontece ao contrário. Se modifico a velocidade de execução de tal 

som – alterando o ritmo e o andamento, que também são elementos musicais - precisarei 

necessariamente fazer alguns ajustes corporais no que tange à colocação do peso sobre 

determinadas partes do pé, além de acionar de maneira mais ou menos incisiva o movimento 

articular.  

Desse modo, não há um campo de conhecimento dominante e outro dominado, mas uma 

complementariedade necessária à existência do sapateado que é compreendido, nesta pesquisa, 

como interdisciplinar71. O que quero dizer é que, ainda que não exista som audível –como na 

pausa, que também é um componente musical- a concepção sonora está sempre presente, 

mesmo que possam existir outras variações de sua prática, incluindo a ausência de sons ou 

outras alterações, tais como a mudança de sapatos; ou o sapatear em cima de objetos ao invés 

de utilizar o piso tradicional.  

O que interessa neste contexto para a formação acadêmica é compreender a “importância 

do corpo para a aquisição de habilidades e compreensões musicais” (CIAVATTA, 2009, p. 19), 

já que a Música é corpo, assim como a Dança é corpo. Nesse sentido, compreendemos a 

produção de habilidades docentes como o resultado dessas duas áreas de conhecimento que se 

                                                           
71 É importante destacar que pode haver uma abordagem do sapateado que não envolva som, restringindo-se 

somente à produção dos movimentos que fazem alusão à realização musical. Contudo, este seria um tratamento 

particular, surgido provavelmente de uma concepção interdisciplinar entre Dança e Música que teve, por algum 

motivo, seu aspecto sonoro descartado.  
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materializam interdisciplinarmente na prática do sapateado. As capacidades docentes almejadas 

envolvem som e movimento em perspectiva articulada. 

O mesmo indivíduo que com seu corpo inicia uma exploração do tempo e do 

espaço, necessariamente o faz dentro de uma rítmica (por mais irregular que 

seja o seu movimento, há sempre uma rítmica), e quanto mais este indivíduo 

conhece o que ritmicamente está sendo realizado, quanto mais conhece os 

movimentos musicais que estão sendo sugeridos, o espaço musical que está 

sendo percorrido, mais o conhecimento deste indivíduo sobre seu corpo, e 

sobre seu corpo no espaço e no tempo, se amplia (CIAVATTA, 2009, p. 21). 

De fato, a relação entre movimento corporal e produção de som inicia muito antes dos 

estudos de Ciavatta. Alguns professores(as), músicos, desde o século XIX, e principalmente no 

século XX, já refletiam sobre a utilização dos movimentos corporais no processo de ensino e 

aprendizagem da música.  

Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), suíço, professor do Conservatório de Genebra, 

propõe um sistema de Educação Musical - a Rítmica72 - que tem como premissa a utilização do 

corpo enquanto totalidade, radicalizando o processo de ensino e aprendizagem em Música ao 

estimular “a imersão dos participantes nos aspectos estruturais e dramáticos da obra musical, 

valorizando [...] a compreensão de seus elementos constituintes e de seus aspectos expressivos” 

(FONTERRADA, 2008, p. 131). O autor também organizou a Plástica Animada, como uma 

espécie de solfejo corporal que relacionava Música e gestualidade (MADUREIRA, 2008).  

Assim, a partir do desenvolvimento de seu olhar educacional para o ensino musical, 

outros autores debruçaram-se sobre seus estudos e continuaram a desenvolver diferentes modos 

de análise da relação corpo e som. Edgar Willems (1890-1978), que considera os aspectos 

sensorial, afetivo e mental da audição (FONTERRADA, 2008), assim como Carl Orff (1895-

1982), que se preocupa em investigar a imitação, exploração, alfabetização e improvisação 

como níveis do processo de aprendizado (RÜGER, 2007), são alguns de seus importantes 

apoiadores.  

Friso a importância de compreendermos a abordagem dos elementos da Música a partir 

de sua relação com os elementos da Dança, pois é este diálogo que definirá o modo de 

acionamento de ambos no fazer do sapateado em contexto de formação docente. De fato, há 

sérias posturas questionáveis na abordagem de Dalcroze, principalmente no que tange à 

valorização de conceitos como dom, talento e vocação no processo de ensino e aprendizagem, 

                                                           
72 “Dalcroze não desenvolveu um método fechado com canções e regras específicas, mas, um sistema de ensino 

em que o professor tinha a possibilidade de criar seus próprios exercícios, desenvolvendo princípios e idéias 

próprias. Ele dividiu sua metodologia em três partes: a rítmica (ou eurritmia), o solfejo e a improvisação” (RÜGER, 

2007, p. 23-24).  
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e é por isso, inclusive, que a relação entre som e movimento adotada aqui parte das premissas 

de Lucas Ciavatta.  

A referência a Dalcroze nesta pesquisa se dá exclusivamente para evidenciar como a 

relação entre som e movimento, importante à prática do sapateado, já ocorria desde os métodos 

ativos, sendo protagonizada pelo criador da Rítmica. Então, é necessário reconhecer alguns 

princípios de seu trabalho que impulsionaram a relação entre Dança e Música destacada, a qual 

ganha cada vez mais força a partir do aprofundamento advindo do estudo de outros autores. 

Nesse sentido, como uma das maiores contribuições de Dalcroze, destaco que seu sistema 

[...] parte do ser humano e do movimento corporal estático, ou em 

deslocamento, para chegar à compreensão, fruição, conscientização e 

expressão musicais. A música não é um objeto externo, mas pertence, ao 

mesmo tempo, ao fora e ao dentro do corpo. O corpo expressa a música, mas 

também transforma-se em ouvido, transmutando-se na própria música. No 

momento em que isso ocorre, música e movimento deixam de ser entidades 

diversas e separadas, passando a constituir em sua integração com o homem, 

uma unidade (FONTERRADA, 2008, p. 133). 

Dito isso, para esmiuçar os elementos da Música, destaco alguns(mas) autores(as) que - 

tal qual ocorre na análise dos elementos da Dança - apresentam distintas perspectivas de estudo 

para os mesmos aspectos e fundamentam a escolha dos elementos musicais que irão compor a 

experiência formativa. 

Murray Schafer (1933) em sua obra O ouvido pensante evidencia importantes elementos 

como Timbre, Amplitude, Melodia, Ritmo, Textura, Ruídos, Acento, Silêncio e Paisagem 

sonora. Schafer não só os detalha em termos técnicos, mas também usa de metáforas afinadas 

com a sensibilidade corporal para exemplificá-los, relacionando à conceituação dos elementos 

alguns aspectos que suscitam diferentes sensorialidades: “originalmente, ritmo e rio estavam 

etimologicamente relacionados, sugerindo mais o movimento de um trecho do que sua divisão 

em articulações [...] o ritmo articula um percurso, como degraus [...]” (SCHAFFER, 2011, p. 

75). 

E completa: “Parafraseando Paul Klee, uma melodia é como levar um tom a um passeio. 

[...] Por tradição, o Ocidente acostumou-se a associar melodias mais agudas com os céus e mais 

graves com a terra (ou inferno)” (SCHAFER, 2011, p. 69-70). Assim, apesar de evidenciar 

aspectos musicais - neste caso, o Ritmo e a Melodia - o autor os aborda com base em uma 

compreensão também motora, visto que o movimento do rio, na descrição do ritmo; e o passeio 

do tom, na descrição da melodia, remetem ao movimento do corpo, associação extremamente 

válida para a análise do som no sapateado. 
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A compreensão da ritmicidade, inclusive, é um aspecto que influencia substancialmente 

na aprendizagem do movimento em sapateado. Muitas vezes quando praticamos um passo ainda 

sem a compreensão da relação entre som e silêncio que compõe o ritmo, a execução do 

movimento não sai da maneira esperada. A colocação do peso – que é um dos elementos da 

Dança - influencia no tempo de silêncio existente entre um som e outro, de forma que quanto 

mais forte é o peso colocado, mais longa é a distância entre dois sons. Desse modo, a 

ritmicidade, assim como a melodia, são aspectos fundamentais que compõem o rol de elementos 

da Música destacados no sapateado.   

José Miguel Wisnik (1989) também trata de elementos importantes à elaboração da 

experiência formativa, como os conceitos de Pulsação, Harmonia, Silêncio, Duração e Altura. 

Assim como Schafer, Wisnik utiliza metáforas próximas à compreensão corporal para explicitar 

termos musicais, tais como a altura sonora, evidenciando a presença da gravidade nessa 

definição. Quanto mais grave, mais próximo ao chão, mais puxado pela gravidade o som é. Já 

no agudo, o som apresenta-se de forma leve, ligeira e distante do chão. 

Ademais, o autor também recorre a outros aspectos corporais para explicar conceitos 

envoltos na prática musical. A exemplo, destaco sua menção ao pulso sanguíneo e ao 

movimento da respiração para explicar a lógica de periodicidade da execução sonora, o que se 

articula à definição de Pulsação das autoras Inês Artaxo e Gisele Monteiro (2013), também 

associadas à seleção dos elementos da Música para a experiência formativa. 

Artaxo e Monteiro (2013) colaboram com a escolha dos elementos ao enfatizarem 

aspectos como: Ritmo, Altura, Duração, Melodia, Pausas musicais, Pulso, Timbre, Intensidade. 

Neste contexto, o Pulso é entendido como o elemento primário que define a ritmicidade a partir 

de pulsações regulares. 

Colocando os dedos em seu próprio pescoço ou a mão sobre o coração, é 

possível perceber a regularidade e a constância das batidas e a possibilidade 

de variação de velocidade dessas batidas (andamento). Em música acontece o 

mesmo. As combinações rítmicas de uma música têm sempre como referência, 

explícita ou implícita, uma pulsação rítmica constante e regular. Essa sucessão 

de pulsações regulares são os tempos (ARTAXO e MONTEIRO, 2013, p. 23). 

Assim, podemos perceber que as autoras incidem sobre um aspecto corporal para 

exemplificar um elemento sonoro – o pulso, aproximando-se da abordagem corporal de Wisnik, 

mas não traçam uma análise tão metafórica quanto Schafer, por exemplo.  

A percepção da pulsação é um aspecto essencial do sapateado, é ela que impulsiona a 

conquista da sincronia entre sapateadores(as) e entre a música mecânica e a melodia composta 
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pelo som do sapato. Ainda que determinada coreografia esteja sendo realizada em grupo sem 

música ou individualmente sem música, há um pulso adotado para tal prática que é 

compartilhado entre os(as) que executam o sapateio. A pulsação mantém uma relação 

importante com os outros elementos sonoros, por isso é um item de fundamental importância 

na técnica. 

O quarto autor que aborda os elementos musicais referendados no estudo do sapateado e 

que influencia nossa seleção é o já citado Lucas Ciavatta. O músico apresenta uma definição 

bastante interessante a respeito dos termos Tempo e Contratempo, analisando-os em relação à 

posição ocupada por eles no espaço musical e não necessariamente referindo-se ao conceito 

absoluto de tempo que o relógio marca, contado em segundos (CIAVATTA, 2009). 

Se o tempo é a sucessão de pulsações, como destaca Artaxo e Monteiro (2013), o 

contratempo é representado pelos “eventos musicais que estejam localizados na metade de cada 

um dos tempos. Eventos que estejam em lugares opostos aos dos tempos, contratempos” 

(CIAVATTA, 2009, p. 67). O autor certamente oferece contribuição ímpar a nossa investigação 

por relacionar a corporalidade com a produção de sons, e isso é evidente em sua conceituação 

de Duração, Espaço musical e Pausa, por exemplo. 

No entanto, seu conceito de maior relevância para esta discussão é o de posição, sendo 

um aspecto imprescindível ao entendimento dos elementos da Música. Ciavatta (2009) destaca:  

O conceito de posição, que desenvolvi no trabalho com O Passo, vê o espaço 

musical como sendo tridimensional, como tendo um relevo, e se dedica a 

identificar as características de cada um destes lugares dentro deste relevo. [...] 

o conceito de posição relaciona espaço musical e movimento corporal e assim 

revela lugares que estão “no alto” ou “em suspensão” e lugares que estão 

“embaixo” ou “em repouso”, e que por isso geram movimentos musicais 

distintos (p. 39). 

Nesse sentido, a posição sonora se relaciona obviamente com outros elementos da Música 

como Altura, Duração e Melodia, por exemplo. Contudo, a análise da posição enfatiza a 

dinâmica, a característica específica de determinado som de acordo com o lugar, dentro do 

espaço musical, em que este se insere. Há, nessa perspectiva espacial, uma relação possível com 

o espaço corporal, definido pela Cinesfera, e com o “relevo” citado, tornando a compreensão 

de posição cada vez mais atrelada, pelas características espaciais, a um entendimento físico, 

material. 

[...] imaginemos uma sequência de batidas localizadas nos tempos e uma 

sequência de batidas realizadas nos contratempos. O intervalo de tempo entre 

cada batida da primeira sequência é igual àquele entre cada batida da segunda 

sequência. Segundo o conceito de duração as duas sequências são 
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rigorosamente iguais, mas segundo o conceito de posição, que considera onde, 

num espaço musical, está localizada cada uma das batidas, as duas sequências 

são profundamente diferentes. Assim, é possível (e bem mais comum do que 

se imagina) ter duas pessoas tocando juntas o que parece ser a mesma frase, 

sendo que uma está tocando uma frase e a outra uma outra frase. As duas frases 

são iguais em termos de duração, mas completamente diferentes em termos de 

posição (CIAVATTA, 2009, p. 42). 

No sapateado é indispensável a compreensão sobre a posição do som. Embora não 

utilizemos o termo posição sonora para aprender como os sons se colocam ao longo da 

sequência melódica, esse estudo ocorre frequentemente, principalmente quando da execução de 

sequências em conjunto. Muitas vezes utilizamos uma mesma sequência e dividimos os(as) 

sapateadores(as) em pequenos grupos, de forma que cada núcleo inicie a coreografia em um 

determinado momento, fazendo com que os sons da sequência ocupem posições distintas a 

depender de seu momento de início. 

Nesse exemplo, a dificuldade está no fato de que cada grupo precisa ater-se às posições 

sonoras ocupadas por sua versão da execução, já que, a partir do início do primeiro grupo, a 

melodia da sequência se misturará entre os grupos, criando um outro tipo de composição que é 

fruto desse deslocamento de posição sonora dos sons da mesma sequência.  

Ademais, o entendimento da posição atua em outros aspectos importantes à técnica, 

inclusive na sensibilização corporal. Quando um som está em uma posição mais “baixa” em 

relação aos demais, é comum que ele seja associado a movimentos mais rasteiros, que solicitam 

o contato de grande parte ou da totalidade do pé com o chão. Já se o som está colocado em um 

lugar mais “alto” é esperado que ele seja associado com movimentos de pouco contato com o 

solo, como o flap, que só usa o metatarso em sua execução. 

Desse modo, o entendimento sobre os elementos da Música, tal como os da Dança, revela 

uma gama de aspectos presentes na prática do sapateado que evidenciam sua possível 

abordagem interdisciplinar. A posição sonora, por exemplo, aponta explicitamente essa 

dialogicidade, visto que é um conceito musical que parte da premissa de que música é corpo. 

Tal qual o estudo dos elementos da Dança sob o prisma de diferentes autores(as), o 

objetivo da análise dos aspectos sonoros é verificar como os conceitos são compreendidos, 

praticados e exemplificados por distintos(as) pesquisadores(as), evidenciando a variedade de 

interpretações sobre os conceitos musicais acionados no sapatear.  

No que tange à ausência de som, por exemplo, Schafer a define como silêncio, 

exemplificando-a como “um recipiente dentro do qual é colocado um evento musical” (2011, 

p. 59). Sobre isso, Wisnik (1989) aponta: “não há som sem pausa. O tímpano auditivo entraria 
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em espasmo. O som é presença e ausência, e está, por menos que isso pareça, permeado de 

silêncio” (p. 18). 

Já Artaxo e Monteiro (2013) definem essa ausência como pausa musical, sendo uma 

espera representada por uma figura que indica seu tempo de duração em um trecho musical 

(2013). Ciavata (2009), por fim, compreende a ausência de som como crucial para a 

interiorização da pulsação. Apesar chamá-la de pausa, reforça a existência do movimento 

corporal mesmo na inexistência do som, na pausa.  

Nesse exemplo a ausência de execução sonora é o mesmo tema examinado pelos(as) 

autores(as), mas cada um(a) escolhe um prisma de análise que, pela complementariedade entre 

eles(as), enriquece a compreensão do conceito para o desenvolvimento metodológico desta 

pesquisa. 

Vale ressaltar que o estudo proposto acerca dos elementos da Música acontece a partir da 

perspectiva da percussão corporal, dado que a produção sonora do sapateado é essencialmente 

percussiva. Segundo Penha e Franceschini (2016) o termo percussão corporal surge com a arte 

contemporânea em virtude de sua grande abordagem corporal.  

A partir de um enfoque nas possibilidades artísticas do corpo, a Body Art (arte com o 

corpo) pode ter dado início à exploração de sons corporais. Todavia, é preciso lembrar que isso 

é o resultado de um longo processo de Educação Musical que enfatiza a importância do 

movimento corporal sob diferentes perspectivas, dentre elas, as tratadas por Dalcroze, Willems, 

Orff e Schafer, por exemplo.  

A percussão corporal relaciona-se à produção de movimento na Dança para além da 

abordagem interdisciplinar direcionada ao sapateado, já que mantém uma associação com o 

desenvolvimento da imagem e de esquemas corporais73, bastante presentes nas práticas de 

Dança. Existem alguns grupos de músicos(musicistas) que possuem um papel fundamental no 

desenvolvimento da percussão corporal e que influenciam este trabalho a partir de sua 

abordagem aos elementos da Música por meio de jogos e composições metodológicas próprias. 

O grupo Barbatuques é uma dessas importantes influências:  

Fundado em 1995, o grupo musical paulistano desenvolveu ao longo de sua 

trajetória uma abordagem única da música corporal através de suas 

composições, técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. [...] 

                                                           
73 Segundo Pedriva (2005, p. 22) “A imagem corporal é uma reconstrução constante do que o indivíduo percebe 

de si e das determinações inconscientes que ele carrega de seu diálogo com o mundo”. Ainda segundo a autora, o 

esquema corporal é conceituado por Meleau-ponty (2002) como uma maneira de exprimir um corpo inserido no 

mundo. O esquema é uma estrutura geneticamente necessária à qual viria somar-se a imagem do corpo. 
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O Barbatuques deu origem a diferentes técnicas de percussão corporal, 

percussão vocal, sapateado e improvisação musical, desenvolvidas em suas 

experiências coletivas e somadas à bagagem individual de seus integrantes. 

Sua forma inovadora de fazer música e as inúmeras possibilidades de extrair 

os sons do corpo tornaram o grupo reconhecido e atuante tanto no meio 

artístico quanto educacional, e resultaram na criação de espetáculos musicais, 

álbuns, treinamentos e oficinas, que já foram levados a mais de 20 países ao 

redor do mundo (BARBATUQUES)74.  

Na Califónia, Estados Unidos, há também o músico Keith Terry (1989), percussionista, 

dançarino e educador, fundador do The International Body Music Festival75 (2008), que 

compreende o termo Body Music como um termo genérico para descrever uma forma que existe 

há séculos, composta por vários estilos. Keith se interessa particularmente pela percussão que 

não distingue a ação musical da corporal, considerando o(a) músico(musicista) também um(a) 

dançarino(a), já que sua produção de som acarreta necessariamente um impacto visual, 

abordagem essa que mantém relação com a interdisciplinaridade proposta nesta pesquisa. 

Em 2017 tive a oportunidade de fazer um curso de música corporal com Keith Terry 

durante o evento Tap in Rio, voltado para a vivência de oficinas de sapateado americano. A 

proximidade de Terry à prática da Dança é tão forte que o músico é constantemente convidado 

a ministrar esse curso no evento, atingindo principalmente um público de sapateadores(as).  

Analisando a abordagem da prática percussiva no sapateado, é preciso que tenhamos 

cuidado ao investigar como esse diálogo acontece no contexto de um curso de formação de 

professores(as) de Dança. Consorte (2014) nos alerta para o dualismo presente na maioria dos 

percussionistas que consideram o corpo como um “instrumento musical”, dado que a matéria 

física é responsável pela prática do som, não havendo um objeto externo, como um instrumento, 

para a produção das sonoridades.  

Essa noção de corpo como instrumento está presente tanto na Música como na Dança, 

contudo, esse ponto de vista é totalmente contraposto ao entendimento de técnica, cognição e 

sapateado adotado nesta investigação. Nesse caso, o corpo não é o instrumento, mas sim a 

própria Música e a própria Dança em diálogo interdisciplinar. No sapateado há um corpo 

sonoro, isto é, um sujeito que produz som e movimento como forma de conhecimento, como 

maneira de ver o mundo. Na abordagem instrumentista do corpo há uma concepção de matéria 

                                                           
74 Barbatuques – Quem Somos. Disponível em: <https://www.barbatuques.com.br/quem-somos>. Acesso em 16 

de abril de 2020. 
75 Mais informações sobre o festival estão disponíveis em 

<http://www.internationalbodymusicfestival.com/about.shtml>. Acesso em 16 de abril de 2020. 
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apartada da existência humana, isto é, considera-se que existe o ser, a pessoa; e uma outra coisa, 

um objeto para servi-lo(a), o corpo. 

Então, o arranjo metodológico da experiência formativa é pautado no estudo dos 

elementos musicais sob perspectiva da percussão, entendendo que o corpo é a própria Música, 

cuja produção está totalmente aberta a romper com as tradições impostas ao estudo sonoro e ao 

estudo do movimento. Nesse sentido, alguns aspectos musicais mais tradicionais como a 

compreensão de notas, compassos e divisões rítmicas a partir da leitura e escrita musical não 

serão abordados com o mesmo foco de cursos estritamente musicais. O objetivo é atentar-se 

para o que se constrói no diálogo entre movimento e som, Dança e Música, com o intuito de 

contribuir com a formação integral do(a) professor(a) a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar.  

Desse modo, Schafer (2011), Wisnik (1989), Artaxo e Monteiro (2013) e Ciavatta (2009) 

fundamentam a escolha dos elementos da Música presentes na experiência formativa, os quais 

foram selecionados, assim como os elementos da Dança, considerando a abordagem dos(as) 

autores(as) e os aspectos musicais mais presentes na prática do sapateado. Foram escolhidos 18 

elementos, sendo eles: intensidade sonora; ritmo; pulsação; melodia; paisagem sonora; 

harmonia; fluência; andamento; frase musical; tempo; contratempo; sincronia; compassos; 

duração musical; período musical; pausa; altura sonora; acentos rítmicos. 

Assim como na apresentação dos elementos da Dança, salientamos que os elementos da 

Música também estarão articulados às especificidades de nossa área de conhecimento presentes 

nos componentes da graduação, sendo a articulação interdisciplinar entre as duas linguagens o 

fio condutor da relação entre a técnica e a área da Dança. 

Então, o foco é proporcionar uma experiência que, articulando os elementos da Música e 

da Dança, relacione o fazer técnico com o contexto acadêmico, desenvolvendo habilidades 

importantes à docência em Dança. O objetivo desta rede de conexões entre elementos é que 

o(a) aluno(a) consiga produzir conhecimentos influenciado por diversas perspectivas de análise 

do saber.  

Para tal desenvolvimento, entendo que o esgotamento da disciplinarização do 

conhecimento (MORIN, 2003) abre espaço para, pela ação interdisciplinar, compreendermos 

os saberes como alocados em campos. Nesse sentido, o(a) licenciando(a) aprenderá que existem 

conhecimentos que compõe determinada área – tal como os conhecimentos específicos da 
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Dança e da Música – mas que podem ser articulados entre si e a outros campos de saberes de 

maneira dialógica. 
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5. SAPATEADO: JOGO E LUDICIDADE 

 

Discutimos anteriormente a importância da adoção de atitudes interdisciplinares na 

graduação a partir do estudo dos conceitos de interdisciplinaridade e complexidade articulados 

aos elementos da Dança e da Música presentes no sapateado. Nesta seção, trataremos do jogo 

enquanto estratégia metodológica que organiza a experiência formativa e incita a produção de 

relações interdisciplinares entre os elementos citados. 

O jogo é a forma de sistematização adotada como guia da nossa proposta à Licenciatura 

em Dança, isto é, ele cria um arranjo para a vivência interdisciplinar dos elementos presentes 

na prática do sapateado. Aprofundando a discussão, são apresentadas algumas definições de 

jogo adotadas por diferentes autores, com ênfase na abordagem de Silva (2013) que, 

fundamentando esta pesquisa, define-o como estratégia interdisciplinar.  

Articulamos essa compreensão com a ideia de corponectividade, desenvolvida por Rengel 

(2015b), analisando o jogo como uma experiência que promove ações corponectivas, as quais 

explicitam a inseparabilidade entre pensamento e movimento, entre sensório motor e cognição, 

o que compactua com a discussão já tecida na seção três sobre técnica e processos cognitivos.  

Também é apresentado um histórico sobre o entendimento de jogo que paira sobre o senso 

comum desde a Grécia Antiga até as influências dessa concepção à ideia de formação atual, as 

quais refletem em alguns documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2019) e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (PCN Arte) 

(BRASIL, 1997).  

Tratamos sobre a importância do jogo ao Ensino Superior ainda que essa prática seja mais 

comumente associada ao universo infantil. Analisamos as ações lúdicas como pertencentes ao 

direito à Educação, portanto, importantes ao Ensino Superior. Nesse sentido, o jogo oferece o 

desenvolvimento de habilidades indispensáveis ao(à) professor(a) de Dança, como a lida com 

a incerteza; com a produção e resolução de problemas; e a problematização das noções de erro 

e acerto.  

Por fim, são evidenciadas as contribuições do sapateado à estruturação dos jogos da 

experiência formativa. A abordagem dos elementos presentes no sapateado pretende incitar a 

mobilização de uma postura ativa do sujeito em formação, bem como provocar reflexões sobre 

o processo formativo e, quem sabe, estimular a criação de outras elaborações metodológicas 

pelos(as) estudantes. 
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5.1 JOGO: ESTRATÉGIA METODOLÓGICA E CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

É certo que o estabelecimento de interfaces contribui para a construção de uma formação 

docente mais complexa para atuar em diferentes âmbitos, inclusive no contexto escolar. Então, 

é nesse percurso formativo que se deve desenvolver habilidades importantes no que tange às 

posturas exigidas ao(à) professor(a) em sua atuação profissional.  

 Assumir posições de interdisciplinaridade, almejando atitudes que proporcionem a 

criação de redes de aprendizagem a partir de matrizes curriculares76, por exemplo, é uma das 

condutas exigidas ao(à) professor(a) de Dança/Arte em atuação na Educação Básica77. 

Tendo em vista que o(a) licenciado(a) será requerido profissionalmente com base em 

posturas dialógicas78, é de extrema importância que a experimentação dessas posturas ocorra 

na graduação, já que elas tratam de habilidades docentes que precisam de tempo para vivência 

e estudo, envolvendo treino e repetição em seu desenvolvimento.  

Nesse caso, o intuito de desenvolver essas habilidades visa estreitar, na prática dos(as) 

licenciandos(as), a relação entre o fazer da Dança, que será ministrado por eles(as) nos diversos 

contextos, e sua potência pedagógica, tornando o binômio Dança/Educação uma postura efetiva 

nas ações dos(as) futuros(as) professores(as). 

Então, há a adoção do jogo como estratégia metodológica, como caminho de 

aprimoramento dessas habilidades na graduação. O jogo possibilita experienciar o 

conhecimento específico da Dança em perspectiva interdisciplinar, sendo uma estratégia de 

amadurecimento das atitudes necessárias ao(à) licenciando(a), a qual promove o 

desenvolvimento de habilidades importantes. 

                                                           
76 Rede de aprendizagem e Matriz Curricular, assim como Eixos Temáticos, Transversalidade e 

Interdisciplinaridade, são alguns conceitos abordados como formas para a organização curricular na Resolução nº 

4, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 

2010). 
77 A Educação Básica possui diferentes etapas e modalidades. Sua versão regular é composta pela Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. No que tange aos documentos regulatórios e orientadores da 

Educação Básica, destaco a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 (BRASIL, 1996); a Resolução nº 4, de 13 de 

julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN Educação 

Básica) (BRASIL, 2010); os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (PCN Arte) (BRASIL, 1997) e a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). 
78 Segundo Paulo Freire, a dialogicidade é a essência da Educação como prática da liberdade. O diálogo, a interação 

entre os sujeitos, ocorre sem hierarquias e é pautado no amor e na humildade do compartilhamento. “Não há, 

portanto, na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista e um objeto dominado. Em lugar disto, 

há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua transformação” (1987). Não paginado. 
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A interdisciplinaridade presente em atividades de jogo contribui com a formação docente, 

conforme discutimos anteriormente, porque prepara o(a) discente para exercer funções, em seu 

universo profissional, que exigirão a habilidade de tecer diálogos entre conhecimentos e 

conteúdos distintos. Esse preparo o(a) auxiliará no estabelecimento de conexões ao longo de 

sua formação, seja entre conhecimentos advindos do estudo nos componentes da graduação ou 

entre saberes provenientes da relação entre a experiência pessoal do(a) aluno(a), de caráter não-

formal, e os conteúdos dispostos na licenciatura. 

Então, o jogo é, nesta pesquisa, a estratégia metodológica que guia o estudo das 

habilidades docentes no contexto da Licenciatura em Dança. A escolha por essa estratégia tão 

peculiar, que possui múltiplos significados e que pode sintetizar aspectos lúdicos com os 

conhecimentos específicos da Dança, justifica-se por acreditarmos que no jogo as relações 

dialógicas se estabelecem de maneira precisa e eficaz.  

 Compreendo o jogo como uma ação que desenvolve as habilidades movidas por relações 

complexas e interdisciplinares, podendo contribuir com a formação e futura atuação 

profissional dos(as) discentes. É no jogo que estudaremos como potencializar a formação 

dos(as) professores(as) de Dança, promovendo a articulação entre elementos, conteúdos, 

realidades e demandas.  

Isto posto, definir o conceito de jogo é tarefa árdua, haja vista que sua compreensão possui 

múltiplos significados reais e metafóricos em diferentes culturas. Para Huizinga (LIMA, 2008) 

o jogo é um fenômeno social que representa algo não material, sendo uma atividade livre que 

não pode submeter-se a ordens, já que deixaria de ser jogo para ser tarefa. Para Callois todo 

jogo é um “sistema de regras que define o que é e o que não é jogo, o permitido e o proibido” 

(LIMA, 2008, p. 41). Brougère, por sua vez, acredita que o ato de jogar propicia o conhecimento 

do próprio jogo, sendo a intenção de quem joga mais importante do que a própria ação 

(KNIJNIK e KNIJNIK, 2005). 

Callois (1990 apud LIMA, 2008) faz uma classificação dos tipos de jogos que não adoto 

para o desenvolvimento didático, agrupando-os como Livre, Delimitado, Incerto, Improdutivo, 

Regulamentado ou Fictício. Nesse sentido, questiono como um jogo, em uma abordagem 

didática, pode ser improdutivo e por que não podemos o classificar como regulamentado e 

incerto simultaneamente, por exemplo. Todavia, trago a divisão do autor para enfatizar as 

múltiplas possibilidades de compreensão que o jogo pode ofertar. A adoção de determinadas 

características como fundamentais precisa considerar o contexto no qual o jogo é abordado. 
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Desse modo, tanto nesses como em outros autores que tecem sobre a conceituação de 

jogo, há diferenças importantes na compreensão de suas características principais, tendo em 

vista que Huizinga não concorda com a existência de ordens em sua estrutura e Callois enfatiza 

a necessidade de um sistema de regras, por exemplo. Nesse caso, a abordagem desta pesquisa 

não se fundamenta especificamente em um dos autores citados, mas utiliza alguns aspectos 

compreendidos como relevantes para a construção dos jogos direcionados à graduação. 

Assim, trago a perspectiva da corponectividade (RENGEL, 2015b) como uma 

compreensão da relação entre movimento/pensamento que utilizo na proposta do jogo. A 

corponectividade nos aponta para a existência dos infinitos e variáveis cruzamentos que 

ocorrem entre os processos sensório motores e cognitivos. Articulada ao jogo, ela pode 

evidenciar a importância da adoção de caminhos interdisciplinares que, por sua vez, são 

estimulados pela relação entre som e movimento existente no sapateado.  

Nesse sentido, se as conexões neurais são “sensóriomotorasinferentesabstratas” 

(RENGEL, 2015b, p. 119), a intenção é oportunizar ao(à) aluno(a) um aprendizado relacional 

que teça articulações interdisciplinares entre os elementos da Dança e da Música, 

proporcionando aprendizagens no ato de jogar.   

Tal qual Callois (1990, p. 10-11 apud LIMA, 2008, p. 40) compreendo a importância das 

“ideias de limite, liberdade e invenção” presentes no jogo. O limite é estabelecido pelas 

diretrizes acordadas acerca das principais determinações do jogo; a liberdade é o espaço de 

escolha que o(a) estudante tem para criar suas estratégias de ação e a invenção, por fim, 

corresponde à criação de caminhos, conhecimentos, e modos de ser/fazer Dança que surgem no 

jogo.  

O intuito é que ao combinar as possibilidades entre limite, liberdade e invenção, os(as) 

alunos(as) consigam criar sua própria perspectiva de análise, isto é, sua própria ótica de 

avaliação dos conhecimentos abordados no jogo, estabelecendo suas particulares investigações 

sobre as possíveis relações entre os elementos presentes. Portanto, a ideia é que a cada novo 

jogo ou repetição do mesmo os(as) estudantes consigam observar de maneiras distintas aquilo 

que já haviam observado antes, percebendo detalhes que porventura tenham passado 

despercebidos. 

 Se em determinado jogo os elementos abordados são Peso e Andamento, por exemplo, a 

intenção é que cada aluno(a) possa tecer sua análise sobre esses elementos e como eles se 

configuram em seu universo particular, já que “conhecer não se encerra em um ‘único’ 
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conhecimento ou em um ‘mesmo’ modo cognitivo, mas surge das relações que se desdobram 

em um estado modificado do organismo” (GUIMARÃES, 2012, p. 107). 

A mudança na compreensão do jogo ao longo da história influencia até hoje o modo e os 

espaços em que essa estratégia é ou não adotada. Sob a perspectiva do senso comum, o jogo 

passou pela prevalência da competitividade na Grécia Antiga até chegar na acentuação do 

caráter lúdico e supérfluo ainda presente atualmente. Competitividade e frivolidade são 

características que acompanham a compreensão de jogo regida pelo senso comum, afastando-

o de uma análise sobre suas potências quando inserido em processos de ensino e aprendizagem. 

Enquanto na Grécia, durante a antiguidade, surgiram os jogos olímpicos voltados à prática 

competitiva de homens durante quatro dias de evento, valorizando a competitividade e devoção 

aos deuses gregos, em Roma o jogo era marcado pelas lutas entre gladiadores no Coliseu.  

[...] para as duas culturas mais próximas à nossa, o jogo se mostra em duas 

direções: em Roma, como espetáculo, na Grécia, como um concurso ou 

competição. O núcleo comum é o simulacro e o exercício, o que até hoje 

guardamos em nossa cultura (LEAL, 2014, p. 180). 

A Idade Média, por sua vez, é o período histórico no qual a relação entre jogo e ludicidade 

ganha o caráter de futilidade presente nos dias atuais. Na visão de Spencer79 (apud LIMA, 2008) 

o jogo é um lugar de descarga para a energia não utilizada em atividades consideradas 

importantes, sendo um momento de distração e relaxamento. Note que as ideias que tendem a 

menosprezar o jogo em relação a outro tipo de atividade colaboram com a manutenção do 

binômio corpo/mente, sendo a “mente” considerada uma instância superior e dominadora do 

“corpo”80.  

Na Idade Média, religião e vida social estavam relacionadas às atividades 

lúdicas – o jogo tem espaço nos ritos carnavalescos. [...]. Os grandes mestres 

também ensinavam de maneira lúdica, através de adivinhas e problemas de 

aritmética com enunciados jocosos. O jogo e a festa se marginalizaram em 

contrapartida ao jogo oficial e aos poucos se foi assumindo em oposição ao 

trabalho, como atividade frívola (LEAL, 2014, p. 180). 

No final do século XIX, com o avanço dos estudos da pedagogia, o jogo adquire um 

caráter educativo, tendendo a colocar em segundo plano o aspecto da competitividade para 

ressaltar a ludicidade, principalmente no que tange à educação de crianças pequenas. No 

entanto, a relação do jogo com a ludicidade não exclui a relação desse com a frivolidade, já que 

                                                           
79 SPENCER, H. Fundamentos de la psicologia. São Petersburgo, 1897, p. 13-14. 
80 Aqui reitero a discussão da seção três, no que tange a concepção de técnica em referência ao fazer do sapateado 

americano. A compreensão adotada nesta pesquisa fundamenta-se na não-hierarquia entre corpo e mente, apontada 

pela cognição corporificada e inventiva (KASTRUP, 2015a, 2015b). 
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o jogo ainda é compreendido, na maioria das vezes, como atividade supérflua feita para as 

crianças extravasarem sua energia em momentos de recreação.  

O debate sobre a importância que se deva atribuir ao jogo se faz num quadro 

tradicional no qual se associa recreação ao jogo, constituindo-se em uma 

contribuição à educação física e a forma de diversão conferida às lições e 

exercícios. O jogo está presente apenas através dos jogos disciplinados, 

controlados, vigiados, dirigidos, organizados. Não há espaço para valorização 

da espontaneidade no âmbito de um jogo considerado em si educativo (LEAL, 

2014, p. 182). 

É importante salientar que a relação entre o jogo e o âmbito educativo não faz do primeiro 

necessariamente uma estratégia valorizada em suas potencialidades de ensino e aprendizagem. 

Na Educação, o jogo também pode carregar uma compreensão aquém de suas possibilidades 

caso ressalte, sob a perspectiva do senso comum, apenas o caráter recreativo travestido de 

conveniente ludicidade, contribuindo para o afastamento do jogo do universo acadêmico e, 

consequentemente da formação de professores(as). É fato que a presença do jogo na 

Licenciatura em Dança é existente, mas poderia ser melhor desenvolvida, e isso se deve em 

parte a essa concepção recreativa do jogo, que o afasta de uma abordagem voltada à produção 

de conhecimento. 

 

 

5.2 DESDOBRAMENTOS DO JOGO À FORMAÇÃO 

 

Após o desenvolvimento da pedagogia e sua relação com o jogo enquanto abordagem 

lúdica, propícia aos espaços infantis, muitos são os desdobramentos que essa atividade ganha 

por meio do desenvolvimento de documentos legais que tratam especialmente da Educação 

Infantil. A exemplo, temos o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI)81 (BRASIL, 1998), que enfatiza a ação de Brincar como pertencente ao aspecto 

Educar, associando-a à prática de jogos no desenvolvimento da linguagem simbólica. 

 No caso da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)82 (BRASIL, 2017), os jogos são 

enfatizados em várias partes do documento, tais como: no Brincar, sendo um dos direitos de 

                                                           
81 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil possui três volumes. O primeiro volume trata da 

introdução do documento; o segundo aborda a formação pessoal e social; e o terceiro, por sua vez, discute o 

conhecimento de mundo. A relação entre o Brincar e a prática de jogos, destacada no corpo do texto, está presente 

no volume um do documento.  
82 A Base Nacional Comum Curricular possui uma dinâmica própria de organização do conhecimento para cada 

etapa da Educação Básica. No documento, o jogo como experiência escolar é ressaltado como uma das atribuições 
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aprendizagem e desenvolvimento da criança na Educação Infantil; no componente Educação 

Física, a partir de sua unidade temática83 Brincadeiras e Jogos; e no componente Arte, nas 

unidades temáticas Dança e Artes Integradas.  

A presença do jogo e da atitude lúdica vai decrescendo gradualmente na Educação Básica, 

apresentando-se de forma significativa na Educação Infantil e sendo praticamente nula no 

Ensino Médio. Nesse cenário, é de se esperar que o Ensino Superior, por ser a etapa educacional 

seguinte ao Ensino Médio, trate de forma insignificante a prática de estratégias lúdicas. No 

entanto, esse decréscimo é bastante questionável se analisarmos, como é o caso desta pesquisa, 

um contexto de Licenciatura em Dança, que objetiva não só formar professores(as) como 

enquadra-se no universo artístico, sendo um curso supostamente aberto a diálogos com práticas 

criativas.  

Nas Diretrizes Curriculares do Curso de Dança (DCN Dança), por exemplo, não há 

nenhuma especificidade obrigatória que encaminhe os(as) discentes do curso a estudarem 

estratégias, práticas ou atividades lúdicas que favoreçam o processo de aprendizagem, ainda 

que saibamos que esses(as) profissionais são formados(as) para atuarem, dentre outros 

contextos, na Educação Básica, espaço em que a presença de jogos como atividade rotineira é 

expressiva.  

A Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação) também é um documento que orienta a formação na Licenciatura em Dança 

em virtude de tratar, dentre outros aspectos84, da formação voltada à atuação escolar. Embora 

saliente o aspecto didático-pedagógico bem mais do que as DCN do Curso de Dança, o 

documento não cita diretamente a importância de práticas lúdicas na potencialização da 

formação docente. É certo que há, nesse documento, espaços que nos permitem respaldar o 

desenvolvimento da experiência formativa85 em virtude da especificação da importância de 

                                                           
da Educação Infantil, que dispõe de seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo um deles o direito de 

brincar.  
83 “Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem 

um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do Ensino Fundamental adequado às especificidades dos 

diferentes componentes curriculares. Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de objetos do 

conhecimento, assim como cada objeto do conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades [...]” 

(BRASIL, 2017, p. 29). 
84 Além da formação de professores nas licenciaturas, o documento aborda a formação pedagógica para graduados; 

a formação para atividades pedagógicas e de gestão; o processo avaliativo interno e externo. 
85 Na seção sete, trataremos de forma mais aprofundada da relação entre nossa experiência formativa e o 

documento citado. 
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metodologias criativas e inovadoras que sistematizem o conteúdo a ser ensinado em práticas 

pedagógicas desafiadoras.  

Contudo, não há a valorização, de fato, de práticas lúdicas como atividades que 

contribuem para a formação de professores(as). Então, a crítica sobre os modos como a ação de 

jogar é vista em nossa sociedade é um dos argumentos que explicitam a relevância desta 

pesquisa para além da utilização do jogo enquanto estratégia metodológica que suscita a criação 

de diálogos interdisciplinares. Assim, a reflexão sobre a potencialidade do jogo extravasa a 

elaboração da experiência formativa, convidando-nos a refletir sobre uma relação mais ampla 

entre jogo, formação e Educação. 

É evidente que as habilidades desenvolvidas pelos(as) estudantes, bem como os 

conhecimentos abordados por meio do jogo na graduação, não são os mesmos que na Educação 

Infantil ou em outras etapas da Educação Básica. Minha crítica não propõe igualar as atividades, 

conceitos ou práticas da Educação Infantil às do Ensino Superior, mas busca ressaltar a 

potencialidade do jogo como estratégia metodológica em perspectiva lúdica, 

independentemente da etapa educacional em questão, salientando sua importância também na 

formação de professores(as) de Dança. 

A potência que o jogo possui para o desenvolvimento de habilidades no(a) educando(a) 

é real em qualquer etapa da Educação, inclusive no universo do Ensino Superior, desde que 

esteja articulado com as necessidades e os limites de cada contexto educativo. Nesse caso, se 

na Educação Básica o jogo é visto como uma estratégia de produção de conhecimento, porque 

não o adotar, com a mesma potencialidade e com mais frequência na formação de 

professores(as) de Dança? 

A aproximação entre as abordagens da Educação Básica e do Ensino Superior é 

importantíssima ao(à) licenciando(a), o que não significa adequar a licenciatura a uma estrutura 

convencional, pautada em habilidades e conteúdos, como a disposta na Educação Básica. As 

noções de complexidade e interdisciplinaridade, inclusive, nos ajudam a romper com as 

fronteiras dessas delimitações. 

Aproximar essas duas instâncias de formação não significa transpor lógicas hegemônicas 

de um espaço para outro, mas produzir um ambiente potente para inclusive transformar tais 

lógicas e abrir outros espaços de ensino e aprendizagem na própria Educação Básica. 

Na graduação, é de suma importância que a adoção do jogo busque ampliar as 

possibilidades de produção de conhecimento do(a) graduando(a) em uma perspectiva crítica, 
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política, sensível. Neste caso, trata-se de analisar o desenvolvimento de competências e de 

habilidades docentes a partir de uma perspectiva inventiva, de descobrimento de possibilidades, 

e não de supressão da autonomia e investigação discente. 

O exercício da autonomia, da imaginação, da criação, da reelaboração da realidade e a 

tomada de consciência de si e do mundo (LIMA, 2008) presentes nos jogos da Educação 

Infantil, por exemplo, também são necessários ao Ensino Superior, particularmente à formação 

de professores(as) de Dança. Dessa maneira, com base na escassez de materiais que abordem o 

jogo e a ludicidade como aspectos fundamentais da formação de docentes, proponho uma 

fundamentação na conceituação e potencialidade do jogo geralmente associado à Educação 

Infantil, mas articulando-o às carências e necessidades presentes no Ensino Superior.  

O desígnio do jogo às crianças, como atividade relacionada ao prazer e sem muita 

produtividade, é um reflexo da compreensão utilitarista do saber, a qual persistente na sociedade 

em que vivemos, enfatizando a produção de conhecimentos materialmente palpáveis em 

detrimento da ênfase nas aprendizagens ocorridas ao longo processo. Nesse caso, a lógica 

produtivista exige do(a) aluno(a) de maneira crescente, conforme sua fase de desenvolvimento, 

a criação de produtos como resultado de sua construção de conhecimento.  

Assim, a licenciatura acaba por ser também um reflexo desse entendimento de 

conhecimento, dispensando atividades que suscitam a criação de saberes não palpáveis, embora 

sejam extremamente relevantes para a formação docente. Nesse caso, não se trata de querer 

reivindicar ao processo formativo a adoção de atividades lúdicas apenas pelo fato de serem 

lúdicas, mas sim destacá-las como estratégias didáticas que, na formação, desenvolvem 

habilidades, criam conexões de conhecimentos e ajudam os(as) discentes a desenvolverem suas 

próprias práticas docentes. Ou seja, a ludicidade oferta experiências significativas à graduação 

que não estão necessariamente ligadas à obtenção de um produto final. 

Tal processo, aparentemente, é paradoxal, pois, como pode uma atividade que 

tem como característica a não produção ser indicada para o contexto 

educacional, que tem como marco a produção, o resultado, a meta de alcançar 

objetivos? (LIMA, 2008, p. 59). 

Nesse contexto de valorização da produtividade, talvez seja interessante destacarmos que 

a ausência de produto não quer dizer ausência de conhecimento ou de aprendizagem, nem 

tampouco de resultados ou metas. Os jogos adotados na formação do(a) professor(a) podem e 

devem construir caminhos de alcance de resultados didático-pedagógicos, isto é, devem suscitar 

o alcance de novas maneiras de ver o mundo, novas habilidades, novos caminhos de 

compreensão do conhecimento necessários ao desenvolvimento da docência. O que acontece é 
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que a produção, em termos gerais, difere da produção de conhecimento, sendo a segunda 

bastante presente nas experiências com jogos na graduação. 

Precisamos enfatizar que a presença da ludicidade não anula a produção de aprendizagens 

significativas ao Ensino Superior, especialmente ao(à) futuro(a) docente(a). Esta 

estigmatização do lúdico e do prazer é fruto da divisão entre corpo e mente que parte de um 

desconhecimento sobre a completa implicação do sistema sensório motor nos processos 

cognitivos. A própria noção de cognição corporificada e inventiva (KASTRUP, 2015a, 2015b), 

abordada na seção três em articulação ao entendimento de sapateado como técnica, aponta para 

a corporalidade do sujeito articulada aos processos cognitivos.  

Os(as) adultos(as) não precisam ser excluídos do prazer das atividades lúdicas para 

produzir, já que a elaboração do conhecimento pelas vias da ludicidade estimula ainda mais o 

aspecto criativo importante ao exercício da cognição inventiva, que, por sua vez, é necessária à 

formação do(a) professor(a), especialmente na área das Artes.  

A aprendizagem inventiva inclui a experiência de problematização, que se 

revela através de breakdowns, que constituem rupturas no fluxo cognitivo 

habitual. Problema e solução são duas faces do processo da aprendizagem 

inventiva (KASTRUP, 2015b, p. 157). 

Nesse caso, se o jogo lida com os problemas oriundos da relação entre limite, liberdade e 

invenção (CALLOIS, 1990 apud LIMA, 2008), tal como citado anteriormente, ele pode 

contribuir com a aprendizagem inventiva ao tratar dos problemas e soluções que surgem no 

aprender. Ademais, os(as) estudantes(as) no Ensino Superior também têm direito a uma 

produção de conhecimento que suscite o desenvolvimento de habilidades docentes. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) a Educação 

tem por finalidade “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” e adota a “liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte o saber” como um de seus princípios.  

Então, o direito citado é validado pela premissa de que o jogo está estritamente articulado 

à produção cultural e artística, sendo sua presença em um contexto de Educação, tal como o 

Ensino Superior, indispensável à formação do cidadão que se pretende crítico, criativo e 

transformador da sociedade. Desse modo, pode-se dizer que a prática de atividades lúdicas 

ativadas pelas ações de jogo é um direito que está articulado ao desenvolvimento da cidadania 

dos sujeitos em formação.  
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O caráter divertido da ludicidade, que modifica a relação do sujeito com as pressões e 

consequências ao mundo cotidiano, propicia uma maior disponibilidade corporal dos(as) 

discentes aos riscos e incertezas que o jogo apresenta, tendo em vista que a pressão social pela 

ausência do erro e conquista de resultados positivos sempre, pode distanciar o(a) aluno(a) da 

dedicação à atividade. 

Segundo Brougère (1998), as situações lúdicas são marcadas pelo exercício, 

pela ficção e pela imaginação e permitem ao indivíduo a criação, a invenção 

e a experimentação de diversas situações, sem tantos riscos, pressões e 

conseqüências ao mundo real (LIMA, 2008, p. 53). 

 O caráter lúdico não é aqui compreendido como a solução para todos os problemas que 

ocorrem na formação, nem tampouco é considerado melhor do que outras estratégias 

tradicionais de produção de conhecimento. No entanto, consideramos o jogo aliado à ludicidade 

como uma estratégia interessante por colocar o(a) aluno(a) de maneira prazerosa e 

emocionalmente envolvente em situações por vezes desafiantes, que ele(a) terá de enfrentar em 

sua prática docente.  

Tal como retrata Luckesi (2014), a ludicidade pode ser traduzida pelo estado interno de 

cada sujeito a partir de suas experiências específicas e não será idêntica a todos os(as) 

estudantes. Assim, com base na diferença entre a existência real da ludicidade e a ocorrência 

de atividades lúdicas, a incerteza elucidada também diz respeito ao modo particular como os 

jogos acionarão o estado interno de cada sujeito.   

A utilização do jogo como recurso pedagógico, na perspectiva apontada por 

Brougère (1998), Callois, (1990) e Huizinga (1990), é bastante paradoxal, 

pois, ao mesmo tempo em que ressalta o jogo como espaço rico de 

aprendizagem cultural, manifesta o elemento da incerteza, isto é, a dificuldade 

de se garantir os resultados. A liberdade, que o jogo revela, valoriza as 

conquistas, todavia, não se pode defini-las de modo preciso e antecipado 

(LIMA, 2008, p. 54). 

No que tange à relação com a incerteza, friso que essa é uma das importantes 

características do jogo, visto que ela desenvolve no(a) aluno(a) o trato com a flexibilidade, uma 

habilidade importante que será bastante requisitada em sua prática profissional, principalmente 

na Educação Básica. O amadurecimento dessa capacidade é, na verdade, a resposta que se 

pretende desenvolver no(a) estudante frente o convívio com a indeterminação.  

Morin (2011) nos diz que toda estratégia de reação à incerteza deve ser constituída pela 

consciência da aposta, isto é, pelo entendimento de que a conduta adotada pode ser modificada 

pelo imprevisto, daí a importância da atitude flexível do(a) professor(a). A indeterminação 
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sobre o que ocorrerá em um jogo ou qual desfecho se apresentará, é um dos exemplos de 

situações em que a lida com a incerteza auxilia no desenvolvimento da flexibilidade docente. 

Assim, há um incentivo ao(à) futuro(a) professor(a) para construir uma relação positiva 

com as diferentes possibilidades que o processo de ensino e aprendizagem pode apresentar, 

desenvolvendo posturas de adaptabilidade e flexibilidade, além da abertura e gosto pelo risco. 

Nesse caso, a presença da incerteza em jogos voltados ao desenvolvimento formativo justifica-

se pelo fato de que a convivência positiva com essa indeterminação requer treino para o 

aperfeiçoamento da habilidade de adaptação, daí a necessidade de essa prática estar presente 

desde os primeiros passos da formação do(a) professor(a). 

Essa convivência positiva oferece alguns ganhos para o(a) licenciando(a), dentre eles, a 

consciência do inacabamento elucidada por Paulo Freire (1996). O autor aponta para o 

entendimento de se estar condicionado(a) à inconclusão e para o desafio de se ultrapassar os 

próprios limites, colocando o(a) estudante, pelas vias do jogo, em um estado de constante 

superação e transformação de sua visão de mundo; de sua prática docente; de sua produção de 

conhecimento.  

A compreensão de que estamos sempre caminhando em direção à superação de um 

determinado estado que não é um fim, mas um estágio, coloca o(a) estudante diante da noção 

de ética e responsabilidade destacadas por Freire, estimulando-o(a) a refletir sobre a questão 

inclusive no contexto de sua futura prática docente. Além disso, a consciência do inacabamento 

nos aponta para a complementariedade destacada por Morin (2003) como um dos princípios da 

inconclusão. Diante disso, a complementariedade é mais um ganho dessa convivência positiva 

e está relacionada à interdisciplinaridade praticada no jogo, dado que a relação interdisciplinar 

é um dos caminhos possíveis de compreensão da complementariedade. 

Nas palavras de Morin: “Em diferentes áreas, a noção de ordem e a noção de desordem, 

a despeito das dificuldades lógicas que isto acarreta, exigem, cada vez mais instantemente, 

serem concebidas de modo complementar e não apenas antagônico [...]” (2003, p. 114). 

Dito isso, a relação entre a ludicidade e a incerteza presente no jogo, a partir dos ganhos 

de tal convivência positiva, favorece a superação de obstáculos e consequentemente a criação 

de aprendizagens. A ultrapassagem de limites na vivência do jogo é um exemplo que traduz a 

necessidade de buscarmos eliminar a falsa dicotomia entre jogar e aprender, que menospreza o 

primeiro em contraponto à valorização de modos tradicionais de aprendizagem. 
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Tal qual em Lima (2008), a compreensão de ludicidade adotada nos jogos elaborados à 

graduação está articulada a alguns acordos como a adoção de limites de tempo e espaço 

específicos, além da presença da incerteza nos resultados e caminhos do jogo. É importante 

destacar que somente a existência desses acordos não garante a eficácia na construção das 

aprendizagens, ou seja, é preciso que o(a) professor(a) esteja muito atento aos caminhos que o 

jogo adota ao longo da formação, cuidando para que o entusiasmo da atividade lúdica não 

descaracterize o desenvolvimento de habilidades. 

Nesse caso, os conhecimentos advindos das soluções criadas pelos(as) jogadores(as) em 

respostas aos problemas apresentados no jogo só serão efetivos se professores(as) e estudantes 

estiverem alerta para os saberes que estão em foco no momento da ação, desenvolvendo 

aspectos importantes ao(à) docente de Dança.  

O jogo faz com que o sujeito interaja utilizando zonas próprias e específicas 

do cérebro para elaboração de estratégias, soluções de problemas, mostrando-

se um grande aliado à educação, em específico ao professor, é claro, quando 

este monitora, quando avalia, quando aplica diretivamente e intencionalmente, 

com propriedade. No espaço do jogo emerge livremente e sem repressões o 

conhecimento e formas estratégicas de solução de problemas, ajudando a 

desenvolver habilidades e competências necessárias a vida presente e futura 

(SILVA, 2013, p. 32). 

Dito isso, acreditamos que a potência do jogo como estratégia metodológica contribui 

significativamente para a atuação profissional do(a) licenciado(a). Além disso, a vivência dos 

jogos também pode auxiliar o(a) futuro(a) professor(a) no estabelecimento de relações 

interdisciplinares.  

Silva (2013) também compreende o jogo a partir de suas possibilidades interdisciplinares, 

mas no contexto escolar, objetivando suscitar no(a) professor(a) da escola básica a adoção do 

jogo como estratégia que suscita interfaces entre disciplinas como português, matemática, 

história, geografia. No nosso caso, destacamos a potencialidade interdisciplinar do jogo no 

Ensino Superior, conversando com a busca de soluções para os problemas desta pesquisa, 

apresentados na seção quatro. 

Desse modo, compreendemos que a interdisciplinaridade ativada pelos jogos vivenciados 

na graduação pode se dar de diversas maneiras: entre os componentes do curso; entre um 

componente específico e um fazer artístico/pedagógico pessoal de determinado(a) aluno(a); 

entre a Dança enquanto área de conhecimento e as outras áreas pertencentes à Arte; e até mesmo 

entre a Dança e outras áreas de conhecimento, em especial a Educação, sob a perspectiva da 

formação de professores(as).  
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A interdisciplinaridade pode ser desenvolvida inclusive entre conhecimentos de um 

mesmo componente ou até entre um componente específico e outros conhecimentos para além 

dos limites da disciplina86, ainda que a recíproca não seja verdadeira em relação a esse outro 

conhecimento ou disciplina citados. Trata-se, na verdade, de uma abordagem didática que pode 

ou não possuir a adesão de diferentes professores(as), áreas ou saberes. O objetivo é evidenciar 

as interfaces tendo como base as fundamentações interdisciplinares tratadas na seção quatro, 

destacando as interseções existentes entre os conhecimentos do mundo e, particularmente, 

aquelas presentes na Arte, sobretudo em contextos educacionais.  

O jogo como estratégia interdisciplinar, parte do princípio de diálogo tanto do 

aluno consigo mesmo, na tentativa de solução para a realidade imposta, quanto 

na interação com os demais na busca por alternativas melhores ou que 

combinadas possam trazer à tona a resposta ao problema (SILVA, 2013, p. 

43). 

Além do caráter interdisciplinar, o jogo oferece, na prática da ação conjunta, a 

possibilidade de busca de soluções, resoluções, descobrimentos e esclarecimentos a partir de 

uma postura ativa do sujeito. A perspectiva interdisciplinar “encontra as zonas de convergência 

e traz consigo a possibilidade de reforçar o conhecimento de forma lúdica” (SILVA, 2013, p. 

45), valorizando a participação atuante dos(as) licenciandos(as).  

Vale ressaltar também que existem inúmeras abordagens de jogos que não condizem com 

o tratamento dado à atividade nesta pesquisa. Nesse trabalho, o foco é pautado na elaboração 

do jogo enquanto ação didática que visa desenvolver habilidades a partir de aprendizagens 

significativas. A concepção atlética, bem como a competitiva, não são aspectos principais. 

Trata-se, portanto, de uma noção de jogo distinta daquela presente na Educação Física.  

 A competitividade, especificamente, é uma característica que pode estar presente se 

abordada em contribuição à construção de conhecimento. O(a) professor(a) precisa organizar 

muito bem o modo como o jogo encadeará o conhecimento à interdisciplinaridade, evitando 

interpretações equivocadas e visando estimular a produção de saberes. Faz-se necessário 

estruturar a estratégia metodológica sistematizando suas intervenções na atividade, a fim de 

tornar a experiência o mais instigante possível.  

                                                           
86 A respeito do modo como pode se dá a relação entre um componente específico e outros conhecimentos externos 

aos limites da disciplina, destaco a Proposta Político-Pedagógica para os Cursos de Graduação em Dança da 

UFBA, que tem seus componentes estruturados em módulos. Nesse caso, destaco o módulo Estudos do Corpo I 

que é elaborado sob perspectiva interdisciplinar. Nesse espaço, tive a oportunidade de iniciar a experimentação 

dos jogos tratados nesta pesquisa, como citado em momentos anteriores, articulando o conhecimento advindo 

dessa experiência em jogo pautada no sapateado com os saberes delimitados como pertencentes àquele módulo. 

Além disso, os componentes curriculares desta proposta também se articulam uns com os outros, proporcionando 

diferentes tipos de interação entre módulos. 
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O professor é um agente provocador, agindo na desequilibração de estruturas 

mentais rígidas, para um nível mais rebuscado, mais complexo, mais denso do 

saber, gerando no educando um perene estado de apetite. Este jogo de 

imprevisibilidade é o que gera expectativa no educando, desejo de busca por 

resposta, desejo de conhecer mais e sobre mais, é a atitude, por exemplo, de 

imprevisibilidade no jogo, que faz dele algo sempre novo e atrativo [...] 

(SILVA, 2013, p. 44). 

No que tange à postura do(a) professor(a) enquanto agente provocador(a) que seleciona 

elementos, conteúdos e estratégias do jogo, alguns pesquisadores como Lima (2008) 

compreendem que esse tipo de seleção descaracteriza o jogo quanto a seus princípios. No 

entanto, discordo do autor por compreender que, sendo o jogo uma categoria ampla de 

atividade, pode-se abordá-lo em muitos contextos, educacionais ou não, com características e 

objetivos distintos.  

Já Silva (2013), aproxima-se de nosso entendimento didático e também propõe uma 

participação ativa do(a) professor(a) ao enfatizar o jogo como estratégia interdisciplinar. A 

definição de caminhos, conteúdos e habilidades não descaracteriza o jogo em nossa abordagem, 

dado que os princípios da ludicidade; da incerteza; e da criação de conhecimentos na ação, são 

aspectos fundamentais de sua caracterização que permanecem presentes. 

 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE JOGO E SAPATEADO NA      

            GRADUAÇÃO 

 

Cientes de que o jogo como estratégia didática é bem mais escasso na formação de 

professores(as) no Ensino Superior do que na formação desenvolvida na Educação Básica, 

acredito ser importante destacar, como mencionamos anteriormente, as potencialidades que 

esse artifício suscita para o contexto específico da licenciatura, embora algumas se repitam 

também na escola.  

Ressaltar a potencialidade do jogo na Educação Básica não desqualifica as vantagens 

trazidas por esse à graduação. Contudo, em um contexto de afirmação da necessidade dessa 

estratégia em âmbito universitário, torna-se importante averiguar as características específicas 

de sua contribuição à formação de professores(as). 

Nesse sentido, destaco que o jogo na licenciatura coloca em ação a relação entre 

elementos, conteúdos, componentes, a depender do enfoque de cada jogo. Como elucidado na 



132 
 

seção quatro, o diálogo interdisciplinar constrói redes entre os elementos que perpassam o 

contexto da graduação, contribuindo significativamente para uma formação complexa, inteirada 

com o mundo e com suas possibilidades de conexão. 

Sobre esse aspecto, o jogo potencializa as conexões quando em sua estrutura 

organizacional insere regras e diretrizes que instigam a criação de diálogos imprescindíveis ao 

seu andamento. A exemplo, podemos avaliar um jogo que trate dos elementos Transferência de 

Peso e Tempo. Se utilizarmos a abordagem do sapateado como guia para a articulação desses 

elementos, certamente haverá uma relação íntima entre esses aspectos associados, 

respectivamente, à Dança e à Música, provocando a interdisciplinaridade em questão dentro 

das singularidades desse jogo em específico. 

Outro exemplo poderia tratar dos mesmos elementos - Transferência de Peso e Tempo - 

avaliando como ambos se configuram a partir de práticas de movimento distintas como o ballet 

clássico, o sapateado e a dança moderna. Nesse caso, construiríamos uma teia de relações 

interdisciplinares entre diferentes abordagens a partir de um elo comum, os elementos citados.  

Nesse cenário, o jogo pode explicitar a impossibilidade de dissociação entre teoria e 

prática87, colocando-os no mesmo patamar de ação. No exemplo anterior, a abordagem dos 

elementos com base nos diferentes fazeres de Dança poderia estar relacionada com a construção 

histórica que cada uma dessas práticas desenvolveu aos elementos citados, propondo, assim, 

uma articulação entre diferentes caminhos de desenvolvimento dos mesmos elementos. 

É importante enfatizar também que o jogo tem a função de estimular o caráter criativo da 

produção de conhecimento. Na ação de jogar o(a) aluno(a) se depara com a necessidade de 

compor, criar e desenvolver suas próprias soluções, caminhos e artimanhas, analisando suas 

escolhas em perspectiva individual e coletiva, já que o jogo é simultaneamente particular e 

comunitário. 

O processo de construção do jogo, de discussão de regras e formas de jogar, 

acaba por abrir as portas para que o educando exercite suas capacidades de 

discussão, avaliação do ponto de vista do outro, afirmação de suas idéias e 

análise de opiniões contrárias ou complementares as suas (KNIJNIK e 

KNIJNIK, 2005, p. 290). 

                                                           
87 Sobre a relação entre teoria e prática, compreendemos que as duas instâncias são construídas de forma articulada 

e interdependente. Assim, os aspectos teóricos e práticos estão sempre imbrincados nos jogos, ainda que, por uma 

questão didática, a escolha nominal possa se dar a partir de um ou de outro termo. 
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Além do estímulo às capacidades de discussão e de convivência com a experiência do 

erro, conforme mencionamos anteriormente, o jogo abre caminho para problematizarmos a 

própria noção de erro e acerto em um processo de ensino e aprendizagem.  

Ao deparar-se com uma ação considerada desacertada, o(a) aluno(a) pode desestimular-

se à continuidade da atividade, principalmente se analisarmos as inseguranças, dúvidas e 

instabilidades que geralmente acompanham as fases iniciais da formação docente. Nesse caso, 

acredito que o desenvolvimento da capacidade de discussão aliada a um contexto que inspira 

confiança por vias da ludicidade, pode auxiliar positivamente na descoberta de outros modos 

de relação com o erro. 

Assim, o jogo coloca em ação, simultaneamente, a interdisciplinaridade; a lida com regras 

e erros; a ludicidade; a relação entre o individual e o coletivo, além de complexificar a forma 

particular de cada discente produzir conhecimento. Desse modo, essa estratégia apresenta-se 

também como possível abordagem a ser utilizada pelos(as) futuros(as) docentes em sua prática 

profissional, de acordo com cada contexto em que atuarão, com destaque para a importância 

dessa experiência especialmente na Educação Básica. 

Refletir, escolher e criar enquanto se joga é agir transversalmente. 

Experimentar as diversas possibilidades percebidas para ampliar as 

percepções e dar mais complexidade o jogo, as próprias escolhas. Colocar-se 

em estado de pergunta e, sobretudo, não encontrar uma resposta única ou fixa, 

mas possibilidades de novos questionamentos, estar entre questões 

(GUIMARÃES, 2012, p. 127). 

É interessante perceber como essa série de nuances que envolve o jogo acaba por criar 

um eixo direcionador (SILVA, 2013) para o elemento abordado na estratégia. Embora possam 

haver inúmeras conexões entre os conhecimentos, conteúdos e elementos da Dança que devem 

ser realizadas ao longo de um processo formativo, é necessário que exista a formulação de um 

planejamento que considere os tempos, espaços, sequências didáticas e processos nos quais os 

elementos serão estudados. Nesse sentido, acredito que a formulação do jogo auxilie na 

elaboração desse sistema organizador que guiará a experiência formativa, dado que cada jogo 

direciona o aprofundamento de determinado assunto. 

A cada jogo ou sequência de jogos, a depender da metodologia do(a) professor(a), o(a) 

discente concentra-se na análise de determinado assunto que obviamente tecerá relações com 

outros, mas que naquele momento específico precisa ser enfocado. Então, a relação entre os 

jogos a partir de uma lógica específica de vivência, tal como a experiência formativa, acaba por 

auxiliar na criação dessa rede de conhecimentos. 
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Enfatizo que as regras e diretrizes mencionadas como importantes ao desenvolvimento 

do jogo devem ser utilizadas e adaptadas a serviço da abordagem dos elementos neste sistema 

organizado de estudo que é a experiência formativa. Ou seja, o que determina quais e como as 

regras serão articuladas é o objetivo central de cada jogo em diálogo com os componentes da 

graduação a serem aprofundados.   

A modificação das diretrizes ao longo do processo é totalmente possível desde que essa 

alteração seja compreensível a todos(as) os(as) envolvidos(as) e que tenha o intuito de 

contribuir com o aprofundamento do jogo. As regras servem apenas para realçar os acordos de 

ação no jogo e não têm o objetivo de atuarem como aspectos rígidos e imutáveis que dificultem 

a aprendizagem na atividade. 

Sobre a contribuição do sapateado à estrutura organizacional do jogo, citada 

anteriormente, friso que o intuito é estimular ainda mais a criação de conexões entre os 

conhecimentos na graduação, despertando a possibilidade de aproximação não só entre as 

disciplinas do curso, mas também entre o fazer acadêmico e as práticas de Dança dos(as) 

estudantes em contexto não-formal.   

O sapateado, então, apresenta-se como um exemplo88 de prática advinda do contexto não-

formal que pode, assim como outros fazeres de Dança, contribuir com o estabelecimento de 

interfaces epistemológicas, potencializadoras da formação docente. Desse modo, a contribuição 

do sapateado ao jogo trata da estruturação deste, isto é, o sapateado propõe uma determinada 

abordagem dos elementos que o compõem, os quais, no jogo, se transformam em elementos 

catalizadores das conexões de saberes. Ou seja, o sapateado é abordagem da Dança que propõe 

maneiras de organização ao jogo a partir de seus procedimentos específicos em articulação aos 

componentes do curso e às práticas dos estudantes.   

Assim, o jogo fundamentado na perspectiva do sapateado é compreendido, nesta 

pesquisa, como ação transversal ao curso, como uma prática que não está oficialmente inserida 

no currículo, mas que o atravessa e provoca reverberações. A experiência formativa, a partir de 

encontros específicos e previamente estruturados89 tem a intenção de propor aos(às) estudantes 

                                                           
88 Nessa perspectiva do jogo, da ludicidade, da interdisciplinaridade, outras técnicas de Dança poderiam ser 

utilizadas como guia da experiência formativa, tais como o ballet, a dança moderna e as danças urbanas. Contudo, 

o foco nesta pesquisa é a abordagem do sapateado em virtude de sua forma singular de articulação entre Dança e 

Música. 
89 A descrição dos jogos é apresentada na seção seis. 
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reflexões sobre os aprendizados advindos da própria vivência, instigados pelas conexões 

propostas na ação de jogar. 

A ideia não é apenas estimular que os(as) discentes pratiquem os jogos, mas sim que usem 

essa vivência para refletir também sobre outros processos de aprendizagem na graduação, assim 

como sobre sua futura atuação docente. A ação transversal, nesse caso, atua como um exemplo 

de prática limitada a um contexto específico que possui o intuito de fazer refletir sobre o 

processo de ensino e aprendizagem na licenciatura.  

Na prática dos jogos com base em estrutura metodológica fundamentada no sapateado, 

não basta simplesmente aprender a sapatear nem tampouco executar um jogo que se pareça com 

sapateado. É preciso entrelaçar as ações de jogar e sapatear a partir da intencionalidade 

formativa, analisando as contribuições dessa atividade para com o desenvolvimento de 

habilidades docentes.  

Afinada a esse objetivo, saliento a importância da postura ativa dos(as) discentes para o 

alcance da potência do jogo em cada aluno(a), isto é, ainda que a estrutura seja a mesma para 

todos(as), o envolvimento particular de cada estudante com a descoberta de novos caminhos no 

jogo é um elemento fundamental para o desenvolvimento de tais habilidades. 

Os jogos são utilizados como forma de construir um estado de agilidade, 

alerta, prontidão e expectativas por novos acontecimentos. A capacidade 

pessoal para se envolver com os problemas do jogo e o esforço despendido 

para lidar com os múltiplos estímulos que ele provoca, determinam a extensão 

do seu potencial (GUIMARÃES, 2012, p. 139). 

Já que os jogos propostos são articulados ao modo de organização do conhecimento em 

sapateado, destaco os estados de agilidade, alerta e prontidão como elementos relevantes ao 

longo da experiência formativa. No sapateado há uma série de relações internas que colaboram, 

em articulação de pensamento e movimento (RENGEL, 2015b), para o exercício de tais estados, 

variando e articulando-os de diferentes modos.  

Na oscilação dos estados citados, há a presença de diversas maneiras de conscientização 

sobre as partes e o todo corporal que atuam na modificação de tais condições. Se o objetivo de 

determinada Dança é, por exemplo, executar um buffalo90 em uma direção, depois executá-lo 

girando e, por último, fazê-lo novamente voltado para a mesma direção do primeiro, há uma 

relação íntima entre a consciência de ativação do abdômen para girar e para parar subitamente 

na direção desejada, continuando a executar o movimento. 

                                                           
90 Ver página 99. 
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 Há também a necessidade de percepção do nível de mobilidade da articulação do 

tornozelo quando da execução em diferentes velocidades; assim como é necessária a 

conscientização sobre o modo como o peso do corpo se coloca e se modifica ao longo do 

movimento. Nesse sentido, há um ciclo de interdependência entre os três estados, de modo que 

não há agilidade sem uma postura de prontidão e também não há prontidão sem estar-se alerta. 

Na constante atualização dos problemas de movimento, novas soluções são ativadas pela 

técnica enquanto artefato cognitivo (AGUIAR, 2008) e assim a relação entre os estados citados 

se renova, de forma que existam diferentes níveis de acionamento da agilidade, do alerta e da 

prontidão para cada problema específico e para cada corpo. Desse modo, faz-se necessário que 

tais estados sejam experienciados nos jogos, a fim de que os(as) estudantes possam desenvolver 

sua percepção particular sobre como os artefatos se colocam nesse contexto, aperfeiçoando suas 

próprias habilidades na lida com os problemas de movimento. 

Tendo em vista que os(as) licenciandos(as) atuarão principalmente no contexto da 

Educação Básica, o desenvolvimento de tais habilidades visa auxiliá-los(as) na construção de 

sua atitude docente. É pela ação dos jogos e suas possíveis reverberações que nos 

aproximaremos de alguns conceitos, ações e compreensões importantes ao(à) docente que 

atuará nesse âmbito.  

 Desse modo, estabelecemos uma relação com a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN Educação 

Básica) (BRASIL, 2010) e com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). 

Esses são alguns dos documentos que destacam aspectos importantes da organização curricular 

da Educação Básica, propondo conceitos, concepções e ideias que, se articulados ainda às fases 

iniciais da graduação, auxiliam no desenvolvimento de tais habilidades. Além disso, se grande 

parte dos(as) Licenciados(as) em Dança atuarão principalmente na Educação Básica, nada mais 

lógico do que o(a) discente estudar, ao longo de sua formação, como se dá a estrutura 

organizacional legal que rege seu contexto de atuação. 

As DCN da Educação Básica, por exemplo, utilizam os conceitos de redes de 

aprendizagem e transversalidade91 como abordagens importantes ao universo escolar, as quais 

                                                           
91 Redes de aprendizagem e transversalidade são conceitos utilizados para explicitar modos de organização 

curricular. As redes de aprendizagem são “um conjunto de ações didático-pedagógicas, com foco na aprendizagem 

e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e 

professores é efetivada por meio de práticas e recursos diversos” (BRASIL, 2010). Não paginado. Já a 

transversalidade “é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos 

temáticos são integrados às disciplinas e ás áreas ditas como não-convencionais, de forma a estarem presentes em 

todas elas” (BRASIL, 2010). Não paginado. 
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se aproximam da perspectiva traçada na experiência formativa. Já a BNCC organiza para o 

Ensino Fundamental e Ensino Médio um sistema de competências e habilidades92 a ser estudado 

de modo distinto em cada uma dessas etapas da Educação Básica, conceitos que também se 

aproximam de nossa experiência formativa. Então, apesar de essa pesquisa não se concentrar 

em uma discussão estritamente curricular, o jogo enquanto estratégia metodológica de produção 

de conhecimento acabar por criar interfaces com aspectos curriculares93 tratados nos 

respectivos documentos. 

O modo de organização do conhecimento e os conceitos apresentados em ambos 

documentos influencia na organização sistemática dos jogos a serem propostos à licenciatura. 

Contudo, friso que não se trata de tentar transpor ao Ensino Superior as singularidades e 

especificidades da Educação Básica, mas sim promover uma aproximação entre a formação 

do(a) docente e seu futuro âmbito de atuação. 

Embora os conceitos elucidados nas DCN Educação Básica e na BNCC sejam voltados 

para o âmbito escolar, eles também são válidos ao processo de formação de professores(as) 

porque potencializam as habilidades docentes. O próprio conceito de redes de aprendizagem, 

por exemplo, é extremamente importante quando lembramos que a formação profissional 

precisa ser articulada ao mundo e às suas diferentes óticas de conhecimento. Então, a influência 

desses documentos na organização dos jogos justifica-se para além da necessidade de 

aproximação do(a) futuro(a) docente à Educação Básica, mas também pela potência de 

contribuição desses marcos legais ao desenvolvimento das habilidades necessárias ao(à) 

professor(a) de Dança.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (PCN Arte)94 há a citação do jogo como 

estratégia que tende a aprofundar o desenvolvimento do conhecimento na Educação Básica. No 

tópico Comunicação e expressão em música: interpretação, improvisação e composição, o 

documento destaca a importância de “brincadeiras, jogos, danças, atividades diversas de 

movimento e suas articulações com os elementos da linguagem musical” (BRASIL, 1997, p. 

                                                           
92 Segundo a BNCC (BRASIL, 2017) as competências indicam os conhecimentos que os(as) alunos(as) devem 

“saber” e as habilidades apontam para o “saber fazer”, considerando a mobilização desses conhecimentos. As 

competências e habilidades se organizam de formas distintas no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. No 

primeiro, “cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas 

a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua 

vez, são organizados em unidades temáticas” (p. 28). Já no segundo, “cada área do conhecimento estabelece 

competências específicas de área [...] sendo a cada uma delas relacionado um conjunto de habilidades” (p. 33). As 

ideias de competências e habilidades também serão aprofundadas na seção sete. 
93 Essa relação entre a experiência formativa e a sistematização curricular será aprofundada na seção sete. 
94 BRASIL, 1997. 
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55). Já no tópico O teatro como expressão e comunicação, o documento enfatiza a necessidade 

da “participação e desenvolvimento nos jogos de atenção, observação, improvisação, etc” 

(BRASIL, 1997, p. 59). 

Como citado anteriormente, na BNCC também há referência ao jogo no componente Arte. 

Na unidade temática Dança elaborada ao Ensino Fundamental – anos finais, destaco a 

habilidade “investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de 

diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de 

danças autorais, individualmente e em grupo” (BRASIL, 2017, p. 207). Já na unidade temática 

Artes Integradas do Ensino Fundamental – anos iniciais, há a habilidade “caracterizar e 

experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 

estéticas e culturais” (BRASIL, 2017, p. 203). 

Desse modo, é nítido que os jogos são compreendidos, nos documentos que fundamentam 

Educação Básica, como estratégias de promoção de conhecimentos, como artifícios didáticos 

que propõem ao processo de ensino e aprendizagem uma dinâmica singular envolvendo 

alunos(as), professores(as) e saberes. Acredito, assim, que os jogos podem estar inseridos na 

formação de professores(as) com base na mesma perspectiva – de estratégia dinâmica de 

promoção de conhecimentos - mas a partir das carências e necessidades específicas do curso de 

Licenciatura em Dança.  

Ainda na Educação Básica, os PCN destacam a importância da inserção dos jogos na 

Educação com o intuito de desenvolvimento de habilidades nos(as) alunos(as): 

O professor deve organizar as aulas numa seqüência, oferecendo estímulos 

por meio de jogos preparatórios, com o intuito de desenvolver habilidades 

necessárias para o teatro, como atenção, observação, concentração e preparar 

temas que instiguem a criação do aluno em vista de um progresso na aquisição 

e domínio da linguagem teatral (BRASIL, 1997, p. 58). 

Assim, fica evidente a potência desta estratégia no que tange ao desenvolvimento de 

aspectos importantes à formação. No caso da licenciatura essas habilidades não objetivarão 

desenvolver conhecimentos em uma área específica da Arte como acontece no estudo do Teatro 

na Educação Básica. Na formação de professores(as) o intuito é aprofundar habilidades 

docentes que estreitem as relações de interdisciplinaridade e proporcionem uma formação 

dialógica ao(à) docente de Dança. 

Nesse caso, partindo do problema retratado na seção quatro, que é a ausência de 

articulação entre conhecimentos, o jogo apresenta-se como uma estratégia metodológica que 

propõe o desenvolvimento de habilidades docentes em uma perspectiva interdisciplinar, 
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buscando solução para o problema citado. Então, o propósito de desenvolver tais habilidades 

contribui para a elaboração de atividades dialógicas, relacionais e integradas na experiência 

formativa.  

Sobre o problema de interface entre as práticas de Dança externas à universidade – que 

com frequência possuem um papel importante na formação de professores(as) - e o estudo da 

Dança em componentes do curso, destaco o sapateado como um fazer interdisciplinar que atua 

como um exemplo de que é possível relacionar os fazeres particulares dos(as) alunos(as) à 

produção de conhecimento na licenciatura.  

Por se tratar de uma abordagem de Dança compreendida na pesquisa como 

interdisciplinar, o sapateado apresenta-se como o fazer que guiará a organização dos jogos, com 

o objetivo de intensificar o desenvolvimento da interdisciplinaridade e das habilidades docentes 

na graduação. A relação entre produção de movimento e produção de som presente no 

sapateado é um exemplo ao processo formativo de como pode se dar a relação entre 

conhecimentos distintos. 

No contexto desta pesquisa, interessa não só o conhecimento gerado, mas também o 

diálogo sobre o conhecimento gerado, dado que essas conexões ampliam o modo de 

compreensão da Dança no mundo e instigam à descoberta de novas relações. É jogando que se 

constrói conhecimento na experiência formativa e que se percebem as conexões 

interdisciplinares. Assim, os(as) alunos(as)  

[...] se reconhecerão cada vez mais capazes de pensar em sua prática, tomando 

consciência da importância e da necessidade de serem socializadores, 

construtores e produtores de conhecimento. A teoria e a pratica vão 

ressignificando o seu trabalho (TAVARES, 2008, p. 142). 

Sobre o jogo enquanto espaço de descobertas é preciso destacar a importância de se 

considerar a maturidade acadêmica dos(as) estudantes na elaboração e vivência dos jogos. 

Apesar de estarmos tratando sobre formação de professores(as), o aprofundamento no 

conhecimento não é o mesmo ao longo de todo o curso.  

Nesse sentido, os jogos vivenciados em determinado período da graduação devem levar 

em consideração os conhecimentos produzidos pelos(as) estudantes até aquele momento do 

curso. O nível maturacional de uma turma pertencente ao terceiro período não é igual ao de 

uma turma que vivencia o sexto período, por exemplo, dado que as experiências desta última 

tendem a se apresentar de forma mais aprofundada em virtude do tempo de curso. Desse modo, 

não há objeção na utilização do jogo como estratégia metodológica em nenhum dos semestres 
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desde que a maturidade acadêmica, desenvolvida ao longo do percurso formativo, seja 

considerada. 

Apresentaremos, então, um sistema de jogos em diálogo com o sapateado, no qual cada 

jogo possui objetivos que acrescentam ao aprofundamento das interfaces entre conhecimentos 

no desenvolvimento de habilidades docentes. Nessa experiência é preciso considerar o contexto 

específico da Licenciatura em Dança da UFPA para compreendermos o modo como os jogos 

são propostos a essa realidade de alunos(as), professores(as) e instituição.  
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6. SAPATEADO: PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Nesta seção, apresentaremos a experiência formativa estruturada a partir do jogo como 

estratégia metodológica que articula os elementos da Dança e da Música sob perspectiva da 

interdisciplinaridade e da complexidade. Antes de explicitarmos a descrição de todos os jogos 

pertencentes à nossa proposta, destacamos uma aproximação entre a experiência formativa e a 

metodologia de pesquisa estudo de caso (YIN, 2001), dado que a elaboração é voltada ao 

contexto do curso de Licenciatura em Dança da UFPA.  

Assim, há a proposição de 26 jogos divididos em fases e um jogo de tabuleiro. São 

apontados alguns aspectos importantes a se considerar na leitura de tal elaboração, como os 

itens que a compõem e as relações possíveis entre os jogos e entre os jogos e as disciplinas da 

licenciatura. Tal como dito em seções anteriores, a experiência formativa é articulada à prática 

do sapateado americano em vistas a uma contribuição para com a formação do(a) professor(a) 

da Dança enquanto área de conhecimento. 

Na descrição dos jogos, há o auxílio, em algumas etapas, de QR Codes95 que dão acesso 

a vídeos explicativos, a fim de facilitar a compreensão da proposta principalmente aos(às) 

leitores(as) que não praticam a técnica do sapateado. As materialidades utilizadas são 

apresentadas conforme os jogos são explicitados. 

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Tal como tratado na seção quatro, o problema da pesquisa concentra-se na investigação 

do COMO, isto é, do modo como uma experiência em sapateado pode contribuir com a 

formação de professores(as) de Dança, suscitando o desenvolvimento de habilidades 

importantes à sua prática profissional. Em face dessa análise, adotamos o estudo de caso (YIN, 

2001) como metodologia de pesquisa, dado que desenvolvemos essa averiguação em um 

                                                           
95 QR Code é uma espécie de código de barras que deve ser lido pela câmera do celular, apontando-a para ele. 

Caso não funcione, é necessário possuir um aplicativo de leitura de QR Code instalado no seu celular, que deve 

ser baixado através da loja virtual do seu aparelho.  Esse código nos permite o acesso a informações e materiais 

extras. Nesta pesquisa ele é associado a vídeos explicativos que facilitam a leitura e compreensão dos jogos da 

experiência formativa. Se porventura persistirem dificuldades na leitura do QR Code, você pode acessar os vídeos 

através do link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTLMlJo6bh4K0YF8KBolxDludtWKztldR.  
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contexto específico, que é a Licenciatura em Dança da UFPA, embora sejamos cientes das 

possíveis contribuições deste estudo a outros contextos de graduação.  

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2001, p. 19). 

 

 A escolha das expressões “como” e “por que” como indutoras do desenvolvimento da 

pesquisa revelam seu caráter explanatório, isto é, há o objetivo de explicitar um possível 

caminho de resolução do problema para esclarecer a hipótese apresentada. O fenômeno 

contemporâneo citado pelo autor, nesta pesquisa, é o próprio processo formativo, assim como 

o contexto da vida real é o âmbito da UFPA, situado no curso de Dança.  

Ademais, embora haja a sugestão de diretrizes, etapas e percursos que conduzem a 

experiência formativa, não há qualquer controle sobre o que irá acontecer no ato da experiência, 

o que aproxima nossa pesquisa da ideia do estudo de caso. O intuito não é analisar o modo 

como a proposta metodológica é vivenciada em diferentes turmas da licenciatura, mas sim 

sugerir um caminho afinado aos pressupostos da interdisciplinaridade e da ludicidade em 

contribuição a tal formação. 

Isto posto, tendo em vista que o problema de pesquisa é formulado com base em uma 

reflexão sobre as abordagens das disciplinas da Licenciatura em Dança da UFPA, os jogos são 

estruturados a partir dos componentes da graduação, na tentativa de estimular uma produção de 

conhecimento mais dialógica que, articulada à Dança enquanto área de conhecimento, possa 

também tocar as especificidades artísticas dos(as) estudantes.  

Para fins de recorte desta investigação, foram escolhidas cinco disciplinas do curso: 

Anatomia Humana Aplicada à Dança; História da Arte; Manifestações Espetaculares I; 

Composição Coreográfica e Aprendizagem e Desenvolvimento Motrício. A escolha por essas 

em detrimento de outros componentes que também podem se relacionar com a experiência 

formativa proposta, deu-se em virtude da identificação, nessas disciplinas, de um potente 

espaço, ainda pouco desenvolvido, para a vivência de ações interdisciplinares.  

Em outros componentes96 é perceptível o propósito de desenvolvimento de práticas 

dialógicas, ainda que elas não ocorram no mesmo formato sugerido nesta elaboração. Então, 

essa seleção busca focar em disciplinas que não desenvolvem frequentemente, de acordo com 

                                                           
96 Disciplinas como Fundamentos e Métodos da Dança I e II, por exemplo, abordam mais nitidamente a perspectiva 

dialógica, o que justifica a não seleção dessas e de outros componentes que caminham no mesmo sentido. 
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minha experiência no curso, atividades pautadas em uma produção de conhecimento 

interdisciplinar.  

A articulação tímida entre os componentes selecionados e os outros inseridos na estrutura 

curricular, bem como entre os conhecimentos de uma mesma disciplina, é um dos argumentos 

que justificam a escolha apresentada. Desse modo, considero imprescindível a adoção de tais 

componentes no desenvolvimento da experiência formativa, em uma tentativa de quebrar as 

fronteiras do isolamento e de instaurar outros modos de compreensão do conhecimento. 

Além disso, essas disciplinas foram elegidas porque podem suscitar uma maior variedade 

de conexões entre conhecimentos, já que adotam frentes epistemológicas distintas. Elas 

apresentam em sua composição97 nítidas possibilidades de desenvolvimento de diferentes 

caminhos interdisciplinares, fato importante para a pesquisa sobretudo em virtude da 

necessidade de determinação de um recorte baseado em um universo específico de 

componentes. 

Assim, a seleção realizada favorece a reunião de possíveis desdobramentos 

interdisciplinares bem distintos no recorte de pesquisa, aumentando a variedade de exemplos 

que os(as) leitores(as) dispõem sobre como a proposta investigada pode se organizar em 

atividades, ainda que esses exemplos não se esgotem nas possibilidades apresentadas e a 

experiência formativa possa ser ampliada para outros jogos e componentes.  

Ressalto também que a sugestão dos jogos a determinadas disciplinas não impede a 

experimentação desses em outros componentes ou mesmo no campo da Extensão. A 

recomendação oferecida representa apenas uma das diversas opções de contextos nos quais os 

jogos podem ser inseridos. Se as temáticas e elementos adotados nos jogos estão presentes em 

outros âmbitos para além dos limites da disciplinaridade, a adaptação das atividades a demais 

componentes ou à Extensão deve ser feita de acordo com a análise do(a) professor(a) sobre a 

contribuição dessa experiência ao momento em questão do processo formativo.  

Essa adaptação também pode se dar em outras realidades universitárias, já que muitos dos 

temas abordados nas disciplinas escolhidas estão presentes em outros cursos de Licenciatura 

em Dança do Brasil, ainda que organizados de maneiras distintas a partir de diferentes 

itinerários formativos. 

                                                           
97 No que tange à estruturação citada, destaco a ementa, as competências e habilidades adotadas em cada disciplina, 

descritas no apêndice C. 
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Desse modo, embora a experiência formativa seja elaborada com base no contexto da 

licenciatura localizada na UFPA, a proposta pode contribuir com a produção de conhecimento 

em outras universidades, desde que se atente para as adaptações necessárias ao novo cenário. 

A atenção às condições do ambiente é, inclusive, uma das principais características do estudo 

de caso, o qual “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” 

(YIN, 2001, p. 32). 

Nesse caso, para além da importância das circunstâncias apresentadas, há uma certa 

indefinição no limite que separa o contexto e a própria formação - o fenômeno - dado que, no 

estudo da formação, o contexto é um elemento que a compõe, que influencia nos caminhos 

formativos adotados, jamais podendo ser, portanto, compreendido de maneira apartada.  

Se o contexto é sempre parte da formação, podemos dizer que a investigação do estudo 

de caso “enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados” (YIN, 2001, p. 32). Apesar de apresentarmos um percurso 

pré-determinado pelas fases e diretrizes dos jogos, as circunstâncias formativas sempre 

requisitarão a proposta metodológica de forma única, podendo dinamizá-la e atualizá-la a partir 

de infinitas variáveis, as quais serão selecionadas de acordo com as necessidades existentes.  

Cada uma das disciplinas escolhidas possui cinco jogos, com exceção da disciplina 

Anatomia Humana Aplicada à Dança que possui seis. Cada jogo tem sua vivência constituída 

por um número de fases que variam de duas a cinco, a depender do jogo. Assim, estando 

circunscritos no contexto dos componentes, os jogos são constituídos por uma articulação entre 

um elemento da Dança; um elemento da Música, e um conteúdo ou tema pertencente à 

abordagem da disciplina em questão.  

Essa organização dos jogos é mais um argumento que aproxima nossa proposta da 

concepção de pesquisa presente no estudo de caso, dado que ele é uma maneira de investigar 

um tópico empírico – a formação na Licenciatura em Dança – seguindo um conjunto de 

procedimentos pré-especificados – os jogos elaborados – (YIN, 2001). 

Ademais, os jogos estabelecem relação uns com os outros tanto dentro de uma disciplina 

como entre disciplinas. Isto é, há articulação entre os jogos agrupados em um componente e 

entre os jogos de componentes distintos, já que o estudo dos elementos da Dança e da Música 

propõe articulações interdisciplinares.  
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Tendo em vista que o arranjo dos assuntos estudados ao longo das disciplinas varia de 

acordo com a escolha metodológica de cada professor(a), foram escolhidos, na formulação dos 

jogos, conteúdos e temáticas abordados ou possivelmente abordados em cada uma das 

disciplinas. 

No que tange aos elementos da Dança e da Música, a escolha se deu com base nos 

elementos mais presentes na prática do sapateado, que guia a experiência formativa, tal como 

discutido em seções anteriores. Os elementos são considerados como aspectos não estanques 

envoltos em determinada abordagem que seleciona uma perspectiva de estudo do elemento, 

adotando um modo de produção conhecimento específico. 

A Melodia, por exemplo, pode estar associada à disciplina Anatomia Humana Aplicada 

à Dança ao analisarmos como o tônus muscular influencia na execução de melodias, assim 

como o mesmo elemento pode estar articulado à disciplina História da Arte ao avaliarmos como 

as melodias se constituem e se diferenciam ao longo de alguns períodos da história.  

Veja, o mesmo elemento é chamado à construção de conhecimento em duas disciplinas a 

partir de diferentes perspectivas, as quais podem se relacionar com base no elemento em 

comum. Tal relação incita, inclusive, a citada compreensão dialógica do conhecimento, 

importante para a vivência dos jogos. A aproximação entre disciplinas é o resultado da 

valorização da potência pedagógica de tais elementos, os quais são abordados a partir dos 

princípios do sapateado, apontando para o desenvolvimento da complexidade e da 

interdisciplinaridade.  

A estrutura da proposta também conta com um item intitulado fundamentos dos jogos, 

descrito no apêndice A, que destaca os referenciais utilizados em cada atividade no 

aprofundamento dos elementos, conteúdos e temas abordados. A fundamentação não aponta 

um estudo necessariamente prévio, mas sim um conjunto de aspectos com os quais o jogo está 

relacionado.  

Na elaboração metodológica não há a indicação de um momento específico em cada 

disciplina para o desenvolvimento dos jogos, fato que dialoga com o princípio sistêmico de 

Morin (2003), que considera a relação entre as partes e o todo – nesse caso, entre os jogos e as 

disciplinas - sob perspectiva complexa, não linear. Entretanto, os fundamentos selecionados 

apontam, de certa maneira, um momento para que determinada vivência ocorra, já que destacam 

alguns assuntos dos componentes, sugerindo que os jogos sejam experienciados quando do 
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estudo de tais assuntos, o que pode ocorrer durante a disciplina, ao final, ou em outro momento 

que o(a) professor(a) julgue adequado. 

Além dos 26 jogos sugeridos às disciplinas, a experiência formativa também é composta 

por um jogo de tabuleiro intitulado jogo dos caminhos. Sugere-se que esse jogo seja 

experienciado após a vivência de pelo menos um jogo de cada disciplina. Sendo um jogo de 

tabuleiro, ele proporciona uma experiência diferente daquela oportunizada pelos jogos 

estruturados em fases. Seu objetivo é ampliar ainda mais as possibilidades de conexão de 

saberes, valorizando diferentes aspectos circunscritos na área de conhecimento Dança, podendo 

afastar-se ou não da abordagem do sapateado para ser jogado. 

Já que os jogos ofertados às disciplinas buscam potencializar uma produção de 

conhecimento interdisciplinar, o jogo dos caminhos adota a perspectiva complexa do 

conhecimento e se aproxima das especificidades artísticas dos(as) alunos(as) por meio de suas 

danças, músicas, imagens e preferências98, sem necessariamente se afastar da abordagem dos 

jogos faseados sugeridos a cada componente. Na verdade, esse jogo vem consolidar a 

característica dialógica da produção de conhecimento suscitada nos jogos anteriores, por isso a 

importância de se vivenciar primeiro os jogos faseados. 

Por meio dos elementos da Dança e da Música presentes no sapateado; por meio dos 

temas e conteúdos dos componentes; e por meio das singularidades dos(as) estudantes, o jogo 

dos caminhos sintetiza os aspectos trabalhados nos jogos faseados, utilizando-se de um outro 

tipo de materialidade, que é aquela presente nos jogos de tabuleiro.  

Friso que tanto os jogos sugeridos às disciplinas, como o jogo dos caminhos, precisam 

considerar o nível de maturidade acadêmica dos(as) estudantes que os(as) vivenciam, tendo em 

vista o período do curso em que se encontram bem como os conhecimentos já produzidos por 

eles(as) ao longo da graduação. Outras atividades podem e devem ser desdobradas dos jogos 

em complementação ao processo de aprendizagem instaurado, tais como: rodas de discussão; 

produção de mapas de conexões e trabalhos interdisciplinares.  

 

 

6.2 EXPERIÊNCIA FORMATIVA: APRESENTANDO OS JOGOS

                                                           
98 Explicamos a utilização dessas expressões na página 173. 



JOGO 1: PARTES DO PÉ COM TEMPO E CONTRATEMPO

Divide-se o chão ao meio com giz, sendo uma metade para o tempo e a outra para o

contratempo, tal como na imagem a seguir:

Os(as) estudantes escolhem um dos lados para iniciar e experimentam as partes do pé

(metatarso, calcanhar, ponta, lateral interna e lateral externa) de acordo com a pulsação da

área (tempo ou contratempo). Os(as) estudantes são livres para mudar de área quando

quiserem. Toda vez que alguém passar de uma área para outra, necessariamente precisa

haver uma outra troca, mantendo-se o mesmo número de pessoas em cada área.

FASE 1

FASE 2

Acumulando à regra de trocas da fase 1, o(a) professor(a) escolhe a parte do pé que será

experimentada, alternando a solicitação entre as partes do pé citadas na fase 1. O

andamento acelera aos poucos, alterando a velocidade da experimentação. Recomenda-se

que as trocas entre áreas também sejam intensificadas de acordo com o andamento

marcado pelo(a) professor(a). Quem erra a parte do pé ou o tempo de experimentação da

área em que está sai do jogo, restando ao final apenas um(a).

ANATOMIA HUMANA APLICADA À DANÇA

TEMPO                           CONTRATEMPO
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JOGO 2: ARTICULAÇÕES CORPORAIS E INTENSIDADE SONORA

Os(as) estudantes são divididos(as) em dois grupos, um para experimentação dos movimentos

(grupo 1) e outro para análise destes (grupo 2). O grupo 1 executa os movimentos (toe

beat/heel beat, shuffle, stomp) um de cada vez, de acordo com a solicitação do(a)

professor(a) e o grupo 2 observa a execução com foco em determinada articulação (tornozelo,

joelho ou coxofemoral), também determinada pelo(a) professor(a).

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Além da alternância entre os movimentos, soma-se a possibilidade de variação, de acordo

com solicitação do(a) professor(a), da mobilidade articular acionada. Exemplo: execução de

toe beat com pouca amplitude articular (grupo 1) com análise da articulação do tornozelo

(grupo 2); ou execução de toe beat com muita amplitude articular (grupo 1) com análise da

articulação do tornozelo (grupo 2). Trocam-se os grupos para que todos(as) experimentem

estar no grupo 1 e no grupo 2.

O exercício continua, modificando-se apenas a análise do grupo 2, que focar-se-á na

intensidade do som (forte ou fraco) resultante da relação entre o movimento e a amplitude

articular. Trocam-se os grupos para que todos(as) experimentem estar no grupo 1 e no grupo

2.

FASE 4

Em duplas, cada estudante escolhe uma combinação de movimento + articulação +

intensidade do som para seu(sua) parceiro(a) executar. As posições também são invertidas

para experimentação dos(as) alunos(as) nas duas funções (escolher o movimento e executar

o escolhido pelo(a) colega).
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JOGO 3: DIMENSÕES ESPACIAIS E ACENTOS RÍTMICOS

Desenha-se um quadrado com cruz ao

centro e cada estudante posiciona-se na

interseção da cruz (há um desenho para

cada aluno(a).

Experimenta-se o cramp roll quatro vezes

seguidas, aumentando gradualmente a

distância lateral entre as pernas e outras

quatro vezes diminuindo-se a distância

(dimensão largura aumentando e

diminuindo). Repete-se o movimento

novamente quatro vezes, aumentando

gradualmente a distância frontal entre as

pernas e outras quatro vezes diminuindo-

se essa distância (dimensão profundidade

aumentando e diminuindo).

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Repete-se a experimentação da fase

anterior alternando o acento entre os

tempos 1, 2, 3 ou 4 do movimento.

Primeira execução, acento no tempo 1;

segunda execução, acento no tempo 2;

terceira execução, acento no tempo 3;

quarta execução, acento no tempo 4.

Em duplas, um(a) estudante propõe

uma sequência composta por

dimensões e acentos específicos

para que seu(sua) parceiro(a)

execute. A sequência deve conter

pelo menos uma repetição de cada

dimensão e uma repetição de cada

acento vivenciados.

FASE 4

Mistura-se a ordem de variação entre largura e 

profundidade de acordo com a seguinte ordem:

largura, profundidade, largura, profundidade 

(quatro vezes aumentando gradualmente e 

quatro vezes diminuindo)

profundidade, largura, profundidade, largura 

(quatro vezes aumentando gradualmente e 

quatro vezes diminuindo)

Após a experimentação dessas ordens, 

experimenta-se a variação de acentos, tal qual 

na fase 1, seguindo as ordens vivenciadas.
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JOGO 4: SISTEMA CARDIOVASCULAR COM 

QUALIDADES DE ESFORÇO E RITMO

Desenhar no chão o sistema cardiovascular de acordo

com o representado na imagem:

Experimenta-se cada fase do sistema cardiovascular

representada por movimentos específicos, observando as

qualidades de esforço do tempo e do peso acionadas em

analogia ao tipo de sangue presente em cada etapa do

sistema (venoso=cinza ou arterial=vermelho).

Átrio direito: step/heel lento e pesado;

Ventrículo direito: step/heel lento e pesado;

Caminho para o pulmão: step/heel lento e pesado;

Pulmão: step/heel lento e pesado; step/heel lento e

pesado; heel/toe leve e rápido; heel/toe leve e rápido;

Caminho para o coração: heel/toe leve e rápido;

AE: heel/toe leve e rápido;

VE: heel/toe leve e rápido;

Caminho para o corpo: heel/toe leve e rápido;

Corpo: heel/toe leve e rápido; heel/toe leve e rápido;

step/heel lento e pesado; step/heel lento e pesado;

Caminho para o átrio direito: step/heel lento e pesado.

FASE 1 FASE 2

Experimenta-se o sistema de forma cíclica

como se o(a) aluno(a) fosse o sangue que

passa por todas as partes do sistema.

Atenção para o ritmo que o movimento

cíclico em sapateado tem e para o

batimento cardíaco marcado pelo(a)

professor(a) (início e fim da sístole – S1 e

S2). Já que o sistema cardiovascular é

fechado, a experimentação ocorre com

dois(duas) ou mais aluno(as) ao mesmo

tempo, representando o sangue presente

em todas as etapas do sistema

cardiovascular a todo momento.

FASE 3

Divididos(as) em duplas, cada aluno(a) possui 6

cartas sendo: 2 referente aos movimentos:

step/heel; heel/toe e 4 referentes às qualidades

de esforço dos fatores peso (leve ou forte) e

tempo (lento ou rápido). As cartas são

representadas a seguir:

O(a) aluno(a) escolhe como combiná-las e

executá-las, sendo o(a) parceiro(a) incumbido

de decifrar qual foi a ordem escolhida.

HEEL

TOE

PUL  MÃO

COR    PO

VD

AD

AE

VE

TÁ (S2)  

VALVA SEMILUNAR

TUM (S1)   

VALVA TRICÚSPIDE

TUM (S1)  

VALVA MITRAL

TÁ (S2)  

VALVA AÓRTICA
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JOGO 5: DIRECIONAMENTO ÓSSEO E PULSAÇÃO

Desenha-se um esquema no chão semelhante ao 

apresentado na imagem:

Experimenta-se os movimentos shuffle e twister

(step/heel drop/toe), cada um de uma vez, atentando

para algumas variações de direcionamento ósseo

(shuffle frente, shuffle lado aberto, shuffle trás, twister

abrindo, twister fechando) e de pulsação (pulsação 1,

pulsação 2, pulsação 3), sem ainda precisar estar

fisicamente em cima de cada espaço do esquema.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

O(a) estudante escolhe que espaço

ocupar para experimentação e

quando o(a) professor(a) fala

TROCA ele(a) muda de espaço,

modificando o movimento e

pulsação experimentados. As

pulsações devem todas tocar ao

mesmo tempo, apresentando a

conversa que pode haver entre

elas. Também pode-se usar uma

ou mais músicas mecânicas para

variar as pulsações.

Os papeis são embaralhados e entregues para duplas específicas nas quais uma pessoa

tem o papel da outra, sem que os(as) estudantes saibam quem é seu parceiro(a). Cada

um(a) lê o papel que recebeu e executa o movimento que acredita ser correspondente

às respostas do caderno. Todos(as) mostram os movimentos feitos a partir das

respostas recebidas, devendo os(as) estudantes reconhecerem, pelo movimento

executado, quem é a sua dupla.

FASE 4

O(a) estudante escolhe uma

variação de um movimento para

responder às seguintes perguntas

em um papel: De onde parte o

movimento? Que direções o pé e

o fêmur apontam? As direções são

iguais ou diferentes? Como ocorre

o movimento do fêmur em

relação ao centro do corpo?

PULSAÇÃO 1           PULSAÇÃO 2    PULSAÇÃO 3

SHUFFLE FRENTE   SHUFFLE FRENTE   SHUFFLE FRENTE
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SHUFFLE LADO       SHUFFLE LADO       SHUFFLE LADO        

ABERTO                     ABERTO ABERTO

SHUFFLE TRÁS         SHUFFLE TRÁS        SHUFFLE TRÁS

TWISTER                     TWISTER TWISTER

ABRINDO                    ABRINDO ABRINDO

TWISTER   TWISTER TWISTER

FECHANDO               FECHANDO FECHNDO  



JOGO 6: MÚSCULOS E MELODIA

Experimentação dos movimentos nerve taps, toe beat/heel beat, stamp/point/stamp e 

buffalo, atentando para a classificação entre músculos principais e de sustentação em cada 

movimento.

FASE 1

FASE 2

A sala será dividida em 4 faixas que representam cada uma um músculo, de acordo com a 

seguinte imagem:

A turma será dividida em dois grupos sendo o grupo 1 o que executará os movimentos

propostos na fase 1 e o grupo 2 o que analisará a experimentação dos colegas. Os(as)

alunos(as) do grupo 2 se colocam na faixa de sua preferência e na base da imagem

composta pela cor branca. Ao iniciar o exercício, o grupo 1 sapateia um dos movimentos de

acordo com o solicitado pelo(a) professor(a), enquanto os(as) estudantes do grupo 2 se

deslocam pela faixa na qual se encontram, com base na intensidade da tensão muscular que

acreditam estar sendo acionada naquele movimento.

Quanto mais tensão muscular, mais próximos da parte superior da imagem os alunos devem

se posicionar. Ou seja, cada aluno(a) do grupo 2 analisará a execução dos movimentos

dos(as) alunos(as) do grupo 1, avaliando a tensão acionada no músculo correspondente à

sua faixa, deslocando-se nesta conforme tal nível de tensão (parte superior mais tensão,

parte inferior menos tensão).

Conforme os movimentos executados modificam-se pela solicitação do(a) professor(a),

os(as) alunos(as) podem variar a faixa, analisando outros músculos. Trocam-se as funções

dos grupos para todos(as) experimentarem as duas funções.

MAIOR TENSÃO

MUSCULAR

MENOR TENSÃO

MUSCULAR
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JOGO 7: RENASCIMENTO, MANEIRISMO E BARROCO COM 

SIMETRIA, ASSIMETRIA E MELODIA

Experimentação de três sequências que articulam

simetria ou assimetria com uma melodia

específica. Cada sequência é relacionada às

características de um período histórico, e é

analisada a partir da ausência ou presença de

simetria na sequência e na melodia.

São características dos períodos:

Renascimento: simétrico, reto, vertical.

Maneirismo: curvo, quebra-cabeça,

movimentado.

Barroco: extravagante, bombástico, assimétrico.

São as sequências e suas melodias:

Renascimento: stampD stampE (abrindo

abrindo – 1, 2) stampD stampE (fechando

fechando – 3, 4) stampD stampE stampD stampE

stampD stampE stampD stampE (abrindo

abrindo fechando fechando abrindo abrindo

fechando fechando – 5e6e7e8e).

Melodia Renascimento: 1, 2, 3, 4, 5e6e7e8e.

Maneirismo: stampD stepE stampD (1e2) toeD

heelD toeD (3e4) heel tapE (frente – 5) stampE

(juntando – 6)/heel tapD (frente – 7) stampD

(juntando – 8).

Melodia Maneirismo: 1e2, 3e4, 5, 6, 7, 8.

Barroco: pointD stampD heelE heelD heelD

estalo (1 2e3e4) stepE heelE (cruzando atrás)

stampD (5e6) stampE giro com pointD (7...8).

Melodia Barroco: 1, 2e3e4, 5e6, 7, 8.

FASE 1

FASE 2

Após a experimentação, os(as) alunos(as)

são divididos(as) em duplas e cada pessoa

da dupla será responsável por executar um

lado (direito ou esquerdo) de cada

sequência. As duplas executam juntas as

sequências como se fossem uma pessoa só,

avaliando o que há de simétrico e

assimétrico em cada frase de movimento.

FASE 3

Joga-se um jogo da memória composto pelas

características dos períodos. Os pares das peças são feitos

a partir de quaisquer combinações de características de

um mesmo período. Seguem abaixo as peças do jogo:

Quem acerta o par escolhe alguém para cantarolar a

melodia experienciada nas fases 1 e 2, de acordo com

período do par de cartas acertado.

FASE 4

Em roda, um(a) aluno(a) cantarola uma das

melodias e, com um movimento de “passar”

escolhe um(a) colega que irá cantarolar a sua

melodia e uma outra de um dos outros dois

períodos, passando a vez novamente para

outro(a) colega e repetindo o ciclo.

SIMÉTRICO         RETO            VERTICAL

CURVO
QUEBRA-

CABEÇA
MOVIMENTADO

EXTRAVAGANTE     BOMBÁSTICO         ASSIMÉTRICO       

HISTÓRIA DA ARTE
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JOGO 8: ROCOCÓ E PAISAGEM SONORA COM GIROS

O(a) professor(a)

apresenta algumas

paisagens sonoras

articuladas ao período

artístico do rococó e

cada aluno(a) escolhe

uma dessas paisagens e

escrevem três

características dela.

FASE 1

FASE 2

Divide-se a turma em

quatro grupos e o(a)

professor(a) oferece

uma paisagem para cada

grupo compô-la

sonoramente. Os grupos

apresentam sua

paisagem e os demais

devem acertar de qual

se trata.

FASE 3

O(a) professor(a) mostra algumas imagens do estilo de

decoração Rocaille, tais como as apresentadas abaixo:

As imagens são associadas à experimentação de dois

movimentos de giro no sapateado, analisando-se a execução

pelos dois lados, direita e esquerda. São eles:

Movimento 1 (girando pela direita): flapD heel dropD

(virando de costas) heel tapE flap backE heel dropE heel

tapD (virando de frente)

Movimento 1 (girando pela esquerda): flapE heelE (virando

de costas) heelD flap backD heelD heelE (virando de frente)

Movimento 2 (girando pela direita): stampD pointE stampE

stampD stampE pointD stampD (virando de costas) stampE

pointD stampD stampE stampD pointE stampE (virando de

frente).

Movimento 2 (girando pela esquerda): stampE pointD

stampD stampE stampD pointE stampE (virando de costas)

stampD pointE stampE stampD stampE pointD stampD

(virando de frente)

FASE 4

Cada aluno(a) escolhe

uma imagem específica

de um Rocaille e cria

uma sequência de giro

para direita e/ou

esquerda com os

movimentos que

desejar, enfatizando as

três características

anotadas na fase 1.
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JOGO 9: ROMANTISMO COM HARMONIA E FLUÊNCIA

Divide-se a sala em grupos de três ou quatro alunos(as). O(a) professor(a) apresenta três

músicas românticas e cada grupo escolhe uma para responder às seguintes questões:

Quantos instrumentos a compõem? Como se constrói o fluxo da música? Que relações a

harmonia e o fluxo possuem com as características do romantismo?

FASE 1

FASE 2

Divide-se a sala em três fatias que representam o fator de movimento Fluência tal como a

imagem a seguir, fundamentada em Laban (1978):

Os(as) alunos(as) experimentarão dois movimentos em deslocamento, sendo eles o

running shuffle e o ball change. Os movimentos têm sua fluência alterada à medida que

um novo espaço de fluência é adentrado. Na experimentação também são observados os

itens Ação (contínua, aos trancos, parada), Controle (normal, intermitente, completo), e

Corpo (movimento, série de posições, posição) de acordo com cada tipo de fluência,

sendo:

INDO: ação=contínua; controle=normal; corpo=movimento

INTERROMPENDO: ação=aos trancos; controle=intermitente; corpo=série de posições

DETENDO: ação=parada; controle=completo; corpo=posição

FASE 3

Os(as) estudantes retornam para os grupos da fase 1 e criam uma sequência a partir das

variações de harmonia e fluência estudadas, escolhendo um ou mais modos de propor os

elementos citados.

INDO     INTERROMPENDO      DETENDO

DIREÇÃO DE DESLOCAMENTO
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JOGO 10: REALISMO COM DESENHO CORPORAL E PAUSAS

O(a) professor(a) apresenta algumas fotografias do realismo, tais como as apresentadas abaixo, destacando o

desenho corporal dos(as) personagens e o momento de pausa ou movimento que a fotografia representa.

FASE 1

FASE 2

A experimentação da fase 1 se

repete, mas com o metrônomo

estabelecendo uma pulsação,

determinando um tempo de pausa

em cada fotografia e um tempo de

deslocamento, de forma que cada

grupo experimente o percurso pelas

fotos três vezes, sendo a primeira

com uma pausa e deslocamento

longos; a segunda com uma pausa e

deslocamento médios e a terceira

com uma pausa e deslocamento

curtos.

FASE 3

O(a) professor(a) fornece duas 

sequências que serão experimentadas 

com pausas em diferentes momentos da 

sequência. São elas:

Sequência 1: stampD stampE (frente)

jump (trás) (repete tudo virando de

costas)

Sequência 2: stampD point atrásE step

heelE (virando de costas) stampE point

atrásD step heelD (virando de frente).

FASE 4

Retorna-se para os

grupos da fase 1 e

os(as) alunos(as) terão

de misturar e/ou alterar

as sequências criando

pausas em diferentes

momentos e propondo

outros desenhos

corporais nos

movimentos. Os

grupos apresentam

suas criações.

A turma é dividida em

pequenos grupos. Cada

grupo recebe uma

sequência de três fotos

e deve representar, na

sua vez, o desenho

corporal dessas

imagens da seguinte

forma:

Os grupos que estão

assistindo têm que acertar

quais são as fotografias

do grupo que está

experimentando.

FOTOGRAFIA 1
FOTOGRAFIA 3

FOTOGRAFIA 2
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JOGO 11: PONTILHISMO COM RELACIONAMENTO (TOQUE) 

E ANDAMENTO

O(a) professor(a) mostra imagens sobre o pontilhismo, tais como as apresentadas a seguir, analisando a

diferença entre o espaçamento dos pontos

FASE 1

FASE 2

Divide-se a sala em quatro quadrantes de

forma semelhante ao apresentado na

imagem

Os(as) alunos(as) se colocam no

quadrante que quiserem e experimentam

formas de click e toque experimentadas

na fase 1. Há um metrônomo que marca o

andamento da experimentação. Quando

o(a) professor(a) modificar o andamento

através da pulsação, o(a) aluno(a) tem de

modificar o quadrante de experimentação.

Retira-se a divisão do chão utilizada na fase 2. O(a)

professor(a) mostrará as imagens do pontilhismo

apresentadas na fase 1 e dirá em voz alta alguma das

combinações utilizadas na fase 2 (click individual;

click com parceiro(a); toque individual; toque com

parceiro(a) e os(as) alunos(as) as experimentarão

livremente pelo espaço. O que definirá o andamento

de experimentação é a obra apresentada.

Quando menores e mais aglutinados forem os

pontos de uma obra, mais acelerado será o

andamento, e quanto mais espaçados e maiores

forem os pontos, mais lenta será a experimentação.

O(a) professor(a) pode inicialmente definir três

níveis de andamento de acordo com as obras e

posteriormente retirar essa definição solicitando

uma variedade maior de andamentos percebidos

pelas imagens.

Faz-se uma analogia do ponto (toque do instrumento de pintura na superfície) com o toque corporal, que

pode ser em si mesmo ou em outra pessoa em determinado andamento, estabelecendo uma relação ponto-

toque-andamento. Deve-se combinar o toque e o andamento de diferentes maneiras, velocidades e

intensidades.

Em relação ao toque, faz-se uma analogia dele com os clicks em sapateado que podem ocorrer no próprio

corpo ou com um(a) parceiro(a). São experimentados diferentes tipos de toques e clicks.

São exemplos de clicks que podem ser experimentados: toe click, heel click, toe to heel click com step, toe

to heel click com beat, click pé inteiro, click pé inteiro saltando.

FASE 3

CLICK 

INDIVIDUAL

TOQUE

COM

PARCEIRO

TOQUE

INDIVIDUAL

CLICK

COM

PARCEIRO
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JOGO 12: AÇÕES CORPORAIS E FRASE MUSICAL

Os(as) estudantes experimentarão a ação de Pressionar e a de Arrastar cada uma de uma vez, utilizando uma

frase musical selecionada pelo(a) professor(a) e representada por um trajeto no chão, tal como mostra a

imagem:

FASE 1

FASE 3

Haverá 4 cartas de movimentação referentes às 4 movimentações experimentadas, e 4 cartas de frase musical,

referentes a frases distintas, dessa forma:

Os(as) estudantes sortearão uma carta de movimentação e uma carta de frase musical. Feito o sorteio,

experimentarão o movimento sorteado a partir da frase sorteada, investigando variações desse movimento que

a frase possa suscitar. Os(as) estudantes se observam para verificar as variações experimentadas pelos(as)

colegas e se unem em duplas conforme o gosto pela variação de outro(a) aluno(a).

FASE 2

Em duplas, os(as) estudantes sortearão mais uma carta (uma por dupla) que designará um tipo de variação 

específica que deve ser desenvolvida nos movimentos da frase. As opções de carta são: velocidade, trecho 

musical ou percussão, conforme a imagem abaixo:

Cada dupla cria uma pequena célula a partir das três cartas (2 da fase anterior e 1 desta fase) e apresenta a 

sequência para todos(as).

MANIFESTAÇÕES ESPETACULARES  BRASILEIRAS I

O que guiará a experimentação são movimentos típicos do Carimbó

(marcação=pressionar e deslocamento=arrastar) e do sapateado (ball

change=pressionar e slide=arrastar). Nesse sentido, a experimentação ocorrerá

quatro vezes e com frases musicais variadas, desta forma:

1 - Pressionar Carimbó (marcação)

2 - Pressionar sapateado (ball change)

3 - Arrastar Carimbó (deslocamento)

4 - Arrastar sapateado (slide)

PRESSIONAR 

CARIMBÓ

ARRASTAR 

CARIMBÓ

PRESSIONAR 

SAPATEADO

ARRASTAR 

SAPATEADO

FRASE

MUSICAL 

1 

FRASE

MUSICAL 

2 

FRASE

MUSICAL 

3 

FRASE

MUSICAL 

4 

VELOCIDADE 
TRECHO

MUSICAL 
PERCUSSÃO 
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JOGO 13: COORDENAÇÃO MOTORA COM 

TEMPO E CONTRATEMPO

Experimenta-se o cavalgar

(dança do vaqueiro) e do

gallop (sapateado) com foco

no tempo e contratempo.

Escreve-se no chão o

andamento rítmico como

guia da experimentação,

dessa forma:

Divididos(as) em duplas,

um(a) dos(as) estudantes

experimentará duas vezes

cada sequência e seu(sua)

parceiro(a) executará

PALMA no tempo, na

primeira experimentação, e

ESTALO no contratempo,

na segunda experimentação.

Faz-se o mesmo processo

em ambas sequências e

inverte-se as posições para

que as duas pessoas da

dupla possam experimentar

as diferentes posições.

FASE 1
FASE 3

Repete-se o mesmo

processo da fase 1, mas

individualmente. Ou

seja, a mesma pessoa que

faz o movimento dos pés

é a que executa as

palmas e estalos no

tempo e no contratempo,

respectivamente.

FASE 2

Ainda individualmente, os(as) alunos(as) experimentarão a execução das frases

com um movimento contínuo de braços que dura o tempo da sequência.

Exemplo: levantar horizontalmente os braços. Esse movimento pode ser

indicado pelo(a) professor(a) ou escolhido pelos(as) alunos(as). O importante é

a articulação entre pernas/pés e braços, evidenciando o desenvolvimento da

coordenação motora.

1   E   2   E   3   P  

(VAQUEIROS DO 

MARAJÓ)

E   1   E   2   E   3   P 

(GALLOP)

FASE 4

Deslocando em roda, os(as) alunos(as) experimentarão as duas frases da fase 1

de acordo com seus respectivos movimentos. Desta vez, além de a

experimentação ser em roda, há um ciclo de movimentos de braço que

acompanha a execução da sequência, tal como na imagem apresentada:

O chamado “movimento

contínuo” é representado

pela ação de cruzar dos

dois braços juntos, à frente

do peito, traçando um

caminho por cima da

cabeça e durando o tempo

de uma volta da sequência

(E 1 E 2 E 3 P ou 1 E 2 E 3

P). Já o movimento nos

tempos 1 e 3, também

acontece duas vezes e é

representado por PALMA.

Por fim, o movimento nos

tempos 2 e P é

representado por ESTALO

e também ocorre duas

vezes.

MOVIMENTO

CONTÍNUO
MOVIMENTO

CONTÍNUO

MOVIMENTO

TEMPOS 1 E 3

MOVIMENTO

TEMPOS 1 E 3

MOVIMENTO

TEMPOS 2 E P

MOVIMENTO

TEMPOS 2 E P

A primeira direção de experimentação é orientada pelo(a) professor(a),

conforme a imagem, iniciando no “movimento contínuo” da direita e

finalizando no “movimento contínuo” da esquerda. Após essa primeira

vivência ordenada, os(as) alunos(as) podem brincar de escolher a ordem dos

movimentos no ciclo, alterando a posição destes.

MOVIMENTO

CONTÍNUO

MOVIMENTO

CONTÍNUO

MOVIMENTO

TEMPOS 2 E P

MOVIMENTO

TEMPOS 1 E 3

MOVIMENTO

TEMPOS 1 E 3

MOVIMENTO

TEMPOS 2 E P

Assim, os(as) estudantes

experimentam as duas sequências em

deslocamento circular, cada uma de

uma vez. Conforme passam por cada

etapa do círculo que dura uma volta

da sequência, modifica-se o

movimento dos braços, conforme a

direção apresentada abaixo:
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JOGO 14: RELACIONAMENTO (APROXIMAÇÃO E 

DISTANCIAMENTO) COM HARMONIA E SINCRONIA

Divididos(as) em duplas, os(as) estudantes experimentarão o passo básico do tecnomelody

(123, 123, 1, 2) com foco na relação entre os corpos em cada execução: uma vez um(a) de

frente para um(a) outro(a) parceiro(a); uma vez tocando no(a) parceiro(a); uma vez

aproximando-se do(a) colega; uma vez distanciando-se do(a) colega.

FASE 1

FASE 3

Com a turma dividida em dois grupos, todos(as) se movem ao mesmo tempo experimentando

a sequência. As pessoas do grupo 1 devem mover-se com a intenção de se aproximarem das

pessoas do grupo 2, enquanto estas últimas devem buscar se afastar das pessoas do grupo 1,

tentando impedir essa aproximação. Na experimentação é preciso atentar para o movimento

coletivo no espaço, haja vista que todos(as) movem ao mesmo tempo e é desejável evitar

esbarrões.

FASE 2

Experimenta-se o passo básico do tecnomelody propondo uma analogia entre os movimentos

dos pés que ocorrem nesse passo e alguns movimentos específicos do sapateado, neste caso, o

step e o ball change. Então, experimenta-se o step e o ball change em configuração

semelhante à do tecnomelody (123, 123, 1, 2).

Após, isso, altera-se a ritmicidade do passo básico do tecnomelody e do step ball change para

1e2e3e4e 1e2e3e4e. Os(as) estudantes experimentam os dois movimentos em dois grupos

juntos de forma sincronizada e de forma alternada, valorizando as possibilidades de sincronia

e harmonia na vivência de tais movimentos.

FASE 4

Mesma experimentação anterior com os dois grupos executando os movimentos

(tecnomelody e step ball change) ao mesmo tempo, sendo um grupo com saída dois tempos

depois do primeiro, enfatizando a harmonia sonora proposta fora de sincronia.
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JOGO 15: PROJEÇÃO ESPACIAL (GEOGRAFIAS) E 

COMPASSOS MUSICAIS

Em roda, os(as) alunos(as) experimentam a sensualidade corporal do Lundu com

foco nas pernas e pés, inspirando-se em alguns tipos de grapevines e slides. A

experimentação é feita por duplas ao centro, que terão um tempo específico para

experimentação determinado por um número de compassos: primeiro 8 compassos,

depois 4 e por último 2 compassos.

FASE 1

FASE 3

A experimentação se repete dessa vez em duas linhas paralelas e horizontais, sendo

cada integrante de uma dupla pertencente a uma fila. Na vez de cada dupla, os(as)

integrantes podem se aproximar, distanciando-se da sua fila. A experimentação

ocorre em quantidade de compassos específica, dessa forma: primeiro 4 compassos,

depois 2 compassos, 4 novamente e 2 novamente, nessa ordem.

FASE 2

Juntam-se três duplas e formam-se grupos. Esses grupos terão de propor projeções

espaciais coletivas (geografias) que se formam ao longo da quantidade de compassos

dada. A cada quantidade específica de compassos uma nova projeção deve ser

formada. São as quantidades de compassos: 4 compassos; 4 compassos; 2

compassos; 2 compassos; 1 compasso 1 compasso. Os(as) estudantes podem misturar

a ordem entre as quantidades de compassos utilizadas. O deslocamento entre uma

projeção e outra deve ocorrer a partir de grapevines e de slides.
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JOGO 16: ESTADOS DE CORPO E DURAÇÃO MUSICAL

Os(as) alunos(as) experimentarão seis espaços de

movimento, três ligados ao sapateado e três às

figuras do samba: brincante, passista e porta

bandeira. Os espaços do sapateado também têm

movimentos que se relacionam com as figuras do

samba e seus respectivos estados corporais. Então,

os seis espaços ficam divididos dessa forma:

- Porta Bandeira

- StampD/pointE desliza girando (grande e

rodopiando semelhante à porta bandeira

- Brincante

- Sapateio livre e improvisado

- Passista

- StepD/heel tapE/stepD/spankE/stepE/heel 

tapD/stepE/spankD (samba no sapateado)

Na primeira experimentação, cada aluno(a) ocupa

um espaço de sua escolha, tal como na imagem a

seguir, e na palavra TROCA deve mudar de

espaço. A duração de permanência em cada

quadrado vai aos poucos diminuindo de acordo

com o comando do(a) professor(a).

FASE 1

FASE 3

Repete-se a experimentação nos espaços, mas a 

partir de um caminho específico apontado pelas 

setas, tal como na imagem apresentada:

Na transição entre um espaço e outro os(as)

alunos(as) devem misturar movimentos do espaço

anterior e do seguinte. A duração em cada espaço e

nos deslocamentos será alterada de acordo com o

comando do(a) professor(a). Depois de seguir o

caminho explicitado, cada aluno(a) pode criar sua

própria trajetória, respeitando o solicitado em cada

espaço.

FASE 2

Cada estudante designa uma palavra que

caracterize o estado de corpo de cada par de

quadrados (porta bandeira + stampD/pointE;

brincante + sapateio livre e improvisado; passista

+ samba no sapateado), sendo essas três palavras

trocadas entre os(as) estudantes. Cada aluno(a)

terá de criar um movimento para cada uma das

três palavras recebidas de seu(sua) colega. A

duração dos movimentos não pode ser igual.

PASSISTA
STEP D/

HEEL TAP E/

STEP D/

SPANK E/

STEP E/

HEEL TAP D/

STEP E/SPANK D 

(SAMBA NO

SAPATEADO)

STEP D/

HEEL TAP E/

STEP D/

SPANK E/

STEP E/

HEEL TAP D/

STEP E/SPANK D 

(SAMBA NO

SAPATEADO)

PASSISTA

SAPATEIO 

LIVRE E 

IMPROVISADO

SAPATEIO 

LIVRE E 

IMPROVISADO

BRINCANTE

STAMP D/ 

POINT E 

DESLIZA

GIRANDO

BRINCANTE

STAMP D/ 

POINT E 

DESLIZA

GIRANDO

PORTA 

BANDEIRA

PORTA 

BANDEIRA

162



Os(as) alunos(as) irão experimentar o motivo stepD/stepE/stampD/stampE trazido pelo(a) professor(a) em

três caminhos distintos que apresentam variações dos fatores de movimento Peso, Tempo e Espaço. A

vivência ocorrerá em duplas, de tal forma que uma pessoa passa por cada um dos três caminhos da

experimentação e a outra observa, focando na percepção do fator Fluxo em cada um dos caminhos. No último

estágio de cada caminho o(a) estudante em experimentação deve criar uma variação do motivo apresentado de

acordo com o fator de movimento evidenciado no caminho em questão.

FASE 1

Após essa vivência, cada dupla tem 6 criações, sendo 3 criadas por cada aluno(a). Assim, haverá 6 

cartas, duas referentes a cada fator de movimento (peso, espaço e tempo), desta forma:

Cada dupla sorteará uma ordem própria para as cartas, que definirá a ordem em que os movimentos 

criados pelos(as) alunos(as) se ordenarão, estruturando uma sequência da dupla. 

FASE 2

COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA

JOGO 17: FATORES DE MOVIMENTO E MOTIVO

TEMPO: 1 E 2 E 3 E 4 E         1 3 E 4     CRIAÇÃO DO(A) ALUNO(A)

CAMINHO 1

CAMINHO 2

ESPAÇO:  GIRANDO  ABRINDO E CRUZANDO        CRIAÇÃO DO(A) ALUNO(A)

CAMINHO 3

PESO:  1 2 3 4 (PESADO)   SALTADO (LEVE)            CRIAÇÃO DO(A) ALUNO(A)

FASE 3

Unem-se duas duplas, formando um quarteto. Cada dupla ensina sua sequência para a outra. A

dupla que recebe a sequência dos(as) colegas deve alterar a criação inserindo dois itens:

disposição espacial na sala e o motivo de criação original (stepD/stepE/stampD/stampE). A

inserção pode ser feita como e quantas vezes a dupla achar necessária. Cada dupla mostra a

sequência que aprendeu da dupla parceira já com as alterações realizadas.

TEMPO
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Os(as) alunos(as) irão criar uma frase escrita semelhante à apresentada pelo(a) professor(a). Exemplo: Hoje eu

fui comprar uma televisão.

A frase será dividida em dois espaços, que serão compreendidos como compassos. Semelhante ao feito na frase

do(a) professor(a). Exemplo: Hoje eu fui / comprar uma televisão.

Para cada parte da frase deverá ser criado um compasso de movimento de quatro tempos, a partir da noção de

equilíbrio estável (quadril permanece com o eixo no centro). Exemplo: Hoje eu fui (irishD) / comparar uma TV

(twisterE (step/heel drop/toe) + palma).

O mesmo exercício deve se repetir na criação de uma frase escrita e de movimento a partir do equilíbrio

instável (quadril desloca do centro). Exemplo: Minha mãe=hopE/hopE/hopE/stampD; é a melhor=Heel stand D

e E juntos/ toe drop D e E juntos – 2 vezes.

Ou seja, ao final desta etapa cada estudante criou duas frases escritas que possuem duas frases de movimento

correspondentes, cada uma composta de dois compassos. Executa-se as duas frases em sequência, criando-se

um período.

FASE 1

FASE 2

JOGO 18: EQUILÍBRIO ESTÁVEL E INSTÁVEL COM FRASE, 

PERÍODO E COMPASSO MUSICAIS

Os papeis com as frases são entregues ao(a) professor(a) e os(as) alunos(as) se posicionam em roda. O(a)

professor(a) lerá algumas frases ou parte de algumas frases e o(a) aluno(a) que for o(a) autor(a) desta deve

encaminhar-se ao centro da roda e executar sua frase ou compasso. O que vai determinar o tamanho da

sequência executada é a leitura do(a) professor(a) que pode ser completa ou incompleta, abrangendo um ou

mais compassos, uma parte da frase ou ela por inteiro.

Quando cada aluno(a) finaliza a execução todos(as) falam ao mesmo tempo “estável” ou “não estável”, de

acordo com o que acreditarem que a sequência do colega foi. O(a) estudante que foi ao centro, então, revela

a estabilidade (estável ou não estável) de sua sequência e cada colega percebe se acertou ou errou a análise

de estabilidade do movimento assistido.

FASE 3

Divididos(as) em trios, os(as) alunos(as) escreverão seus períodos (cada um composto por 2 frases e 4

compassos, conforme o criado na fase 1) em um papel e misturarão a seu gosto as frases e os

compassos estáveis e instáveis, propondo combinações entre as partes dos períodos, o que gera um

pequeno texto composto de 3 períodos (um referente a cada aluno(a). O texto deverá ser transposto

para movimento, conforme as criações já existentes de cada compasso, seguindo a ordem de escrita do

mini texto. Cada trio apresenta o seu texto e composição coreográfica resultante para os(as) demais

alunos(as).

Os(as) estudantes que assistem deverão escrever em um papel a sequência de estabilidade apresentada

nos movimentos dos colegas. Serão 12 compassos ao todo, portanto, os(as) alunos(as) deverão

analisá-los enquanto assistem e propor uma sequência para as palavras “instável” e “estável” que seja

correspondente ao apreciado. Ao final, o trio que apresentou revela a verdadeira sequência

estável/instável disposta no grupo.
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Os(as) estudantes assistem uma coreografia ou espetáculo de sapateado trazido pelo(a)

professor(a) e analisam-no criticamente de forma escrita a partir dos aspectos destacados no

componente, apontados por Eliana Rodrigues (2010):

1 – Descrição

2 – Interpretação

3 - Avaliação

4 – Contextualização

FASE 1

FASE 2

JOGO 19: CRÍTICA DE DANÇA COM TRAJETÓRIAS E MELODIA

Os(as) estudantes fazem novamente a análise crítica a partir de outra obra, com os mesmos

critérios destacados, mas voltados exclusivamente para a(s) trajetória(s) e melodia(s)

proposta(s).

FASE 4

Reúnem-se dois trios e um analisa criticamente a obra do outro, escrevendo em um papel a 

análise a partir dos critérios citados na fase 1. Os papeis são entregues ao trio que foi 

analisado e este faz as adaptações que desejar na criação a partir da crítica recebida. 

FASE 3

O(a) professor(a) fornece duas trajetórias e duas melodias específicas e, divididos(as) em

trios, os(as) estudantes irão propor composições de sapateado a partir destas, podendo propor

quaisquer ordens e combinações.

Trajetória 1: Frente e lado direito (caminho em “L”)

Trajetória 2: Curva para esquerda (caminho em “C”)

Melodia 1: 1e2 P 4 5e6 P 8

Melodia 2: 1 2e3e4 P P 7e8
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Os(as) alunos(as) experimentam o sapateio

improvisado com um objeto específico (sugestão:

barra, cadeira e tecido) pelo espaço e ao som da

palavra PAUSA, dita pelo(a) professor(a) ou por

algum(a) estudante, todos(a) pausam como e onde

estiverem. No momento de pausa o(a)

professor(a) seleciona alguns(mas) estudantes

para observarem do centro as posições pausadas e

quando estes retornam ao seu lugar de origem,

o(a) professor(a) bate uma palma para que a

experimentação retorne. Esse ciclo acontece

algumas vezes.

FASE 1 FASE 2

Com a sala dividida em dois grupos formados por

duas rodas, um(a) aluno(a) em cada grupo

experimenta individualmente o sapateio com um dos

objetos enquanto os(as) outros(as) assistem. A

qualquer momento quem está improvisando pode

pausar, sendo este o código para trocar

obrigatoriamente de improvisador(a). Para efetuar a

troca, o(a) aluno(a) que quer ocupar o cargo deve

executar o último movimento praticado pelo(a) colega

em pausa e assim iniciar sua experimentação. Só se

pode ocupar o cargo de improvisador(a) se executar o

mesmo movimento de finalização do(a) colega

anterior. Após essa primeira execução o novo

experimentador pode optar por continuar ou não com

o mesmo objeto utilizado pelo(a) colega anterior na

improvisação.
FASE 3

Em duplas, os(as) alunos(as) sortearão 4 cartas: uma referente à quantidade de pausas (uma, duas ou três);

duas referentes à duração de pausas (curta, média ou longa) e uma carta referente a um objeto (barra, cadeira

ou tecido). As cartas são representadas a seguir:

A partir das quatro cartas sorteadas as duplas criarão uma sequência de sapateado conjunta que contenha o

descrito nas cartas e, finalizada a criação, cada estudante acrescentará mais um item à sequência, que pode

ser um movimento, um som, ou os dois, não sendo permitido que o seu(sua) parceiro(a) saiba que item é

esse. A dupla mostra a sequência para a turma de forma simultânea, sendo que cada um(a) a executa com

seu item pessoal inserido e todos(as) que assistem tentam encontrar a diferença entre as sequências.

JOGO 20: RELACIONAMENTO COM OBJETOS E PAUSA

UMA 

PAUSA

DUAS 

PAUSAS

TRÊS 

PAUSAS

PAUSA

CURTA

PAUSA

MÉDIA

PAUSA

LONGA

BARRA CADEIRA TECIDO
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Os(as) alunos(as) aprendem uma sequência específica, desse modo:

StampD/deslizaE juntando/toeD toeE heelD heelE/cramp roll/point D 2x (1 cruzando atrás e 1

atrás)/scuffD/leapD para frente/leapE para trás/estalo/gallop 2x/shuffleE/stepE/stampD.

A sequência é experimentada modificando-se as direções dos movimentos, de acordo com o

espaço que o(a) estudante ocupar, tal como na imagem apresentada:

O momento da sequência em que a direção de movimento deve variar é mutável de acordo com

a experiência de cada um(a), de forma que o aluno possa escolher que em que momento de sua

execução ocorrerá a mudança de direção a fim de contemplar a direção evidenciada no espaço

em questão.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Depois da apresentação de todos os grupos, os quartetos se rompem e cada dupla procurará

uma nova dupla para compor um quarteto, sendo que a escolha por uma nova parceria entre

duplas deve ser feita de acordo com a harmonia das sequências. Ou seja, procura-se uma dupla

que tenha uma sequência percussiva ou de sapateado que harmonize com uma de suas

sequências, a percussiva ou a de sapateado. Nos novos quartetos, os(as) estudantes mostram as

novas combinações ao coletivo, podendo essas combinações acontecerem entre as células de

sapateado, entre as células percussivas, ou entre as células de sapateado e percussivas.

JOGO 21: TIPOS DE COMPOSIÇÃO COM HARMONIA

E DIREÇÕES DIMENSIONAIS

FASE 4

Cada um dos 4 grupos é dividido em duas duplas, sendo uma dupla designada a executar a célula criada pelo

grupo e a outra dupla designada a propor uma sequência de percussão corporal (sem utilizar os pés) que

harmonize com a já criada célula de sapateado. As posições se invertem de modo que cada dupla crie sua

sequência de percussão em harmonia com a célula de sapateado do grupo, criada na fase 2. Os quartetos

mostram ao coletivo a criação feita, executando a sequência duas vezes. Na primeira vez a dupla 1 faz a

sequência de sapateado e a dupla 2 faz sua percussão, já na segunda vez a dupla 1 faz sua percussão e a

dupla 2 faz a sequência de sapateado.

Divide-se a sala em grupos de quatro pessoas e cada grupo fica com um tipo de composição coreográfica 

(ABA, retrocesso ou efeito sanduíche) e dois espaços de direção, conforme as opções disponíveis na fase 1. 

Cada grupo cria uma célula coreográfica a partir de seu tipo de composição e seus espaços de direção, 

devendo utilizar de preferência outros movimentos que não os experimentados na sequência da fase 1.

FRENTE

TRÁS

ESQUERDA

DIREITA

ESQUERDA

TRÁS

FRENTE

ESQUERDA

DIREITA

FRENTE

DIREITA

TRÁS

DIREITA

FRENTE

ESQUERDA
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JOGO 22: ESQUEMA E IMAGEM CORPORAL COM 

ALTURA SONORA (GRAVE E AGUDO)

De olhos fechados, os(as) alunos(as) executam os comandos do(a) professor(a). Exemplo: ponta do pé

direito cruzando à frente; lateral interna do pé esquerdo toca o chão; calcanhar direito à frente e

metatarso esquerdo toca o chão. Ao longo da experimentação, o(a) professor(a) pode escolher

alguns(mas) alunos(as), em cada rodada, para abrirem os olhos e perceberem as diferenças entre a

execução dos(as) estudantes, a partir do esquema corporal de cada um(a), embora o comando seja o

mesmo para todos(as).

FASE 1

FASE 3

Em quartetos, a mesma experimentação anterior acontece, mas sendo duas pessoas de olhos fechados

experimentando, e as outras duas observando o exercício e ditando os comandos, atentando para as

similaridades e diferenças entre os esquemas corporais dos(as) colegas em experimentação.

FASE 2

Em roda, o(a) professor(a) pede para que cada aluno(a), na sua vez, faça um som grave com alguma

parte do corpo; diga de qual parte se trata, e execute-o novamente. Os(as) colegas permanecem de olhos

fechados nessas três ações. Finalizada a vez de cada aluno(a), todos(as) abrem os olhos e observam o

movimento e o som produzidos, verificando se o esquema corporal acionado é compatível com o que

imaginavam da ação. Após a experimentação de todos(as), o exercício é feito novamente a partir da

produção de sons agudos.

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO MOTRÍCIO

FASE 4

De modo individual, cada aluno(a) escolhe duas características que compõem sua imagem

corporal, com foco nos membros inferiores. Após a escolha, os(as) estudantes selecionam um

movimento de pés para representar cada uma das características. Depois disso, todos(as) em

roda, cada aluno(a) vai ao centro e mostra o movimento referente a uma das características, sem

dizer de qual se trata. Os(as) colegas observam e, aquele que acreditar ter sua característica

escolhida similar à característica do(a) colega que apresentou, através da apreciação do

movimento, pode ir ao centro mostrar seu passo correspondente, até que todos(as) tenham

mostrado seus dois movimentos referentes às características escolhidas. Ao longo da dinâmica é

desejável que os alunos não revelem quais características escolheram, incentivando a

identificação dessas apenas pelos movimentos criados.
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JOGO 23: LATERALIDADE E CORPO ISOLADO E 

CONGRUENTE COM ACENTOS RÍTMICOS

A sala é dividida em quatro estágios. Os(as) alunos(as) passarão pelos quatro estágios, sendo que em cada um deles é

adicionado um novo trecho de movimento que compõe uma sequência. Em cada estágio será fornecido um trecho de

movimento iniciando por um lado do corpo específico (direito ou esquerdo) e o(a) aluno(a) deve pesquisar como

seria o mesmo trecho iniciando para o outro lado antes de avançar para o próximo estágio, de forma que o trecho

aprendido seja executado tanto para direita como para esquerda. Ao final de todos os estágios a sequência completa é

formada e o(a) aluno(a) deve saber praticá-la a partir dos dois lados do corpo, direito e esquerdo.

1º estágio: stamp/point/stamp/point 

(fornecer o trecho iniciando para o lado direito)

2º estágio: stamp/point/stamp/point shuffle/ball change

(fornecer o trecho iniciando para o lado esquerdo)

3º estágio: stamp/point/stamp/point shuffle/ball change/ dig/heel drop/ heel drop 

(fornecer o trecho iniciando para o lado direito)

4º estágio: stamp/point/stamp/point/ shuffle/ball change/ dig/heel drop/ heel drop/toe/stamp/palma 

(fornecer o trecho iniciando para o lado esquerdo)

Sequência completa começando para direita: stampD/pointE/stampE/pointD/shuffleD/ball changeD/

digD/heel dropD/heel dropE/toeD/stampE/palma

Sequência completa começando para esquerda: stampE/pointD/stampD/pointE/shuffleE/ball changeE/

digE/heel dropE/heel dropD/toeE/stampD/palma

FASE 1

O(a) professor(a) fornecerá duas sequências aos(às) estudantes, uma de pernas e pés e outra de braços.

Sequência de pernas e pés: stompD/stampD/leapE/heel tapD/toe dropD/pointE cruzando na frente/stampE/stampD.

Sequência de braços: Gira direito para frente (1-2)/ abre o esquerdo desenvolvendo horizontal (3-4)/ dá a volta com o 

esquerdo por cima e abaixa no centro do corpo (5-6) / igual ao anterior com o braço direito (7-8).

Os(as) alunos(as) deverão caminhar pelo espaço sem pisar nas formas. Quando a música parar, deverão ocupar a forma

que estiver mais perto. Quem ocupar a forma “X” deverá executar a sequência 1, e quem ocupar o círculo deverá

executar a sequência 2.

FASE 2

FASE 3

Após a experimentação, cada estudante deverá inserir dois acentos em cada uma de suas sequências.

Formam-se pequenos grupos a partir do mesmo tempo de acento escolhido. Nos grupos, os(as) estudantes

deverão inserir nas suas sequências movimentos isolados de braços ou de pernas, sendo o movimento e o

lugar de inserção deste nas sequências igual para todos(as) do grupo, ainda que as sequências não sejam

idênticas, tal como destacado na fase 2. Ao final, cada grupo apresenta conjuntamente suas sequências

aos(às) colegas, de forma que cada estudante do grupo execute sua própria sequência com os acentos que

inseriu individualmente e com os movimentos isolados de braços ou de pernas inseridos conjuntamente.

Na sequência de pernas e pés os(as) estudantes deverão criar movimentos de braços que

acompanhem tal sequência, promovendo a congruência corporal na movimentação. O mesmo

acontece com a sequência de braços: os(as) alunos(as) criam uma sequência de pernas e pés que a

acompanhe.

Ao final, cada um(a) terá duas sequências, a sequência 1 (movimentos de pernas e pés fornecido

pelo(a) professor(a) + movimentos de braços criados pelo(a) estudante) e a sequência 2

(movimentos de braços fornecido pelo(a) professor(a) + movimentos de pernas e pés criados

pelo(a) estudante).

Após isso, serão espalhados vários círculos e “X” ao chão, de forma semelhante à imagem abaixo:
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JOGO 24: CINESFERA E ANDAMENTO

Cada aluno(a) desenha no chão uma

circunferência do tamanho que sua

cinesfera alcança com os pés, em uma

imagem semelhante a esta:

Com cada aluno(a) em seu círculo, o(a)

professor(a) fornece três modos diferentes

de execução de paddles in roll (heel

tap/spank ou brush back/step/heel) para

ocupar tal cinesfera. Os(as) alunos(as)

propõem individualmente mais dois

modos de execução do movimento,

sempre pensando em maneiras distintas de

ocupação do espaço delimitado.

FASE 1

O(a) professor(a) utiliza

três músicas com

andamentos diferentes

para a execução dos

cinco modos de paddles

in roll dentro da

cinesfera desenhada na

fase 1 (três fornecidos

pelo(a) professor(a) e

dois criados pelo(a)

aluno(a). Os(as)

alunos(as)

experimentam os

paddles in roll nos

andamentos

apresentados pelas

músicas atentando para

a relação entre a

velocidade do

andamento e o espaço

utilizado na cinesfera.

FASE 3

Cada aluno(a) desenha mais dois círculos no chão em

representação à cinesfera, sendo que estes dois novos devem ser

um pequeno (pequena cinesfera) e um médio (média cinesfera).

O círculo grande (grande cinesfera) não é desenhado pois

utiliza-se o círculo que já havia no chão nas fases anteriores.

Desse modo, a formatação dos círculos se assemelha à imagem

abaixo:

Em cada círculo os(as) alunos(as) irão experimentar o

movimento cramp roll (step/step/heel/heel), em três andamentos

diferentes (lento, moderado e rápido) tentando ocupar todo o

círculo e observando a relação entre o tamanho da cinesfera e o

andamento da movimentação.

Divide-se os(as) alunos(as) em duplas e desenha-se dois círculos, um

dentro do outro, sendo o círculo externo referente à cinesfera grande e

círculo interno à cinesfera pequena, conforme a imagem abaixo:

Os(as) alunos(as) devem permanecer ambos(as) no centro dos dois

círculos. O(a) estudante 1, sempre executará paddles in roll e o(a)

estudante 2 sempre executará cramp roll, sendo previamente combinado

quem será o 1 e quem será o 2. Quando o(a) professor(a) bater uma palma,

cada um(a) deve escolher um tamanho de cinesfera para executar o

movimento em andamento determinado pela música proposta.

Não é permitido combinar previamente qual aluno(a) ficará com qual

cinesfera, essa combinação deve ser feita através de olhares na hora da

execução de fato. O objetivo é que os(as) parceiros(as) consigam realizar

a execução dos movimentos sem que um(a) pise no pé do outro(a) ou

esbarre, efetivando a execução simultânea dos movimentos, cada um(a)

focado(a) em uma cinesfera, embora elas se sobreponham.

Após algumas experimentações, o(a) professor(a) fala TROCA e os(as)

estudantes que representam o número 2 trocam de dupla. Na segunda

rodada quem troca são aqueles que representam o número 1. Pode-se

também inverter as posições para que todos(as) experimentem as posições

1 e 2.

FASE 2

FASE 4
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JOGO 25: ADAPTAÇÃO E ACOMODAÇÃO COM 

PARTES DO PÉ E MELODIA

Os(as) alunos(as) experimentarão uma

sequência específica, desse modo:

shuffleD/step heelD/shuffleE 2x/step

heelE/step heelD/point stampE/step

heelD.

A sequência só será apresentada uma

única vez de forma lenta. Para estudar a

sequência, os(as) alunos(as) se dividirão

em duas rodas e a praticarão com

objetivo de perceber a adaptação que

ocorre na aprendizagem resultante da

relação entre o conhecimento e o corpo

que o produz. Os(as) alunos(as) devem

ajudar-se mutuamente nesta tarefa.

Quando o(a) professor(a) disser TROCA

as rodas deverão se misturar e continuar

o estudo. Esta fase não é muito demorada

pois será retomada posteriormente.

FASE 1

O(a) professor(a) executará uma melodia

com percussão corporal (palmas, estalo,

sopro, entre outros) e os(as) alunos(as)

terão de reproduzi-la com os pés. Não é

permitido que os(as) alunos(as) observem

a melodia percussiva, devendo apenas

escutá-la. Após fazerem isso algumas

vezes, os(as) alunos(as) serão divididos

em duplas e um(a) fará a melodia

percussiva que o(a) parceiro(a) executará

com os pés, atentando para possíveis

variedades de altura (grave e agudo),

velocidade (lento, moderado e rápido) e

intensidade (forte, fraco). As posições se

invertem e ambos(as) estudantes

experimentam as duas posições.

FASE 3

Os(as) alunos(as) experimentarão uma melodia específica e suas

diferentes possibilidades de execução a partir de distintas partes e

modos de acionamento do pé. A melodia será a do “shuffle do

Shim Sham” e será aprendida com shuffle, scuffle e stomp. Após

uma primeira experimentação o chão será dividido em 4 partes de

forma semelhante à imagem abaixo:

Cada fatia do quadrado deverá ser ocupada por um(a) aluno(a) ou

grupo de alunos(as) e todos(as) executarão o Shim Sham juntos, de

acordo com a variação de movimento correspondente à sua fatia.

Ao final de cada execução deverá haver ao menos uma troca de

quadrado entre aluno(as). Pelo menos um(a) estudante deve sair do

espaço delimitado e um(a) que está observando deve entrar. Todos

devem trocar de fatia para próxima execução, inclusive aqueles

que permaneceram no espaço do quadrado. O tempo para troca é

equivalente a uma frase completa da melodia.

Ocorrerá uma experimentação similar à da fase 3, mas desta vez a

melodia será diferente e as partes do pé e movimentos acionados

serão os mesmos (step e ball change). A experimentação ocorrerá

em três caminhos diferentes, deslocando em linha reta para frente.

Caminho 1: step/ball change/step/ball change...

Caminho 2: step/ball change/step/step/ball change/step/step...

Caminho 3: ball change/ball change/step/ball change/ball 

change/step/step...

FASE 2

FASE 4

FASE 5

Retomada da fase 1 para uma nova prática da sequência estudada em rodas. O(a)

professor(a) faz algumas vezes a sequência com a turma evidenciando a atuação da

repetição na adaptação e acomodação da aprendizagem. É desejável atentar para o

aprofundamento da aprendizagem da sequência que ocorre nesta fase, já que o estudo

está sendo realizado pela segunda vez e depois de algum tempo.

SHUFFLE STOMP

ESCOLHA

LIVRE
SCUFFLE
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JOGO 26: EQUILÍBRIO COM TRANSFERÊNCIA DE 

PESO E PAUSA

Os(as) alunos(as) experimentarão duas sequências

de flap com pausas. A primeira aumentará a

quantidade de flaps de 2 em 2, e a segunda, além

de aumentar a quantidade de flaps, diminuirá de 1

em 1 a quantidade de pausas, desse modo:

Sequência 1: 2 flaps / P / 4 flaps / P / 6 flaps / P / 8

flaps / P

Sequência 2: 2 flaps / PPPP / 4 flaps / PPP / 6

flaps / PP / 8 flaps / P

Cada pausa dura 1 tempo assim como cada flap. As

sequências devem ser executadas observando a

transferência de peso utilizada no equilíbrio dos

movimentos.

FASE 1

FASE 3

Cada aluno(a) cria uma combinação de

flaps e pausas com a quantidade que

desejar e escreve-a em um papel. Os

papeis são misturados entre os(as)

alunos(as) e cada estudante experimenta

uma sequência criada por outro(a)

colega, sem saber de quem se trata. Em

roda, os(a) estudantes executam, cada

um na sua vez, a sequência recebida no

papel e os(as) colegas que observam

tentam perceber que estudante executa a

sua sequência criada.

FASE 2

Com a turma dividida em trios, haverá

um(a) estudante que marcará a pausa com

uma palma e os(as) outros(as) dois que

executarão o movimento travel (step/brush

back/step) de costas para o marcador, a fim

de que não vejam quando a pausa surgirá.

A velocidade de experimentação do travel

deve ser lenta ou moderada, para que

os(as) praticantes possam perceber o

momento de pausa. Os(as) dois(duas)

estudantes começarão a executar em

looping o movimento e, ao ouvir uma

palma do(a) marcador(a), devem parar

imediatamente e fazer uma pausa com a

duração que desejarem. O retorno ao

movimento deve ser a partir de onde foi

feita a pausa.

FASE 4

De forma semelhante ao experimentado

com flap na fase 1, os(as) alunos(as)

vivenciarão individualmente uma

sequência específica de draw backs com

pausas em ritmo lento e depois

moderado. Desse modo:

Sequência 3: 3 draw backs / P / 3 draw

backs / P / 6 draw backs / P / 1 draw

back / P

A sequência deve ser experimentada

com foco na transferência de peso

exigida na manutenção do equilíbrio no

draw back, atentando para a diferença

de acionamento da transferência de peso

entre os andamentos lento e moderado.

Após a experimentação, os(as)

alunos(as) voltam para os trios e

propõem, em conjunto, uma

combinação de draw backs e pausas

para apresentarem a todos(as).
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JOGO DOS CAMINHOS

Alcançar um dos pontos de

finalização dos caminhos,

representados pela palavra

FIM. Vence o(a) jogador(a)

ou o grupo de jogadores(as)

que o fizer primeiro.

6 a 30 pessoas.

Cada grupo deve ter no mínimo 1 jogador(a) e no máximo 5,

possuindo: um baralho com 20 cartas; 3 fichas de dobro de tempo;

2 fichas de bloqueio do colega. Além do baralho e das fichas de

tempo e de bloqueio pertencentes a cada grupo, o jogo é composto

por 6 pinos, um tabuleiro, um dado e um baralho coletivo (baralho

interseção - cor cinza).

Cada jogador(a) ou grupo de jogadores(as) deve escolher um pino

e um caminho para trilhar no tabuleiro. Para cada caminho usa-se

um pino e um baralho de cor correspondente. Joga-se o dado para

decidir qual será a ordem de jogadas, de forma que quem tirar o

maior número é o(a) primeiro(a) a jogar e quem tirar o menor

número é o(a) último(a).

Na sua vez, cada jogador(a) joga o dado e avança de acordo com o

número que tirar. Cada casa possui uma correspondência,

conforme especificado a seguir.

OBJETIVO

QUANTIDADE 

DE JOGADORES

MODO DE JOGAR

DESCRIÇÃO 

DAS CASAS

• Casa Conteúdo: São todas as casas do tabuleiro que possuem conteúdos experimentados ao longo dos

26 jogos anteriores. O(s)(as) jogador(es)(as) que cair(írem) em uma dessas casas escolhem um outro

grupo para produzir uma Arte de qualquer natureza: uma coreografia, uma improvisação, um som, uma

música, um desenho, um poema, uma performance, entre outros. Nessa produção o grupo escolhido

sorteia uma carta do seu baralho, a qual definirá uma quantidade de pessoas (1, 2, 3, 4 ou 5) e

determinada especificidade (sua dança, uma música, uma preferência, uma imagem). Com a carta em

mãos, o grupo deverá produzir uma Arte que articule a especificidade e o número de pessoas descritos

na carta com o conteúdo da casa em que o grupo que fez a indicação se encontra, dentro do tempo

também especificado na casa em questão.

Caso a tarefa seja realizada com êxito dentro do tempo estipulado, o jogo continua normalmente. Caso

contrário, o grupo que produziu a Arte deve retroceder três casas.

A carta que o grupo sorteou só pode ser revelada aos outros participantes após a apresentação de seu

produto artístico. Depois de utilizada a carta é descartada e só retorna ao baralho quando todas as cartas

forem utilizadas.

• Casa Interseção: São todas as casas do tabuleiro na cor branca. O grupo que cair nesta casa sorteia

uma carta do baralho específico da interseção (baralho cinza), que irá designar um conteúdo e tempo

determinados para ambos grupos envolvidos na interseção desenvolverem suas produções artísticas.

Nesta casa não há um apontamento sobre a quantidade de pessoas e a especificidade entre dança,

música, preferência ou imagem, tal como existe na casa Conteúdo. Aqui, ambos grupos desenvolvem

suas produções no mesmo tempo e a partir do mesmo conteúdo, ficando livres para a exploração

conforme desejarem.

As penalidades para caso a ação não seja cumprida dentro do conteúdo e do tempo determinados são

as mesmas da Casa Conteúdo, isto é, retroceder 3 casas.

Na casa Intersecção, após a apresentação de ambos grupos, cada um na sua vez, o jogo é retomado

com a rodada começando pelo grupo que foi chamado à interseção, independentemente de qual grupo

estava na vez para jogar. A ordem de jogo não é alterada, contudo, a vez da rodada passa a ser

automaticamente do grupo convidado à interseção.

• Casa Pula a Vez: Quem cair nesta casa ficará uma

rodada sem jogar e não pode ganhar a vez da jogada

caso seja convidado à interseção de acordo com a

ação da casa Interseção

• Casa troca de caminho: Quem cair

nesta casa tem a opção de trocar de

caminho com algum outro grupo. A

troca não é obrigatória.
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• Casa Volte 1: Quem cair nesta casa deverá retroceder uma casa antes de a rodada avançar. Caso

a nova casa ocupada exija uma ação a ser realizada ela deve ser feita imediatamente.

• Casa Volte 2: Quem cair nesta casa deverá retroceder duas casas antes de a rodada avançar.

Caso a nova casa ocupada exija uma ação a ser realizada ela deve ser feita imediatamente.

• Casa Volte 3: Quem cair nesta casa deverá retroceder três casas antes de a rodada avançar. Caso

a nova casa ocupada exija uma ação a ser realizada ela deve ser feita imediatamente.

• Casa Avance 1: Quem cair nesta casa deverá progredir uma casa antes de a rodada avançar.

Caso a nova casa ocupada exija uma ação a ser realizada ela deve ser feita imediatamente.

• Casa Avance 2: Quem cair nesta casa deverá progredir duas casas antes de a rodada avançar.

Caso a nova casa ocupada exija uma ação a ser realizada ela deve ser feita imediatamente.

• Casa Avance 3: Quem cair nesta casa deverá progredir três casas antes de a rodada avançar.

Caso a nova casa ocupada exija uma ação a ser realizada ela deve ser feita imediatamente.

OBSERVAÇÕES

Só é permitido utilizar uma ficha de dobro de tempo por vez, assim como só é permitido bloquear

um grupo por vez. O bloqueio do(s)(as) colega(s) só pode ser feito quando este(s)(as)

último(s)(as) estiver(rem) na vez original de jogada, isto é, caso o(s)(as) jogadores(s)(as) ganhem

a vez de jogada em virtude da ação da Casa Interseção, não é permitido bloqueá-lo(s)(as). O(s)

jogador(res)(as) bloqueado(s)(as) retornam ao jogo na rodada seguinte. Caso o(s)(as)

jogador(es)(as) bloqueado(s)(as) seja chamado à interseção, ele(s)(as) executa(m) a ação,

conforme ocorre normalmente na casa Interseção, mas não recebe(m) a vez de jogar. Sua vez só

retorna na rodada seguinte. É possível dois(duas) jogadores(as) ocuparem a mesma casa no

tabuleiro.
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PINOS:

Fonte: Bloguinho da Vânia 
(https://bloguinhovania.blo
gspot.com/search/label/ora
%C3%A7%C3%A3o)
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DADO:

Fonte: Pop lembrancinhas 

(https://poplembrancinhas.com.br/

moldes-para-fazer-dado-de-papel/).
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FICHAS:
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FICHAS:
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FICHAS:
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BARALHO TIME AZUL:
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BARALHO TIME LARANJA:



JOGO DOS CAMINHOS

MATERIAIS DO JOGO

182

BARALHO TIME VERDE:
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BARALHO TIME VERMELHO:
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BARALHO TIME MARROM:
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BARALHO TIME ROXO:
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BARALHO INTERSEÇÃO:
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BARALHO INTERSEÇÃO:
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BARALHO INTERSEÇÃO:
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TABULEIRO
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7. SAPATEADO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Após a apresentação dos jogos na seção anterior, discutiremos sobre nossa proposta 

metodológica a partir de alguns aspectos. Em primeiro lugar trataremos a respeito da 

nomenclatura - experiência formativa - que intitula nossa proposição, com base em suas 

principais características e sua relação com a elaboração dos jogos faseados e do jogo dos 

caminhos. Há também uma articulação entre a experiência formativa e o desenvolvimento da 

aprendizagem que ocorre na formação, entendendo as especificidades desse processo mediado 

pela ação do(a) professor(a) em contexto curricular. 

Sobre esse contexto, evidenciamos a relação entre nossa elaboração e a estrutura 

curricular, ainda que não seja o objetivo desta pesquisa propor uma reorganização do currículo. 

Então, se nossa atividade provoca o currículo de alguma forma, apontaremos conceitos, como 

a noção de atos de currículo e de currículo encarnado, que nos auxiliam a furar as barreiras 

tradicionais do sistema curricular. Nesse sentido, destacamos alguns casos de ações em jogo 

que podem exemplificar a relação de nossa proposta metodológica com tais conceitos, 

elucidando a perspectiva temporal que rege o percurso dos(as) licenciandos(as) na 

universidade. 

Finalmente, analisaremos alguns documentos legais que pautam a organização da 

formação docente no Brasil e que, consequentemente, transversalizam o percurso da 

experiência formativa, como a BNC-Formação, as DCN do Curso de Dança e o PPC da 

Licenciatura em Dança da UFPA.  

Há também uma investigação sobre a as nomenclaturas competência(s) e habilidade(s) 

bastante utilizadas nesses marcos legais. Nesse diálogo entre nossa proposta e tais documentos, 

enfatizamos a busca pelas brechas no sistema, tal como citado em momentos anteriores, em 

uma tentativa de aproximação com tais perspectivas ainda que em um estado de alerta e 

criticidade. Assim, esse diálogo se fundamenta na afinidade percebida entre alguns pontos 

específicos dos documentos e certas características fundantes da experiência formativa.  

 

 

7.1 A RELAÇÃO ENTRE EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO NA CONCEPÇÃO DA 

            PROPOSTA METODOLÓGICA  
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Para refletirmos sobre os jogos propostos, convido-os a analisar a nomenclatura que 

intitula a proposta: experiência formativa. A expressão parte de articulação do termo 

experiência, como aquilo que nos toca, nos passa, nos acontece (LARROSA, 2020) e do termo 

formação, como o fenômeno que se realiza em meio às ações curriculares a partir da emergência 

de aprendizagens significativas (MACEDO, 2014a). Analisemos, então, o primeiro termo. 

Segundo Larrosa (2020) a noção de experiência – grafada como palavra, que pode ter 

seus significados modificados, e não como conceito, que apresenta uma compreensão fechada, 

imperativa – trata de um sujeito que é “algo como um território de passagem [...] um espaço 

onde têm lugar os acontecimentos” (p. 25). Nesse sentido, compreendemos que a experiência 

dos jogos se dá no(a) próprio(a) estudante, no corpo, na ação, de tal modo que suas impressões, 

marcas, sensações, aconteçam no instante experiencial, construindo no sujeito os 

conhecimentos específicos da área de conhecimento Dança.  

Para além dessa produção de conhecimento que é exclusiva do sujeito, já que cada um(a) 

é um território de passagem distinto, há o aspecto da singularidade da experiência oriunda da 

especificidade da ação vivida. Isto é, ainda que analisemos um(a) mesmo(a) estudante, a 

experiência com cada um dos jogos apresentados será distinta e, sobre isso, podemos 

acrescentar que há um quê de abertura, de passividade, de disponibilidade, necessário ao sujeito 

da experiência para que essa aconteça. Contudo, Larrosa alerta: “Trata-se, porém, de uma 

passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de 

padecimento, de paciência, de atenção, como receptividade primeira” (2020, p. 26).  

A disponibilidade citada nem sempre ocorrerá da mesma maneira, já que o acontecimento 

vivido nunca é o mesmo, tornando cada experiência única e irrepetível. A exemplo, podemos 

analisar dois jogos que partam dos mesmos elementos ou sejam sugeridos à mesma disciplina 

e, ainda assim, as experiências serão originais. A disponibilidade do sujeito o coloca exposto – 

daí o “ex” de experiência – aos limites do seu conhecimento, tem a ver com o não-saber, com 

a incerteza e dúvida, abrindo espaço para a influência da subjetividade na construção da 

vivência.  

O(a) estudante é exposto ao perigo – do radical periri da palavra latina experiri, originária 

da experiência – do que não sabe, não conhece, não viveu, das suas fragilidades e 

vulnerabilidades (LARROSA, 2020), fato que torna a experiência imprevisível, destacando a 

importância da abertura do sujeito aos acontecimentos.  
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Assim, tendo em vista que a estrutura disciplinar presente não só na Licenciatura em 

Dança da UFPA, como também em outras universidades, propõe uma lógica tradicional de 

organização do conhecimento pautada na disciplinarização, acredita-se que a estrutura de jogos 

proposta com base na dialogia entre conhecimentos possa suscitar essa vivência com o não-

saber destacada por Larrosa. 

É provável que os(as) estudantes já tenham tido contato de alguma forma com os 

elementos, temáticas e assuntos abordados nos jogos, contudo, a maneira que esses se dispõem 

na experiência formativa, valorizando a interconexão, é o aspecto que pode potencializar esses 

não-saberes, o qual não trata necessariamente de uma determinada temática ainda não 

vivenciada, mas sim de uma abordagem possivelmente desconhecida, contribuindo para a 

produção de novos conhecimentos. A interdisciplinaridade, nesse movimento de emaranhar os 

aspectos que envolvem a prática do sapateado no jogo, contribui para a experiência com o não-

saber a partir da experimentação do corpo.  

De fato, não se pode didatizar, programar ou produzir a experiência. “A única coisa que 

se pode ser feita é garantir que certas condições de possibilidade sejam atendidas” (LARROSA, 

2006, p. 99) (tradução nossa)99. Compreendo como essas condições de possibilidades cada um 

dos jogos específicos, a partir de suas fases e abordagens dos elementos da Dança e da Música 

sob perspectiva interdisciplinar. 

 Como já discutido, a proposição de tais condições pauta-se na interdisciplinaridade em 

uma tentativa de proporcionar aos(às) estudantes uma experiência com a produção de 

conhecimento em Dança diferente das que costumam acontecer ao longo do percurso disciplinar 

na graduação, mas é sabido que a existência da experiência só se dá engendrada naquele(a) que 

vive a ação, no(a) estudante. Há de se considerar, então, que nem todos os jogos resultarão em 

experiências, tendo em vista que elas não tratam de tudo o que se passa, mas sim daquilo que 

nos passa, parafraseando Larrosa.  

O autor, inclusive, destaca algumas situações que prejudicam a emersão da experiência, 

como o excesso de informação e opinião, além da falta de tempo. O excesso de informação, 

uma característica marcadamente adquirida na modernidade, torna o sujeito cada vez mais 

ávido por saber o que passa no mundo, possuir informações, inviabilizando que algo o toque, o 

marque, o passe verdadeiramente. O exagero de opinião, por sua vez, é fruto do excesso de 

                                                           
99 No original: “[...] lo único que se puede hacerse es cuidar de que se den determinadas condiciones de 

posibilidad” (LARROSA, 2006, p. 99). 
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informação, haja vista que o sujeito que se informa, sente-se supostamente solicitado a emitir 

opinião sobre tudo, dificultando ainda mais o acontecimento da experiência. Por último, a falta 

de tempo que torna o mundo mais acelerado e faz tudo acontecer depressa, impede que o 

acontecimento significativo seja percebido e concorda com a efemeridade e avidez instauradas 

no excesso de informação e de opinião (LARROSA, 2020, 2006). 

Essas questões que dificultam a emersão das experiências, estão presentes não só em 

nossa vida cotidiana como também no contexto acadêmico, no dia a dia das Licenciaturas em 

Dança e em seus processos. O excesso de informação é perceptível na graduação quando 

analisamos a coleção de conhecimentos pouco conectados e sem muita significação para o fazer 

profissional dos(as) egressos(as). A necessidade de opinião adotada certas vezes como critério 

avaliativo das disciplinas pode ser a causa do escasso desenvolvimento de experiências, assim 

como a temporalidade acelerada pode ser percebida quando da análise dos cronogramas cheios 

e apertados pelos quais os componentes se organizam. 

Desse modo, é preciso que cada professor(a) perceba como essas situações se colocam 

no cotidiano de seu trabalho docente, já que essas práticas serão responsáveis pela (in)existência 

de experiências, as quais, por sua vez, ocasionarão uma significativa repercussão formativa, 

refletindo no modo como os(as) futuros(as) professores(as) organizarão seu trabalho na 

Educação Básica. 

Morin já nos dizia: “mais vale uma cabeça bem feita que bem cheia” (2003, p. 21), 

alertando para a potência de um conhecimento que é significativo, e aqui acrescentamos, que é 

fruto da experiência, e não uma coleção de informações efêmeras que nada nos significam. Esse 

saber da experiência tem a ver como o  

modo como vamos dando sentido ao acontecer que nos acontece. [...] não se 

trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do 

que nos acontece. [...]. O saber da experiência é um saber que não pode 

separar-se do indivíduo concreto em quem encarna (LARROSA, 2020, p. 32). 

Há uma dimensão da subjetividade que atua no acontecimento e contribui para a 

existência ou inexistência da experiência. Essa subjetividade influencia na produção ou não 

produção de sentidos, isto é, de saberes. Se a experiência produz necessariamente determinados 

conhecimentos singulares, podemos estabelecer uma relação entre a experiência e a 

aprendizagem que se pretende significativa, a qual será aprofundada posteriormente. 

Nesse sentido, destaco que o objetivo desta dissertação não é analisar a vivência em si 

dos jogos na Licenciatura em Dança da UFPA, mas sim os propor e discutir as possíveis marcas, 
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impactos e transformações que essa proposição metodológica pode suscitar. A análise da 

vivência, a partir dos sujeitos em suas subjetividades, é uma possível ação a ser realizada por 

cada professor(a) em suas turmas e componentes curriculares. 

Então, enfatizo a total possibilidade de adaptação, realocação e modificação dos jogos a 

fim de melhor atenderem ao público que os vivenciarão, compreendendo que a experiência 

nunca a genérica. Embora a ação de partida da experiência – os jogos - possa ser a mesma em 

diferentes situações, em uma tentativa de contemplar as condições de possibilidade destacadas 

por Larrosa, as subjetividades presentes sempre tornarão tal acontecimento único. 

O modo de apresentação dessas subjetividades é umas das potências mais interessantes 

desta pesquisa, visto que nos interessa que os(as) estudantes vivam os jogos, mas produzam 

seus próprios conhecimentos na prática lúdica. Inclusive, um dos possíveis desdobramentos da 

pesquisa é a análise das especificidades de diferentes grupos e turmas de licenciandos(as) na 

vivência dos jogos.  

O propósito da escolha pelo sapateado, pela interdisciplinaridade, pelo jogo e por todo 

esse arranjo de pesquisa que se propõe dialógico é indiscutivelmente contribuir para uma 

formação crítica em Dança, provocando o(a) estudante a disponibilizar-se à pesquisa do 

conhecimento nos pequenos detalhes da experiência. Entretanto, é preciso lembrar que essa 

disponibilidade à investigação também deve ser realizada pelo(a) professor(a), evidenciando 

que não há docência sem discência, parafraseando Paulo Freire, nem tampouco há formação 

sem autoformação, já que “quem forma se forma e reforma [...] e quem é formado forma-se e 

forma ao ser formado” (FREIRE, 1996, p. 12). Nesse sentido, professor(a) e estudante são 

chamados à produção de conhecimento, para que a formação crítica aconteça.    

Definir o sujeito da experiência como sujeito passional não significa pensá-lo 

como incapaz de conhecimento, de compromisso ou ação. [...]. O sujeito 

passional tem também sua própria força, e essa força se expressa 

produtivamente em forma de saber e em forma de práxis (LARROSA, 2020, 

p. 30). 

É essa força subjetiva enquanto potência de produção de conhecimento que pretendemos 

provocar no(a) aluno(a) através dos jogos. É importante dizer que ela também diferencia a 

experiência do experimento, sendo a primeira singular e irrepetível, enquanto o segundo é 

previsível e genérico (LARROSA, 2020). Com base nessa diferenciação e analisando a 

proposição como um possível contexto de provocação de experiências, destaco que não há a 

intenção de prever resultados com os jogos, tampouco de tornar a experiência suscetível de 

homogeneização.  
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As fases, etapas e diretrizes apontadas tem o intuito de tornar os jogos o mais 

compreensível e praticável possível, mas sem jamais almejar um ponto de chegada comum para 

todos, o que tornaria a proposição semelhante a um experimento. A ideia, na verdade, é 

possibilitar uma variedade significativa de vivências interdisciplinares que, possivelmente, 

tornem-se experiências no fazer de cada estudante. 

A força que se expressa em forma de saber e faz a experiência acontecer é o que coloca 

o processo formativo em ação, sendo a formação dependente da existência da experiência. 

Desse modo, chegamos na análise do segundo termo que compõe a nomenclatura dada à 

proposição dos jogos: formação. 

A experiência é o que me acontece e o que, ao me acontecer, me forma ou me 

transforma, me constitui, me faz como sou, marca minha maneira de ser, 

configura minha pessoa e minha pessoalidade. Por isso, o sujeito da formação 

não é o sujeito da educação ou da aprendizagem e sim o sujeito da experiência: 

a experiência é o que forma, a que nos faz como somos, a que transforma o 

que somos e o que converte em outra coisa (LARROSA, 2020, p. 48). 

 Se a experiência é o que forma e essa formação envolve a transformação de si, considero 

o termo experiência formativa como uma espécie de “pleonasmo”, já que a experiência 

necessariamente acarretará em formação, seja em contexto formal ou não-formal. Esse 

“pleonasmo” me lembra outras expressões que hoje questionamos a necessidade de uma 

segunda palavra afirmando o que ocorre na primeira, como no termo Dança Criativa100.   

É preciso, nesse caso, considerar o contexto do surgimento de tal expressão. Se toda 

Dança possui um caráter de criatividade, por mais que analisemos uma Dança supostamente só 

reproduzida, sem criação, a utilização do termo criativa tende a reforçar a inventividade desse 

fazer em virtude do contexto de sua origem, no qual a perspectiva reprodutora da Dança estava 

sendo questionada.  

Assim, percebo a utilização do termo criativa com a mesma intenção que utilizo o termo 

formação para estruturar a nomenclatura que dá vida aos jogos. A experiência formativa carrega 

um discurso de valorização da formação presente nas diferentes experiências, ressaltando o 

caráter formativo necessariamente contido na expressão e eliminando possíveis divisões entre 

experiências “formativas” e não-formativas”. 

                                                           
100 Segundo Strazzacappa (2010), essa nomenclatura foi utilizada pela primeira vez na obra Dança Educativa 

Moderna (1948) de Rudolf Laban. “O contexto [...] do surgimento da expressão [...] indica que o termo foi cunhado 

a partir da necessidade de se contrapor a uma forma de se produzir e ensinar dança que tolhia ao executante (artista 

e aluno(a) a chance de criar e de se expressar por meio do movimento próprio, ao se trabalhar única e 

exclusivamente com a reprodução de gestos e passos dados” (p. 43).  
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Nesse sentido, “formação aqui é percebida como o que acontece a partir do 

mundo/consciência do Ser ao aprender formativamente, isto é, transformando em experiência 

significativa acontecimentos, informações e conhecimentos que o envolvem” (MACEDO e 

GUERRA, 2012, p. 8). Desse modo, a dimensão subjetiva da experiência, que a torna irrepetível 

e singular, é o que faz a formação ser um movimento do íntimo do sujeito. 

É importante dizer que a noção de formação não é atrelada exclusivamente a formação 

de professores(as), tampouco é restrita ao universo pedagógico, já que “tem a ver com a 

emergência concreta do Ser do homem em sociedade” (MACEDO, 2014a, p. 102). Todavia, 

abordamo-la com base em um contexto de formação docente situado em uma estrutura 

curricular, isto é, tratamos da formação a partir de uma proposição metodológica específica, 

que se pretende significativa, voltada ao curso de Licenciatura em Dança da UFPA.   

Tenho lembranças valiosas de momentos na graduação em que me percebi alterada, 

transformada por um determinado estudo ou prática que modificou meu modo de compreender 

a Dança e é certo que aquilo, daquele jeito, aconteceu só mim, porque a formação é da dimensão 

do experiencial.  

Não tenho dúvidas que, caso a ação didática fosse outra, talvez ela não tivesse me tocado 

a ponto de criar experiência, mas, em se tratando de um contexto de formação superior que 

envolve mediação101 do(a) professor(a), esses momentos que me marcaram foram planejados 

para, possivelmente, suscitar experiências nos(as) alunos(as), articulando as condições de 

possibilidades citadas por Larrosa. 

Sobre essas condições, Macedo (2014a), ao discutir formação, se aproxima dessa ideia 

dizendo: “o que pode ser explicado são as condições para que a formação possa acontecer, os 

âmbitos da sua gestão político-organizacional e pedagógica” (p. 34). Nesse caso, os jogos 

apresentam situações, possibilidades, etapas em que a experiência formativa pode se dar. 

Macedo (2017, 2014a) também nos alerta, aproximando-se novamente das características 

da experiência adotadas na proposição dos jogos, sobre a necessidade de um acompanhamento 

dialógico do(a) professor(a) na formação, sem compreendê-la como uma coleção de 

procedimentos exterodeterminantes. Tendo isso em vista, é preciso ter cuidado e sensibilidade 

                                                           
101 Podemos definir mediação “filosoficamente como um processo criador pelo qual se passa de um termo a outro, 

de uma situação a outra, bem como, sociologicamente, como o que possibilita o caráter relacional, acionalista e 

construcionista das realidades sociais” (MACEDO e GUERRA, 2012, p. 9). Vale ressaltar também que “os 

professores têm que refazer uma identidade profissional que valorize sua condição de mediador ampliado dos 

processos formativos, implicando, neste âmbito, redes de aprendizagem, manifestações culturais e organização de 

situações educativas” (MACEDO, 2014a, p. 133). 
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quando da utilização dos jogos em cada contexto formativo, pois eles também podem se tornar 

um procedimento burocrático que visa cumprir uma pauta curricular exterior à realidade dos(as) 

estudantes. 

A criação dos jogos foi realizada tentando esquivar-se o máximo possível de ciladas 

disciplinares, procedimentos burocratizados, em um movimento de produzir conhecimento 

pelas vias do engajamento dos(as) estudantes na ação lúdica. Então, com base na possibilidade 

de alteração do procedimento metodológico de acordo com a particularidade de cada situação, 

como já citado anteriormente, enfatizo que o primeiro aspecto a ser valorizado e cuidado no 

processo formativo é o próprio alunado, suas especificidades e necessidades, o que justifica a 

elaboração dos jogos ser sugerida a disciplinas que possuem diferentes frentes epistemológicas 

de estudo da Dança, em uma investida para ampliar os espaços propícios ao surgimento de 

experiências. 

Sobre essa diversidade epistemológica, Macedo aponta que 

os dispositivos de formação podem criar condições para que se 

multirreferencialize os conhecimentos, se pluralize os curricula, se descentre 

as experiências formativas no caminho da superação do abstracionismo 

disciplinar, tão caro aos currículos e aos dispositivos de formação, seus 

artefatos e mediações (MACEDO, 2014a, p. 26). 

Na perspectiva da proposição dos jogos, considera-se imprescindível a valorização dessa 

multirreferencialidade. A interdisciplinaridade, inclusive, nos ajuda nesse aspecto quando 

propõe a articulação dos elementos da Dança e da Música presentes no sapateado em diferentes 

disciplinas da Licenciatura, em uma tentativa de analisá-los a partir de distintas referências 

epistemológicas presentes nos componentes, avaliando as relações e articulações possíveis 

entre os conhecimentos. 

Desse modo, sabendo que “o cerne da multirreferencialidade é compreender que os 

saberes se constituem por múltiplas referências irredutíveis, mas passíveis de articulações, 

conjugações e hibridizações” (MACEDO, 2017, p. 129), o jogo dos caminhos também busca 

evidenciar outras possíveis referências de Dança e mundo advindas dos(as) estudantes, 

relacionando-as às ações lúdicas presentes nessa atividade.  

Nesse sentido, cito especificamente os momentos deste jogo em que os(as) alunos(as) 

devem propor danças, músicas, imagens e preferências atreladas ao seu contexto, sendo essas 

ações importantes para o prosseguimento do jogo, isto é, um ato de valorização das 

especificidades dos(as) estudantes que não tenham sido reconhecidas em outras situações do 

processo formativo. 
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Citamos anteriormente que uma das potências da proposição dos jogos é a produção de 

conhecimento subjetiva dos(as) estudantes, que se aproxima da concepção de formação como 

uma transformação íntima do sujeito mediada pela ação do(a) professor(a), resultando na 

construção crítica de compreensões sobre Dança, Arte e mundo. Assim, “o formativo do 

currículo só pode ser alcançado se interagirmos com as experiências irredutíveis daqueles que 

o experienciam. Nesse caso, e em todos os outros, o real da formação nunca está pronto” 

(MACEDO, 2017, p. 83). 

É esse não estar pronto que dá vida e dinâmica à própria proposição metodológica. Os 

jogos sem a vitalidade e as especificidades daqueles que os experienciam seriam somente uma 

coleção de artefatos pedagógicos. Desse modo, não se pode confundir a formação com seus 

dispositivos utilizados para possibilitá-la, seja o currículo, as técnicas de Dança ou as 

metodologias, fato que comumente acontece quando o assunto é formação.  

Segundo Macedo, os dispositivos são o que “organiza as práticas, dá-lhes potência, 

orientação, positividade e perspectiva moral” (2014a, p. 157). Poderíamos dizer também que 

os dispositivos são o que estrutura, conforme aponta Larrosa, as condições de possibilidades 

para a experiência; ou o que sistematiza, conforme Macedo, o âmbito da gestão pedagógica da 

formação, ambas noções destacadas anteriormente.  

Desse modo, os jogos não são a formação, tampouco a experiência formativa. Eles atuam 

como uma estratégia metodológica, um dispositivo, que visa proporcionar a criação do que só 

pode ser realizado na dimensão da subjetividade. O que essa proposição tanto preza, que é uma 

formação crítica, dialógica, tramada, não está dada, mas sim oportunizada, não tendo suas 

experiências reais analisadas nem tampouco esgotadas. 

Macedo (2014a) nos lembra o fato de que toda formação sempre acompanha uma certa 

cultura técnica e aqui compreendemo-la como técnica de Dança, esta que é frequentemente 

confundida, na graduação, com a própria formação e acaba por adotar um caráter separatista, 

afastando o sujeito da produção de conhecimento porque não relaciona a aprendizagem ao seu 

contexto de vida, de trabalho e de Dança, além de não articular os saberes inseridos em nossa 

área, resultando na criação dos segmentos duros das disciplinas.  

Sabendo que essa situação, vivenciada nas disciplinas TEDs na Licenciatura em Dança 

da UFPA, foi um dos estímulos a esta pesquisa, como já citado anteriormente, a escolha do 

sapateado para amparar a proposição dos jogos se dá em um movimento de atenção ao que 

Macedo nos alerta, cuidando para que a vivência técnica não se transforme em um universo 
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disciplinar isolado e que possa dar espaço para que outras compreensões de Dança, apartadas 

daquelas tidas como tradicionais e mais visadas, possam ter sua voz ouvida na universidade. 

Assim, há 

a necessidade de, no processo formativo, a técnica ser apropriada por um fino 

senso crítico para que ela tenha seu significado social e político explicitado e 

apropriado. Nestes termos, o domínio da técnica não é um problema técnico 

apenas, implica num outro domínio também, aquele que tem a ver com as 

razões pelas quais nós temos a necessidade das técnicas, questão que vincula 

de forma significativa a inovação técnica (MACEDO, 2014a, p. 96). 

A escolha pelo sapateado, além de exemplificar as relações interdisciplinares almejadas, 

trata de ampliar o universo do curso para as possibilidades formativas de uma Dança pouco 

experienciada nesse âmbito. Assim, o mesmo movimento de proposição metodológica pode ser 

feito por outros(as) pesquisadores(as) a partir de distintas práticas, salientando as perspectivas 

de outras técnicas.  

No que tange a inovação técnica, citada pelo autor, destaco que, quando analisamos a 

potencialidade do fazer técnico de Dança a partir de uma perspectiva mais aberta, dialógica, 

disponível ao contato com outras questões da área de conhecimento, fatalmente a criação de 

novos artefatos e dispositivos técnicos surge para dar conta dessa demanda. Desse modo, 

compreendo que a inovação de nossa proposição metodológica é a articulação de uma Dança 

específica – o sapateado -  com o jogo e os componentes do curso, um tripé ainda pouco 

desenvolvido nos ambientes disciplinares de formação docente. 

Um outro aspecto importante na proposição dos jogos, que está aliado ao conceito de 

formação, é a relação com o outro. É de fundamental importância para a experiência formativa 

que a dimensão das relações seja considerada na vivência dos jogos. Inclusive, a própria escolha 

do jogo enquanto estratégia metodológica induz a um processo relacional, que dialoga com a 

perspectiva das conexões, interfaces e articulações entre sujeitos. 

Nos jogos, há uma solicitação constante para o desenvolvimento de ações em duplas, trios 

ou grupos, em uma tentativa de propor uma produção de conhecimento que se construa 

simultaneamente à criação de relações. Além disso, quando o conhecimento é produzido em 

coletividade, a formação tende a se tornar mais crítica e significativa, dado que também 

aprendemos ao conhecer os pontos de vista dos outros e seus modos de elaboração do 

conhecimento, avaliando outras perspectivas e outros modos de pensar. Assim, a experiência 

formativa 

requer uma (in)tensa relação com o outro. Aqui, emerge como uma condição 

fundante da formação, a alteração, isto é, o que implica a transformação em 
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face da presença de um ser singular na presença de outro ser singular. Vale 

ressaltar, que no processo de formação nos alteramos com o outro e sem o 

outro (MACEDO, GUERRA, MACEDO, 2019, p. 113). 

De fato, as experiências são singulares e não coletivizadas, como já mencionamos. 

Todavia, a perspectiva relacional não busca padronizar as experiências, mas sim torná-las 

particularmente mais expressivas e qualitativas graças às alterações oriundas das relações, 

propondo um processo de aprendizagem significativo aos(às) estudantes. 

Sobre a aprendizagem significativa, mencionamos anteriormente a importância da 

experiência na construção desta. É valido lembrar que nem toda aprendizagem é significativa e 

quando o é, nada tem a ver com a produção de opinião destacada por Larrosa. Não é a formação 

de opinião que proporciona a criação de sentidos à aprendizagem, tornando-a significativa. Na 

verdade, é o par experiência/sentido que suscita -pela experiência- a produção de aprendizagens 

significativas, daí a importância da relação entre experiência e aprendizagem.  

Embora a formação não se reduza ao aprendizado – pois envolve outras questões como a 

citada relação com o outro - compreendemos a aprendizagem significativa como formativa e 

consideramos a necessidade de sua mediação em contexto curricular. Ademais, “para ser 

formativa, uma aprendizagem terá que vir imbricada a um ponto de vista, a uma atitude, a uma 

ação reflexiva” (MACEDO, 2014a, p. 110). Desse modo, afirmamos que a escolha dos 

elementos da Dança e da Música, assim como da relação sugerida para com as disciplinas da 

licenciatura, deu-se na tentativa de instigar a produção dessa ação reflexiva do sujeito. 

De acordo com as diretrizes de nossa proposição metodológica, as escolhas, ações, e 

reflexões dos(as) estudantes são de fundamental importância, já que os jogos só acontecem a 

partir das atitudes dos(as) alunos(as) em suas diversas fases e no jogo dos caminhos, seja 

escolhendo determinado movimento destacado em um quadrante do espaço; seja adotando uma 

estratégia de criação a partir dos elementos abordados; seja analisando o acionamento corporal 

de um(a) colega em determinada experimentação.  

Desse modo, optei por propor um arranjo dialógico que acredito fazer sentido ao estudo 

da experiência formativa em um contexto de graduação, buscando ampliar as perspectivas 

dos(as) estudantes sobre as possibilidades de experimentação e análise da Dança. A 

interdisciplinaridade foi crucial no propósito de encontrar modos de organização da estratégia 

metodológica que estimulassem diferentes caminhos de aprendizagem, oferecendo, através da 

possibilidade de conectar questões antes estudadas de maneira apartada, outras soluções de 
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problemas bem como outros modos de criação desses problemas de conhecimento que surgem 

no decorrer da produção de saberes. 

Nesse sentido, é importante enfatizar que aprendemos de maneiras distintas, fato que 

ajuda a tornar a formação mais crítica pela percepção do modo como o outro produz saberes, o 

que torna a relação entre sujeitos um componente da aprendizagem na experiência. Além disso, 

destaco a importância de o(a) aluno(a) compreender seu próprio processo de construção de 

conhecimento para além de produzi-lo, analisando seu caminho traçado e percorrido.  

Sugere-se que essa compreensão seja estimulada não só na ação do jogo em si, mas em 

momentos antes e depois das atividades. Não há um tempo especificamente determinado para 

que cada jogo aconteça e se avance ao próximo, então, é interessante que hajam rodas de 

conversa e momentos de debates na turma abordando os assuntos, saberes e aprendizagens 

estimulados nos jogos. 

 A compreensão pelo próprio aprendente das dinâmicas que constituem o seu 

processo de formação dá aos processos de aprendizagem e de conhecimento 

uma “consistência”, uma “coluna vertebral” que reforça a energia psíquica e 

afectiva do aprendente, o seu sentimento de coerência e a sua disponibilidade 

para a aprendizagem propriamente dita (JOSSO, 2002, p. 186 apud 

MACEDO, 2014b, p. 7). 

A relevância da compreensão do(a) aluno(a) sobre seu próprio processo de aprendizagem 

significativa, de sua formação, dá-se não só pelo direito do(a) aprendente ao entendimento do 

processo, mas também em consideração ao contexto da licenciatura, no qual esses sujeitos estão 

sendo preparados para formar outros(as) estudantes, o que torna a compreensão do processo 

necessária a fim de que  aprendam a estruturar, organizar, sistematizar e analisar os processos 

formativos de seus(suas) alunos(as). 

Acreditar na importância da conscientização dos(as) estudantes sobre seus processos 

formativos é considerá-los(as) atores(atrizes)/autores(as) de fato e de direito (MACEDO, 

2014a) desse processo, enfatizando alguns aspectos já discutidos nesse texto, como a 

inadmissibilidade de um currículo exterodeterminado e a efetividade de uma formação que 

acontece pela experiência da ação do próprio sujeito, tornando-o parte encarnada no processo 

formativo. 

Quando me refiro à experiência da ação do sujeito, aludo ao acontecimento como tal ação, 

isto é, a um instante que toca o(a) estudante e possibilita a criação de múltiplos sentidos, 

gerando então a experiência. Essa ação nada tem a ver com uma compreensão estritamente 
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prática de ação, que desconsidera a teoria, visto que a experiência não se resume a esse modo 

separatista de produção de conhecimento.  

Aliás, conforme mencionado em seções anteriores, essa separação entre teoria e prática 

não é defendida nessa pesquisa, já que os processos formativos, criativos, artísticos e 

educacionais estão a todo tempo imbrincados de ações práticoteóricas, escritas juntas mesmo, 

porque acontecem conectadas e articuladas na aprendizagem, de forma que, ao nos referirmos 

a uma ação prática, essa está necessariamente imbrincada de teoria, assim como o trabalho 

teórico é constituído por componentes práticos (RENGEL et al., 2017). 

Vale destacar que esse arranjo dialógico proposto à graduação também é compreendido 

como coerente a partir de influências de outras experiências vividas por mim, as quais são, 

algumas, apontadas nesta pesquisa. Então, friso que a neutralidade da proposição é inexistente, 

já que  

[...] atividades, dispositivos e artefatos presentes nas mediações formativas sempre 

querem nos levar a algum lugar [...]. É assim que não há também formação sem 

pretensões, a luta por significantes é o que pauta e configura os cenários formativos 

(MACEDO, 2014a, p. 66). 

Nesse sentido, a pretensão é utilizar a potência formativa de nossa proposição a fim de 

criar espaços de escuta da voz dos atores(atrizes)/autores(as) da formação, incitando uma 

aprendizagem que, ao estudar as especificidades dos elementos, temas, conteúdos e práticas 

abordados nos jogos, seja capaz de produzir conhecimento em perspectiva ampla e restrita, dada 

a importância da relação entre as partes e o todo, evidenciada pela complexidade. Ademais, 

através da experiência, os sujeitos aprendentes farão suas próprias escolhas epistemológicas, 

artísticas, didáticas, e metodológicas construindo, por meio do seu filtro subjetivo, uma 

identidade profissional.  

Já que o contexto de vivência da experiência formativa é a Licenciatura em Dança, a 

estruturação da proposta também visa estabelecer uma relação entre a experiência dos jogos e 

o universo da Arte, de modo que a concepção artística tratada nas atividades extravasa o âmbito 

da Dança, propondo articulações entre o sapateado, a partir dos elementos da Dança e da 

Música, com outros segmentos e linguagens da Arte, tais como a cultura popular e as Artes 

Visuais, respectivamente.  

A compreensão da experiência enquanto ação artística também nos abre possibilidades 

para arriscar relações entre os conhecimentos específicos da área de Artes e outros pertencentes 

a diferentes áreas, tais como os saberes das Ciências da Saúde. Desse modo, compreender “o 

conceito de experiência por um viés artístico significa também pensá-lo como um conceito 
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vazio, portanto livre e capaz de surpresas” (MENDONÇA e VENTUROSO, 2020, p. 4). Essas 

surpresas são, na verdade, a ausência de certeza a respeito de quais conexões de conhecimentos 

serão criadas durante os jogos. 

No jogo dos caminhos há uma infinidade de relações possíveis entre as escolhas dos(as) 

estudantes sobre o que propor após o sorteio de uma carta específica – sua dança, uma música, 

uma preferência ou uma imagem - e entre grupos que experimentam de modos diferentes uma 

mesma combinação de elementos, por exemplo. As aprendizagens, articulações e 

experimentações vão sendo geradas e alteradas conforme o jogo vai avançando, revelando-nos 

que “o fenômeno da aprendizagem é também do âmbito do estético e do desejo” (MACEDO, 

2014b, p. 6). 

Ao propor a experiência formativa, o intuito é que, concomitantemente à vivência dos 

jogos, os(as) estudantes possam romper com as barreiras do próprio jogo, isto é, descobrir 

caminhos de produção de conhecimento e de criação de relações entre saberes que não sejam 

os mais esperados. A ideia dessa proposta é que os(as) alunos(as) possam se sentir 

suficientemente autônomos(as) para descobrir aquilo que não está dado previamente nas ações 

propostas e que depende da imersão de cada um(a) no trabalho para acontecer. 

O poético introduz algo novo que rompe com o anterior, algo novo que 

surpreende. O momento poético é um estado que implica uma relação livre, 

não sujeita aos significados dados e estabelecidos sobre as coisas. E isso supõe 

uma liberdade intensa do indivíduo no mundo (ORBE; BONDÍA; SANGRÁ, 

2006, p. 241) (tradução nossa)102. 

Nesse cenário, o papel do(a) professor(a) é compreender o processo de cada estudante, 

respeitando as temporalidades e pluralidades do saber, já que “ensinar requer, tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do 

conhecimento” (BRASIL, 2019, p. 5). 

É em face a esse respeito que não há indicação de duração nos jogos e tampouco de 

momento específico do curso ou de determinado componente em que cada atividade deva ser 

vivenciada. O(a) professor(a) enquanto mediador(a) deve transmitir sua inquietude ante o 

conhecimento, ante as possibilidades que podem se fazer realidade, mas sem retirar o 

protagonismo de quem experiencia, de quem é verdadeiramente o(a) autor(a) da formação.   

                                                           
102 No original: “Lo poético introduce algo nuevo que rompe con lo anterior, algo nuevo que es sorpresa. El 

momento poético es um estado que implica una relación libre, no sometida a los significados dados y estabelecidos 

sobre las cosas. Y ello supone uma liberdad intensa del individuo en el mundo” (ORBE; BONDÍA; SANGRÁ, 

2006, p. 241). 
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Sobre essa inquietação, lembro-me de Rancière quando diz que se pode ensinar o que se 

ignora questionando sobre tudo o que se ignora, em um movimento de instigar a emancipação 

do sujeito ao forçá-lo a usar sua própria inteligência, a torná-la útil a si mesmo (RANCIÈRE, 

2002). A inquietação, então, pode ser relacionada com a problematização do saber, 

compreendendo que o(a) professor(a) que problematiza o conhecimento, é, na verdade, aquele 

que instiga o(a) aluno(a) a tornar-se questionador(a). 

A experiência formativa é fruto desse processo de problematização, já que o próprio 

problema da pesquisa se construiu nesse movimento de inquietude e questionamento, conforme 

discutido em momentos anteriores. Assim, problematizar a estrutura propondo mais perguntas 

do que respostas é uma das atitudes fundamentais do(a) professor(a)-mediador(a) que valoriza 

a autoria do(a) estudante em sua (trans)formação.  

Não basta produzir conhecimento. É preciso estar aberto para a experiência, para as 

incertezas, afinal, “educamos para transformar o que sabemos, não para transmitir o já sabido” 

(LARROSA, 2020, p. 6). Desse modo, compreendo que há uma busca por trás da valorização 

do protagonismo estudantil e do movimento questionador que é a busca pela transformação. 

Transformar os modos de produção de saberes, transformar o uno no múltiplo e o múltiplo no 

uno, transformar o outro e transformar-se. 

De fato, na experiência, o sujeito vivencia algo, mas, acima de tudo, vivencia 

sua própria transformação. Portanto, a experiência me molda e me transforma. 

Daí a relação constitutiva entre a ideia de experiência e a ideia de formação. 

Portanto, o resultado da experiência é a formação ou transformação do sujeito 

da experiência. Portanto, o sujeito da experiência não é o sujeito do 

conhecimento, ou o sujeito do poder, ou o sujeito do querer, mas o sujeito da 

formação e da transformação (LARROSA, 2006, p. 90-91). 

O entendimento de que a transformação é, na verdade, um princípio da formação é um 

dos argumentos chave para a articulação da formação à experiência na nomenclatura que 

intitula a proposição. Já não é mais admissível pensar em uma formação que vise somente 

adaptar os sujeitos a uma determinada estrutura social. É preciso que na vivência dos jogos o 

contexto seja analisado de forma crítica para, então, tecer a principal ação da experiência 

formativa: a transformação. 

 

 

7.2 QUANDO A EXPERIÊNCIA FORMATIVA CONVOCA REFLEXÕES 

            CURRICULARES 
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Com base nas características que compõem o entendimento de experiência formativa 

adotado, elucido algumas reverberações possíveis dessa experiência no âmbito de um currículo 

de Licenciatura em Dança. Sabendo que os jogos serão experimentados em um contexto 

curricular, eles fatalmente se relacionarão com a estrutura do curso, suas disciplinas, 

temporalidades, modos de avaliação, entre outros aspectos, ainda que a partir de uma 

perspectiva mais dialógica, mais aberta.  

Nesse sentido, Macedo (2017) nos alerta para o fato de que a experiência formativa 

sempre provocará o currículo de alguma forma. Se o currículo é um príncipe intocável no seu 

pedestal, a experiência formativa é a profanidade que vem questioná-lo, cutucá-lo, atiçá-lo, daí 

a metáfora, apresentada pelo autor, do “príncipe provocado”. 

De fato, nosso objetivo com a experiência formativa não é propor uma reestruturação 

curricular à Licenciatura em Dança da UFPA, sugerindo a criação ou extinção de componentes 

curriculares, nem tampouco recomendar a alteração da lógica disciplinar presente no currículo, 

embora essas sejam questões que mereçam uma análise cautelosa. No entanto, é inegável que 

a presença na licenciatura de uma ação que propõe um outro formato de estudo, isto é, que se 

utiliza dos artifícios da ludicidade, da dialogicidade, e da interdisciplinaridade para produzir 

conhecimento em Dança, causará repercussões curriculares, provocará reflexões sobre o 

formato curricular vigente e sobre as ações que o transpõem do planejamento à execução. 

Há, então, uma lógica relacional importante entre a experiência formativa e o currículo; 

entre a formação e os saberes eleitos como formativos, já que, de alguma forma, são as ações 

formativas que traduzem o currículo em produção de conhecimento. Geralmente os estudos de 

currículo e Educação caminham em sentidos apartados e especializados, gerando uma certa 

ruptura epistemológica prejudicial ao campo da Educação. Sobre isso, Macedo (2014a) nos 

sugere: 

Entretecer currículo e formação superaria, entre outros, um zeitgeist 

educacional pautado, em geral, na burocratização do currículo e no 

esquecimento do fenômeno da formação como fenômeno fundante das 

práticas educacionais envolvendo sujeitos e coletivos sociais (p. 33). 

Então, a valorização da relação entre currículo e formação aponta para uma compreensão 

de formação alinhada com o que discutimos anteriormente, entendendo que a formação não se 

reduz a seus dispositivos. Além disso, a concepção de currículo que se aproxima desse 

entendimento formativo é pautada na desconstrução de determinismos e na investigação das 

potências educacionais. Desse modo, é válido discutirmos um pouco mais sobre essa 

perspectiva curricular que colabora com a experiência formativa. 



223 
 

O termo currículo que vem do latim currere, significando caminho, percurso, jornada 

(PACHECO, 1996, p. 16 apud MACEDO, 2017) é 

[...] um artefato socioeducacional que se configura nas ações de 

conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, 

implementar/dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, competências e 

valores visando uma “dada” formação, configurada por processos e 

construções constituídos na relação com o conhecimento eleito como 

educativo (p. 24-25). 

Podemos perceber que o currículo envolve muitas etapas articuladas à formação, como a 

concepção e seleção de saberes a partir de uma classificação dos conhecimentos como 

formativos ou não-formativos. Contudo, nossa intenção aqui não é discutir todos os aspectos 

do currículo - como as dimensões de poder que selecionam uns saberes em detrimento de outros, 

por exemplo – mas avaliar como a concepção curricular altera a experiência formativa e vice-

versa. 

Na elaboração de nossa proposta metodológica, aparamo-nos no Projeto Pedagógico do 

curso de Licenciatura em Dança da UFPA, o qual apresenta importantes aspectos da estrutura 

curricular do curso, como a quantidade e descrição das disciplinas, as competências e 

habilidades adotadas, e o perfil do(a) egresso(a) a ser formado(a). Essa estrutura influenciou 

consideravelmente a criação dos jogos, dado que sugerimos, por exemplo, a articulação de jogos 

específicos a algumas disciplinas, com exceção do jogo dos caminhos que não possui essa 

diretriz. 

No movimento contrário de influência, isto é, da experiência formativa para o currículo, 

a vivência dos jogos em determinada turma pode incitar uma reflexão sobre a estrutura 

curricular em diferentes níveis de aprofundamento. Uma análise que pode acontecer é a respeito 

das disciplinas passíveis de experimentação dos jogos, já que, embora tenhamos sugerido 

alguns componentes para essa vivência, há a possibilidade de articulação dos jogos em qualquer 

disciplina. 

Como poderia ser, então, uma abordagem de determinado jogo na disciplina Dança, 

Cultura e Sociedade I? Ou em Psicologia Educacional Aplicada à Dança? Outras reflexões mais 

radicais podem surgir a partir do estudo dos Elementos da Dança e da Música, no sentido de 

avaliar como seria uma estrutura curricular que organizasse seus componentes a partir de grupos 

de elementos comuns que transversalizam103 as disciplinas – já que os elementos da Dança estão 

                                                           
103 A noção de transversalidade se articula bastante ao conceito de rizoma de Deleuze e Guatarri, principalmente 

se pensarmos o currículo a partir de uma perspectiva rizomática na qual “as disciplinas já não seriam gavetas que 

não se comunicam, mas tenderiam a soar como linhas que se misturam, teia de possibilidades, multiplicidade de 
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presentes em toda a área de conhecimento – propondo estudos interdisciplinares ou por eixos 

temáticos, por exemplo. 

Assim, apesar de não discutirmos sobre questionamentos reais dos(as) estudantes e 

professores(as) com base na vivência da experiência formativa, porque não analisamos a 

experiência em si, mas a propomos enquanto estratégia metodológica, é inegável que a 

experimentação dos jogos pode trazer reflexões sobre a estrutura curricular, sobre os 

conhecimentos eleitos como formativos e sobre o lugar dos(as) estudantes nesse processo.  

Outra análise curricular que pode ser instigada pela experiência dos jogos é como as 

diferentes metodologias das disciplinas podem acolher tal abordagem lúdica e experimental. A 

exemplo, cito a disciplina Anatomia Humana Aplicada à Dança que, geralmente, tem sua 

estrutura metodológica pautada em um processo tradicional de ensino e aprendizagem da 

anatomia através de aulas expositivas que tratam sobre as nomenclaturas e o funcionamento 

dos componentes do corpo como ossos, músculos e articulações. 

Nesse cenário, como os jogos poderiam contribuir para instaurar uma nova perspectiva 

metodológica para a aprendizagem da anatomia no curso de Licenciatura em Dança? Como a 

ludicidade e a experiência com o movimento, abordadas nos jogos, poderiam auxiliar nessa 

direção? Essas são algumas questões que podem emergir ao longo da experiência formativa, 

estabelecendo relação com a estrutura curricular. 

Não há como negar que a função de orientar, indicar e apontar caminhos, assumida pelo 

currículo, é fundamental. Contudo, há de considerar, para atualização e dinamização desse, a 

prática de ensino e aprendizagem em si, realizada pelos atores(atrizes)/autores(as) curriculares, 

pelos(as) professores(as) e estudantes. Desse modo, a reflexão curricular resultante da vivência 

das ações formativas é importante não só para aqueles que tornam o currículo real, como para 

o próprio currículo enquanto documento organizador, evitando que este se torne obsoleto ao 

manter-se atualizado com as demandas e necessidades dos sujeitos em formação. 

[...] o senso comum educacional percebe o currículo como um documento 

onde se expressa e se organiza a formação, [...], um artefato burocrático 

prescrito. Não perspectivam o fato de que o currículo se dinamiza na prática 

educativa como um todo e nela assume feições que o conhecimento e a 

compreensão do documento por si sós não permitem elucidar. O fato é que 

professores e educadores em geral, nos seus cenários formativos, atualizam, 

                                                           
nós, de conexões, de interconexões” (GALLO, 2004, p. 45-46 apud MACEDO, 2017, p. 73). Todavia, embora 

existam pontos de encontro entre nossa abordagem e a perspectiva rizomática, não é o objetivo desta pesquisa 

analisar o currículo e a formação a partir desse viés, dado que são adotadas outras compreensões conceituais que 

colaboram de maneira mais específica com nossa proposta. 
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constroem e dão feição ao currículo, cotidianamente, relacionalmente, [...], daí 

sua inerente complexidade (MACEDO, 2017, p. 26). 

Vale ressaltar que a função do currículo é, na concepção desta proposição, um 

instrumento não-coercitivo, facilitador do processo formativo. A existência do currículo não 

pode amedrontar seus atores(atrizes)/autores(as); não pode valorar ações opressivas, 

censurarias de modos não tradicionais de produção de conhecimento; não pode adotar o 

conhecimento dito como formativo em uma posição hierarquicamente acima dos saberes da 

experiência. Caso estruturado nesse sentido impositivo, o currículo jamais possibilitaria a 

criação de novas propostas metodológicas para o estudo da anatomia humana na Licenciatura 

em Dança, por exemplo, alijando questões possivelmente levantadas pela experiência 

formativa. 

 Por isso, o currículo precisa considerar os aspectos da inventividade, da incerteza, da 

pesquisa ao que não está posto, como uma prática que bifurca (MACEDO, 2017) e não 

homogeneíza, principalmente no contexto de um curso situado na área das Artes. Assim, é 

importante que professores(as) e alunos(as) reconheçam em suas práticas esses possíveis 

espaços de atualização do currículo e que as instituições formativas se coloquem em uma 

posição de abertura para tal atualização, sob pena de o currículo tornar-se um “dispositivo de 

poda das possibilidades transgressoras/criativas das experiências aprendentes” (MACEDO, 

2017, p. 26).  

Dada a importância do currículo ao contexto formativo, é inegável que esse dispositivo104 

carrega um alto grau de responsabilidade social, principalmente no que diz respeito à 

organização curricular de uma licenciatura que prepara os(as) docentes para mediarem os 

processos formativos de seus(suas) alunos(as) na Educação Básica. Embora essa 

responsabilidade recaia inicialmente sobre os sujeitos que sistematizam o currículo, ela é 

compartilhada com todos os(as) atores(atrizes) curriculares. Professores(as), estudantes, 

coordenadores(as), são quem torna o planejamento curricular real, portanto, devem atentar para 

suas responsabilidades nesse sentido.  

                                                           
104 “A palavra dispositivo é derivada do latim dispositum. Na Idade Média significou o que prepara. [...] Em termos 

contemporâneos seus sinônimos são: agenciamento, método, procedimento. [...]. Um dispositivo não pode ser 

considerado apenas um instrumento, um procedimento padrão a ser aplicado. Trata-se de uma escolha que porta 

consigo todas as orientações sociotécnicas, epistemológicas, éticas e políticas que toda relação com o 

conhecimento eleito como formativo configura. Trata-se de um artefato que é feito para alterar e ser alterado pela 

práxis dos atores envolvidos na experiência curricular [...]. Assim, o currículo percebido como dispositivo 

formativo interfere como instituinte da formação e deve implicar processos refinados de reflexão, na medida em 

que revela e opera com âmbitos referentes à qualidade da formação como experiência humana institucionalizada” 

(MACEDO, 2017, p. 42-44). 
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É importante ressaltar que o movimento de contribuição da experiência formativa para 

com o currículo, nada tem a ver com uma tentativa de ignorar a presença das disciplinas no 

curso. Macedo, inclusive, nos alerta para a chamada “lógica do descarte e da substituição, que 

joga a tradição no âmbito [...] do indesejável, [...] geralmente por um fascínio pela novidade 

sem criticidade” (MACEDO, 2017, p. 47-48). 

Não nos interessa, com a experiência formativa, questionar a tradição da organização 

disciplinar da Licenciatura em Dança da UFPA apenas para propor uma nova lógica de 

produção de conhecimento. É fato que reconhecemos a inegável contribuição da 

interdisciplinaridade para a construção de um pensamento em Dança, no entanto, não há a 

expectativa de necessariamente transpor uma estrutura dada. Na verdade, o que queremos é 

questionar os(as) atores(atrizes) curriculares sobre como percebem, vivem e analisam esse 

currículo através da experiência e, caso alguma modificação estrutural surja, será em virtude 

das propostas dos(as) próprios(as) viventes da experiência formativa. 

Nos interessa fazer pensar, questionar, propor a análise de novas perspectivas de 

conhecimento para que, então, professores(as) e estudantes percebam quais adaptações 

precisam ser feitas em sua realidade curricular para dar conta das novas demandas. Trata-se 

muito mais de colocar em diálogo o tradicional e o novo (MACEDO, 2014b) do que 

propriamente virar do avesso da perspectiva disciplinar (MACEDO, 2017), embora não se 

exclua a possibilidade desta última caso seja a necessidade de determinado contexto no qual se 

experienciem os jogos. 

Larrosa (2020) nos lembra que os aparatos educacionais dificultam cada vez mais a 

criação de experiências ao alinharem-se a modelos tradicionais e disciplinares de currículo, 

pautados em uma concepção burocratizada dos processos de ensino e aprendizagem e em uma 

perspectiva de Educação bancária, como diria Paulo Freire. Todavia, eles não inviabilizam 

completamente as transgressões, já que a nossa proposta de experiência formativa surge a partir 

desse contexto disciplinar de formação. 

Nesse sentido, é válido buscar as brechas do sistema, isto é, os pontos onde nos é 

permitida uma infiltração que auxilie no encontro das potências desse sistema que é por vezes 

carente de atualização. O trabalho pela potência é compreendido no sentido de apostar em um 

movimento de transformação do que não corresponde mais a uma lógica contemporânea de 

produção de conhecimento, valorizando as possibilidades de enxertar novas perspectivas 

curriculares sem exterminar por completo o paradigma curricular vigente. 
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A interdisciplinaridade é um modo de criação de saberes que trabalha nesse movimento 

de transformar o que está posto – a disciplinaridade – sem extingui-la, conversando com nossa 

proposta de experiência formativa. 

Existem perspectivas interdisciplinares que [...] visam atingir compreensões 

mais relacionais, sem, entretanto, vislumbrarem a constituição de unidades 

fixas e fundadas numa pretensa totalização ou unificação dos conhecimentos. 

[...] a perspectiva interdisciplinar é uma releitura crítica da lógica disciplinar 

que organiza a educação. Com algumas superações, a interdisciplinaridade 

traz consigo, dialeticamente, a necessidade de se levar em consideração, ainda, 

a disciplina (MACEDO, 2017, p. 52). 

Desse modo, a característica do currículo que mais se articula à experiência formativa é 

sua potência de dinamicidade e multiplicidade, no sentido de poder ser constantemente 

provocado a mudanças por diferentes caminhos de análise dos saberes da Dança. Já não é mais 

possível reduzir o currículo a um documento burocrático a ser implantado. Considerando sua 

perspectiva dinâmica e relacional, se o currículo é um “texto em constante e (in)tensa escrita” 

(MACEDO, NASCIMENTO, GUERRA, 2014, p. 1564), é preciso rasurá-lo, desconfigurá-lo 

(MACEDO, 2017) através dos atos, ações e situações em que nos é possível o trabalho pela 

potência. 

Sobre esses atos105, compreendemos as ações dos jogos como possíveis estratégias que 

auxiliam a desformar a compreensão fixa, tradicional e disciplinar de currículo, haja vista que 

nossa proposta metodológica se fundamenta na análise dos elementos da Dança e da Música 

presentes no sapateado com base em uma perspectiva transversal e dialógica às disciplinas do 

curso, propondo conexões de conhecimento.  

“[...] o ato responsível envolve o conteúdo do ato, seu processo e, unindo-os à 

valoração/avaliação do agente com respeito a seu próprio ato, vinculada ao pensamento 

participativo” (MACEDO, 2014a, p. 45). Analisemos, então, os atos presentes em duas fases 

de jogos distintos. 

Jogo 22, fase 1: De olhos fechados, os(as) alunos(as) executam os comandos do(a) 

professor(a). Exemplo: ponta do pé direito cruzando à frente; lateral interna do pé esquerdo toca 

o chão; calcanhar direito à frente e metatarso esquerdo ao chão. Ao longo da experimentação, 

o(a) professor(a) pode escolhe alguns(mas) alunos(as), em cada rodada, para abrirem os olhos 

                                                           
105 Assim como a noção de ação, destacada na subseção 7.1, os atos apresentam uma perspectiva práticoteórica 

imbrincada, que não compactua com visões separatistas. “ato/atividade e evento não se confundem de per si com 

a ação física, ainda que a englobem, sendo sempre entendidos como agir humano... ação situada, a que é atribuído 

ativamente um sentido no momento mesmo em que é realizada” (MACEDO, 2014a, p. 44). 
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e perceberem as diferenças entre a execução dos comandos a partir do esquema corporal de 

cada um(a).  

Nesse exemplo, o conteúdo do ato é o esquema corporal aliado à sensibilização específica 

das partes do pé. Assim, no momento em que o(a) aluno(a) traduz em movimento o solicitado 

pelo(a) professor(a), há uma análise, ou uma valoração/avaliação, parafraseando Macedo, sobre 

o modo como essa ação deve ser realizada, a qual requere a participação do(a) estudante na 

articulação dos conhecimentos propostos na atividade, estimulando-o a criar seu próprio 

processo de ação. 

Jogo 24, fase 1: Cada aluno(a) desenha no chão uma circunferência do tamanho que sua 

cinesfera alcança com os pés, em uma imagem semelhante a esta: 

                                                

Com cada aluno(a) em seu círculo, o(a) professor(a) fornece três modos diferentes de 

execução de paddles (heel tap/spank ou brush back/step/heel) para ocupar tal cinesfera. Os(as) 

alunos(as) propõem individualmente mais dois modos de execução do movimento, sempre 

pensando em maneiras distintas de ocupação do espaço delimitado.  

Já nesse jogo o conteúdo do ato é a espacialidade do sujeito a partir de sua cinesfera e a 

investigação do(a) estudante gira em torno da pesquisa por modos de execução dos movimentos 

que, de acordo com os exemplos dados pelo(a) professor(a), podem estabelecer relações 

distintas com o componente Espaço. Desse modo, o ato é a escolha pela maneira de execução 

do movimento, a qual, assim como no exemplo anterior, requer uma postura ativa do sujeito. 

Com base nesses dois exemplos, percebemos uma aproximação entre a experiência, que 

inclui a produção de sentidos e significados, e o ato, visto que esse é “[...] a junção necessária 

de processo e conteúdo ou sentido” (MACEDO, 2014a, p. 47). Uma junção carregada de 

subjetividade – já que depende das escolhas e disponibilidade do sujeito em formação – e de 

inventividade – já que aquele(a) que se forma é solicitado(a) a criar seus próprios modos de 

produção de conhecimento.  
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Aprofundando a ideia de ato, Macedo nos propõe a noção de atos de currículo, como  

[...] todas as atividades que se organizam e se envolvem visando uma 

determinada formação, operacionalizadas via seleção, organização, 

formulação, implementação, institucionalização e avaliação de saberes, 

atividades, valores, competências, mediados pelo processo ensinar/aprender 

ou sua projeção (2017, p. 38). 

A concepção curricular articulada ao ato visa analisar as características desse em um 

contexto com intencionalidade específica, que é o âmbito formativo. Desse modo, 

compreendemos os exemplos destacados e as outras atividades presentes nos jogos como atos 

de currículo, dado que estão inseridos em um processo formativo e abrangem uma 

caracterização curricular, já que selecionam saberes e propõem atividades em um processo de 

ensino e aprendizagem. 

Vale ressaltar que as ações que envolvem a tradução do currículo ao real nem sempre são 

explícitas, podendo ser articuladas ao currículo oculto106. A noção de atos de currículo vai ao 

encontro das necessidades de um currículo contemporâneo e provocador de experiências 

formativas, como a não exterodeterminação; a rejeição a padrões pedagógicos; a valorização 

da subjetividade do(a) estudante e do caráter relacional da formação. Além disso, esses atos 

envolvem todos os sujeitos implicados na experiência, isto é, professores(as), estudantes, 

coordenadores(as), gestores(as), funcionários(as), familiares (MACEDO, 2014a, 2017). 

Tratamos anteriormente da provocação curricular causada pela formação, contudo, 

destaco o modo como o elo entre essas duas instâncias articuladas se torna real. Os atos de 

currículo são esse elo. É essa, inclusive, a principal contribuição desta noção à nossa 

experiência formativa. É através dos atos de currículo que o currículo é incitado ao movimento, 

à dinamicidade, na experiência formativa. Se a formação é ação, é experiência, ela ocorre 

através de um ato curricular inserido em um determinado contexto e mediado pela ação do(a) 

professor(a).  

Sobre isso, Macedo (2017) nos aponta que o entretecimento entre currículo e formação é 

do âmbito da intimidade e da negociação. Ainda que muitas vezes esses dois campos sejam 

separados para fins didáticos de estudo, há um jogo incessante e interdependente entre essas 

duas instâncias que se influenciam mutuamente. 

                                                           
106 “O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do 

currículo oficial, explícito, contribuem de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes” (SILVA, T., 

2010, p. 78). Nesse contexto, compreende-se que a lógica do currículo oculto também toca outras instâncias 

curriculares para além do ambiente escolar, como o currículo dos cursos de graduação no Ensino Superior. 
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 É como se currículo e formação estivessem o tempo todo em uma gangorra de negociação 

de sentidos. Nessa gangorra, não há a necessidade de um estar abaixo para o outro estar acima. 

O que se enfatiza são os acordos, os ajustes, o diálogo necessário para que o equilíbrio da 

gangorra se mantenha. 

Na verdade, o ponto de equilíbrio dessa gangorra é o(a) próprio(a) estudante, o sujeito em 

formação, através de seu direito de perspectivar o currículo (MACEDO, 2013) e o seu processo 

formativo. Nesse caso, os atos de currículo abrem espaço para a democratização do currículo, 

para o empoderamento do(a) estudante sobre sua formação enquanto experiência singularizada 

(MACEDO, 2017). 

Na nossa proposta metodológica, esse empoderamento ocorre quando o sujeito consegue 

articular ao currículo suas práticas artísticas e seus interesses temáticos, analisando-os como 

pertencentes ao processo formativo. No jogo dos caminhos, por exemplo, há uma atuação 

importante dessas especificidades dos(as) estudantes inclusive para a continuidade do jogo, 

quando da necessidade de proposição de movimentos relacionados a danças, músicas, imagens 

e preferências pelos(as) alunos(as).  

Nesse mesmo jogo, há a possibilidade de analisarmos pontos de vista diferentes sobre a 

mesma questão abordada quando dois grupos caem na mesma casa de interseção, fato que 

exemplifica de outro modo, mas no mesmo jogo, a importância e necessidade do sujeito ser 

compreendido como ator(atriz)/autor(a) empoderado(a) de sua formação. Essa presença das 

perspectivas e escolhas dos(as) estudantes também é necessária à experimentação dos jogos 

faseados, haja vista que a todo momento os(as) alunos(as) precisam analisar, criar, propor e 

experimentar ações de movimento. 

Se os atos de currículo são o elo da gangorra entre currículo e formação, eles revelam as 

escolhas resultantes dessa relação, de modo que não se pode compreender o currículo nem a 

formação sem analisar seus atos, as ações que materializam tal relação.  

Trata-se de um conceito eminentemente processualista no campo do currículo. 

Sua potência política vincula-se à necessidade de que os cenários curriculares 

possam funcionar como agoras curriculantes (MACEDO, 2013, p. 429). 

Esse “agora curricular” é a própria ação, o próprio ato, que não modifica 

documentalmente o currículo, mas o altera porque altera o seu fazer. Assim, esse é um dos 

argumentos que justificam o fato de essa pesquisa não propor uma alteração formal ao PPC da 

Licenciatura em Dança da UFPA, mas sim ao modo de experienciá-lo, posto que essa alteração 

já está imbricada na vivência de tal experiência formativa.  
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Os jogos transgridem a concepção documentária do currículo de outra forma, propondo 

outros significados curriculares que rompem com o tradicionalismo e articulam os atos dos 

diferentes atores(atrizes)/autores(as) em formação. A experiência formativa visa dar sentido ao 

conhecimento, ou melhor, incitar sua elaboração, uma vez que para ser conhecimento é preciso 

haver criação de sentido.  

Nessa discussão de currículo que propõe o empoderamento dos(as) atores(atrizes) 

curriculares sobre seu próprio processo formativo através dos atos de currículo, podemos 

analisar também o conceito de currículo encarnado defendido por Molina (2015). Cientes de 

que seu trabalho oferece, diferentemente do foco desta pesquisa, uma proposta de reestruturação 

curricular, vale analisarmos alguns aspectos de sua investigação que corroboram o estudo 

suscitado por nossa experiência formativa.  

Embora os jogos não tenham sido elaborados com base na perspectiva de currículo 

desenvolvida por Molina, podemos analisar como as elaborações de nossa experiência 

formativa e do currículo encarnado dialogam, vislumbrando possíveis cruzamentos que possam 

fundamentar as reflexões curriculares dos(as) estudantes que possivelmente vivenciem as 

atividades. 

Esses cruzamentos também são interessantes balizadores de concepções curriculares que 

compartilham de alguns princípios e rejeitam um entendimento exterodeterminado de currículo, 

em um movimento de traçar conexões de pensamento que possam abrir caminhos para outras 

possíveis elaborações que ultrapassam o foco desta pesquisa, dentre elas, reestruturações 

curriculares. 

Isto posto, a noção de currículo encarnado é elaborada em referência ao sujeito encarnado 

de Denise Najmanovich, a qual propõe uma ideia de corporeidade107 que exige uma mudança 

radical na paisagem cognitiva – e corrobora nossa compreensão de cognição, destacada na seção 

três – rompendo com pressupostos modernos de visão de mundo (MOLINA, 2015). 

Nesse sentido, o currículo encarnado 

[...] para um curso de graduação em dança parte da relação entre os agentes 

envolvidos nessa formação – estudantes, professores, e técnicos -, que irão 

                                                           
107 Embora se utilize a expressão corporalidade ao longo da dissertação, destacamos também a adoção da ideia de 

corporeidade por Denise Najmanovich, citada por Molina (2015). Sobre essa aparente contradição entre os termos, 

concordo com o pensamento de Soares, Kaneko e Gleyse (2015, p. 74): “É um paradoxo o uso terminológico 

corporeidade ou corporalidade para tratar as questões do corpo, porque para compreender e explicar o fenômeno 

social total denominado corpo, há que se considerar sua totalidade dimensional e as implicações da prática 

vivencial. Nessa lógica as terminologias corporeidade e corporalidade não se constituem obstáculo epistêmico para 

falar do corposujeito. O que caracteriza o corpo é o objetivo da prática social”.  
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estabelecer conjuntamente os caminhos a serem trilhados em seu percurso 

formativo, a partir do contexto onde se pretende a formação. Tal percurso se 

dará, portanto, de modo singular e estruturado a cada novo ciclo formativo 

(turmas ou semestres), tendo suas regras pactuadas entre os agentes de modo 

contínuo e dialógico, considerando um conjunto de elementos que funcionam 

como diretrizes gerais, sem jamais se impor como algo fixo e universal 

(MOLINA, 2015, p. 131-132). 

Assim, podemos perceber alguns atravessamentos entre o currículo encarnado e os atos 

de currículo localizados na experiência formativa. Ambas noções tratam sobre a importância 

da atuação dos(as) atores(atrizes) ou agentes curriculares na formação. Além disso, é comum 

aos dois caminhos de pensamento a compreensão sobre a singularidade e subjetividade do 

currículo de acordo com cada turma e contexto de estudantes, rejeitando uma concepção 

cristalizada de modelo curricular. 

Todavia, Molina avança nessa desconstrução do currículo ao analisar de forma mais 

específica o contexto das Licenciaturas em Dança, diferentemente de Macedo que possui uma 

perspectiva mais ampla de formação. Desse modo, Molina propõe a adoção de quatro conjuntos 

de conteúdos e temas articulados de forma assimétrica108 que podem auxiliar na escolha dos 

percursos curriculares, sem, todavia, se imporem como regra fixa. 

É interessante analisar como a perspectiva transversal dos elementos da Dança e da 

Música às práticas das disciplinas pode dialogar com essa proposição. Esses elementos, 

compreendidos como um grupo de conhecimentos, poderiam estar contidos como eixos, por 

exemplo, nos conjuntos de conteúdos e temas destacados pelo autor, caso o objetivo fosse 

adentrar de forma mais específica em uma proposição de reformulação curricular.  

Já os temas e assuntos normalmente abordados nas disciplinas da Licenciatura em Dança 

e destacados nos jogos também poderiam estar contidos nesses conjuntos de forma não-

separatista, não-disciplinar, tal como uma coleção de temas que podem ser costurados no 

currículo do curso de acordo com a abordagem que possuem sobre os elementos da Dança.  

Esses dois exemplos são uma outra forma, a partir da compreensão de currículo 

encarnado, de organizar a relação já existente na experiência formativa entre os elementos da 

                                                           
108 “Esses conjuntos de conteúdos e temas criam uma sinergia entre si e são reinventados ao longo de todo o curso 

sem precisar, contudo, que sejam cursados da mesma forma e ao mesmo tempo por todos os estudantes. O que 

importa é que cada estudante reúna até o final do curso um complexo de experiências formativas [...] perfazendo 

seu trajeto formativo de maneira singular” (MOLINA, 2015, p. 133). Os quatro conjuntos são estruturados da 

seguinte forma: Plataforma de Experiências Artísticas; Laboratórios Permanentes de Investigação; Abordagens do 

Corpo e da Dança na Educação; Referenciais Praticoteóricos de Movimento (MOLINA, 2015).  
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Dança e da Música e as temáticas e abordagens das disciplinas, mas radicalizando um pouco 

mais o formato curricular.  

Molina (2015) enfatiza uma “natureza não-linear e não-sequencial do currículo, 

constituído de focos que se interseccionam” (p. 126), concepção essa que dialoga 

significativamente com a proposição dos jogos. Em nossa experiência formativa, não há a 

sugestão de linearidade e sequencialidade para a vivência nem dentro de uma mesma disciplina. 

A numeração dos jogos é feita para fins estritamente didáticos, podendo esses serem invertidos, 

divididos, intercalados e esquematizados da forma como for mais coerente aos sujeitos em 

experimentação. 

Esse cruzamento de assuntos, destacado por Molina como interseção de focos, é um 

aspecto muito caro aos jogos, haja vista que as atividades buscam realizar essa articulação, essa 

interseção entre as disciplinas através dos elementos da Dança e da Música transversais aos 

jogos e aos componentes do curso. Há, então, um encontro não só entre as disciplinas da 

Licenciatura em Dança como entre os próprios jogos. Ademais, através do jogo dos caminhos 

existe uma possibilidade ainda maior de experienciar distintos modos de interseção, não só na 

casa que leva esse nome como também por meio da percepção do modo como colegas diferentes 

lidam como mesmo tipo de problema de conhecimento presente em outra determinada casa do 

tabuleiro. 

Assim, compreendemos as estratégias dos jogos como uma possível abordagem a ser 

adotada em um contexto formativo onde a concepção de currículo seja a encarnada. Os jogos 

não são um retrato ou recorte que exemplifica o currículo encarnado, até porque ele não possui 

um modelo fixo. Nossa proposta é, na verdade, um exemplo de ação formativa que pode ser 

vivenciada nesse contexto curricular, incitando potentes reflexões sobre autonomia, 

dialogicidade, interdisciplinaridade, subjetividade e inventividade. 

Outra questão que aproxima nossa proposta e a concepção de currículo encarnado é que, 

em ambos casos há uma tentativa de conectar a formação dos(as) licenciandos(as) e os seus 

respectivos fazeres artísticos em Dança, rejeitando uma separação entre Arte e Educação que 

por vezes é presente nos currículos de Dança. Nesse sentido, ressalto nossa adoção do sapateado 

americano como uma técnica – uma prática artística - integrada ao seio da produção de 

conhecimento na licenciatura. 

Tal como a ideia de Molina, nossa experiência formativa busca romper com a bolha do 

isolamento das técnicas de Dança, articulando aspectos – os elementos – que perpassam todos 
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os modos de produção de conhecimento da área - inclusive aqueles presentes no 

desenvolvimento de técnicas - valorizando a relação entre Dança, Educação e formação. Nessa 

perspectiva, é possível não só aproximar o fazer artístico pessoal do(a) estudante de sua própria 

formação, como também analisá-lo a partir de uma rede de conexões entre práticas de Dança, 

verificando possíveis aproximações e distanciamentos entre pontos de vista diferentes. 

Destaco, ainda, como último exemplo de diálogo entre as propostas, o perfil docente e a 

indeterminação no planejamento. Nos dois cenários o(a) professor(a)-mediador(a) precisa estar 

disponível ao diálogo e à crítica, já que tanto o caminho do currículo encarnado como o da 

experiência formativa se constroem no contato com o(a) outro(a), com o sujeito em formação. 

É esse contato também que solicita uma certa abertura – nas duas perspectivas – para a 

indeterminação, dado que existem decisões e acordos que só podem ser efetivados 

coletivamente, no instante das ações formativas. 

No sentido de avaliar as influências da experiência formativa para o contexto curricular 

e vice-versa, é importante considerar a temporalidade da formação nos cursos de Licenciatura 

em Dança que geralmente é de quatro anos, sendo fundamental entendermos a complexidade 

desse tempo articulada à complexidade da produção de conhecimento. Embora exista uma 

trajetória cronológica a ser seguida pelo(a) estudante na graduação, esse percurso também é 

composto de outras temporalidades não-lineares. A temporalidade das relações, das 

aprendizagens, dos processos pessoais.  

Macedo (2017), inclusive, fala sobre uma “politemporalidade onde se vinculam repetição, 

progresso e degradação” (p. 120), enfatizando uma compreensão mais flexível, sinuosa e 

imprevisível do que possa vir a ser a temporalidade complexa de cada sujeito no seu processo 

formativo. A reflexão sobre temporalidade, de acordo com cada contexto de formação, 

impulsiona-nos a repensar noções como automatismo, linearização e rigidez (MACEDO, 2017) 

em vistas a um tempo complexo que abre espaço para as errâncias, as ressignificações e 

reiterações em um movimento de respeito aos diferentes tempos. 

É preciso destacar que a construção dessa temporalidade está relacionada com a finitude 

do sujeito frente às infinitas possibilidades de produção de conhecimento que podem acontecer 

no processo formativo. No sentido de fortalecer a relação tempo e aprendizagem, Molina 

(2015), inclusive, nos atenta para a contribuição de metodologias que reconheçam a importância 

da conexão entre diferentes componentes curriculares, tal como nossa experiência formativa.   
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Se a formação é, em si, um recorte temporal, um período nutrido por escolhas formativas 

de diferentes agentes que esboçam como a temporalidade será vivenciada, a adoção de 

estratégias metodológicas que tendem a articular saberes ajuda a desmanchar a lógica linear de 

produção de conhecimento, já que estimula conexões simultâneas e interdependentes, 

contribuindo para a dinamização da temporalidade formativa.  

Além disso, essas estratégias que sugerem caminhos compreendidos como mais coerentes 

para a formação, tais como os jogos de nossa proposta metodológica, também estão em 

articulação íntima com as necessidades e obrigações destacadas pelos principais documentos 

de oficialização da Educação no Brasil. Isto é, dada a importância desses documentos aos 

âmbitos de formação, eles fatalmente se relacionam com as ações, proposições e os aspectos 

currículo-formativos destacados nesta seção, inclusive com nossa experiência formativa. 

 

 

7.3 DIÁLOGOS ENTRE A EXPERIÊNCIA FORMATIVA E DOCUMENTOS 

            QUE ORIENTAM A FORMAÇÃO EM DANÇA 

 

Em continuação à reflexão sobre nossa experiência formativa que iniciou com a análise 

da nomenclatura da proposta e adentrou o espaço curricular, destaco alguns documentos 

importantes que a influenciam. Muitos são os marcos legais que tocam, de alguma forma, a 

formação de Licenciados(as) em Dança, principalmente em virtude de esse ser um curso que 

prepara o(a) docente para a atuação na Educação Básica. 

Desse modo, há uma diversidade de documentos pensados para o contexto da Educação 

Básica que transversalizam a graduação em Dança. Alguns deles, inclusive, já citados neste 

trabalho, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte (PCN Arte) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCN).  

Contudo, opto por, nesse momento, concentrar a reflexão nos documentos que mais se 

articulam de maneira específica à formação de professores(as) de Dança, dado que estamos 

refletindo sobre uma proposição metodológica voltada a esse contexto, ainda que cientes de 

suas reverberações em outros âmbitos educacionais.  

Nesse sentido, analisaremos a relação da experiência formativa com: a Resolução nº 2 de 

20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
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Inicial de Professores para a Educação Básica e Institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação) (BRASIL, 2019); a 

Resolução nº 2 de 8 de março de 2004, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Dança e dá outras providências (DCN Dança)  (BRASIL, 2004); e o 

Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Dança da UFPA (PPC UFPA) (UFPA, 2011). 

Assim, os documentos escolhidos, a partir de seus artigos, incisos, considerações, 

competências e habilidades são voltados para estimular os conhecimentos, atitudes, valores e 

capacidades que os(as) licenciandos(as) em Dança devem desenvolver, seja a partir do viés do 

magistério, como ressalta a BNC-Formação; ou a partir do viés dos conhecimentos específicos 

da Dança, como ressaltam as DCN do Curso de Dança; ou ainda a partir das características 

específicas almejadas para o egresso(a) formado pela UFPA, como ressalta o PPC da 

Licenciatura em Dança da UFPA.  

Em todos os documentos destacados há a utilização dos termos competência(s) e 

habilidade(s), muito presentes na Educação Básica, em virtude da existência da BNCC, e no 

Ensino Superior, graças à abordagem dessa concepção nos currículos e PPCs das licenciaturas. 

Então, refletiremos sobre a compreensão e aplicação desses dois termos nos documentos em 

virtude de sua influência em toda estrutura curricular e formativa, fato que, consequentemente, 

intervém na elaboração de nossa proposta metodológica. 

Sobre a relação entre competência e habilidade, a noção de competência corresponde a 

um universo maior onde se inscrevem as habilidades. Competência é um feixe ou articulação 

coerente de habilidades, as quais podem ser compreendidas como competências específicas, 

menos abrangentes (BRASIL, 2000). Ademais,  

na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e 

socioemocionais), atitudes, e valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho 

(BRASIL, 2017, p. 8). 

A noção de competência surge como solução para alguns problemas formativos no 

contexto da qualificação109 dos(as) trabalhadores(as), tais como a fragmentação disciplinar dos 

                                                           
109 “O binômio taylorismo/fordismo exigia um trabalhador parcelar, fragmentado, que detinha conhecimento 

somente na sua área de atuação. Como desempenhava apenas uma função específica dentro do processo de 

produção, esse trabalhador não necessitava, por isso, de conhecimentos específicos de todo o processo, bastando, 

apenas, ser treinado para aquela determinada função e, assim, sendo facilmente substituído. Por esse motivo, o 

termo qualificação era adequado ao perfil do trabalhador exigido por esse modelo, pois esse conceito de 

qualificação tinha como base a construção de conhecimentos profissionais e era definida pelo saber e pelo saber-

fazer adquiridos no trabalho” (HOLANDA, FRERES, GONÇALVES, 2009, p. 125). 
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currículos e a separação entre formação e trabalho, formação e sociedade, buscando uma 

capacitação que aproxima a formação de uma atuação cidadã. 

Nesse sentido, é inegável a contribuição desse pensamento para os estudos sobre 

formação, propondo uma abordagem mais globalizada, menos focada em uma determinada 

especialidade do conhecimento. Além disso, essa ideia também destaca alguns aspectos – como 

os socioemocionais – antes pouco evidenciados no âmbito da formação do sujeito, buscando 

prepará-lo para as incertezas do mundo contemporâneo. Todavia,  

[...]algumas apreensões do conceito de competência vão cair numa 

perspectiva tecnicista de formação orientada tão somente por objetivos 

instrucionais, [...], desconecta conhecimentos, habilidades e valores, 

perdendo, por consequência, a possibilidade relacional do conceito e suas 

mediações pedagógicas. Para não falar da recaída neotecnicista de algumas 

normas de certificação, quando transformam as competências ali listadas num 

conjunto de prescrições sem qualquer compromisso com os contextos de 

formação, suas singularidades e dinâmicas sociopolíticas (MACEDO, 2017, 

p. 97). 

Dadas as reflexões feitas anteriormente sobre a importância do contexto e da autonomia 

do sujeito na formação, além da relevância da perspectiva dialógica e relacional nesse âmbito, 

seria incoerente de minha parte acatar uma compreensão de competência que se aproxima do 

caminho apontado por Macedo. Nesse sentido, acredito que a presença de competências e 

habilidades no seio das discussões educacionais e formativas não regride para o cenário 

tradicionalista e determinista marcadamente modernos, mas não avança para as conquistas que 

se pretende. 

A ideia de articulação com o mundo do trabalho e a perspectiva social, presente na noção 

de competência, é fundamental e corrobora a perspectiva relacional e dialógica ressaltada nesta 

pesquisa em situações anteriores. No entanto, no momento de engendramento desse 

pensamento no contexto educacional brasileiro ele ganha uma roupagem que o desvia da 

perspectiva emancipatória e o alinha às necessidades do mercado, do capital. 

Um exemplo desse alinhamento é o fato de essa noção de competência respaldar a 

solicitação ao(à) trabalhador(a) de uma formação polivalente, multiqualificada e multifuncional 

(HOLANDA, FRERES, GONÇALVES, 2009), que amplia o universo de saberes incluídos na 

especialidade do(a) trabalhador(a) em nome da conquista da globalidade do conhecimento, 

obrigando-o(a) a dar conta de uma demanda imensa de informações, aprendizagens e processos 

que pouco contribuem para com sua formação e atuação social e profissional. 
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A polivalência do(a) professor(a) de Artes no contexto da Educação Básica, advinda com 

a publicação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5.692 de 1971110, que compreendia a Arte 

enquanto Educação artística, é um documento que dialoga com a inserção da noção de 

competência na Educação, graças à sua ideia de multifuncionalidade na formação docente. É 

certo que hoje em dia compreendemos e criticamos avidamente essa junção desregrada das 

linguagens da Arte que responsabiliza o(a) professor(a) por uma formação em quatro áreas de 

conhecimento distintas – Dança, Música, Teatro e Artes Visuais.  

Contudo, embora já tenhamos cursos específicos para cada linguagem no Ensino 

Superior, os quais demarcam a importância e contribuição dessas áreas de maneira particular, 

ainda colhemos os frutos da concepção polivalente, visto que a própria organização da BNCC, 

finalizada recentemente, em 2017, propõe uma conjugação das linguagens no mesmo 

componente Arte através de unidades temáticas, as quais, sabemos, não dão conta do 

aprofundamento necessário a tais práticas. 

Essa divisão em unidades temáticas, como consequência da polivalência fomentada pela 

concepção de competência, não reconhece as linguagens artísticas como áreas de conhecimento 

específicas. Sobre a estruturação dos objetos de conhecimento nas unidades, não são 

apresentados argumentos que justifiquem a articulação de um objeto com umas em detrimento 

de outras unidades, gerando uma infundada incompletude no documento. Ademais, não fica 

claro no texto da BNCC como cada linguagem está inserida na unidade Artes Integradas, que 

reúne as quatro Artes, nem tampouco como a divisão de carga horária deve ser feita entre as 

unidades.  

O agrupamento da Arte dentro da área de Linguagens acaba por desprezar a produção do 

conhecimento artístico na Educação Básica, compreendendo-a como uma espécie de 

subcomponente que se torna desvalorizado se comparado com o Português, também agrupado 

em Linguagens, mas bem mais evidenciado. Esses são alguns reflexos de como um turvo 

entendimento de competência pode refletir desfavoravelmente na concepção curricular e 

formativa. 

Se essa compreensão de competência é alinhada às demandas do capital, a experiência 

acaba por ser reduzida a uma mercadoria, fato que dificulta seu surgimento, já que o excesso 

de trabalho111 também é um dos fatores que distancia o sujeito da experienciação. Nesse 

                                                           
110 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm>. Acesso em 28 de janeiro de 2021. 
111 Assim como o excesso de informação, de opinião, e a falta de tempo, discutidos anteriormente, o excesso de 

trabalho também é, segundo Larrosa (2020), um dos aspectos que dificulta a emersão da experiência no sujeito, já 
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contexto de generalização das competências como essenciais - senão para grandes públicos em 

formação, para a maior parte deles - a experiência parece ser colocada no lugar de um 

preocupante dogmatismo já alertado por Larrosa (2020). Sendo a competência, então, 

generalizadora, pressupõe-se uma experiência com o conhecimento passível de ser amplamente 

premeditada e imposta de forma autoritária, fato que vai de encontro às concepções formativas 

desta pesquisa. 

Macedo (2014a), inclusive, propõe a expressão “desjogar o jogo do outro”, como uma 

condição sempre presente no trabalho com o acontecimento, com a diferença, com a 

experiência. Desjogar esse jogo significa romper com os padrões de modelização curricular, de 

submissão ao capital, quer dizer transgredir esse modelo de competência, como uma espécie de 

traição epistemológica, em um processo de autonomização dos sujeitos sobre seus próprios 

processos formativos. 

Desse modo, dado o caminho em que a noção de competência é utilizada, optamos por 

não a adotar como fundamento da experiência formativa, haja vista que os preceitos da 

experiência e dos atos de currículo são mais coerentes com nossa compreensão de Educação e 

formação, além de mais potentes para tal desenvolvimento. Entretanto, reconhecemos os pontos 

de encontro entre a perspectiva de nossa proposta e o conceito de competência. Temos críticas 

em comum, problemas em comum, mas soluções distintas. 

De acordo com nossa proposta, o que deve guiar o processo formativo é a experiência 

com o conhecimento, e não a demanda do processo produtivo. A noção de competência que nos 

satisfaz, então, compreende-a como uma consequência da experiência, isto é, um resultado da 

transformação que ocorre no sujeito a partir dos diferentes processos de aprendizagem presentes 

na formação.  

De fato, ao formar-se o sujeito sente-se desfrutante de algo novo, de um outro modo de 

pensamento, de produção de conhecimento, de entendimento de mundo. Mas esse gozo nada 

tem a ver com a ideia de posse de uma qualificação tecnicista travestida com nova roupagem. 

A competência que nos interessa não busca reduzir as ações do processo formativo às poucas 

linhas que em geral a definem como habilidades diretas e quase nada conectadas ao universo 

dos(as) estudantes. 

                                                           
que faz com que este creia que sempre pode fazer tudo o que se propõe, em um movimento de sempre estar 

desejando fazer ou produzir ou regular algo e, então, ao estar sempre em atividade, sempre mobilizado, nunca 

pode parar. Se não pode parar, nada o toca, nada o acontece.  
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É preciso reconstruir o significado da competência, compreendê-la para além de critérios 

alicerçantes de diplomas educacionais, valorizando a potencialidade humana. Assim, essa 

perspectiva de competência 

[...] deveria cultivar e expressar um rigoroso e criativo processo de 

historicização, contextualização e intercriticização, sem cultuar os padrões e 

modelos impostos por normas de certificação restritivas e abstratas ou 

parâmetros que venham a desautorizar o exercício responsável da 

possibilidade de ser autor de si mesmo de forma relacional, ou seja, enquanto 

também competência coletiva (MACEDO, 2014a, p. 153). 

 Essa compreensão crítica de Macedo sobre a noção de competência me lembra mais uma 

vez a emancipação de Rancière (2002), citada em momento anterior. Se emancipar é forçar o 

outro a usar sua própria inteligência, fica nítido o encontro entre a perspectiva de Macedo e a 

potência da emancipação, dado que o autor destaca a atuação autônoma do sujeito como uma 

das características da competência.  

A aproximação de Rancière nesse sentido também evidencia o papel fundamental do(a) 

professor(a) na adoção de um comportamento emancipatório ou embrutecedor, lembrando que 

“instruir pode [...] confirmar uma incapacidade pelo próprio ato que pretende reduzi-la ou, 

inversamente, forçar uma capacidade que se ignora ou se denega a se reconhecer e a 

desenvolver todas as consequências desse reconhecimento” (RANCIÈRE, 2002, p. 11).  

Então, defendemos que o(a) professor(a), no contexto da emergência das competências, 

deve atuar como um(a) facilitador(a), um(a) mediador(a) de aprendizagens que 

consequentemente ofertam novas capacidades aos(às) estudantes, fato que nada tem a ver com 

uma tentativa falida de forçá-los(as) a uma adaptação a determinado modelo predado, 

vislumbrado como ideal. 

 Sobre essa relação entre emancipação e embrutecimento, Tonet (2003 apud HOLANDA, 

FRERES, GONGALVES, 2009) considera uma utopia a busca por uma educação 

emancipadora dentro de uma sociedade pautada na lógica do capital. Então, sugere-nos pensar 

a partir de atividades emancipadoras, isto é, através de ações determinadas, que tenham a 

emancipação como objetivo. Pensar nessas pequenas etapas de atividades parece um lugar 

conquistável que, inserido em um processo formativo, contínuo, possa alcançar a emancipação.  

Cabe-nos investigar, então, as potências emancipatórias de cada jogo frente a cada 

contexto formativo, compreendendo que, embora essa proposta metodológica esteja inserida 

em um contexto banhado pela concepção tecnicista de competências e habilidades, é possível 
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encontrarmos brechas nesse sistema, tal como dito em momentos anteriores, para implantar 

pequenas ações emancipadoras. 

 Pequenas, porque podem futuramente se tornar grandes e romper com essa lógica 

educacional instaurada. Encontrar brechas nos documentos educacionais e trabalhar pela 

potência nos permite perceber que nossa proposição, ainda que contrária a esse modelo, possui 

espaço nesse lugar e pode promover pequenas desestruturações que encaminhem a formação 

para uma perspectiva crítica. 

No intuito de evidenciar esses espaços analisaremos o primeiro dos três documentos 

citados: a BNC-Formação (BRASIL, 2019), elaborada em substituição à Resolução nº 2 de 1 

de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em 

Nível Superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 

de segunda licenciatura) e para a Formação Continuada (DCN Formação de Professor) 

(BRASIL, 2015). 

 Como o próprio título dos documentos sugere, ambos se detêm na formação do sujeito 

para atuação na Educação Básica envolvendo, dentro outros contextos, as licenciaturas, o que 

inclui os cursos de Licenciatura em Dança. A diferença é que o novo marco legal, surgido após 

a publicação da BNCC, também visa estruturar um rol de competências e habilidades 

articuladas a ela, dado que o(a) licenciado(a) atuará na Educação Básica, ambiente de aplicação 

da BNCC.  

Então, embora os dois documentos tratem da formação para o magistério, a BNC-

Formação possui uma estrutura bem mais dura, diferente da flexibilidade das DCN de 2015, já 

que visa enquadrar a formação docente em uma estrutura pré-dada para a Educação Básica. Nas 

DCN de Formação de Professor(a) havia uma abertura mais perceptível no texto para a 

compreensão da articulação entre teoria e prática e para a vivência de uma formação mais 

integrada, além da possibilidade de experimentação de ações interdisciplinares, tal como a 

nossa experiência formativa.  

O documento trata da interdisciplinaridade em várias de suas seções: nas considerações 

iniciais; nos princípios da formação profissional; no perfil do(a) egresso(a) e nos currículos dos 

cursos (BRASIL, 2015). Já na BNC-Formação, a correspondência entre a licenciatura e a 

Educação Básica fica bastante nítida ao longo de todo o documento, tal como no artigo 2º: 

A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das 

competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica, bem como das 

aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos 
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aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, tendo 

como perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação 

Integral (BRASIL, 2019, p. 2). 

Ademais, a BNC-Formação atrela a formação do(a) professor(a) a um conjunto direto e 

determinado de competências gerais e específicas que vai além da obrigatoriedade de abraçar 

as competências da BNCC, reconhecendo esse conjunto de demandas como um de seus 

princípios norteadores envoltos inclusive nos processos avaliativos dos cursos. 

Há também uma amarração da BNCC na formação docente no que tange à divisão da 

carga horária das licenciaturas, sendo mil e seiscentas horas para a aprendizagem de seus 

conteúdos, componentes, unidades temáticas, objetos de conhecimento e correspondentes 

competências e habilidades, em contrapartida de oitocentas horas para conhecimentos 

científicos, educacionais e pedagógicos, e outras oitocentas horas para a prática pedagógica 

(BRASIL, 2019). Desse modo, é fato que 

 sob o ponto de vista político, [a base comum nacional] representa um 

instrumento de luta, porquanto se centra na formação do professor que, 

consciente de sua profissão, mobiliza-se para o reconhecimento da categoria 

e exige que o Estado (como maior agência contratante) estabeleça padrões 

adequados de valorização social e econômica da profissão (BRZEZINSKI, 

2004, p. 180 apud FRANGELLA e SÜSSEKIND, 2015, p. 39). 

Contudo, há de se questionar porque a relação entre a Educação Básica e o Ensino 

Superior costuma acontecer somente em um único sentido de influência, isto é, sempre da 

Educação Básica para o Ensino Superior, de forma que as atualizações nas licenciaturas são 

feitas com base no que é instituído na educação escolar, tal como uma relação de causa e efeito 

que nunca inverte essas duas posições. 

Desde 2016, através da lei 13.278112 as quatro linguagens – Dança, Música, Teatro e Artes 

Visuais – tornaram-se integrantes obrigatórios do componente curricular Arte na Educação 

Básica, fato que concorda com a já consolidada separação das linguagens em cursos superiores 

distintos. No entanto, não houve um movimento de readaptação dos documentos orientadores 

da educação escolar no sentido de abranger essa nova demanda legalmente instituída.  

Já no surgimento da BNCC, foram necessários apenas dois anos após a promulgação do 

documento para que novas diretrizes ao Ensino Superior fossem instituídas, as quais, é 

importante ressaltar, caminham em sentido contrário aos avanços conquistados em 2016, 

restringindo a potência das linguagens artísticas na Educação ao formato de unidades temáticas.  

                                                           
112 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm>. Acesso em 28 de 

janeiro de 2021. 
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É nítido que há um interesse político na existência ou ausência de ajustes no Ensino 

Superior frente às demandas da Educação Básica, bem como na escolha do sentido desse ajuste 

que costuma acontecer no Ensino Superior em favorecimento às escolhas curriculares da 

Educação Básica. Assim, apesar de compreender que mesmo nesse cenário desfavorável existe 

a possibilidade de furarmos essa lógica pelas próprias fendas deixadas na BNC-Formação e na 

BNCC, não posso eximir-me de elucidar esses aspectos críticos que marcam o surgimento de 

tais marcos legais no cenário educacional brasileiro.  

É fato que a concepção educacional da BNCC e, consequentemente, da BNC-Formação, 

já que a segunda surge em resposta à elaboração da primeira, é oriunda da mesma perspectiva 

que originou a noção de competência, mas se desvia do seu foco quando é aplicada aos 

contextos formativos. O entendimento de Base acaba por tornar-se um marco regulatório e não 

um princípio articulador de conhecimentos, aliás, a própria ideia de princípio, ressaltada em 

ambos documentos, é pouco empregada, favorecendo a utilização de um conjunto de regras 

resultantes da má estruturação das competências e habilidades. 

Se antes a ideia de base como princípio comum desliza para a defesa de sua 

normatização, aqui se evidencia, num intricado jogo de significação, como o 

democrático se articula com a igualdade e aí a “base”, mais que comum, é 

nacional, numa adjetivação que supervaloriza o comum a todos e aí se 

desdobra em centralização (FRANGELLA e SÜSSEKIND, 2015, p. 44). 

Assim, se a ideia de base comum surge para valorizar as características e princípios 

formativos que se assemelham ao longo do território nacional, ela encontra em sua aplicação 

um distanciamento das lutas sociais em prol da diversidade, concordando com a já criticada 

exterodeterminação da formação. A tentativa de organização é, na verdade, marcada pela busca 

de uma falida uniformidade que pouco valida a diferença, pouco reconhece as especificidades 

e potências singulares de cada cidade, instituição, contexto e estudante.  

Na composição de uma base nacional, é preciso oportunizar um espaço mais efetivo e 

múltiplo ao diálogo, ao conflito, à discussão de ideias, para que se possa pensar em estabelecer 

aspectos generalizadores da formação, sob pena de se cair na armadilha que se pretende evitar. 

A valorização das diferenças, das heterogeneidades, propõe diferentes perspectivas ao 

conhecimento e provoca, através da experiência singular dos sujeitos, a ideia de base comum. 

A relação entre experiência e atos de currículo proposta nesta pesquisa concorda com uma 

visão crítica de BNC-Formação que não reduz a Educação ao ensino; que possibilita ao(à) 

professor(a) preocupar-se com a criação de estratégias de estímulo à vivência de experiências, 

tal como propõe nossa experiência formativa, e não com uma suposta adaptação a modelos.  
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Inclusive, esse é mais um argumento que ampara minha opção por não utilizar as 

competências da BNC-Formação como o sustento de elaboração da proposta metodológica, já 

que a experiência não depende da aplicação das competências para emergir, além de que o 

formato apresentado por essas últimas, embora atravesse a compreensão de formação adotada, 

se parece mais com um conjunto de regras determinadas do que com diretrizes e princípios 

disponíveis ao diálogo.  

Então, é preciso evidenciar, ainda na licenciatura, a liberdade do(a) professor(a) de 

planejar, propor e compartilhar o processo formativo com os(as) estudantes. É em nome dessa 

liberdade que apontaremos, a seguir, alguns pontos específicos da BNC-Formação que abrem 

frestas para que nossa proposição metodológica possa se colocar como estratégia à formação 

de professores(as) de Dança, ainda que nesse cenário engessado de cumprimento a 

competências e habilidades. 

No capítulo III, artigo 7º, inciso III, é destacado como princípio norteador da formação 

de professores(as)  

o respeito pelo direito de aprender dos licenciandos e compromisso com a sua 

aprendizagem como valor em si mesmo e como forma de propiciar 

experiências de aprendizagem exemplares que o professor em formação 

poderá vivenciar com seus próprios estudantes no futuro (BRASIL, 2019, p. 

4). 

A valorização do direito de aprender do(a) aluno(a) é o primeiro aspecto desse trecho que 

nos permite propor outras formas de produção de conhecimento na licenciatura. Se é preciso 

respeitar o direito de aprender, é necessário ressaltar a multiplicidade de modos de 

aprendizagem, já que ninguém aprende de forma igual. Assim, o direito de aprender do(a) 

estudante também passa pelo direito à experimentação de diferentes perspectivas de 

conhecimento, como a interdisciplinaridade, tão enfatizada em nossa experiência formativa. 

A citada importância de o(a) professor(a) em formação vivenciar experiências de 

aprendizagem que possam ser futuramente vividas com seus(suas) alunos(as) é um dos 

argumentos que me fez escolher o jogo enquanto estratégia metodológica. A presença da 

ludicidade e das ações de jogo oferece, além de um criativo processo de aprendizagem, a 

possibilidade de o(a) professor(a) adaptar as estratégias estudadas para a sua atuação docente 

na Educação Básica, utilizando-se de materiais, diretrizes e aspectos lúdicos semelhantes. 

Ainda no capítulo III, artigo 8º, inciso II, destaca-se o  

compromisso com as metodologias inovadoras e com outras dinâmicas 

formativas que propiciem ao professor aprendizagens significativas [...], 
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visando ao desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de 

problemas, dos processos investigativos e criativos, do exercício do trabalho 

coletivo e interdisciplinar [...] (BRASIL, 2019, p. 5). 

Esse artigo concentra algumas das importantes características do jogo ressaltadas em 

momentos anteriores, como a lida com produção e resolução de problemas e o estímulo à 

autonomia, investigação e criação dos(as) estudantes. Aliás, o trabalho coletivo e 

interdisciplinar, a autonomia e criatividade já são mencionados desde as DCN de 2015, mas no 

documento anterior também era apontada a importância de uma visão ampla do processo 

formativo a partir de seus diferentes ritmos, tempos, espaços e dimensões, questão essa não 

mencionada no referido trecho da BNC-Formação. 

 Então, através do inciso destacado o(a) professor(a) pode considerar-se autorizado(a) a 

propor metodologias de trabalho que rompem as barreiras da unificação curricular apontadas 

pela própria BNC-Formação, dado que os processos de investigação e criação marcados pela 

autonomia dos(as) estudantes geralmente acarretam reflexões provocadoras de mudanças, 

inclusive metodológicas.  

A citada busca pela aprendizagem significativa vai ao encontro de nossa compreensão de 

aprendizagem discutida anteriormente, que a coloca em articulação à experiência e aos atos de 

currículo. Por fim, a evidenciação do trabalho coletivo é outro ponto que impulsiona o 

desenvolvimento de nossa experiência formativa na graduação, visto que grande parte das fases 

e diretrizes dos jogos faseados e do jogo dos caminhos dependem de um trabalho relacional, da 

ação junto ao(à) outro(a). 

Já no capítulo IV, parágrafo único do artigo 12º, inciso III, o documento é mais direto ao 

compreender como uma das temáticas importantes à formação docente o estudo de 

metodologias, práticas de ensino, ou didáticas específicas dos conteúdos a 

serem ensinados, devendo ser considerado o desenvolvimento dos estudantes, 

e que possibilitem o domínio pedagógico do conteúdo, bem como a gestão e 

o planejamento do processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2019, p. 6). 

Aqui fica evidente o espaço que outras metodologias não-tradicionais, como os jogos, 

podem ter na licenciatura e, assim como na citação anterior, também é possível identificar esse 

espaço já nas DCN de 2015, que tratam em seu inciso 2º do artigo 2º sobre a importância do 

manejo de conteúdos e metodologias no exercício da docência. 

Nesse trecho da BNC-Formação é possível destacar uma relação entre essas metodologias 

e o conhecimento da Dança enquanto área de conhecimento, já que o domínio pedagógico do 

conteúdo é citado. Nesse caso, há uma relação importante aos jogos, no que tange ao 
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desenvolvimento de sua especificidade metodológica, entre a noção de conteúdo apresentada e 

os elementos da Dança e da Música que podem representá-los, embora haja no excerto uma 

visão materialista do que venha a ser o conteúdo.  

O domínio pedagógico do conteúdo frente à metodologia escolhida também é um aspecto 

significativo presente no trecho, dado que a experiência formativa pode propor reflexões sobre 

como a didática docente é abordada nas atividades e como pode ser utilizada, 

consequentemente, na futura prática profissional dos(as) estudantes. 

Esse inciso se relaciona intimamente com a competência geral docente número 2, 

pertencente aos anexos do documento, que diz: “Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise 

crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar 

práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas” (BRASIL, 2019, p. 13). 

Embora essa competência seja mais direta à capacidade que precisa ser desenvolvida 

durante a formação, ela também acentua a importância do aspecto pedagógico na formação 

docente, isto é, valoriza processos que incitam o desenvolvimento de práticas significativas, 

fato que aproxima nossa proposta metodológica da graduação.  

Ademais, essa competência também se articula ao já citado inciso II do artigo 8º quando 

trata sobre a importância da criatividade aliada à investigação e reflexão no desenvolvimento 

de soluções tecnológicas. A experiência formativa pode ser considerada, então, como uma 

solução tecnológica, já que organiza uma prática pedagógica que conduz a aprendizagens 

significativas.   

Articuladas às competências gerais, existem competências específicas e suas respectivas 

habilidades. A competência específica 1.2 “Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e 

como aprendem”, possui, dentre outras, a habilidade 1.2.6: “Adotar um repertório adequado de 

estratégias de ensino e atividades didáticas orientadas para uma aprendizagem ativa centrada 

no estudante” (BRASIL, 2019, p. 15). 

Essa habilidade sintetiza um dos resultados da proposição de nossa experiência formativa, 

que é a criação de um repertório de estratégias e atividades didáticas, que são os jogos, embora 

tenha um certo receio da imobilidade contida na palavra “repertório”. Assim, os vinte e seis 

jogos faseados e o jogo dos caminhos proporcionam uma catalogação de estratégias que podem 

inspirar os(as) alunos(as) a criarem ou adotarem suas próprias estratégias a partir de diferentes 

pontos de vista.  
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Na competência específica 2.1 “Planejar ações de ensino que resultem em efetivas 

aprendizagens”, temos duas habilidades que merecem atenção. A habilidade 2.1.4  

 Identificar os recursos pedagógicos (material didático, ferramentas e outros 

artefatos para a aula) e sua adequação para o desenvolvimento dos objetivos 

educacionais previstos, de modo que atendam as necessidades, os ritmos de 

aprendizagem e as características identitárias dos estudantes (BRASIL, 2019, 

p. 17). 

E a habilidade 2.1.6 “Propor situações de aprendizagem desafiadoras e coerentes, de 

modo que se crie um ambiente de aprendizagem produtivo e confortável para os estudantes” 

(BRASIL, 2019, p. 17).  

A primeira habilidade trata de um item importante aos jogos, que é a questão da 

materialidade. De acordo com nossa proposta, a investigação de materiais e instrumentos que 

possam auxiliar no processo formativo bem como o estímulo a outros modos de produção de 

conhecimento são atitudes fundamentais, daí a utilização de desenhos no chão, cartas, fichas, 

pinos, dado e tabuleiro ao longo dos jogos da experiência formativa. 

Assim, a valorização da materialidade compactua com tal habilidade, já que o(a) aluno(a) 

que se relaciona com materiais criativos e instigantes no seu processo formativo tende a 

desenvolvê-los com mais facilidade em sua atuação profissional, suscitando experiências aos 

seus(suas) estudantes a partir de objetos inovadores.  

A segunda habilidade descrita parece atuar como uma espécie de complementação do 

inciso II do artigo 8º, quando trata das aprendizagens coerentes em ambiente produtivo, assim 

como aponta uma relação com a competência geral docente número 2, ao destacar o caráter 

desafiador da aprendizagem. Nesse cenário, essa habilidade reafirma a importância de um 

processo formativo - tal como aquele que nossa proposta busca - que desafie o(a) estudante, 

que o(a) coloque em lugar de risco e estimule sua autonomia na produção de conhecimento. 

A importância do caráter otimista e confiante do ambiente de aprendizagem também é 

ressaltado nos jogos tal como nesta habilidade. Para atingirmos a construção de um ambiente 

com essas características é necessário cuidar das relações interpessoais cultivadas durante a 

formação, valorizando o caráter coletivo e dialógico. Um(a) professor(a) que vivencia uma 

experiência formativa que respeita o ambiente de aprendizagem, certamente será mais sensível 

à composição desse espaço para seus(suas) alunos(as).  

Finalizando o destaque dos trechos da BNC-Formação que apresentam maior articulação 

à nossa elaboração, aponto para a habilidade 2.4.1:  
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Desenvolver práticas consistentes inerentes à área do conhecimento, 

adequadas ao contexto dos estudantes, de modo que as experiências de 

aprendizagem sejam ativas, incorporem as inovações atuais e garantam o 

desenvolvimento intencional das competências da BNCC (BRASIL, 2019, p. 

18). 

Situada na competência específica 2.4 “Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos de 

conhecimento, das competências e habilidades”, essa habilidade sintetiza alguns aspectos 

considerados essenciais à composição dos jogos, como a provocação de uma aprendizagem que 

solicite uma postura dinâmica do(a) estudante e a utilização de inovações, como a experiência 

formativa, proporcionando uma metodologia pouco utilizada no Ensino Superior, mas que pode 

contribuir bastante com esse âmbito.  

A atenção ao contexto do(a) estudante também é um ponto compartilhado entre essa 

habilidade e a experiência formativa, sendo evidenciado desde as DCN de 2015, quando em 

suas considerações iniciais atenta para a importância de se avaliar a realidade concreta dos 

sujeitos e instituições que dão vida ao currículo, assim como as características das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos que instituem a vida da/na escola (BRASIL, 2015). Já o 

desenvolvimento das competências da BNCC, citado no trecho, não é o objetivo primeiro de 

nossa proposta, tal como discutido anteriormente, apesar de considerarmos importante a 

transversalização das competências e habilidades ao longo dos jogos.  

No que tange às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Dança 

(DCN Dança) (BRASIL, 2004), a própria BNC-Formação cita a importância de se atender às 

orientações específicas de cada curso, em uma espécie de afunilamento que vai desde a BNC-

Formação, que é o documento mais amplo e abrangente de todas as licenciaturas, passando 

pelas singularidades de cada modalidade formativa através das DCN específicas, até chegar nos 

PPCs dos cursos, como é o caso do PPC da Licenciatura em Dança da UFPA. 

Nesse sentido de afunilamento, analisaremos alguns pontos das referidas DCN de Dança. 

É sabido que esse documento abrange todos os cursos de graduação que envolvem a Dança, ou 

seja, licenciaturas, bacharelados e outros cursos dessa linguagem em modalidade de graduação.  

Diferentemente dos documentos citados anteriormente, como a BNC-Formação e as DCN 

de formação de professor(a), as DCN de Dança são bastante sintéticas. Além disso, no 

desenvolvimento de seus artigos e incisos, o documento aborda bem mais os aspectos 

relacionados ao Bacharelado do que à Licenciatura, não dando conta de tratar das questões 

específicas que envolvem a docência da Dança. 
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No artigo 3º, por exemplo, o documento trata do perfil desejado do formando do curso de 

Dança que deve 

ensejar [...] capacitação 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 cinesiologia, 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 (BRASIL, 2004, p. 2). 

Nesse trecho podemos perceber que não há qualquer citação sobre a perspectiva 

pedagógica que envolve a mediação do ensino por parte do(a) professor(a), considerando os 

aspectos didáticos, metodológicos e curriculares que envolvem a mediação. Inclusive, o artigo 

12, já no fim do documento, lembra-nos que as licenciaturas deverão observar as normas 

específicas desta modalidade, apontando para a necessidade de abraçarmos a BNC-Formação e 

outros documentos formativos como essenciais para esse tipo de graduação. 

De fato, as características apontadas no trecho como importantes ao perfil do(a) 

egresso(a) do curso de Dança, também são essenciais para a Licenciatura. Não há a tentativa de 

apartar os aspectos pedagógicos dos artísticos, mas, nitidamente, a mediação do ensino não é 

abordada em um documento que se coloca como abrangente a todos os tipos de graduação em 

Dança. 

A própria interdisciplinaridade é citada apenas duas vezes: nos elementos estruturais dos 

Projetos Pedagógicos, com a descrição rasa de “formas de realização da interdisciplinaridade”; 

e nas atividades complementares, como uma possível característica dessas (BRASIL, 2004), 

não sendo contemplada, por exemplo, nas competências e habilidades necessárias à formação 

profissional.  

Há, no entanto, no artigo 4º, inciso IV um trecho que nos dá margem para introduzir a 

compreensão formativa de nossa proposta metodológica, já que trata do  

reconhecimento e análise de estruturas metodológicas e domínios didáticos 

relativos ao ensino da Dança, adaptando-as à realidade de cada processo de 

reprodução do conhecimento, manifesto nos movimentos ordenados e 

expressivos (BRASIL, 2004, p. 2). 

De acordo com o excerto, as experiências com metodologias que tratem didaticamente do 

ensino da Dança são significativas, logo, há justificativa para a vivência dos jogos na 

licenciatura, dado que esses propõem uma série de atividades que tocam no âmbito da 

organização da prática docente. Ademais, embora o trecho possua uma perspectiva 
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reprodutivista do conhecimento, há a evidenciação do contexto no qual os processos de ensino 

e aprendizagem se inserem, fato que também compactua com nossa experiência formativa.  

Sobre o Projeto Pedagógico (PPC) do curso de Licenciatura em Dança da UFPA, há a 

abordagem da noção de complexidade adotada nesta pesquisa, como no item 3.1 Fundamentos 

Norteadores, pertencente ao item 3 Diretrizes Curriculares do Curso. Nesse ponto, o documento 

considera o indivíduo como um ser complexo inserido numa realidade pós-moderna 

fundamentada por uma compreensão totalizante do corpo, que repensa os valores tradicionais 

da Dança, propondo-se a quebrar paradigmas mecanicistas em favorecimento a uma concepção 

expressiva, perceptiva e reflexiva (UFPA, 2011). 

Esse trecho vem ao encontro do que nos propomos desenvolver ao longo da pesquisa, isto 

é, evidenciar a potência do pensamento complexo para a formação de professores(as) e propor 

uma estratégia metodológica que dialogue com essa perspectiva. A complexidade de Morin 

(2003, 2011) nos permite romper com a hierarquia entre os conhecimentos da Dança ao propor 

uma compreensão conectada e articulada dos saberes. Assim, a quebra de paradigmas 

deterministas, duros, tradicionais, apresenta-se como um objetivo de nossa proposta e do PPC 

do curso. 

O documento também trata da interdisciplinaridade em alguns excertos, como no fim 

desse mesmo item citado, evidenciando que a proposta curricular do curso “enfatiza o ensino-

pensamento e a necessidade urgente de capacitar professores(as) de dança que possam ampliar 

o conhecimento, o discurso e o diálogo da dança, interdisciplinarmente” (UFPA, 2011, p. 15). 

Além disso, há outros dois trechos significativos sobre a interdisciplinaridade, como o 

terceiro objetivo específico do curso “Promover, sempre que possível, o diálogo entre as 

disciplinas oferecidas ao longo do curso, exercitando, assim, a prática interdisciplinar de 

ensino”; e o primeiro item que trata do perfil do egresso a ser formado “Aplicar os saberes 

adquiridos ao longo do curso, articulando esses conhecimentos com áreas afins” (UFPA, 2011, 

p. 16-17). 

Através desses três excertos, é perceptível a intenção da Licenciatura em Dança da UFPA 

de estabelecer diferentes tipos de relações interdisciplinares, seja entre disciplinas específicas 

ou entre a Dança e outras áreas do conhecimento. Contudo, muitas vezes esse propósito não é 

efetivamente colocado em prática, visto que poucas disciplinas do curso apresentam, em seu 

desenvolvimento, uma abordagem interdisciplinar.  
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[...] apesar do legítimo interesse em propor atitudes que priorizem a conexão 

dos diversos componentes das propostas curriculares [...], no momento de 

implementação de tais atitudes no desenho curricular, a maioria dos cursos 

acaba voltando às estruturas tradicionais tão criticadas em seus próprios 

projetos. Em geral, a organização das propostas curriculares se dá no formato 

de disciplinas que não apresentam em suas ementas, objetivos e na Matriz 

Curricular um espaço que garanta a efetiva conexão de saberes ou a tão 

desejada inter/transdisciplinaridade. (MOLINA, 2008, p. 64) 

Ademais, Molina (2008) também nos lembra da importância do confronto entre diferentes 

pontos de vista, diferentes áreas do conhecimento, para que a construção do saber não siga uma 

linha linear, hierárquica e pouco dialógica. É nesse sentido que um dos objetivos dessa pesquisa 

é investigar um possível caminho – a experiência formativa – que desvie desse curso linear, 

hierárquico e unifocal, apresentando uma compreensão mais emaranhada e dinâmica da 

produção de conhecimento em Dança. Por esse motivo, inclusive, é que opto por destacar a 

inserção dos elementos da Dança e da Música na formação de professores(as) em articulação a 

uma técnica específica, o sapateado, evidenciando que um determinado fazer de Dança está 

conectado, através de diversas questões, com a compreensão mais ampla da área de 

conhecimento, já que os elementos desta perpassam, sob diferentes perspectivas, as distintas 

práticas de Dança. 

Na nossa proposta, os elementos da Dança e da Música, tal como discutido na seção 

quatro, são o elo que busca romper com a bolha do isolamento disciplinar, evidenciando o 

diálogo entre diferentes entendimentos de Dança. Nesse caso, para além da investigação de 

metodologias e ações didáticas que tornem essa intenção realidade, é preciso criar espaços 

curriculares que garantam a existência dessas estratégias, elucidando sua potencialidade 

formativa. Assim, é em virtude desse necessário de diálogo entre currículo e formação que 

nossa experiência formativa se aproxima de uma reflexão curricular. 

Tal como já discutido, a ausência de espaço para as conexões de conhecimento que é 

característica do formato disciplinar de currículo é um dos argumentos que me leva ao 

desenvolvimento desta pesquisa. Todavia, ressalto mais uma vez que, em face deste cenário, é 

preciso se trabalhar pela potência do que já existe, infiltrando-se naqueles pequenos espaços 

nos quais percebemos uma capacidade, uma possibilidade para o desenvolvimento de ações 

afinadas à complexidade e interdisciplinaridade, diminuindo a distância entre o nosso discurso 

e as nossas atitudes curriculares, entre o almejado e a realidade formativa. 

Então, é em alusão a esses espaços de potência que aponto mais alguns itens específicos 

do PPC da Licenciatura em Dança da UFPA compreendidos como potentes, oferecendo 

abertura à nossa perspectiva formativa. No ponto 3.2.2, que trata sobre os objetivos específicos 
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do curso, o quinto item aponta para a necessidade de “Preparar o profissional da área da Dança 

para a elaboração de metodologias que atendam as demandas do ensino fundamental e 

informal” (UFPA, 2011, p. 17). 

É sabido que nossa experiência formativa não tem o intuito de ensinar o(a) licenciando(a) 

a elaborar sua própria metodologia, contudo, a vivência de uma proposta desse gênero pode 

inspirá-lo(a) a desenvolver atividades aliadas à ludicidade e inventividade que abordem sua 

própria técnica de Dança. Os(as) professores(as) em formação na graduação ou em cursos 

técnicos e de pós-graduação, podem se fundamentar na ideia apresentada pelos jogos e propor 

suas próprias fases, diretrizes e processos lúdicos, dado que os elementos da Dança e da Música 

presentes no sapateado também estão presentes em outros fazeres de Dança.  

O ponto 3.3, Perfil do profissional a ser formado, no quarto item, parece complementar o 

assunto de elaboração de metodologias citado no trecho anterior, quando salienta a relevância 

de se  

investigar, através de projetos de extensão e pesquisa, as tendências atuais do 

ensino da dança, objetivando a sistematização de metodologias que valorizem 

as formas expressivas locais, em particular aquelas produzidas pelas 

sociedades amazônicas (UFPA, 2011, p. 17). 

Embora nossa proposta metodológica seja sugerida aos componentes regulares da 

Licenciatura em Dança, ela também pode ser vivenciada no âmbito da Extensão. Nesse caso, 

destaco o Projeto de Extensão Oficina de Sapateado, já citado anteriormente, que se baseia na 

experimentação da técnica no contexto universitário. Assim, a articulação entre o sapateado e 

as disciplinas do curso – entre Extensão e Ensino - pode se dar no próprio Projeto, já que ele 

está inserido na universidade e grande parte de seu público é estudante na licenciatura. 

Na competência 1 do curso, “Compreender a evolução conceitual e pedagógica da 

Dança”, em sua habilidade 1.1 “Promover debates acerca da compreensão sobre as novas 

propostas pedagógicas para o âmbito da Dança” (UFPA, 2011, p. 18), a experiência formativa 

pode ser entendida como uma proposta pedagógica da Dança a ser debatida. Inclusive, já 

citamos em momentos anteriores a importância de a vivência dos jogos ser acompanhada de 

rodas de conversa e oportunidades de debates mediados pelo(a) professor(a). É imprescindível 

que os assuntos, conhecimentos e aprendizagens estimulados nos jogos sejam discutidos e que 

os(as) alunos(as) possam compartilhar seus pontos de vista, produzindo conhecimento não só 

nas ações em jogo como nos momentos de reflexão coletiva. 
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Já na competência 2, “Identificar as diferenças conceituais das atividades que utilizam 

conteúdos provenientes dos jogos” e em sua habilidade 2.1 “Aplicar as técnicas das escolas de 

dança, da improvisação e da interpretação cênica da dança” (UFPA, 2011, p. 18), há dois 

significativos espaços para a experiência formativa. Na competência citada, podemos 

identificar e analisar as semelhanças e diferenças entre os jogos propostos.  

Há jogos sugeridos a uma mesma disciplina que podem compartilhar as abordagens 

específicas daquele componente desmembrando-o em diferentes atividades, por exemplo. 

Existem também jogos sugeridos a disciplinas distintas, mas que se cruzam pela mesma escolha 

dos elementos da Dança e da Música, podendo ser avaliados dialogicamente a partir desse 

aspecto. Desse modo, há diversas possibilidades de aprofundamento dos conceitos e noções 

presentes nas atividades de jogo, os quais também podem ser estudados por meio dos debates 

e rodas de conversa, conforme apontado anteriormente. 

Com base na habilidade citada, é notável um expressivo espaço para a vivência de 

técnicas de Dança, como o sapateado. Todavia, lembro-nos que na estrutura curricular da 

licenciatura já há um ambiente para a vivência de técnicas específicas nas disciplinas TED I, II 

e III. Assim, a perspectiva de sapateado que defendemos estar incluída no currículo a partir 

desta habilidade não tem a ver somente com a aplicação da técnica como destaca o trecho. 

Sugerimos, tal como pode ser verificado no desenvolvimento de cada jogo proposto, uma 

abordagem articulada da técnica ao percurso da graduação e às vivências e experiências 

particulares dos(as) estudantes que eles compreendem como significativas ao processo 

formativo. É por vias desse pensamento que apostamos na presença da técnica na graduação, 

buscando incitar a produção de reflexões, questionamentos e outras formas de percepção da 

Dança. 

Por fim, na competência 4, “Relacionar os conhecimentos das estruturas da linguagem 

musical com o movimento corporal”, e em sua habilidade 4.1, “Aplicar os elementos da música; 

ritmo, melodia, harmonia e outros, relacionando-os com a expressividade do corpo, na dança” 

(UFPA, 2011, p. 18), temos duas oportunidades, tanto na competência como na habilidade, de 

vivenciar um dos principais aspectos do sapateado, a musicalidade. 

A relação entre a estrutura musical e o movimento corporal, apontada na competência 

citada, é na verdade um dos princípios da experiência formativa, haja vista que o sapateado é 

compreendido como interdisciplinar em virtude da relação entre Música e Dança presente na 

técnica, viabilizando a elaboração dos jogos a partir do diálogo entre os elementos dessas duas 
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linguagens. Já na habilidade, os elementos musicais são apontados de forma mais direta, sendo 

os três citados integrantes do conjunto de elementos da Música utilizados nos jogos, fato que 

aproxima ainda mais nossa proposta metodológica da estrutura curricular da Licenciatura em 

Dança. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

         

A partir da experiência no contexto de minha prática artística, surgiram as primeiras 

reflexões que impulsionaram a criação do problema de pesquisa desta dissertação. A vivência 

no Projeto de Extensão Oficina de Sapateado e a experiência no curso de Licenciatura em 

Dança estimularam a aproximação entre o sapateado e a graduação, evidenciando-me questões 

pertinentes à investigação. 

Se o problema de conexão de conhecimentos era significativo, a necessidade de promover 

diálogos entre os saberes também era. Aproximar as disciplinas da licenciatura, articulando 

saberes na formação do(a) professor(a) da área de conhecimento Dança se fazia bastante 

necessário, assim como o estreitamento dos laços entre o ambiente universitário e as práticas 

artísticas dos(as) estudantes. 

Desse modo, a interdisciplinaridade (FAZENDA, 2012) e a complexidade (MORIN, 

2011) surgiram como conceitos possivelmente norteadores dessa investigação, apontando para 

caminhos específicos de compreensão do conhecimento que tendem a colaborar com a 

resolução de tal problema. Essa maneira de ver o mundo, articulada, dialógica, emaranhada, 

também se faz importante à formação docente em virtude de sua utilidade frente à Educação 

Básica – um dos principais âmbitos de atuação do(a) professor(a), esse que frequentemente é 

solicitado a adotar posturas afinadas à interdisciplinaridade. 

Nesse contexto, o sapateado apresentou-se como um fazer que colabora com o 

desenvolvimento de habilidades docentes, evidenciando perspectivas dialógicas porque articula 

de maneira ímpar os elementos da Dança e da Música. Então, o estudo dessa técnica é propício 

à graduação, podendo ser desenvolvido pelas vias da complexidade e da interdisciplinaridade. 

A presença do sapateado na licenciatura foi considerada como uma ação transversal às 

disciplinas já estabelecidas no currículo, buscando propor interfaces entre a abordagem própria 

deste fazer e os conhecimentos produzidos ao longo do curso. 

A aproximação entre sapateado e graduação nos exemplificou como uma técnica 

específica pode contribuir para a formação do(a) professor(a) da Dança enquanto área de 

conhecimento autônoma. Além disso, essa aproximação nos apresenta um modo potente de 

viabilizar, na licenciatura, o estudo de práticas artísticas que muitas vezes são alijadas do 

contexto acadêmico em favorecimento de outras com maior reconhecimento histórico, tendo 

seu potencial formativo pouco desenvolvido. 
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Isto posto, fez-se necessário analisar aspectos importantes do sapateado que o 

acompanham em sua prática na graduação, observando possíveis caminhos de abordagens 

técnicas já adotados sem sucesso anteriormente. A historicidade dessa Dança é um fator 

importante a ser considerado na elaboração de ações formativas. O sapateado é um fazer 

constituído de distintas influências. Irlandeses(as), ingleses(as), americanos(as) e grupos 

produtores da cultura de motrizes africanas são alguns grupos culturais, não homogêneos, que 

atuaram ativamente na composição dessa Dança. 

No Brasil, o sapateado instala-se inicialmente no eixo Rio-São Paulo e depois se espalha 

por todo país, desenvolvendo características específicas em cada região, ainda que a Dança seja 

a mesma, fundamentada na prática norte-americana. Em Belém, o sapateado ganha visibilidade 

principalmente em festivais de Dança, sendo desenvolvido por alguns grupos específicos e pela 

Universidade Federal do Pará, através do Projeto de Extensão Oficina de Sapateado.  

Desse modo, as características regionais precisam ser evidenciadas quando da elaboração 

de uma abordagem técnica à licenciatura, dado que esta última se insere em um contexto dotado 

de necessidades e potencialidades específicas, as quais se articulam aos processos de ensino e 

aprendizagem vivenciados no curso. 

Além do aspecto histórico, analisamos a compreensão de técnica associada ao sapateado, 

salientando as concepções de corpo e aprendizagem que essa escolha nominal abrange. 

Adotamos a noção de técnica como artefato cognitivo, desenvolvida por Aguiar (2008), que 

nos apresenta caminhos possíveis para resolução de problemas de movimento. Ademais, a 

concepção de cognição corporificada e inventiva, apontada por Kastrup (2015a, 2015b), 

também colabora com o desenvolvimento de uma técnica pautada na investigação de suas 

possibilidades; na análise de problemas; no desenvolvimento criativo de soluções; e na 

produção de diálogos entre esse fazer e a área de conhecimento Dança. 

Dada as compreensões histórica e técnica, destacamos a especificidade da relação entre 

Dança e Música presente no sapateado. Embora existente em diversos fazeres de dança, nessa 

técnica esse vínculo é pautado por uma interdependência entre as duas linguagens, 

considerando a produção simultânea de movimento e som como um aspecto indispensável de 

tal prática, fato que contribui para sua análise a partir dos pressupostos da interdisciplinaridade.  

 Evidenciamos também a adoção do jogo enquanto estratégia metodológica (SILVA, 

2013) que sistematizou a proposta de vivência em sapateado à graduação, articulando os 

elementos da Dança e da Música com o contexto da Licenciatura em Dança. A escolha do jogo 
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é fundamentada em características específicas dessa prática que tendem a contribuir com o 

desenvolvimento de habilidades docentes importantes ao(à) futuro(a) professor(a), como: a lida 

com a produção e resolução de problemas; a problematização das noções de erro e acerto; a 

convivência positiva com a incerteza; o desenvolvimento da flexibilidade e adaptabilidade 

docente. 

Além disso, o jogo é uma estratégia que explicita a importância da ludicidade (LUCKESI, 

2014) ao Ensino Superior, indo de encontro ao entendimento do senso comum que associa as 

práticas lúdicas apenas ao universo infantil. Analisamos, então, como a presença do jogo se dá 

em alguns documentos que orientam a Educação Básica, como a BNCC (BRASIL, 2017), as 

DCN (BRASIL, 2010) e o PCN (BRASIL, 1997), e em outros que orientam a formação do(a) 

professor(a) para a atuação nesse âmbito, como as DCN do Curso de Dança (BRASIL, 2004) e 

a BNC-Formação (BRASIL, 2019). 

Nesta análise, constatou-se a presença bem mais significativa da ludicidade nos 

documentos voltados à educação escolar. Essa presença decresce conforme a formação avança, 

sendo escassa no Ensino Superior, fato que denota a importância da adoção do jogo em nossa 

proposição metodológica. 

Aproximando-nos da metodologia de estudo de caso (YIN, 2001), elaborou-se uma 

proposta didático-metodológica autoral e original denominada experiência formativa, sendo 

voltada à Licenciatura em Dança da UFPA. Essa proposição é constituída por 26 jogos faseados 

e 1 jogo de tabuleiro, utilizando-se de materialidades diversas como fichas, cartas, pinos e dado 

no desenvolvimento de suas atividades.  

A elaboração foi realizada em concordância com um dos compromissos da formação de 

licenciados(as), segundo a BNC-Formação (BRASIL, 2019), que é o desenvolvimento de 

metodologias inovadoras que propiciem ao(à) estudante a vivência de aprendizagens 

significativas, suscitando sua autonomia por meio do trabalho interdisciplinar. Nesse sentido, a 

inovação de nossa proposição metodológica está centrada na articulação de uma Dança 

específica – o sapateado - com o jogo e os componentes do curso.  

Os jogos são sugeridos às disciplinas da graduação na intenção de atuar transversalmente 

ao currículo posto, provocando reflexões sobre o modo de produção de conhecimento na 

licenciatura. Assim, interessou-nos questionar, pela experiência, como os(as) atores(atrizes) 

curriculares percebem, vivem e analisam o currículo, de tal forma que, embora não seja nossa 
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intenção propor mudanças curriculares estruturais, é possível que surjam sugestões nesse 

sentido advindas dos(as) próprios(as) viventes da experiência formativa.  

A escolha do nome experiência formativa para intitular tal elaboração foi justificada pelo 

estudo da noção de experiência em Larrosa (2020) e de formação em Macedo (2014), 

destacando as principais características que compõem essa escolha nominal. Tendo em vista 

que a proposta é voltada a um contexto formativo com estrutura curricular definida, salientamos 

as possíveis provocações que a experiência formativa pode impulsionar ao currículo vigente, 

avaliando-as em aproximação aos conceitos de atos de currículo, desenvolvido por Macedo 

(2014), e de currículo encarnado, elaborado por Molina (2015). 

Acreditou-se também ser importante relacionar a proposição com a lógica de 

competências e habilidades que sistematiza grande parte dos marcos legais da formação de 

professores(as). Desse modo, ainda que essa lógica adote modos de produção de conhecimento 

considerados problemáticos, é preciso encontrar brechas nesse sistema, evidenciando as 

potencialidades existentes para o desenvolvimento de perspectivas interdisciplinares de 

conhecimento.  

Então, destacamos na BNC-Formação (BRASIL, 2019), nas DCN do Curso de Dança 

(BRASIL, 2004) e no PPC da licenciatura (UFPA, 2011) esses possíveis espaços que nos 

possibilitam validar legalmente ações, como as da experiência formativa, que estimulam outras 

alternativas de formação aos(às) professores(as) de Dança, apresentando caminhos mais abertos 

à produção de conhecimento articulada e conectada. 

Almejamos que a experiência formativa possa, de fato, ser vivenciada na graduação 

considerando o desenvolvimento dos estudantes, daí a elaboração em um formato que permite 

aos(às) professores(as) e alunos(as) retirarem os jogos do material da dissertação e utilizarem-

no como material de aula, no dia a dia da licenciatura. A expectativa é que essa proposta possa 

impulsionar a criação de outros caminhos metodológicos que aproximem ainda mais a 

graduação de práticas de Dança pouco estudadas no âmbito universitário.  

Ademais, desejamos que a experiência formativa amplie as perspectivas de docentes e 

discentes sobre a existência de diferentes modos de produção de saberes. Adentrando nos 

paradigmas contemporâneos do conhecimento, faz-se necessário explicitar que é possível 

construir um caminho de formação docente crítico e potente, afinado à interdisciplinaridade, à 

dialogicidade e à produção de saberes que relaciona o todo e suas partes. 
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Destaca-se, também, o impacto da pandemia de Covid-19 iniciada em 2020 e persistente 

atualmente, em 2021, sobre os rumos adotados na pesquisa. A necessidade de isolamento e a 

impossibilidade de vivência efetiva da experiência formativa na Licenciatura em Dança da 

UFPA, impulsionou o desenvolvimento mais aprofundado dos jogos elaborados, tanto no que 

diz respeito ao(s) seu(s) conteúdo(s) quanto à sua quantidade. 

Esse aprofundamento, a partir das reflexões tratadas anteriormente na pesquisa, nos 

impulsionou para uma análise mais ampla da Dança na Educação. Isto é, a pesquisa emerge das 

experiências no curso de Licenciatura em Dança da UFPA, aproximando-se do estudo de caso 

(YIN, 2001), mas extravasa esse contexto, estabelecendo relações com outras instâncias 

educacionais como a Educação Básica, a Educação Profissional, a Educação Não-formal, haja 

vista que a formação do(a) docente na licenciatura impacta nesses outros espaços onde a relação 

entre Dança e Educação se mantém.  

Um exemplo dessa dimensão ampliada, adotada na dissertação, é a adaptabilidade dos 

jogos para outros contextos que não necessariamente a graduação. O jogo dos caminhos, nesse 

sentido, é uma atividade que se utiliza dos conceitos, conteúdos e questões trabalhadas na 

licenciatura e no sapateado, mas que pode ser abordado em diferentes instâncias que não tenham 

o objetivo de explicitar uma contribuição do sapateado à formação de professores(as). 

As diferentes frentes de discussão suscitadas nesta dissertação, como: a perspectiva 

histórica; a relação entre técnica e cognição; a aproximação entre os elementos da dança e da 

música na perspectiva interdisciplinar; a potencialidade do jogo; a relação entre os 

procedimentos metodológicos e os documentos que legalizam a educação; a dimensão da 

experiência no contexto formativo e curricular, contribuíram para irmos além do espaço da 

Licenciatura em Dança, embora a inegável contribuição advinda a esse contexto de formação. 

Além disso, essa pesquisa desdobrou-se, ao longo do curso de mestrado, em publicações de 

capítulos de livro113, ampliando o alcance da discussão proposta. 

                                                           
113 Em 2020, destaco a publicação de dois artigos como capítulos de livro. O primeiro é intitulado Jogo e formação 

docente: o sapateado americano como estratégia interdisciplinar no contexto da Licenciatura em Dança da UFPA 

(CHAVES e AQUINO, 2020), publicado no livro Processos criativos, formativos e pedagógicos em dança 

(BALDI, ARAÚJO e ZANELLA, 2020). Já o segundo artigo é intitulado Possibilidades e potencialidades para 

uma formação docente no sapateado americano: um olhar para a aliança entre dança e música (CHAVES, 2020), 

publicado no livro Sapateado: vivências na universidade (volume II) (TEIXEIRA e OLIVEIRA, 2020). Em 2021, 

ressalto a publicação do trabalho intitulado Interdisciplinaridade e sapateado na formação docente: um diálogo 

possível no curso de Licenciatura em Dança da UFPA (CHAVES e AQUINO, 2021) como capítulo do livro 

Educação, docência e interdisciplinaridade (CHALOT, VASCONCELOS e ZANETTE, 2021).  
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Cientes de que esta pesquisa apresenta limites de tempo e espaço, avaliamos o alcance 

desse trabalho até a instância de proposição dos jogos, os quais podem ser experienciados e 

desenvolvidos ainda mais em situação futura, em outro contexto de pesquisa na Pós-Graduação.  

Salientamos, então, a intenção de desdobramento de tal temática, enfatizando, 

possivelmente, a análise da vivência de tais jogos bem como das reverberações reais de suas 

ações à formação de professores(as). O intuito é que esta elaboração possa contribuir com as 

Licenciaturas em Dança do país, suscitando mais perguntas que respostas, mais incertezas que 

convicções, mais movimento que estabilidade.  
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arrastar) 

Rengel et al 

Rengel 

Lobo e Navas 
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2015a 

2007 

32-35 

nº 1 
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12 

Adaptação e 

acomodação 

Fonseca 2009 150 25 

Altura sonora Artaxo e Monteiro 

Wisnik 

2013 

1989 

26 

99 

22 

Análise crítica de 

Dança 

Silva, E 2010 1-5 19 

Andamento Artaxo e Monteiro 2013 30 11 e 24 

Anel Rengel 2015a nº 15 4 

Articulações Lobo e Navas 

Haas 
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2011 
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125; 147 

2 

Ball change Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 
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2004 

2003 

2008/9 

67 

19 

78 

1 

9, 12, 14, 

23, 25 

Barroco Proença 2004 102-114 7 
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Nobre e Machado 

Sr. Team 
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2003 

2008/9 

65 
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2; 17 
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26 
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2016 

2004 

2003 

2008/9 

71 

19 

80 

2 

6 

Carimbó Figueiredo e Bógea 2015 81-92 12 

Cinesfera Rengel et al 
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congruente 
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2003 

2008/9 

72 
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80 
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Referência 

2004 

2003 

ano 

19 

81 

6 

Dimensão espacial Rengel 

Lobo e Navas 

2015a 

2007 

nº 47 

159 

3 

Direcionamento ósseo Haas 

Lobo e Navas 

2011 

2007 

125; 128; 145-

147 

86-97 

5 

Direções dimensionais Rengel et al 

Rengel 

Lobo e Navas 

2017 

2015a 

2007 

39 

nº 55 

157 

3 e 21 

Draw back Sr. Team 2008/9 7 26 

Duração musical Ciavatta 

Wisnik 

2009 

1989 

38 

20-22 

16 

Equilíbrio Rengel 2015a nº 62 26 

Equilíbrio estável e 

instável 

Rengel 

Laban 

2015a 

1978 

nº 62-64 

101-102 

18 

Espaço Rengel 

Lobo e Navas 

2015 

2007 

Nº 87 

170 

17 

Esquema e imagem 

corporal 

Alves 2008 22-23 22 

Estados de corpo Bião 2007 36 16 

Fatores de movimento Rengel 

Lobo e Navas 

2015a 

2007 

nº 85 

167 

17 

Flap Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

68 

19 

82 

8 

8 e 26 

Fluência Rengel 

Lobo e Navas 

2015a 

2007 

nº 86 

171 

9 e 17 

Frase musical Artaxo e Monteiro 2013 46 12 

Gallop Lewis 

Sr. Team 

2016 

2008/9 

59 

8 

13 e 21 

Giros Lobo e Navas 2007 151 8 

Grapevine Lewis 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2003 

2008/9 

61 

82 

9 

15 

Harmonia Artaxo e Monteiro 

Wisnik 

2013 

1989 

25 

99 

9, 14 e 

21 

Heel beat ou heel drop Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

64 

19 

82 

9 

2, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 

18, 21, 

23, 24, 

25 

Heel stand Sr. Team 2008/9 9 18 

Heel tap Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

64 

19 

82 

10 

4, 7, 16, 

23, 24 
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Hop Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

56 

19 

83 

10 

18 

Intensidade sonora Artaxo e Monteiro 

Ciavatta 

2013 

2009 

26 

38 

2 

Irish Lewis 

Sr. Team 

2016 

2008/9 

75 

10 

18 

Lateralidade Neto 

Alves 

2002 

2008 

73 

21 

23 

Leap Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

56 

19 

83 

11 

 

Lundu marajoara Azevedo 2012 1-9 15 

Maneirismo Proença 2004 102-108 7 

Melodia Artaxo e Monteiro 

Schafer 

2013 

2011 

24-25 

69-70 

7, 19 e 

25 

Motivo Artaxo e Monteiro 2013 46 17 

Músculos Haas 

Lobo e Navas 

2011 

2007 

51-56 

101-106 

6 

Nerve taps Martin 

Nobre e Machado 

2004 

2003 

20 

83 

6 

Paddles in roll Martin 2004 19 24 

Paisagem sonora Schafer 2011 78-79 8 

Partes do pé Haas 2011 146 1 e 25 

Pausa/silêncio Rengel 

Schafer 

Ciavatta 

Wisnik 

2015a 

2011 

2009 

1989 

nº 145 

59 

52 

17-18 

10, 20 e 

26 

Período musical Artaxo e Monteiro 2013 46-47 18 

Peso Regel et al 

Rengel 

Lobo e Navas 

2017 

2015a 

2007 

28-29 

nº 88 

168 

4 e 17 

Point ou toe tip Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

64 

20 

88 

21 

6, 7, 8, 

10, 16, 

21, 23 e 

25 

Pontilhismo Proença 2004 144 11 

Porta-bandeira, 

passista e brincante 

Gonçalves 2008 2-13 16 

Projeção espacial Lobo e Navas 2007 163 15 

Pulsação Artaxo e Monteiro 

Ciavatta 

Wisnik 

2013 

2009 

1989 

23 

47-49 

19-20 

5 

Qualidades de esforço Rengel 2015a nº 149 4 e 17 

Realismo Proença 2004 131-135 10 

Relacionamento Rengel 

Lobo e Navas 

2015a 

2007 

nº 33 

179 

11, 14 e 

20 
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Laban 1978 109-110 

Renascimento Proença 2004 78-96 7 

Ritmo Rengel 

Artaxo e Monteiro 

Schafer 

Lobo e Navas 

2015a 

2013 

2011 

2007 

nº 153,154, 156, 

159 

25; 65 

75-76 

176-177 

4 

Rococó Proença 2004 115-121 8 

Romantismo Proença 2004 122-130 9 

Running shuffle Sr. Team 2008/9 16 9 

Scuff ou heel scuff Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

66 

20 

85 

9; 15 

21 

Scuffle Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2004 

2003 

2008/9 

20 

85 

15 

25 

Shim sham Lewis 

Martin 

Sr. Team 

2016 

2004 

2008/9 

77 

24 

15 

25 

Shuffle Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

68 

20 

85 

15-16 

2, 5, 21, 

23, 25 

Simetria e assimetria Rengel et al 

Rengel 

Lobo e Navas 

2017 

2015a 

2007 

79 

nº 117 

147-148 

7 

Sincronia Artaxo e Monteiro 

Wisnik 

2013 

1989 

25 

99 

14 

Sistema 

Cardiovascular 

Costanzo 2015 100-101 4 

Slide Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

60 

20 

85 

16 

12 e 15 

Stamp Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

67 

20 

86 

17 

6, 7, 8, 

10, 16, 

17, 18, 

21, 23, 

25 

Step Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

63 

20 

86 

17 

4, 5, 7, 9, 

10, 11, 

14, 16, 

17, 18, 

21, 24, 

25, 26 

Stomp Lewis 

Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2016 

2004 

2003 

2008/9 

67 

20 

86 

17 

2, 23, 25 
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Tecnomelody Miranda et al 2017 1-15 14 

Tempo Rengel 

Lobo e Navas 

2015a 

2007 

nº 89 

169 

4 e 17 

Tempo e contratempo Artaxo e Monteiro 

Ciavatta 

2013 

2009 

51-52 

13-14; 39; 80 

1 e 13 

Tipos de composição 

coreográfica 

Lobo e Navas 2008 134 21 

Toe beat ou toe drop Martin 

Nobre e Machado 

Sr. Team 

2004 

2003 

2008/9 

20 

88 

21 

2, 4, 5, 6, 

7 18, 21, 

23 

Trajetórias Rengel 2015a nº 182 19 

Transferência de peso Rengel et al 

Lobo e Navas 

Laban 

2017 

2007 

1978 

81-82 

151 

58 

26 

Vaqueiros do Marajó Oliveira 2011 5-15 13 
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APÊNDICE B – FONTES DAS IMAGENS UTILIZADAS NOS JOGOS 

 

 

JOGO FIGURA FONTE SITE Acesso  

8 1, 2, 3, 4 

e 5 

Decorators 

Supply 

https://decoratorssupply.com/p

roducts/compo-decorative-leaf-

scroll-applique-

1381?variant=45810875919 

15 de janeiro de 2021 

10 1 Vírus da Arte & 

Cia 

https://virusdaarte.net/manet-o-

almoco-na-relva/ 

15 de janeiro de 2021 

2 Santhatela: 

Galeria Online 

https://santhatela.com.br/gusta

ve-courbet/courbet-o-enterro-

em-ornans/ 

15 de janeiro de 2021 

3 Warburg: Banco 

comparativo de 

imagens 

http://warburg.chaa-

unicamp.com.br/obras/view/21

20 

15 de janeiro de 2021 

 4 Pinterest https://br.pinterest.com/pin/338

332990747036776/ 

15 de janeiro de 2021 

 5 Wikiart: 

Enciclopédia de 

Artes Visuais 

https://www.wikiart.org/pt/gust

ave-courbet/o-estudio-do-

artista-1855 

15 de janeiro de 2021 

6 WahooArt https://pt.wahooart.com/@@/9

H5RBE-Edouard-Manet-mlle-

victorine-no-traje-de-toureiro-

,-Metr 

15 de janeiro de 2021 

11 1 Pinterest https://br.pinterest.com/pin/133

489576433217365/ 

15 de janeiro de 2021 

2 SlidePlayer https://slideplayer.com.br/slide/

10193593/ 

15 de janeiro de 2021 

3 Pinterest https://br.pinterest.com/pin/801

148221188403053/ 

15 de janeiro de 2021 

4 Educa+Brasil https://www.educamaisbrasil.c

om.br/enem/artes/pontilhismo 

15 de janeiro de 2021 

5 Cultura genial https://www.culturagenial.com/

pontilhismo-o-que-e-obras-

artistas/ 

15 de janeiro de 2021 
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APÊNDICE C - INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES DA LICENCIATURA 

EM DANÇA DA UFPA ABORDADOS NA EXPERIÊNCIA FORMATIVA 

 

 

 

ANATOMIA HUMANA APLICADA À DANÇA 

 

EMENTA: 

Estudo teórico-prático da mecânica do movimento humano na Dança, aplicados a partir da 

compreensão dos seguintes sistemas orgânicos: esquelético, muscular, articular, cardiovascular, 

respiratório e nervoso. 

 

COMPETÊNCIAS: 

Compreender de forma teórica e prática a mecânica do sistema osteomuscular.  

 

HABILIDADES: 

Executar movimentos físicos corporais sem comprometer o sistema osteomuscular. 

 

 

 

HISTÓRIA DA ARTE 

 

EMENTA: 

Estudo dos principais movimentos artísticos ocidentais ao longo da história, reveladores de 

princípios estéticos que permeiam sobretudo as relações entre Dança e Artes Visuais. 

 

COMPETÊNCIAS: 

Compreender o processo político sociocultural da história da arte, relacionando-o com o 

contexto da Dança. 

 

HABILIDADES: 

Promover pesquisas e debates acerca compreensão e da vivência da arte Dança. 

 

 

 

MANIFESTAÇÕES ESPETACULARES BRASILEIRAS I 

 

EMENTA: 

Estudo de Danças e outros gêneros espetaculares regionais a partir do reconhecimento e/ou da 

recriação de matrizes estético-culturais brasileiras. 

 

COMPETÊNCIAS: 

Saber distinguir as diferentes concepções para a aplicabilidade de atividades artístico-criativas 

e culturais. 

 

HABILIDADES: 

Criar alternativas inovadoras para a construção e reconstrução de atividades artístico-

pedagógicas e culturais, pela Dança. 
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COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA 

 

EMENTA: 

Construção coreográfica a partir da combinação dos elementos básicos e técnicos da Dança, 

envolvendo processos criativos de elaboração de coreografias. 

 

COMPETÊNCIAS: 

Compreender a diversidade das concepções técnicas, de linguagens, de estéticas e de temáticas 

para produções coreográficas bem como a experimentação de processos de composição cênica. 

 

HABILIDADES: 

Aplicar os processos de composição coreográfica a partir da pesquisa, reflexão e aplicação de 

técnicas de criação e improvisação. 

 

 

 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO MOTRÍCIO 

 

EMENTA: 

Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem motora. Estudo das características e interesses 

das diferentes fases do desenvolvimento e da aprendizagem motora em relação às faixas etárias 

do crescimento. Implicações das teorias da aprendizagem e desenvolvimento motor no ensino 

e na prática da Dança enquanto cultura corporal. 

 

COMPETÊNCIAS: 

Contextualizar a importância conceitual da corporeidade, como substrato da Motricidade 

Humana, para a Dança. 

 

HABILIDADES: 
Aplicar o entendimento conceitual sobre corporeidade e motricidade humana na construção do 

cotidiano escolar, pela Dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


