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LEONE, Rita De Cássia Fabris. OLGART: CONTRIBUIÇÕES DA DANÇA NA FORMAÇÃO 
DE SUJEITOS CIDADÃOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLGA FIGUEIREDO DE 
AZEVEDO. Orientadora: Rita Ferreira de Aquino. 2021. 114 f. il. Dissertação (Mestrado em 
Dança) – Escola de Dança, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 

 
RESUMO 

 

A dissertação investiga a seguinte questão: como a disciplina Dança desenvolvida junto ao Grupo 
OLGART da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo pode contribuir para a formação de 
sujeitos cidadãos? O objetivo da pesquisa foi descrever e analisar essas contribuições a partir da 
experiência de doze anos de serviço prestado ao município de Salvador como docente em Dança. 
Para tanto, foi construído um percurso metodológico a partir dos elementos estruturantes da prática 
da Bricolagem, composto pelas seguintes estratégias: a) História de Vida, na qual abordo minha 
trajetória no ensino público Municipal de Salvador com destaque para o Grupo OLGART; b) 
Revisão sistemática do conceito de sujeito, tomando como unidade de análise os artigos dos 
periódicos com qualis A1 e A2 da plataforma SUCUPIRA da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior na área de avaliação “Artes”, no período 2015-2020; e finalmente, c) o 
Método indiciário, para explicitar o lócus de estudo, que permitiu discutir o papel da Dança no 
ambiente público escolar, através da realização de entrevistas semi-estruturadas junto aos 
estudantes. Através deste percurso foi verificada a hipótese de que as experiências dos participantes 
do Grupo OLGART vão além do desenvolvimento de habilidades e competências técnicas e 
procedimentais em Dança, e promovem o reconhecimento e valorização de corpos sujeitos, 
estimulando-os a expressar-se e posicionarem-se diante de temas cotidianos ou emergenciais do 
entorno onde estão inseridos com confiança. Deste modo, identifico que os participantes exercitam 
a criatividade, convivência em grupo, capacidade para liderar, aguçando incessantemente a 
curiosidade e questionamentos nas suas leituras de mundo. A pesquisa confirmou que a participação 
no Grupo OLGART contribui para o processo de construção da cidadania, permitindo aos 
estudantes transformar suas realidades, e ao mesmo tempo trazendo à luz das discussões os desafios 
rotineiros dos docentes no âmbito da educação básica. Finalmente, afirmo através dessa pesquisa 
que projetos como o Grupo OLGART são ambientes que promovem o diálogo entre Arte e Cultura 
nas redes públicas de educação. 

 

Palavras-Chave: Dança. Sujeito. Escola. Educação. Comunidade. 
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LEONE, Rita De Cassia Fabris. OLGART: CONTRIBUTIONS OF DANCE IN THE 
EDUCATION OF SUBJECT CITIZENS AT OLGA FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
MUNICIPAL SCHOOL. Advisor: Rita Ferreira de Aquino. 2021. 114 f. il. Dissertation (Master in 
Dance) – Escola de Dança, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 

 

ABSTRACT 
 

 

The dissertation investigates the following question: how can the Dance discipline developed with 
the OLGART Group at Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo contribute to the formation 
of citizen subjects? The objective of the research was to describe and analyze these contributions 
from the experience of twelve years of service provided to the city of Salvador as a teacher in 
Dance. Therefore, a methodological path was built from the structuring elements of DIY practice, 
consisting of the following strategies: a) History of Life, in which I address my trajectory in public 
education in Salvador, highlighting the OLGART Group; b) Systematic review of the concept of 
subject, taking as the unit of analysis the articles from periodicals with qualis A1 and A2 from the 
SUCUPIRA platform of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel in 
the “Arts” evaluation area, in the period 2015-2020; and finally, c) the evidential method, to explain 
the locus of study, which allowed the discussion of the role of Dance in the public school 
environment, through semi-structured interviews with students. Through this route, the hypothesis 
was verified that the experiences of the participants of the OLGART Group go beyond the 
development of technical and procedural skills and competences in Dance, and promote the 
recognition and appreciation of subject bodies, encouraging them to express themselves and 
position themselves. whether faced with daily or emergency issues of the surroundings where they 
are inserted with confidence. In this way, I identify that the participants exercise creativity, 
coexistence in groups, the ability to lead, incessantly sharpening curiosity and questions in their 
reading of the world. The research confirmed that participation in the OLGART Group contributes 
to the process of building citizenship, allowing students to transform their realities, and at the same 
time bringing to light the routine challenges of teachers in the context of basic education. Finally, I 
affirm through this research that projects like the OLGART Group are environments that promote 
the dialogue between Art and Culture in public education networks. 

 

Key-words: Dance. Subject. School. Education. Community. 
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1. HISTÓRIA DE VIDA 
 

 

Esta dissertação discute os impactos do ensino da Dança no ambiente escolar no que diz 

respeito à formação do sujeito cidadão. Conforme argumento mais adiante na Introdução, a 

delimitação do objeto de pesquisa está diretamente vinculada à experiência profissional como 

professora de Dança na Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED) e fundadora do 

Grupo OLGART. Nessa perspectiva e diante da minha própria trajetória, encaminhei a narrativa 

para a construção de conhecimento científico através do ato de rememorar a minha história de vida 

(SEWELL, 1998 apud GEERTZ, 2008), o que nos transforma, em maior ou menor grau, em 

historiadores culturais; levando-me a destacar eventos que me permitam refletir sobre as 

possibilidades de projetar e ressignificar essa ação. 

O objetivo desta seção, portanto, é apresentar de forma sucinta parte do meu percurso como 

construção de sujeito, a fim de compreender como aspectos presentes na minha própria trajetória se 

incidem e constroem o projeto de formação dos estudantes que participam do Grupo OLGART. 

Pois, levo em consideração todo o percurso de atuação como pessoa, profissional e pesquisadora, 

através do registro das diferentes ações vivenciadas como formadora diante da pesquisa, por meio 

de narrativas autobiográficas. 

 

1.1 SUJEITO, TRAJETO E OBJETO  

Sou um tanto de muitas coisas… Vento, movimento e cena. Nasci a fórceps. Fiz 
disso poesia. Anos depois, pari meninos e meninas pretos, em constante 

movimento. Desejo que possam ser ouvidos sem que precisem gritar e vistos fora 
das manchetes. 

1.1.1 Régua e compasso 

Nasci numa família de artistas educadores. Não sei dizer ao certo quando começo a dançar, 

pois o movimento, o palco e todas as interfaces da área artística estavam misturados as chupetas e 

bonecas. Pois ter nascido em meio a uma família de artistas educadores e desde o ventre materno 

conviver com a contagem típica do mundo da Dança (5, 6, 7 e 8!), com acordes de músicas eruditas 

e também folclóricas, com elementos cênicos - cenário, figurino, coxia, palco, possivelmente me 
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construiu com poucas linhas divisórias entre o mundo e o mundo da Arte. Quando se aprende a 

contar a partir de experiências corporais, a vida “formal” e a vida “artística” se confundem e 

misturam todo o tempo.  

A minha primeira escola de Dança, foi a escola de educação básica da minha família, Centro 

Educacional Nossa Senhora do Carmo (CENSC). No chão da sala de aula do ensino formal conheci 

a Dança e durante toda a minha formação no Ensino Fundamental I, não havia separação entre 

Dança na escola, em meio a livros, cadeiras e chão inapropriado e a Dança praticada nas academias 

de Dança da cidade com tamanha estrutura física e recursos materiais. Desde essa época já notava 

uma diferença, ainda pouco compreendida pelos meus olhos de criança, entre os colegas que 

estavam envolvidos no grupo de Dança da escola e os que não faziam parte. Por ter a minha mãe na 

figura de diretora da escola, podia ouvir os comentários dos professores sobre o desenvolvimento 

dos estudantes que participavam das disciplinas artísticas: sensibilidade, atenção, prontidão, escuta 

sensível e capacidade de concentração eram algumas características pontuadas pelo grupo docente 

da época. Essas eram as memórias auditivas que me acompanharam ao longo dos anos.  

Inicialmente, quando meu irmão, Antônio Valter Leone ou simplesmente “Tony”, começou a 

dar aulas, minha mãe, então diretora da unidade escolar, cedeu uma das salas de aulas, que já 

abrigava ensaios artísticos desde sempre, para que ele pudesse “brincar de professor”. E claro que 

sua irmã caçula e primeira aluna desde muito pequena, estava mais uma vez ali. Assim nascia a 

nossa relação de mestre e aprendiz. Ora ele me segurava a mão frente ao fazer artístico com toda 

sua coragem e pioneirismo, fazendo uma Dança cheia de significados próprios e muita emoção e 

ora eu segurava as suas mãos com ideias polêmicas, com minha insistência em querer dançar as 

questões humanas e trazer as muitas realidades que via para o palco. 

Assim, como dançarina, inicio um importante capítulo em minha jornada, onde seria a futura 

Cia de Dança Antônio Valter Leone. As “brincadeiras de ensinar” de meu irmão passam a ganhar 

mais e mais espaço dentro do CENSC e aos poucos, com a crise na escola de educação básica e 

aumento da procura pela escola de Dança, o espaço torna-se integralmente dedicado ao fazer 

artístico. Fazer todas as aulas possíveis e acompanhar o passo a passo da criação dos métodos e 

planejamentos de Tony para suas aulas ia me formando a partir da experiência encarnada. A 

docência vai perpassando minha existência involuntariamente, como havia feito com meu irmão e 

minha mãe antes de mim. 

Com a passagem para o Ensino Fundamental II, veio a primeira academia de formação em 

Ballet Clássico fora dos muros da escola formal: o Centro Integrado de Artes da Bahia. Senti 

corporificadas em mim as diferenças: os pés que antes sentiam o chão de cimento, agora estavam 
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em contato com madeira naval, própria para dar mais impulsos aos saltos e evitar lesões; haviam 

espelhos que gritavam a busca incessante pelo corpo perfeito e adequado ao ballet; as coreografias, 

antes fruto das experimentações diárias entre alunos e professores, agora vinham prontas e exatas, 

devendo ser copiadas o mais fielmente possível ao modelo original, na maioria das vezes, um 

modelo estrangeiro. 

Havia um certo encantamento ali, mas, ainda assim, já entendia aquele mundo como uma 

etapa a ser concluída para que algo novo e ao mesmo tempo tão familiar, pudesse crescer. 

Paralelamente a esses estudos e formações, segui participando e criando espetáculos de Dança e 

Teatro na escola da família. Nesse momento, em 1990, meu irmão, fundou a Cia de Dança Antônio 

Valter Leone e com pouca idade, ele dezenove anos e eu quinze anos, estávamos dando 

continuidade a herança artística impressa em nossos DNAs. Foram dezenas de espetáculos, com 

roteiro e direção do próprio Antônio Valter e coreografias de nossa autoria. Criar Dança era tão 

natural quanto ouvir meu corpo e me conectar com a emoção do momento e da cena. Uma 

identidade criativa autoral começa a surgir, a Dança com emoção começa a se tornar marcante nos 

nossos trabalhos. 

Eu estava no auge do rendimento como bailarina profissional, muitos troféus e já com 

diversos espetáculos e personagens interpretadas. A Cia de Dança possuía um Corpo de Baile 

composto por virtuosos dançarinos e fazer parte de suas apresentações sempre com um cuidado 

rigoroso com o produto artístico, onde a cada montagem éramos desafiados enquanto artistas, 

corroborou meu amadurecimento enquanto ser artista.  

Como um desenrolar orgânico e natural, com dezesseis anos recebo a responsabilidade de 

assumir minha primeira turma como docente. Antônio Valter tinha o cuidado de ministrar inúmeras 

formações que antecediam a docência. Com seus estudos e métodos próprios, ele nos orientava 

sobre a fisiologia dos corpos, sobre os conteúdos programáticos adequados a cada idade e nível 

técnico a ser desenvolvido, sobre a conduta ética e empática a ser alimentada em sala, sobre o 

respeito necessário por cada corpo dançante e sobre a possibilidade de todo e qualquer corpo poder 

dançar. Não existiam barreiras físicas, ou idades inadequadas para ingressarem naquele espaço, na 

Cia de Dança Antônio Valter Leone todos podiam dançar.  

Tudo isso me levou a ingressar na Faculdade de Dança da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) em 1993, o que me deu respaldo profissional e amadurecimento para seguir, inclusive, me 

descobrindo como coreógrafa. Em 2001 montei meu primeiro espetáculo com o viés profissional e 

formato de temporada: “Os 7 Pecados Plenamente Capitais”, experiência única, que me estimulou a 

novas montagens como coreógrafa. E assim, início a consolidação da docência orgânica que morava 
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em mim. Os primeiros alunos, a primeira coreografia exclusivamente de minha autoria e o primeiro 

espetáculo sob minha total construção.  

A emoção indescritível que senti ao ver corpos dançando minhas ideias e sentimentos, 

imbricados de suas próprias marcas e identidades, indo além do que eu podia supor ao experimentar 

aquela célula coreográfica no meu corpo, me fez compreender que um dos meus propósitos na 

Dança está nas transformações ocorridas no outro corpo dançante a partir de estímulos que o meu 

corpo criativo, imagético e questionador sugere, que eu me enxergo em minha porção mais inteira. 

Inteira por ser criatura, criadora, propositora, docente e aprendiz em todas as fases de todos os 

processos. Seja na sala de aula ao desenvolver um conteúdo de forma inovadora, seja ao propor os 

dias de hoje um novo trabalho artístico para meus alunos do OLGART, seja quando contemplo os 

corpos dançantes imprimindo suas nuances e intercorrências a minha proposta inicial. 

A Cia de Dança Antônio Valter Leone me deu régua, compasso e muita intimidade com 

minhas emoções para eu seguir desejando na área da Dança. É a partir das escolas de educação 

básica e de Dança da família que me fiz quem sou e a partir dessa escrita emocionada, que tomo 

consciência dessas porções essenciais de minha formação. A professora Rita, que mais tarde iria 

alçar novos voos, sempre terá suas asas partindo do céu/chão da escola para outros céus/chãos, 

cheios de possibilidades e sementes de sonhos.  

Com o amadurecimento profissional, surge a necessidade de assumir a direção executiva da 

Cia de Dança Antônio Valter Leone e, desse modo, trânsito também como administradora, contexto 

em que pude ouvir depoimentos das famílias dos alunos recheados de queixas e inseguranças sobre 

a Dança oferecida nas escolas dos filhos, sempre com um caráter de um ensino superficial e voltado 

para festividades, sem aprofundamento técnico ou pesquisa temática. 

Essas reflexões, somadas às minhas memórias das falas proferidas pelos docentes na sala da 

diretoria quando criança, iam impulsionando um desejo de entender o papel da Dança na formação 

dos jovens. E, mais que isso, fizeram com que eu começasse a me questionar sobre os diferentes 

modos de ensinar e aprender Dança: existiria um tipo de Dança a ser feito nas escolas e um outro 

nas academias? Se existe essa separação entre os tipos de Dança, seria a Dança na escola um modo 

menos louvável ou importante de ensinar e aprender Dança? O ensino da Dança na escola deve 

estar desobrigado de formação prévia e especializada dos docentes, assim como das contribuições 

trazidas pelos alunos de acordo com suas experiências sendo reduzida a entretenimento? 

Todas essas questões sobre a Dança e sua função social atravessavam não só minha própria 

trajetória como dançarina e coreógrafa, mas principalmente como docente. Que Dança eu estava 
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compartilhando com meus alunos? Era uma partilha ou apenas transmissão da Dança aprendida ao 

longo dos anos por esse corpo? Que professora sou e qual eu posso ser? 

O Teatro que já me acompanhava de forma amadora desde sempre, parecia ser o caminho 

para algumas respostas a partir do conhecimento mais profundo de minhas emoções. Minha 

formação em Teatro como Atriz Profissional, pelo XVIII Curso Livre de Teatro da UFBA com 

direção de Paulo Cunha, deu-se em 2002, o que me levou a ter mais respaldo para dirigir montagens 

que envolvessem a Dança e o Teatro. Inclusive desenvolvendo oficinas e espetáculos com grupos 

de idosos. Mal sabendo eu que abriria ainda mais perguntas... 

1.1.2 O encontro com a educação pública 

Esse emaranhado de conjecturas sobre os propósitos da educação e da minha própria função 

social no mundo estavam em ebulição quando em 2005 ingressei como professora na Escola de 

Dança da Fundação do Estado da Bahia (FUNCEB), onde permaneci por dez anos, numa 

experiência enriquecedora que me deu outras perspectivas profissionais. Fui admitida para ensinar 

no núcleo Pelourinho, mas também no Centro Social Urbano (CSU) Nordeste de Amaralina, uma 

extensão da FUNCEB no bairro do Nordeste de Amaralina. Os desafios encontrados ali não eram só 

pedagógicos ou ideológicos, implantar o Balé Clássico numa comunidade altamente castigada pela 

violência e com poucas opções culturais gratuitas virou uma missão para a equipe. Foram dez anos 

de disponibilidade em experimentar diariamente modos de conectar o ensino padronizado, 

exclusivo e codificado do ballet com a vida cotidiana daquela comunidade. As filas enormes para a 

matrícula eram recheadas de jovens negros, com seus fartos cabelos blacks e musculatura rija 

exercitada diariamente nas muitas ladeiras do bairro. Como dar aulas de ballet dialogando com as 

referências culturais e sociais dos estudantes? 

Conjuntamente a essa experiência na FUNCEB, no final do ano de 2007, fui efetivada como 

professora de Dança na Rede Municipal de Educação de Salvador através de concurso público, 

concurso esse que marcava a consolidação da oferta das quatro áreas de conhecimento em Artes; 

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro de forma separada. Ou seja, deixávamos de ser professores 

de Artes em uma perspectiva polivalente para exercer nossas especialidades de acordo com nossa 

formação acadêmica.1 

Fui lotada então como professora da Escola Olga Figueiredo, situada na comunidade do Vale 

do Matatu. Outra vez, minha história cruza-se com a história de uma comunidade ferida pela 

 
1 Salvador é uma referência nas políticas sobre o currículo de Arte, este tema é ampliado no tópico 

Políticas e Dança na Escola do Capítulo 5. 
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violência e absurdamente à parte dos acontecimentos culturais da cidade que estivessem fora dos 

limites do bairro. Como acontecia com a maioria dos colegas recém aprovados e distribuídos nas 

demais escolas do município, me foi apresentada a carga horária a ser cumprida em sala de aula e 

neste momento, todas as minhas experiências, aulas e técnicas, desmoronaram diante daquela sala 

de direção, bem menos lúdica que a sala da diretoria da família que tanto marcou minha passagem 

pela infância e adolescência. Para consolidar a proporção do desafio, um rato foge entre nossos pés, 

causando em mim uma histeria e nos demais, gargalhadas de normalidade em lidar vez ou outra 

com aqueles imprevistos2. 

Após diversas tentativas de aplicar os inúmeros planejamentos criados para as diferentes 

turmas de 1º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental II, assim como para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), senti a necessidade veemente de encontrar um sentido maior para minha passagem 

por aquelas pessoas, não só estudantes, mas também pelas famílias daquele lugar que me parecia 

tão carente. Em 2008, de uma consonância entre o desejo antigo da então diretora escolar Profa. 

Tâmara Batalha e essa necessidade sentida em mim, fundamos o grupo de Artes da escola 

municipal Olga figueiredo de Azevedo, intitulado OLGART, reunindo estudantes da própria 

comunidade escolar e aceitando também a cooperação de egressos da escola, assim como de 

pessoas da comunidade que logo se tornam integrantes também. A partir deste momento, as 

montagens de espetáculos anuais inéditos se tornaram característica do grupo e com a colaboração 

dos professores de Música Luciano Veiga e Raiden Coelho, roteiros, trilhas sonoras, figurinos, 

textos e cenários, foram criados, ano após ano, especialmente para os trabalhos artísticos do grupo. 

A partir daí, o Grupo OLGART e seus espetáculos ganham mais integrantes, tanto alunos 

como egressos da escola. Os eventos artísticos também ganham uma maior dimensão e alcance na 

comunidade artística não só entre as escolas da Rede Municipal, mas também na própria cena 

cultural de Salvador. Essa Dança que surge naquele pátio frio da escola e no laboratório de 

informática emprestado ao grupo, era um somatório das muitas memórias que meu corpo dançante e 

questionador estava impregnado. Nas comunidades do Nordeste de Amaralina e do Vale do Matatu, 

pude ampliar ainda mais os meus desejos de descobrir, investigar e difundir um modo de ensinar e 

aprender Dança considerando as marcas identitárias profundas de uma região, suas queixas, suas 

histórias e segredos, capaz de atravessar a formação cidadã daquelas pessoas, contribuindo para 

uma estima ancorada em orgulho e reconhecimento de suas potencialidades, crendo fortemente na 

 
2 Os demais detalhes dessa minha conturbada adaptação ao ensino público, contarei no percorrer do 

texto, portanto exalto todas elas, pois cada luta e conquista, possibilitou desenhar o tópico a seguir, O 
Processo no/sobre Grupo OLGART. 
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sua capacidade de ser atuante e pertencente a qualquer que seja o núcleo, camada ou esfera 

profissional ou pessoal que deseje pertencer. 

Paralelamente a essas descobertas pessoais e profissionais, em 2012 também através de 

concurso público, fui efetivada professora de Artes na Rede Estadual de Educação do Estado da 

Bahia. Dessa vez numa escola em Brotas na qual eu fiquei apenas por três anos, indo logo depois 

para a comunidade do Pau Miúdo, onde a realidade da comunidade local não destoa ou difere das 

duas comunidades citadas anteriormente. Noto o mesmo conjunto de dificuldades físicas e 

estruturais como ausência de sala para aulas de Artes ou de aparelho de som. Além destas, as 

dificuldades pedagógicas a exemplo do fato da disciplina constar no currículo do Estado como 

Artes; do conteúdo programático estar em um livro didático que deve ser seguido preferencialmente 

através de aulas expositivas; a crença dos próprios colegas de que a função do docente de Artes está 

diretamente vinculada às festividades e comemorações; a concepção equivocada da disciplina, a 

qual é vista sempre como opcional ou complementar ao currículo e às demais disciplinas. Tudo isso 

só veio a fomentar um desejo de voltar aos estudos de Mestrado então interrompidos em 2011, 

quando acontecimentos na vida pessoal me levaram a me afastar do curso já no processo de escrita 

da Dissertação. 
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Figura 1 – Dança. 

 

 
Fotografia: Juliana Zacharias. 
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Ao longo de toda minha vida, atuei como dançarina profissional, coreógrafa e professora de 

Dança, nas redes privadas e públicas de ensino, onde permaneço desenvolvendo projetos artísticos 

junto à comunidade. É no fazer artístico que me encontro em minha potência maior enquanto ser 

ativo e criativo, capaz de (co)criar3 realidades e compartilhar a expressão das mais diversas 

emoções e sentimentos com outros seres.  

Ao refletir sobre a minha própria prática, notei que a criação coreográfica e esses quase vinte 

anos de exercício da prática docente são a base da formação do meu corpo em processo, corpo 

transitório, referencial enquanto sujeito, e que me proporcionaram estar em contato com um número 

enorme de pessoas, com perfis dos mais variados. Entre esse desejo de retomar os estudos de 

Mestrado e a efetivação deste, foram sete anos de dúvidas, incertezas e mais e mais 

questionamentos e conjecturas, que caminhavam concomitante aos trabalhos artísticos nas 

comunidades do Vale do Matatu e Pau Miúdo, e aqueles primeiros jovens que ingressaram no início 

da formação do grupo, agora crescidos, apontavam num sentido de formação de sujeito baseados 

em perspectivas de vida bastante singulares quando comparados aos demais jovens que não haviam 

sido formados artística e socialmente no convívio do Grupo OLGART. 

Jovens, adultos hoje, com vinte anos em média, esses sujeitos artistas que seguiam 

produzindo Arte na e além da escola, ao longo desses anos foram mostrando interesses, na maioria 

dos casos, distintos da história familiar, como ingressar no ensino superior, cursar escolas de Dança 

como a FUNCEB, cursos de Teatro apoiados pelo Vila Velha, estudos sobre iluminação e moda, 

ampliando assim suas oportunidades diante da vida e da sociedade. Esses resultados só 

corroboraram meu interesse em seguir investigando o objeto de pesquisa iniciado há quase dez 

anos, na primeira etapa do Mestrado, sobre o qual me debruço agora sobre questionamentos mais 

fortemente embasados por quase duas décadas de docência pública e privada e mais ainda, pelo 

convívio diário e íntimo com a historicidade do povo que vive nessas comunidades, que 

generosamente confiam os corpos aos experimentos e trocas. Como é mesmo a Dança que é capaz 

de fomentar a formação do sujeito cidadão, completo e integral? De que forma as questões pessoais 

que envolvem os intérpretes criadores possam sim, fazer parte do processo e a partir dessa 

integração, quem sabe, surgir uma Dança que seja fruto de um processo de crescimento individual, 

de acolhimento de sombras, de (re)conhecimento de suas bordas e limites? 

 
3 Neste contexto, Lucena (2017) afirma que: “[…] Para cocriar, descobrimos que não há muito o que 

desvendar. Afinal, estamos cocriando o tempo inteiro, inclusive aqui, agora, você e eu. O que fazemos 
neste momento da escrita, é dialogar […]. Palavras e ações que nos auxiliam a entender que somos 
sempre com, co.” (p. 27). 
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Esse contato tão próximo com a diversidade de histórias e contextos que compõem o ser 

(SANTOS; FIGUEIREDO, 2003), me fizeram observar que apesar das relações entre Arte e vida, 

as dimensões políticas e sociais serem levadas em consideração em trabalhos artísticos, de forma 

geral, muitas produções artísticas ainda buscavam deixar de lado suas questões pessoais, traumas e 

experiências ruins para que pudessem cumprir com suas obrigações profissionais e com os 

requisitos da proposta artística que estavam inseridos. Desta forma, era apenas uma parte desse ser 

que estava presente no resultado daquele processo. As dores e influências do campo que os 

acompanhava, ficavam de fora de sua expressão artística, sendo muitas vezes banidas, como 

sinônimo de profissionalismo, expresso na famosa frase: “Deixem os problemas do lado de fora!”. 

Como o ser não se aparta de si num comando automático, essa imposição pode vir a causar 

fragmentação e sofrimento no indivíduo (XAVIER, 2018). 

1.1.3 O Mestrado em Dança 

O meu (re)ingresso no Mestrado em 2020, me ligou diretamente com todo o meu percurso 

pessoal, profissional e com toda a historicidade do meu corpo e dos corpos de todos os alunos que 

ajudei a compor enquanto sujeitos. Um corpo em eterno processo. Professora. Mulher com histórias 

e corpos históricos. Memórias reveladas a cada semana, a cada disciplina que o componente do 

Mestrado em Dança, “Corpo e Historicidade”, cursado em 2020 fomentava. A partir dos gatilhos da 

nossa história, devíamos ser experts; nossos corpos e sua trajetória dançante. Dançante porque se 

move desde sua concepção, dançante pelos modos aprendidos, dançante pela consciência da 

infinidade dos movimentos contidos nas pausas. Em meio a um ano absolutamente inédito por conta 

da pandemia do Coronavírus (Covid-19), achei a escrita poética como forma de elaboração para 

voltar a estar em contato com a vida: 
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Processo. Caminho > Online. 

Corpo no caminho. Um Corpo Online no caminho. Acordos e desacordos de 7 corpos afastados e 

emaranhados nos muitos fios em conexão. 

Discussões, tarefas, atividades, divisão, partes, lâminas, compromissos, relação. Modo, 

características, vontades de apresentar(ser) no nosso melhor estado. De preferência; fluído e no 

tempo. Tempo. Corre, ajusta, corta, ajeita, confere. Ensaia. Não dá. Vamos assim, vai ser bom. 

Online, no caminho, o encontro com vozes /Corpo/Olhares/Corpo/Sorrisos/Corpo/muitas 

ideias/Corpos que antes não existiam em nossa rede. Alívio. Gente. Interação. Calor. Grupo. Um 

grupo/7 corpos Online. 1 corpo apenas no caminho do conhecer. 

 

Figura 2 – Dança. 

 

Fotografia: Juliana Zacharias. 
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Trocas, pontos de vista e experiências foram vividas ao longo das aulas e a cada interação o 

corpo que ansiava concluir uma etapa acadêmica foi entrando em despertar. Não seria apenas a 

última disciplina necessária para a conclusão de um mestrado. Era um incômodo orquestrado da 

minha historicidade que provocavam ânsias criativas diárias. A história da Dança contada através de 

grandes personalidades que estão no imaginário de artistas, permeadas de depoimentos reais de 

experiências sentidas através das professoras da UFBA, foi um dos momentos mais gratificantes e 

estimulantes desse caminho de reinvenção de mim mesma. 

Quem era o Eu estudante? Como estava o meu Corpo-Casa naquele trajeto? Incerto. Estranho. 

Mexido. Remexendo. 

Contato, risos, falas, contextos, olhos, peles e opiniões me recontaram a vida. A pandemia nos 

silenciou. Meu corpo paralisou e quase mofou… A permanência das aulas do mestrado trouxe 

conexão on-line e incorporação. Como se a alma (re)habita-se a matéria, mesmo que empurrada, 

que sacudida, ela, a alma, sempre soube dançar. E nesses exercícios diários de enfrentamento da dor 

pelas mortes de milhares de pessoas, das dores e doenças próprias, das falas mudas e silenciadas 

pelo afastamento social, uma atividade em especial parecia um abraço quente em meio ao frio da 

alma; Carta ao Meu Corpo: 
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“Historiadora de Mim” 

Faculdade de Dança, corpo aos 18 anos; 

 

 

                                                               Figura 3 – Dança. 

Professor 1: 

Seu Corpo é ideal para essa técnica. 

O corpo sentiu conforto. 

 

Professor 2: 

Corpo magro, leve, franzino. 

-Você precisa fazer equitação, vôlei e 

Pilates. 

O corpo sentiu vergonha e impulso. 

Um Corpo que parecia ser para o Balé, 

mas que tinha se construído num misto 

de técnicas. Mas se "parecia", se 

"servia" para o Balé, ele estava 

etiquetado, fadado e a serviço do 

conforto de não atritar, bagunçar ou 

arriscar. 

 

Tempo. 

Pilates, corrida, grupos e músculos 

depois, o temido professor 2 me dá 10 

(dez). 

O corpo sentiu orgulho. Satisfação por 

ter se mantido em movimento. Por não 

ter caído. 

 

Fotografia: Juliana Zacharias 

 

 



26 

 

Tempo. 

Saúde, doença, trabalho, carga horária, choque de realidade, escolas, burocracias, 

distorções, distanciamento. O corpo desacreditou. 

O Teatro reanimou, sacudiu e abalou o amor primeiro, a certeza do corpo nascido para 

dançar. 

O corpo sentiu paixão. 

Elétrico, irradiado, afoito o corpo seguiu batendo em quinas desordenadamente. 

Quem sou eu/Corpo? Artista, burocrata ou demagogo? Corpo esquizóide, racional, pseudo 

conectado. Conectado ao fora. Ao outro. Às impressões alheias. Corpo analfabeto de si. 

Cego e mudo de si. 

Tempo. 

Psicoterapia, xamanismo e silêncio. Ouvi sua voz a pouco mais de 5 anos. Estive com você 

desde sempre e pouco lhe deixei falar… desculpe… pobre de mim… pobre… 

E quando comecei a te ouvir, você tagarelou! Você me contou sobre minha Dança e 

minhas regulações, meu sentir e minhas culpas, sobre o meu adoecer e principalmente, 

sobre cura e verdade. 

Tempo de agora. O Corpo sentiu pertencimento.” 

Figura 4 – Dança. 

 

Fotografia: Juliana Zacharias 
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O desenvolvimento dessa pesquisa chegou em meio a um turbilhão. Meu irmão, 

parceiro de vida e de Dança, é mais um acometido pela Covid-19 e o corpo que iniciava sua 

viagem em processos criativos agora estava em alerta. Medo, incertezas e a pressão arterial 

descompensada fizeram do corpo alerta, um corpo destruído. Reflexões e lamentos ainda mais 

profundos sobre as mortes, as perdas, o descompasso entre ter que produzir e a total apatia do 

corpo sofrido. Cansaço. Neste momento, a formação em Psicoterapia que havia feito entre os 

anos de 2016 e 2019, foi indispensável para que eu pudesse expor e entender os muitos 

sentimentos que esse corpo ruminava todos os dias. 

Aqui estou, rememorando esse trajeto, mais um processo em construção desse corpo 

vivo. Dessa vez não mais um corpo de garota, inseguro, frágil e vulnerável no pior sentido da 

palavra, mas um corpo cheio de histórias únicas e emaranhadas, cheio de experiências que me 

atravessaram e me refizeram, um corpo amado e preenchido de minha fé em meus orixás e na 

minha guiança ancestral. Um corpo que se autoriza a concluir sim esse mestrado por que se 

considera merecedor e não mais mudo pela timidez e vergonha de sempre se achar menos e 

pouco. 

Figura 5 – Dança. 

 
Fonte: Memorial Artístico por Rita Leone. Disponível em: https://youtu.be/C0hnKfUCzqk. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

 

A Dissertação investiga a contribuição da disciplina de Dança junto ao Grupo OLGART 

da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo para a afirmação da contribuição da Dança 

na construção da cidadania. O grupo é composto por 110 integrantes com idades entre 07 e 60 

anos, entre estudantes, egressos e colaboradores da comunidade. Neste estudo estabeleço o 

recorte geracional de 08 a 20 anos. A pesquisa emerge da observação como educadora do 

ensino público municipal de Salvador, e de todo o somatório de experiências artísticas 

enquanto sente e partilha com outros sujeitos a historicidade de seus corpos. 

Entendendo o corpo como campo de ocorrência dos processos de cognição, 

comunicação e evolução implicados nos sistemas vivos e culturais, percebi que esta visão 

coincide com o entendimento de corpo do Programa de Pós-graduação em Dança desta 

Universidade (RENGEL, SCHAFFNER e OLIVEIRA, 2016). Este entendimento de corpo 

como campo de ocorrência, vem ao encontro com a visão descrita no capítulo1. História de 

Vida, onde há um desejo constante de enxergar os estudantes como um terreno transitório, 

permeado por experiências vividas, suas marcas e registros e a partir deste entendimento, 

perceber como a Dança amplifica a capacidade de percepção de si mesmo e do mundo para 

além dos estigmas sociais da classe social a que pertencem. 

Neste percurso, acredito que os desejos pessoais são ampliados por aspirações sociais de 

busca pelo reconhecimento e validação da Dança como ponto fundamental na construção de 

um sujeito ativo, participativo e emancipado de seus “pseudos” destinos traçados pela falta de 

oportunidades e com plena capacidade de serem autônomos diante das escolhas futuras em 

seus posicionamentos pessoais e profissionais. 

2.1 CAMPO DA PESQUISA 
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A Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo localiza-se no Vale do Matatu/Baixa 

do Tubo4, atende aproximadamente 1.000 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). O Vale do Matatu, no Bairro de Cosme de Farias, está 

situado em uma das regiões que são também componentes da macrorregião de Brotas. Com 

gestores que, em sua maioria, residem na comunidade e que se relacionam com pais e alunos 

com toda a familiaridade que isso assim o permite, a escola conta com uma parte significativa 

de professores negros e oriundos também de bairros de periferia, que trazem para a sala de 

aula, de forma crítica a problemática da questão racial e da exclusão social, com funcionários 

que são residentes na comunidade e muitas vezes são mães, pais, tios e tias dos discentes da 

unidade. 

Embora a institucionalização da educação em tempo integral em toda a Rede Municipal 

tenha sido uma das principais promessas dos políticos ao longo dos anos, somente algumas 

unidades da Rede oferecem o turno complementar. No entanto, a escola conta com algumas 

disciplinas complementares oferecidas gratuitamente aos alunos no contexto do OLGART, 

que trabalha de maneira interdisciplinar diversas expressões artísticas, como Teatro, Dança e 

Música, e tem conquistado visibilidade em toda a cidade, devido a suas apresentações, 

solicitadas em encontro educacionais, feiras e mesmo eventos de outras unidades escolares. 

Isso possibilita que a Arte participe e contribua de forma mais ativa no cotidiano da escola, 

espaço de formação humana. É a escola pública de uma comunidade de baixa renda que 

apresenta um trabalho com apuro e acabamento artístico que emociona, sensibiliza e 

principalmente motiva outros alunos a serem despertados para as Artes. 

Essa perspectiva nos interessa para analisar o cotidiano da Escola Municipal Olga 

Figueiredo, que parece reproduzir em escala reduzida as tensões contidas do bairro em que 

está situada, exprimindo a situação de vulnerabilidade social vivenciada por grande parte dos 

moradores do bairro. Essas situações descritas, colocam em evidência a diversidade que 

compõe esse espaço, sujeito à dinâmica da construção social e à ação dos sujeitos que dele 

fazem parte, percebido enquanto espaço estigmatizado, onde além de concentrar-se sonhos, 

projetos, desejos, também estão presentes as ausências, exclusões, restrições, 

vulnerabilidades, pobreza e violência. 

 
4 Podemos dizer que o Vale do Matatu, conhecido mais tarde como Baixa do Tubo, em decorrência 

de tubulação hidráulica exposta durante o período de implantação da rede de distribuição de água 
durante os anos 1980, é a localidade onde está situada a Escola Municipal Olga Figueiredo, 
espaço de atuação do Projeto OLGART. 
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Em paralelo a essa situação, nota-se a riqueza cultural presente nos processos de 

formação da comunidade, representada por candomblés, grupos de samba e as capoeiras, 

como também a efetividade da cultura popular enquanto elemento constituinte de práticas de 

educação não-formal. Entretanto, diante da complexidade das relações e sobretudo do 

aumento da intolerância religiosa no mundo, observamos, no bairro de Cosme de Farias, na 

comunidade do Vale do Matatu, o progressivo desaparecimento das manifestações culturais 

comunitárias que influíram em constituições de suas identidades. 

A consequência efetiva desse jogo de trocas é a consagração da escola em questão 

enquanto espaço de legitimação, preservação e disseminação de práticas culturais locais que, 

não obstante a sua importância histórica para a consolidação da identidade comunitária, vão 

sendo paulatinamente abandonada por essa mesma comunidade, em nome de expressões 

culturais de caráter mais globalizado. A perspectiva é a de compreender a escola, não como 

mero espaço físico, cristalizado e de reprodução de ideologias hegemônicas, mas como 

espaço plural e democrático, constituído principalmente pela ação dos sujeitos e suas relações 

no seu cotidiano. 

A escola possui professores das disciplinas diversificadas nas áreas, como: Inglês, 

Música, Artes, Dança, entre outras. As aulas têm a duração média de cinquenta minutos e a 

frequência de uma a duas aulas semanais por turma. A quantidade de estudantes por turma 

varia de trinta a quarenta, e são ministradas com toda a turma, seja nas salas de aula, com a 

retirada das cadeiras, ou no pátio de recreação da Escola. Apesar da existência das disciplinas 

diversificadas, citadas acima, o contato destes jovens com as Artes se restringe dentro do 

ambiente escolar ao contato com a disciplina “Artes”, cujas expressões artísticas eram 

relacionadas predominantemente a trabalhos manuais e a disciplina Música, na qual eram 

abordadas músicas amplamente divulgadas nas rádios locais e alguma informação teórica 

sobre a história da Música. O contato com a Dança acontecia através da repetição de 

coreografias e passos copiados da mídia. 

Em 2007, com a minha chegada como professora de Dança na Escola Olga Figueiredo 

de Azevedo e do Prof. Raiden Coelho de Música, ambos recém-concursados, as experiências 

nessas áreas ganharam reorganizações. Ao trazer para este ambiente escolar a disciplina de 

Dança, a partir da percepção dos corpos dos próprios estudantes, das relações entre corpo e 

ambiente, entre corpo/corpo em suas imbricações de convivências, suscitando experiências de 

criação, leituras e discussões sobre temas antes “proibidos” e o contato com variados tipos de 
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músicas e sons, uma série de novas configurações de Dança apareceram a partir do primeiro 

ano destas práticas.  

Em razão dos desafios encontrados logo após minha chegada na escola, como: a 

ausência total de um espaço adequado para as aulas de Dança, onde a acústica das músicas e 

dos movimentos, não interferisse no andamento das demais aulas; o total desconhecimento 

dos alunos de qualquer outro gênero musical e coreográfico que não fosse algo bastante 

popular nas mídias o que acabava se apresentando como uma forte resistência ao novo 

apresentado; um despreparo pessoal enquanto docente em como proceder com os estudantes 

do ensino público; foram alguns dos motivos que me levaram a dar forma, ao desejo antigo da 

então Diretora Prof. Tâmara Batalha, de criar um grupo de Artes na escola.  

O Grupo OLGART surge inicialmente no ano de 2008, com encontros em turno oposto 

ao das aulas regulares das turmas. No papel de professora de Dança e gestora do grupo, me 

dividia entre a sala de aula regular e os horários estendidos. Os laboratórios criativos do grupo 

aconteciam na maioria das vezes no laboratório de informática que estava desativado 

temporariamente, um espaço bem pequeno com móveis, cadeiras e computadores, ou no pátio 

geral da escola onde aconteciam os intervalos para lanches e socialização. Como 

compartilhava com o professor de Música as aulas do grupo, nos apertávamos entre 

instrumentos, cadeiras, computadores, móveis e alunos. 

Nessa época, o grupo não tinha divisão por turmas e uma média de cinquenta 

estudantes, de diversos segmentos - fundamental I, fundamental II e EJA - participavam das 

aulas e ensaios. Logo após alguns meses de trabalho artístico com o Grupo OLGART, nas 

Atividades Complementares (ACs) da escola5 que ocorriam semanalmente, começamos a 

ouvir partilhas dos demais colegas professores sobre mudanças observadas nos estudantes que 

estavam inseridos no grupo. Algumas das principais modificações observadas nos estudantes 

praticantes de Dança e Música foram: a valorização da autoestima, autoconfiança, diminuição 

da agressividade, estímulo da postura crítico-analítica, postura reflexiva, criatividade, melhora 

no rendimento escolar e autonomia. Diante dessas observações o trabalho do grupo foi 

ganhando espaço e relevância na unidade escolar. O papel do docente de Dança parecia 

ganhar um reconhecimento antes não sentido.  

Com a continuidade da disciplina e os crescentes resultados observados pela 

comunidade escolar, pelas famílias e por nós mesmos, a cada novo espetáculo, a cada nova 

conquista pessoal ou profissional dos integrantes, uma esfera de curiosidades acerca dos 
 

5 Os ACs tornaram-se sinônimo de Reunião pedagógica na escola. 
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métodos e estratégias utilizados nas aulas do grupo pairava sobre o corpo docente e gestão de 

outras escolas do município. Como era possível que os mesmos alunos que apresentavam 

sérios problemas disciplinares, pudessem ter tanto envolvimento, entrega e concentração para 

as expressões artísticas? Como a disciplina de Dança e Teatro poderiam contribuir para 

melhorar o desempenho escolar e ainda diminuir os índices de reprovação daqueles 

estudantes? 

As mudanças observadas não só pela equipe escolar, mas também pelas famílias dos 

jovens em relação à expressão de seus sentimentos e afetos, sua capacidade de oratória e 

escrita, sua postura mais segura e crítica, seu desejo de liberdade e autonomia, foram molas 

propulsoras para o interesse em desenvolver essa pesquisa. 

2.2 PROBLEMA DE PESQUISA E HIPÓTESE  

Quais as contribuições do Grupo OLGART para o processo de construção da cidadania 

dos estudantes da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo no período de 2008 a 2020?  

A hipótese desta investigação é que as experiências dos jovens com a Dança vão além 

do desenvolvimento de habilidades e competências técnicas e procedimentais, que tais 

experiências também promovem o reconhecimento e valorização de seus corpos, estimulando-

os a expressar-se e posicionarem-se diante de temas cotidianos ou emergenciais do entorno 

onde estão inseridos com confiança e possam vislumbrar perspectivas de vida que não estejam 

necessariamente limitadas pela realidade que nasceram. Deste modo os jovens exercitam a 

criatividade, convivência em grupo, capacidade para liderar, aguçando incessantemente a 

curiosidade e questionamentos nas suas leituras de mundo.  

2.3 JUSTIFICATIVA 

De acordo com Charlot (2000), doutor em Ciências da Educação pela Universidade 

Paris X, professor pesquisador na Universidade de Paris VIII, o sujeito pode ser entendido 

como um ser aberto a um mundo que possui historicidade, portador de desejos e é movido por 

eles, relacionando-se com os outros seres e o ambiente. Além disso, o autor ressalta sua 

vinculação a um determinado núcleo familiar e a ocupação de um determinado lugar social. 

Deste modo, é possível concluir então que este sujeito é ativo, agindo no e sobre o mundo. 

De modo que, se tratando de jovens que convivem numa comunidade carente, com 

condições precárias de sobrevivência, pouco acesso ao lazer, às informações culturais para 

além do próprio bairro e convivendo com o medo constante da dominação do tráfico de 
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drogas, que impõe um ritmo diferenciado para a comunidade, seria possível supor que tais 

condições poderiam acarretar a não construção do sujeito no sentido daquele que é ativo e 

portador de desejos que o movem. No entanto, de acordo com a concepção de Charlot (2000), 

existem construções do sujeito também num contexto que ele chama de “desumanização”, 

onde o ser humano não possui condições básicas dignas de sobrevivência, onde é “privado de 

ser”, privado de desenvolver suas potencialidades e viver plenamente sua condição humana. 

Há, portanto, a construção do sujeito, só que nas especificidades dos recursos disponíveis.  

Percebo então, que o ensino de Dança para este grupo de pessoas parece ser um meio de 

reconhecimento de suas possibilidades corporais, cognitivas, comportamentais e sociais, 

despertando a partir delas, relações importantes com o mundo. O que me permite apontar para 

o desenvolvimento da expressividade, autonomia, criatividade e criticidade, sendo, 

possivelmente, a Dança um recurso para a construção do sujeito ativo e singular, ponto 

importante de interesse nesta pesquisa. 

Acredito que não importa qual rótulo devemos ou podemos aplicar a Dança que 

fazemos juntos no grupo. Não sei se é contemporânea, moderna ou popular, se é Teatro, 

Dança/Teatro ou Música e Dança, só sei que meus meninos se movem, produzem poesias e 

canções, são atentos, dispostos e amorosos e que juntos, descobrimos um jeito de se mexer 

que hoje, quero compreender melhor. Esse “jeito” próprio de não ter bordas para as 

linguagens artísticas, esse caminho eternamente sem fim, essa busca por mais dúvidas e não 

por respostas, e que, utiliza-se de várias abordagens em prol de um objetivo maior que é o 

desenvolvimento dos estudantes, é o que me trouxe a esse mestrado. Desta forma, estas 

experiências me mobilizam, e me levam a pesquisar suas potencialidades, possíveis de 

sensibilizar outros espaços. 

Em virtude de entender a juventude como fase em que a formação do caráter, 

personalidade e a vinculação dos afetos está em seu ponto mais crucial da estruturação do 

sujeito, o grupo de estudantes pesquisado está concentrado entre crianças de 08 anos a jovens 

de 20 anos. Já que ao dialogar com Peralva (1997) e Dayrell (2003), suas perspectivas da 

juventude pelo viés da diversidade, entende-se que é necessária uma visão desta fase da vida 

como parte de um processo mais totalizante, que ganha contornos específicos no conjunto de 

experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. Assim, este estudo propõe-

se a entender os jovens pesquisados sob a perspectiva do pensamento ecologizante de Edgar 

Morin (2001) que situa todo acontecimento, informação ou conhecimento em relação de 
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inseparabilidade com o seu meio ambiente-cultural, social, econômico, político e, é claro, 

natural. 

Com este estudo evidencia-se ainda a vinculação dos sujeitos na Escola Municipal Olga 

Figueiredo de Azevedo, que faz parte da Rede Municipal de Educação de Salvador. Destaco 

que, se na rede pública municipal de Salvador, Dança é disciplina obrigatória no currículo 

escolar, a Rede Estadual da Bahia a inclui na disciplina Educação Artística (NASCIMENTO, 

2016). Neste contexto, me pareceu ainda mais relevante investigar a experiência de uma rede 

pública de ensino na qual a Dança é uma disciplina obrigatória do currículo escolar, diferente 

de tantos outros estados e municípios do país.  

O Grupo OLGART, com suas bases inovadoras, vem despertando o interesse de 

diversos estudantes tanto da graduação como do mestrado em relação a cujos: atuar com a 

escola e a comunidade; promover o intercâmbio de informações constantes da cultura da 

Dança e suas especificidades e as singularidades e riquezas culturais da comunidade da Escola 

Olga Figueiredo de Azevedo; ultrapassar os limites do academicismo, transmutando o estudo 

teórico da docência em experimentos contínuos na prática diária. A exemplo do citado acima, 

a pesquisa de Fábio Nascimento (2016) sobre Cotidiano e inter-relações culturais na escola 

Municipal Olga Figueiredo Azevedo: Diálogos e Tensões no Bairro de Cosme de Farias, vem 

a colaborar na complexidade do contexto investigado. Aqui, o autor nos aproxima da inclusão 

ativa da comunidade no interior da escola, e a importância da existência do grupo de Artes 

para esta comunidade, já que: 

A Escola Olga Figueiredo nos provocou desde os primeiros momentos desta 
pesquisa, a impressão de um cotidiano marcado pela permeabilidade em 
relação ao bairro em que está inserida, e isso não se dá somente devido a 
impressionante presença física das casas construídas ao redor da escola. Essa 
impressão se reforça na constatação de que parte relevante dos alunos, 
professores, gestores, funcionários e arte-educadores são oriundos ou 
moradores do bairro. Além disso, a valorização da cultura negra local 
enquanto instrumento pedagógico e para-pedagógico a partir das atividades 
dos professores e dos arte-educadores do OLGART e do ARCO3 Capoeira, 
são sem dúvida componentes da especificidade que encontramos. 
(NASCIMENTO, 2016, p.52). 

Ainda no que diz respeito à as relações institucionais com as universidades, vale 

ressaltar minha participação como preceptora no Programa Institucional Residência 

Pedagógica CAPES 2018-2020, que integra a Política Nacional de Formação de Professores 

que, neste período citado, recebeu oito estudantes bolsistas do Curso de Licenciatura em 
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Dança da UFBA6. Em 2021 tive a oportunidade de integrar esse importante programa mais 

uma vez, com foco em especial na experiência desenvolvida junto ao EJA. Assim como 

também, o Projeto Artes no Currículo, convênio 2015-2017 entre a Universidade Federal da 

Bahia e a Secretaria Municipal de Educação de Salvador7 que estabeleceu um importante 

diálogo entre o ensino superior e a educação básica, diminuindo substancialmente a certa 

distância que existia entre os aportes teóricos recebidos pelos estudantes universitários e a 

prática docente. 

Trabalhos nesta direção tem sido de grande importância para a realidade da Dança no 

ambiente escolar brasileiro. Especialmente no presente caso cujo foco é perceber quais 

influências existem entre a disciplina de Dança junto ao grupo pesquisado e no processo de 

construção do sujeito. Viés que nos obriga a explorar a literatura publicada até agora para 

visibilizar padrões importantes no campo, além de contribuir para o conhecimento na área da 

Dança. Deste modo, pensamos como necessário, que uma revisão sistemática a partir do 

levantamento e a análise das produções sobre o conceito de sujeito na Dança, é um ponto 

relevante para relacionar esta pesquisa com o contexto contemporâneo. 

Outro aspecto significativo da pesquisa, pela sua atenção na formação e 

desenvolvimento do estudante através da disciplina Dança, são seus impactos artísticos-

culturais e educacionais na sociedade. A expectativa é de que esta seja uma efetiva 

contribuição para a elaboração de políticas públicas (MOURA, 2016; TELLO, 2015) voltadas 

para a afirmação da Dança nos ambientes escolares como disciplina regular, obrigatória no 

currículo. A qual deve ser reconhecida como uma importante contribuição no processo de 

fortalecimento da estima de seus participantes perante a sociedade, no processo de construção 

do sujeito e como importante e determinante área de conhecimento. 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Geral 

Descrever e analisar os impactos e contribuições da Dança no processo de construção 

do sujeito nos jovens do Grupo OLGART. 

 
6 Programa Institucional Residência Pedagógica CAPES 2018-2020. Disponível em: 

https://uab.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica. Acesso em: 05 de jan. 
2021. 

7 Projeto Artes no Currículo. Disponível em: http://ritaaquino.com/portfolio/arte-no-curriculo-
convenio-entre-a-universidade-federal-da-bahia-e-a-secretaria-municipal-de-educacao-de-
salvador/. Acesso em: 05 de jan. 2021. 
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2.4.2 Específicos 

• Realizar a revisão da literatura do conceito de sujeito no campo da Dança; 

• Reconhecer a concepção de sujeito subjacente às experiências no Grupo OLGART; 

• Discutir o papel da Dança no ambiente público escolar, levando-me a: 

• Perceber e analisar as influências no desenvolvimento da autonomia do grupo 

pesquisado. 

2.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Sobre a organização dos capítulos, o presente trabalho está organizado da seguinte 

forma: 

Na História De Vida é apresentada a minha história dentro da Arte até a construção do 

Grupo OLGART. 

Na Introdução apresentamos os principais elementos da pesquisa. 

Na Metodologia apresentamos a abordagem metodológica que guia o percurso da 

pesquisa. 

No capítulo Conceito de Sujeito, abordamos os aspectos teóricos sobre o conceito de 

sujeito a partir do estudo bibliográfico e revisão sistemática. 

No capítulo OLGART, uma história para além dos muros da Escola, apresentamos a 

história do grupo e seu desenvolvimento. 

No capítulo OLGART: Sujeitos, descrevemos e analisamos a contribuição do Grupo 

para a formação dos sujeitos cidadãos. 

As Considerações Finais contêm as nossas reflexões que buscaram responder, de forma 

concreta, às questões propostas para nossa pesquisa. 

Os Apêndices contêm o material utilizado para solicitar as entrevistas. Os Anexos 

apresentam as informações publicadas pelo Grupo OLGART em revistas e sua história no 

palco. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

Segundo pude observar, o processo de pesquisa demanda a utilização de um conjunto de 

métodos, técnicas e procedimentos que permitam abordar o objeto de estudo, o que permitirá 

organizar as relações que se estabelecem. Desta forma, os resultados obtidos devem revelar e 

caracterizar a relevância das informações, para permitir o cumprimento dos objetivos traçados 

pelos pesquisadores. 

É por isso que, ao dispor de múltiplas maneiras de abordar o objeto de estudo, escolhi 

por uma metodologia que seja abrangente e que repercuta essa pluralidade no percurso de 

pesquisa. Mas essa pluralidade pode gerar polêmicas, visões diferentes, tendências e conflitos. 

Deste modo, e como Sabino (1992) expressa, a metodologia precisa seguir etapas e 

procedimentos, os quais explicarei a continuação. 

3.1 BRICOLAGEM 

O percurso de pesquisa me levou a desenvolver um método de análise adaptado à 

complexidade do fenômeno, que permita abordar o sujeito na Dança desde meu envolvimento 

com esses sujeitos. Deste modo, elaborei uma convergência de métodos onde o Bricolage, 

desde a visão de Lévi-Strauss (1997) e Rogers (2012), que me possibilitou selecionar 

procedimentos e instrumentos adequados a meu objeto para uma abordagem multi-

metodológica à investigação, oportunizando a liberdade de não viajar em um único caminho 

metodológico e, assim, obter maior riqueza na análise das relações concretas dos elementos 

em meu objeto de estudo. Isso implica conhecimento e diálogo em vários campos conceituais 

e disciplinares ao acrescentar rigor, amplitude, complexidade, riqueza e profundidade à 

pesquisa. 

O Bricoleur está apto a executar um grande número de tarefas diversificadas, 
porém, ao contrário do engenheiro, não subordina nenhuma delas à obtenção 
de matérias-primas e de utensílios concebidos e procurados na medida de seu 
projeto: seu universo instrumental é fechado, e a regra do seu jogo é sempre 
arranjar-se com os “meios-limites”, isto é, um conjunto sempre finito de 
materiais bastante heteróclitos (LÉVI-STRAUSS, 1997, p. 33).  



38 

 

Então, foi importante me debruçar sobre a perspectiva de autores como Boaventura de 

Souza Santos (1995, 2000) e Edgar Morin (1996), que identificam a transição do paradigma 

científico moderno e apontam para outro, ainda em construção, que tende a considerar a 

complexidade e multidimensionalidade das relações, questionar a hierarquia entre 

conhecimento científico e conhecimento vulgar ou senso comum, e indicam a importância do 

fazer ciência com crítica. Sair da tradição científica hegemônica é o que permite a 

proximidade crítica e envolvimento livre com o objeto de análise. Pretendi então, que esta 

pesquisa contribua não apenas com o conhecimento científico na área da Dança, mas também 

com as iniciativas observadas por meio da sistematização de experiências pessoais e dos 

sujeitos, sempre que possível de forma colaborativa e dialogada. Deste modo, ao articular a 

produção científica a um propósito de transformação, procurou-se um alinhamento com o 

paradigma do “conhecimento prudente para uma vida decente” (SANTOS, 2000) e com 

influências do pensamento complexo, observando o que é local, singular e aleatório estão 

presentes nas interações diversas dos indivíduos e suas instituições. 

Deste modo, através da Bricolagem como procedimento criativo, que nos permite a 

liberdade de seleção, desmonte, (re)composição, assimilação e (re)elaboração dos diferentes 

caminhos metodológicos, conecto e crio minha própria metodologia a partir dos fragmentos 

de outros autores. Tudo isso, a partir dos elementos estruturantes da prática da Bricolagem, os 

quais estão relacionados com elaborar um inventário pessoal de métodos, apropriar-nos desses 

materiais e, relacionar todos os fragmentos através da desconstrução e (re)composição (LÉVI-

STRAUSS, 1997; ROGERS, 2012). Enfim, abordei um percurso que permitiu me posicionar 

em diferentes etapas da pesquisa de maneira objetiva. Este posicionamento plural, justificado 

a partir da Bricolagem, foi fundamental para ampliar a concepção do sujeito na Dança. O 

qual, justificamos a continuação e que é possível de ser replicado, com a ideia de que “isso 

sempre pode servir” para outros pesquisadores da área. 

3.2 HISTÓRIA DE VIDA 

Para entender de onde surgiram os questionamentos e afirmações que posteriormente se 

tornaram o problema da pesquisa, bem como os elementos para a construção deste texto, 

mencionei um pouco da minha própria trajetória profissional e acadêmica, uma vez que o 

percurso foi decisivo nas discussões realizadas nos capítulos seguintes. 

Certamente, não é possível falar em autobiografias sem mencionar o contexto que nos 

rodeia, devemos resgatar o contexto social que isso exige. O que me levou a afirmar que a 
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história pessoal deve ser vista como intérpretes que procuraram compreender os processos 

culturais, de modo que passemos de ser historiadores e nos transformemos em historiadores 

culturais, apontamento que faz Williams Sewell (1998) a partir do livro de Clifford Geertz 

(2008) sobre a interpretação das culturas em 1973, e os cientistas que analisavam dados 

empíricos. 

Desta forma, reviver as memórias, honestamente repensando-as, o que me levou a 

considerar à Williams Sewell (1998), onde é necessário ter “[…] posições sociais objetivas e 

propriedades externas ao discurso” (p. 253, tradução nossa8). Pois bem, uma ficção ou um 

mito que reside no imaginário coletivo pode nos dizer muito mais sobre as sociedades do que 

os fatos oficialmente transmitidos por quem sustentou o poder em um determinado momento. 

Assim, ao trazer minha história de vida junto a minha história no ensino público Municipal de 

Salvador – Grupo OLGART, manifestou-se pontos chaves para a análise da construção do 

sujeito na Dança, a partir das práticas de mais de doze anos. 

Nesta construção, também percebi a importância de denotar a influência da pesquisa-

formação, na qual Passeggi (2016), me leva a refletir meu percurso como possibilidades de 

pesquisar e de (re)produzir conhecimentos com base em minhas próprias práticas e 

experiências. Tudo isto é possível ao adotar metodologias interativas para conceber o método 

(auto)biográfico, no qual objetiva-se a compreensão teórica através da prática para a 

emancipação. Assim mesmo, apresentam-se elementos centrais das discussões de Macedo 

(2012) sobre etnopesquisa implicada, que traz a tona o envolvimento do pesquisador “a 

problemática das políticas de pertencimento e de afirmação” (p. 176). O que trouxe minha 

implicação com o contexto e a luta conectada com as múltiplas justiças que emergem das 

necessidades do campo pesquisado. Deste modo, compreendi que o uso da própria narrativa 

pode ser entendido como uma possibilidade de investigação, ou um instrumento para instigar 

os processos, o que permitiu reconhecer a constituição de sentido dentro de um processo de 

internalização da nossa própria história de vida. 

Finalmente, exponho as dimensões epistemológicas que possibilitam compreender que, 

mais do que um instrumento, a história de vida se constitui em uma abordagem, que é 

permitida por uma maneira outra de olhar o meu objeto de estudo. 

3.3 REVISÃO SISTEMÁTICA DE CONTEÚDO 

 
8 […] objective social positions and properties external to discourse. (SEWELL, 1998, p. 253). 
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Diante do recorte temático escolhido, para abordar o estudante enquanto sujeito na 

Dança a partir de uma série de estudos neste campo, tornou-se importante realizar uma síntese 

da literatura publicada no Brasil como primeira etapa. Nesta etapa da pesquisa, procurei 

identificar brechas na área além de me posicionar sobre elas, o que me permitiu identificar as 

necessidades de mais pesquisas na área da Dança. Aqui foi preciso elaborar uma ampla 

revisão do conceito de sujeito, onde identifiquei como necessária uma revisão sistemática. Ou 

seja, encontrei na modalidade de pesquisa bibliográfica como sínteses da literatura, a revisão 

sistemática. Ramos, Faria e Faria (2014) salientam que deve se procurar uma análise ou 

descrição de uma resposta específica na literatura, a partir de um conjunto de artigos que 

resultaram de investigações de natureza teórica ou empírica. 

Examinar a literatura publicada até agora ajudou a destacar padrões importantes no 

campo, além de contribuir muito para o meu conhecimento na área, já que a Dança é um 

campo em expansão e continuamente em construção. Também, a revisão sistemática, a partir 

do levantamento e a análise das produções sobre o conceito de sujeito na Dança, foi 

fundamental para nossa dissertação. 

Deste modo, uma pesquisa com foco na revisão sistemática, permitiu examinar a 

literatura publicada sobre um conceito específico (BORAH, 2015), meu caso, de sujeito na 

Dança. O que nos levou a ter em conta as nove etapas do método escolhido, o qual considera: 

a) Formular uma questão de investigação; b) Produzir um protocolo de investigação e efetuar 

o registro; c) Definir os critérios de inclusão e de exclusão; d) Desenvolver uma estratégia de 

pesquisa e pesquisar a literatura – encontrar os estudos; e) Seleção dos estudos; f) Avaliação 

da qualidade e estudos; g) Extração dos dados; h) Síntese dos dados e avaliação da qualidade 

da evidência; e finalmente, i) Disseminação dos resultados – Publicação (RAMOS; FARIA; 

FARIA, 2014). Para isso ser possível, a revisão sistemática como método explícito de síntese 

de fatos que permite avaliar criticamente e interpretar as pesquisas sobressalentes que estão 

disponíveis em uma área de estudo, colaborou e apresentou-se os problemas, conhecimentos 

ou fenômenos nesta pesquisa. 

Salientando aqui que a área da Dança não conta com muitos periódicos, mas, esse 

material levantado aqui, afirma a relevância dos periódicos para a consolidação do campo. 

Além das dissertações, teses, PPGs e agências de fomento, a delimitação e 
avaliação dos periódicos pertencentes a uma área é parte da constituição de 
um campo de conhecimento fornecendo indicadores de como ele está 
organizado em termos de espaços de publicação e divulgação do capital 
simbólico que produz. Da mesma forma, apontam como capital simbólico é 
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valorado não apenas quanto à possibilidade de visibilidade interna e externa 
ao campo e quanto ao diálogo com campos afinas. (SANTOS, 2018, p. 87). 

Deste modo, nossa unidade de análise foram os artigos dos periódicos com qualis da 

plataforma SUCUPIRA da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) na área de avaliação “Artes”, no último quadriênio 2013-2016 certificado pelo 

Sistema Nacional de Pós-Graduação9. O período dos últimos cinco anos (2015-2020) foi 

escolhido para gerar uma amostra abrangente e considerada adequada, pois permitiu uma 

sobreposição da literatura com análises de conteúdo anteriores, ao mesmo tempo que agregou 

pesquisas mais recentes à análise. 

A amostra abrangente foi crítica para este estudo, a fim de realizar um exame rigoroso 

da literatura sobre sujeito no campo da Dança. Uma amostra exaustiva foi obtida usando dois 

critérios diferentes. Em primeiro lugar, todos os periódicos na área de avaliação “Artes” 

foram incluídos. A lista continha 911 periódicos. 

Figura 6 – Resumo dos periódicos na área de avaliação “Artes”, quadriênio 2013-2016. 

 
Fonte: produção da autora. 

O segundo critério permitiu obter uma amostragem possível de ser analisada, na qual só 

incluiu os periódicos de maior impacto na área, ou seja, os periódicos com qualis A1 e A2. O 

que deixou nossa lista com 75 periódicos. O termo de pesquisa usado dentro dos periódicos 

 
9 SUCUPIRA-Avaliação. Disponível em: http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao. Acesso 

em: 15 abr. 2020. 
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para identificar os artigos com títulos potencialmente relevantes foi “Sujeito AND Dança”10. 

Todos os artigos de periódicos de Artes contendo essas palavras ou frases foram incluídos na 

amostra. Após essa etapa, só treze periódicos continham informação sobre o termo de busca, 

contendo 107 artigos para serem avaliados, dentre os quais só nove refletiam sobre meu tema 

específico. 

Para realizar a revisão sistemática, como procedimento para a análise do conteúdo dos 

artigos selecionados, foi preciso categorizar os artigos e assim iniciar a compressão do objeto 

(BORAH, 2015). Neste processo da pesquisa, foi necessário usar o software Atlas.ti® versão 

7.5. Este software dá ao pesquisador a possibilidade de organizar, (re)agrupar e gerir as 

diferentes informações, em diferentes formatos, produzidas no campo de estudo. Dessa forma, 

foram observados os seguintes elementos: título, ano e base de dados, autores, resumo, 

palavras-chaves e referências. 

Após essa etapa, os artigos que tinham relação direta com a área de estudo, “Sujeito na 

Dança”, foram filtrados, deixando um total de nove artigos a serem analisados na definição do 

corpus. A partir do apresentado anteriormente, construiu-se uma narrativa, que expõe os 

dados mais relevantes para meu estudo o qual é desenvolvido no capítulo 4. Conceito de 

Sujeito. 

3.4 PARADIGMA/MÉTODO INDICIÁRIO 

Neste ponto da pesquisa, foi preciso me fundamentar em um método que permita 

abordar os sujeitos de estudo de uma maneira mais precisa, sujeitos que estão presentes ainda 

hoje no Grupo OLGART. Desta maneira escolhi a influência do paradigma ou método 

indiciário que nos traz Ginzburg (1986)11, no qual Montoya-González (2018) identifica quatro 

princípios, a saber: a) Valorizar as especificidades de cada objeto pesquisado, b) Reconhecer 

 
10 O termo de procura dos textos “Sujeito AND Dança”, foi obrigatório para filtrar os resultados nos 

repositórios dos periódicos. Desta forma permitiu-se gerar resultados específicos, onde os dois 
termos foram utilizados nos artigos. 

11 A respeito do paradigma ou método indiciário, Montoya-González (2018) afirma que sua 
emergência foi baseada em uma comparação das obras de Giovanni Morelli (1816-1891), 
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle (1859-1930)) e Sigmund Freud (1856-1931), ao 
apresentar relevantes vestígios dos seus trabalhos na medicina. Ginzburg (1986) nos apresenta 
um conjunto de princípios e procedimentos que contém a proposta de um método heurístico 
centrado no detalhe, nos dados marginais, nos resíduos tomados enquanto pistas, indícios, sinais, 
vestígios ou sintoma. Aqui Montoya-González (2018), destaca que o foco se apresenta na 
observação dos detalhes por meio de pistas que podem não ser importantes em um primeiro 
momento, mas que formam realidades complexas. No qual “[...] pistas talvez infinitesimais 
permitem captar uma realidade mais profunda, de outra forma inatingível” (GINZBURG, 1986, 
p. 150) 
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o caráter indireto do conhecimento, c) Inferir as causas a partir dos efeitos, d) Exercitar a 

conjectura e a imaginação criativa durante a análise e a pesquisa.  

Desta forma, Ginzburg (1986) apresenta um “rigor flexível”, ou seja, um outro rigor que 

permite trazer ao jogo outros elementos importantes que o investigador deve ter presente, 

como: a intuição para observar o singular, o idiossincrático, e a capacidade de poder formular 

hipóteses que especifiquem as características ocultas da realidade, possíveis de ser 

recuperadas a partir dos indícios. O que representa um importante ponto na pesquisa que 

busca reconhecer a concepção de sujeito subjacente às experiências no Grupo OLGART, 

referência central para abordar as microanálises do lócus de estudo. De modo que a 

bricolagem, na metodologia, acrescenta uma abordagem abrangente ao todo o contexto do 

objeto de estudo. 

Montoya-González (2018) indica que também é preciso e importante criar ou manter 

laços com os sujeitos a serem pesquisados, deste modo minha intervenção, há mais de doze 

anos, não representa um problema para nós, se não algo positivo. De forma que ao pressupor 

uma colaboração na construção das narrativas com relação tanto às leituras, como nas práticas 

do grupo, trazem uma natureza muito mais complexa a pesquisa, onde o envolvimento dos 

sujeitos e a narrativa é muito mais forte, que representa uma grande utilidade no rigor da 

mesma. Assim, apresento os critérios de seleção dos sujeitos que irão acompanhar nas 

narrativas, como sujeitos ativos da pesquisa: 

1 Pertencer ou ter pertencido ao Grupo OLGART. 

2 Concordam em participar da pesquisa.12 

3 Ter idade entre 8 anos e 20 anos. 

3.4.1 Dispositivos de produção de informação 

Para entender o lócus de estudo, a dinâmica e todo o movimento, que ali se 

desenvolveu, em torno do Grupo OLGART, é necessário explicitar, como em qualquer outra 

investigação, o uso rigoroso dos dispositivos de produção das nossas informações possíveis 

de serem analisadas. Tendo presente a população de sujeitos do Grupo OLGART da Escola 

Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, a primeira forma de coletar dados foi através de 

entrevistas (MACEDO, 2007), os quais abordarei qualitativamente, através da análise e 

 
12 Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (MAINARDES; CARVALHO, 

2019). 
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comparações de conteúdos, discursos e/ou práticas sublinhando, em vários momentos, o 

percurso dos processos construídos ou ainda em construção. 

Portanto, criei uma relação dinâmica com a narrativa a partir da observação como um 

dispositivo transversal de produção de informação. Já que a observação traz “o uso sistêmico 

dos sentidos visando captar a realidade que se estuda” (PALELLA; MARTINS, 2010, p. 115), 

elemento relevante para evidenciar os indícios presentes nos episódios analisados. Este 

recurso utilizado permitiu marcar na narrativa os diferentes momentos relevantes e 

característicos da pesquisa ao estabelecer um contato direto com os sujeitos do Grupo 

OLGART, sem intermediários. Deste modo, mais uma vez, me coloquei no “palco” junto com 

os “protagonistas” do objeto de estudo, ou seja, na construção do sujeito na Dança. 

Para aprofundar a abordagem de maneira eficaz, elaborei em conjunto a observação de 

entrevistas semiestruturadas, “Um encontro entre o pesquisador que quer a informação e o 

ator social que a interpreta, que idealiza e que dá a informação a partir das relações 

estabelecidas naquele contexto” (MACEDO, 2007, p. 51). Deste modo foi possível analisar 

casos individuais, recomendação que faz Ginzburg (1986), já que nestas entrevistas foi 

possível captar informações menos formais, devido a sua própria natureza que reside em 

diálogos livres ou informais sobre o contexto no qual se encontra o sujeito. Dessa maneira, 

explora-se através de pistas, sintomas ou indícios, as informações que podem ser 

enriquecedoras para o estudo, percebidas espontaneamente ou repetidamente. 

As entrevistas foram feitas em grupos focais, inspirada nos trabalhos e definições de 

apresentadas por Maria Caludia Dal'Igna (2012) que entende o grupo focal como uma técnica 

que promove a interação entre os participantes e o pesquisador e visa focalizar o diálogo e as 

discussões em torno de um tópico específico. Portanto, é dada a característica de “focal”. Ao 

contrário das entrevistas em grupo, o focus group, centra-se, sobretudo, na interação, no 

diálogo e no debate em torno de um tema específico (MACEDO 2010; DAL'IGNA, 2012). 

Em nosso caso a Dança no processo de construção do sujeito nos jovens do Grupo OLGART, 

portanto, as questões colocadas na mesa, foram dirigidas a todo o grupo e não para cada 

membro individualmente. A técnica do grupo focal requer que as informações sejam 

fornecidas dentro da dinâmica interativa. Nesse diálogo entre os participantes, ideias 

consensuais e contrárias devem ser estimuladas (DAL'IGNA, 2012), pois, segundo as 

contribuições de Schulz (apud MACEDO 2010), uma das vantagens desta técnica, é que nos 

permite conhecer múltiplas realidades e “exercita a pluralidade dialógica” na construção da 

informação. 
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Então, a abordagem por meio de entrevistas semi-estruturadas em grupo focal, com uma 

lista de perguntas flexíveis (disponíveis no Apêndice D), onde as informações que surgem, ou 

seja, aquilo que não foi previsto na conversa inicial com o grupo, se não a partir do interesse 

foi adicionado e incorporado, para que, colaborassem e apontassem conhecimentos dos 

eventos que por um motivo ou outro não podem ser diretamente observáveis (MACEDO, 

2009). Neste ponto, fizemos um chamado para todos os estudantes que atendessem os 

critérios de seleção, mas, em razão da pandemia, foi um processo complexo devido aos 

problemas socioeconômicos, no qual alegaram dificuldades ao acesso à internet, assim como, 

tempo para elaborar a atividade. Na procura de elaborar um encontro coletivo, centrado na 

pluralidade e variedade de atitudes, mas que também nos permitisse atender em um curto 

período a maior parte do nosso roteiro, realizamos um grupo focal, o qual esteve composto 

por onze participantes os quais apresentam a seguinte relação: 

• 6 participantes do sexo feminino. 

• 5 participantes do sexo masculino.  

• 9 participantes ativos e 2 ex-participantes, com quatro a doze anos de participação no 

Grupo OLGART. 

Foi assim que nossa sessão foi gravada por meio de dispositivos digitais (phone/laptop), 

mediante uma videoconferência pela plataforma RNP, com uma duração de duas horas. Esta 

gravação transformou-se em um tipo de memória externa, que possibilitou voltar às falas e 

identificar posteriormente as conversas e discussões relevantes para nossa pesquisa. 

3.4.2 Análise de informações 

Agora, para fundamentar a pesquisa em seu caráter qualitativo no método indiciário, 

para abordar e esclarecer os objetivos, bem como para compreender o objeto de estudo, 

propus colher e descrever indícios que estão presentes na história, acontecimentos próprios e 

dos sujeitos do Grupo OLGART. Tudo isso foi possível a partir da seleção e organização das 

informações para fazer inferências. O que me levou a fazer proposições de ordem geral a 

partir dos dados singulares obtidos por todos os envolvidos (GINZBURG, 1986). De modo 

que ao estabelecer relações dos sujeitos com os teóricos consegui desenvolver, através de 

variados saberes práticos e de disciplinas de conhecimento, indícios emergentes possíveis de 

auto-organização.  

O que me leva a compreender que há uma relação entre indícios e um ângulo das coisas 

para o qual aqueles indícios serão reveladores. Portanto, devemos seguidamente, a partir das 
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falas com os sujeitos do Grupo OLGART, estabelecer articulações entre pistas e fazer 

inferências. Embora esses níveis de articulação são necessários, desconstruir nossas 

informações, tendo um imaginário como “peças de lego” no chão, permitem nós criar 

narrativas uma e outra vez, até que pareça chegar a uma construção com sentido, ou seja, uma 

análise que busca perceber o próprio indício (GINZBURG, 1986). Neste processo da 

pesquisa, foi necessário retornar ao uso do software Atlas.ti® versão 7.5. Software que 

permitiu a possibilidade de organizar, (re)agrupar e gerir as diferentes informações, dos 

diferentes formatos produzidos no campo de estudo. 

Finalmente, as distinções entre indícios essenciais e acidentais são de suma importância 

para mim, já que isso permitiu desde o nível básico de descrição, transformar as informações 

em narrativas possíveis de serem compreendidas. Dessa forma, foi possível ampliar os 

entendimentos que emanaram dessa pesquisa, até construir redes ou conexões dos dados 

obtidos com as teorias pesquisadas, assumindo um papel de autora e co-autora do texto, 

formulando argumentos criativos e originais em decorrência das experiências com o 

fenômeno de estudo e o Grupo OLGART. 

3.6 RESUMO METODOLÓGICO 

O percurso metodológico desenvolvido, a partir dos elementos estruturantes da prática 

da Bricolagem, permitiu me posicionar em diferentes etapas da pesquisa, as quais foram: a) 

História de Vida, onde a minha posição de pesquisadora se manifesta como ponto central da 

pesquisa, no caso particular, abordamos a história da pesquisadora no ensino público 

Municipal de Salvador – Grupo OLGART; b) revisão sistemática, para revelar as brechas no 

estudo do sujeito na Dança; e finalmente, c) a O método indiciário, para explicitar o lócus de 

estudo, que me permitiu discutir o papel da Dança no ambiente público escolar. Todo o 

anterior exposto me levou a conhecer as influências e contribuições da Dança no processo de 

construção do sujeito ativo no Grupo de jovens OLGART. Por fim, apresentamos um resumo 

visual de nossa metodologia, que esperamos seja uma contribuição valiosa para os leitores 

desta área (Ver Figura 7).  



 

 

Figura 7 – Abordagem metodológica. 

 
Fonte: produção da autora.
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4. CONCEITO DE SUJEITO 
 

 

Diante do recorte temático escolhido para esta pesquisa, Dança na Educação Básica, a 

afirmação da Dança como meio de positivação de seus participantes perante a sociedade e no 

processo de construção do sujeito, se faz necessário o conhecimento de alguns conceitos sobre 

as questões que envolvem o tema. As experiências analisadas compõem os últimos doze anos 

do Grupo OLGART no ambiente escolar, 2008-2020. Nessa perspectiva alguns conceitos do 

antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin podem colaborar para um melhor 

entendimento do objeto de pesquisa abordado, assim como, uma série de importantes 

referenciais teóricos que serão aqui discutidos. 

Neste contexto, partir do princípio que propõe Morin (2001) descreve em seu conceito 

de ecologia da ação, parece chamar a atenção para a necessidade de compreender a 

imprevisibilidade e as variáveis de qualquer ação proposta: “A ecologia da ação tem, como 

primeiro princípio, o fato de que toda ação, uma vez iniciada, entra num jogo de interações e 

retroações no meio em que é efetuada, que podem desviá-la de seus fins e até levar a um 

resultado contrário ao esperado.” (MORIN 2001, p.61). Assim como na seguinte afirmação: 

“Trata-se de procurar sempre as relações e inter-retro-ações entre cada fenômeno e seu 

contexto, as relações de reciprocidade entre todo/partes: como uma modificação local 

repercute sobre o todo e como uma modificação do todo repercute sobre as partes.” (MORIN 

2001, p.25). Deste modo, pontua-se a necessidade de desenvolver uma visão geral dos 

acontecimentos, das ações, do contexto social que o grupo pesquisado se insere para que as 

questões específicas possam ser analisadas considerando o todo, o ambiente onde as ações 

acontecem e os fatores naturais. 

4.1 SUJEITO CIDADÃO 

Se tratando de um grupo de jovens parece importante que algumas considerações sobre 

a juventude e suas características, não só as aparentes, mas também as questões de ordem 

comportamental sejam consideradas (DAYRELL, 2003), porém sob o entendimento que não 

existe uma ruptura radical entre a infância, a adolescência e a fase adulta, estando todas as 

fases hibridamente relacionadas. Para tal, o autor italiano Melucci comenta: “Uma sequência 
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temporal não implica necessariamente uma evolução linear, na qual ocorra uma complexidade 

crescente, com a substituição das fases primitivas pelas fases mais maduras, de tal forma a 

cancelar as experiências precedentes.” (MELUCCI, 1992, apud DAYRELL, 2003, p. 42). 

Entendendo que o ser humano se constrói também a partir de suas experiências precedentes e 

atuais e nesta construção age no mundo, agrega valores e assume posturas em relação aos 

outros seres e o mundo, é possível de acordo com Morin (2001), Charlot (2000), e outros 

autores, chamar este processo de formação do sujeito. 

Para Morin (2001) o sujeito posiciona-se no centro de seu mundo e para este local o 

autor dar o nome de cômputo: “O cômputo é ato pelo qual o sujeito se constitui posicionando-

se no centro de seu mundo para lidar com ele, considerá-lo, realizar nele todos os atos de 

preservação, proteção, defesa, etc.” (MORIN, 2001, p.120). Nesta perspectiva, o Prof. Jorge 

Albuquerque Vieira (2006) vai se referir como Umwelt, já que “[…] as representações 

dependem no sujeito cognoscitivo e suas características evolutivas (seu Umwelt)” (p. 11), 

denotando o universo particular ou bolhas dos sujeitos. No caso específico desta pesquisa, 

onde a população a ser abordada são jovens, é importante compreender os diversos cômputos 

no grupo, procurando incentivar a autonomia a partir inclusive, do entendimento dos próprios 

estudantes da existência deste espaço único que promove diversas ações como as citadas 

acima. 

Tratando dos aspectos relacionados com a singularidade de cada ser humano, as ideias 

de Simondon (2009), a respeito dos processos de individuação, isto é, de como o vivo se 

configura em estados individuados e singulares parecem ter importância neste estudo. A 

individuação segundo Simondon é uma alternativa que, de saída, nos dá a dimensão de como 

o ser individuado se constitui como diferença, como diferenciação do ser vivo. Segundo 

Simondon, 

[...] o que a individuação faz aparecer não é somente o indivíduo, mas o par 
indivíduo-meio. O indivíduo é assim relativo em dois sentidos: porque ele 
não é todo o ser, e porque ele resulta de um estado de ser em que ele não 
existia nem como indivíduo nem como princípio de individuação. 
(SIMONDON, 2009, p. 26, tradução nossa13). 

Ou seja, a primeira informação que depreendemos daí é a de que o ser individuado não 

é um recorte estagnado do ser mais, bem ao contrário, é uma fase dele. 
 

13 […] lo que la individuación hace aparecer no es solamente el individuo sino la pareja individuo-
medio. Así, el individuo es relativo en dos sentidos: porque no es todo el ser y porque resulta de 
un estado del ser en el cual no existía ni como individuo ni como principio de individuación. 
(SIMONDON, 2009, p. 26). 
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Morin (2001) na afirmação abaixo, nos alerta para a importância da compreensão 

humana e como a partir deste entendimento é possível um ambiente de convivência escolar 

mais pacífico e menos violento, 

A compreensão humana nos chega quando sentimos e concebemos os 
humanos como sujeitos; ela nos torna abertos a seus sofrimentos e alegrias. 
Permite-nos reconhecer no outro os mecanismos egocêntricos de 
autojustificação, que estão em nós, bem como as retroações positivas (no 
sentido cibernético do termo) que fazem degenerar em conflitos 
inexplicáveis as menores querelas. É a partir da compreensão que se pode 
lutar contra o ódio e a exclusão. (MORIN, 2001, p. 51) 

Bernard Charlot (2000) considera que o “sujeito é ativo, age no e sobre o mundo e nessa 

ação se produz e ao mesmo tempo é produzido no conjunto de relações sociais no qual se 

insere” (p.33). Diante desta afirmação vale lembrar que os estudantes agem no ambiente 

durante as experiências propostas ao mesmo tempo que essas ações produzem infinitas 

relações nas quais eles estão inseridos.  

4.2. A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO NA ARTE/DANÇA 

O sujeito e o contexto não são dissociados, portanto devem ser entendidos como 

dimensões sociais. Isto é percebido na tese de Brandão (2014, p. 21-23) ao apresentar no 

discurso de Boaventura de Souza Santos, a partir dos livros Introdução a Uma Ciência Pós-

Moderna (1989) e A Crítica da Razão Indolente (2011), os princípios nucleares sobre o 

sujeito social. Tais princípios são: a) a necessidade de interromper a hegemonia do saber 

científico que marginaliza outros saberes; b) o reconhecimento da época de transição 

paradigmática em que vivemos; c) a incapacidade de dar respostas a problemas complexos 

acaba gerando uma crise no universo científico e, consequente, provoca a aceitação de novos 

colaboradores, que se propõem a investigar alternativas teóricas em ciências; d) a importância 

de estabelecermos uma instância de mediação entre o conhecimento científico e a sociedade; 

e) a compreensão do conhecimento científico-social é a autocompreensão do nosso estar no 

mundo contemporâneo; f) o entendimento do conjunto de ciências sociais como eixo 

privilegiado; g) o paradigma e a transição emergentes; h) o conhecimento emancipatório; i) a 

solidariedade como uma forma de conhecimento que se obtém por via do reconhecimento do 

outro; e j) a racionalidade estético-expressiva das Artes e da literatura. Afirmando que: 

Os sujeitos compreendidos como sociais tornam-se porta-vozes de fatos e 
carecimentos da sociedade, demonstrando maior capacidade de captarem, a 
partir de escuta qualificada, as demandas de interesse social. O ser e 
conviver sócio comunitário do sujeito social agrega ganhos à construção do 
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conhecimento, aí entendidos como métodos e estratégias de abordagem com 
um maior potencial de dar respostas às questões da sociedade. (BRANDÃO, 
2014, p. 24, grifo nosso). 

O que nos leva a refletir que os sujeitos desempenham um papel importante nos 

ambientes nos quais transitam, pelo que práticas inovadoras de formação para a cidadania 

através da imersão na cultura são relevantes. Aqui, Brandão (2014) reflete que a formação, 

para a vida pelo trabalho e pela Arte, possibilita “cidadãos participativos, criativos, produtivos 

e conscientes de seu papel na autoria de uma nova sociedade, bem como atuando 

produtivamente para a sua sustentação e fomentando ações culturais ampliadas à sociedade” 

(p. 45). 

Após considerar aspectos como juventude e sujeito, comentar algumas teorias acerca do 

corpo complementam este aporte teórico inicial. A partir de outros estudos, sobre o corpo, que 

discutem paradigmas temáticos anteriores que entendiam o corpo sobre o olhar do que está 

dentro e fora dele, autores como Christine Greiner tratam especificamente da não oposição 

entre o dentro e o fora do corpo: “[…] um corpo é inseparável da sua própria história no fluxo 

da vida.” (GREINER, 2012, p. 20). Greiner ainda sinaliza para uma discussão oriunda do 

período iluminista sobre a lógica da fragmentação corporal, onde criou-se uma espécie de 

anatomia metafórica que se organizou como anatomia do pensamento da época conhecida 

como “século dos anatomistas”.  

A autora salienta que as representações do corpo fragmentado têm implicações sociais, 

psicológicas e metafísicas que tocam em temas cruciais da humanidade como a perda da 

inteireza, a desintegração da permanência e a degradação de estruturas, não apenas a partir de 

experiências estéticas, mas de condições de existência política. Ao serem aceitas novas 

possibilidades anatômicas indissociáveis das suas ações ou do que seria a noção de 

corporeidade, ocorreria uma espécie de subversão estética da categoria tradicional de corpo, 

neste sentido Greiner afirma que “[…] a corporeidade seria como uma rede de anticorpos para 

romper com uma noção de corpo monolítico.” (GREINER, 2012, p. 22) Para corroborar com 

as ideias de reconhecimento importante do fluxo de informação entre o interior e o exterior, 

entre informações biológicas e fenomenológicas, compreendendo que não se tratavam de 

aspectos opostos, Greiner afirma ainda que: “assim, a noção de corporeidade possuiria um 

sentido duplo, designando ao mesmo tempo estrutura vivida e contexto ou lugar de 

mecanismos cognitivos.” (GREINER, 2012, p. 23). Deste modo, esta afirmação dissemina 

amplamente a proposta do corpo como estrutura física e vivida ao mesmo tempo, como 

afirmava Edmund Husserl (1859-1938). 
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Todos os conceitos tratados acima propiciam o cruzamento de informações a serem 

aprofundadas na pesquisa, comparadas, analisadas, possibilitando a ocorrência de outros 

caminhos dentro do tema da Dança (SANTOS; FIGUEIREDO, 2003), do ensino público 

municipal, do sujeito e suas relações. Compreendendo que todos os processos corporais se 

dão num contínuo, num fluxo que não cessa uma ação para o início de outra. Corpo que é 

campo de todas as ocorrências em simultaneidade. Para tal entendimento a autora Helena 

Katz afirma:  

O corpo não aprende por dois processos lineares distintos, isto é, à medida 
que conserta seus erros ou enquanto formata novas circuitações. Um não 
representa a saturação do outro. Distante da transformação de quantidade em 
qualidade, desobediente a manuais marxistas, o corpo processa os dois 
modelos em simultaneidade. (KATZ, 2005, p. 52). 

4.3. A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO NA DANÇA NO BRASIL 

A visão de sujeito a partir do corpo dançante, possibilita olhar as relações humanas e 

tudo que as envolve. Para isso, é preciso dialogar com uma série de autores que evidenciam 

diferentes dimensões a serem abordadas. Neste momento, surgem diferentes preocupações no 

que diz respeito aos contextos e embates a serem escolhidos para abordar o tema em questão. 

Desse modo, é preciso realizar a revisão da literatura do conceito de sujeito no campo da 

Dança, o que leva a consolidar seu entendimento do estado da Arte em um período de cinco 

anos, de 2015 a 2020.  

Conforme apresentado na Metodologia, para lograr essa finalidade, foi necessário 

elaborar uma revisão sistemática da literatura publicada sobre o conceito de sujeito na Dança 

nos periódicos A1 e A2 do quadriênio 2013-2016 da plataforma SUCUPIRA área de 

avaliação “Artes”. Após pesquisar nos periódicos a partir do termo de busca “Sujeito AND 

Dança”, só treze periódicos continham 107 artigos relevantes. Esses artigos foram 

organizados e (re)agrupados a partir dos elementos: título, ano e base de dados, resumo, 

palavras-chaves e referências no software Atlas.ti® versão 7.5. Essa primeira etapa de 

avaliação permitiu filtrar os artigos a partir dos critérios de inclusão e de exclusão; onde o 

tema central tinha que ter uma relação direta com o estudo: Sujeito na Dança no Brasil; o que 

nos deixou um total de nove artigos os quais analisamos a continuação. 

4.3.1 Cenários de análises: sujeito na Dança no Brasil 

Mapear os estudos efetuados acerca do conceito de sujeito na Dança, foi uma tarefa que 

permitiu conhecer o contexto geral no Brasil, lacuna que percebi nas leituras sobre o tema da 
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Dança. Identificar, selecionar e avaliar nove artigos foi uma responsabilidade complexa, já 

que do contexto geral, só eles estavam direcionados ao tema central da pesquisa. Durante a 

revisão sistemática deste conteúdo, estive diante da pergunta constante, da razão por ter 

recorrido a busca pelos periódicos CAPES e não pelo catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES ou aos Anais, e pude concluir que quando olho para área de conhecimento Dança, 

pelo viés do reconhecimento e da dimensão desejada, me parece importante destacar 

sistematicamente o quanto o número de publicações consideradas dentro de um patamar de 

excelência ainda é pequeno se comparado a quantidade de Teses e Dissertações de grande 

relevância para área que existem disponíveis para consulta no Catálogo da Capes. Essa 

constatação pode vir a ser um incentivo para que os pesquisadores da área efetivem mais 

publicações, ganhando espaço e visibilidade no campo acadêmico. Deste modo, iniciei a 

abordagem dos dados a partir das evidências gerais até as mais específicas que eles expõem. 

Todos os artigos estudados foram mediante abordagem qualitativa cuja natureza é de 

caráter interpretativo. Estas referências permitiram criar uma variável teórica para o conceito 

de sujeito trazidas pelos diferentes autores, que são relevantes para nossas discussões. Mas, 

antes de adentrar nessas discussões, é preciso identificar alguns outros elementos importantes. 

Nos artigos, logra-se evidenciar que os autores eram professores universitários, docentes 

de programas de pós-graduação em Artes na linha de Dança, egressos dos programas de pós-

graduação, doutorandos ou mestrandos. As palavras-chaves (Ver Figura 8) dos artigos eram 

dirigidas ao campo de estudo abordado. A palavra-chave “Dança” teve uma representação 

sobre as outras, de igual forma que “sujeito”, caraterísticas chaves para o estudo. Os artigos 

analisados abordaram também outros temas, sendo apresentadas as palavras-chaves “cultura”, 

“corpo”, “corporeidade”, “formação de professores” e “psicanálise”, termos que perpassam as 

narrativas e construção das análises. 
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Figura 8 – Palavras-chave presentes nos artigos de estudo. 

 
Fonte: produção da autora. 

As referências, também permitiram evidenciar os autores mais citados; aspectos que 

foram importantes pois colaboraram na construção das análises dos diferentes artigos 

avaliados. Estas referências foram organizadas em uma linha de tempo possível de se navegar, 

que pode ser acessada com o Código QR abaixo: 
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Figura 9 – Autores presentes nos artigos de estudo. 

 
Fonte: produção da autora14. 

Com todo o apresentado até agora, procurei identificar o que tem sido pesquisado, 

sintetizar as principais conclusões e identificar as lacunas existentes na área da Dança. Em 

primeiro lugar, pude observar que existe uma pequena quantidade de pesquisas sobre sujeito 

na Dança nas revistas com qualis A1 e A2 nos últimos cinco anos. Porém, verifica-se que 

pode ser uma área consolidada e pouco explorada na contemporaneidade nos principais 

periódicos de Arte, onde os diferentes autores têm publicado suas pesquisas. Dessa forma, o 

desenvolvimento de estudos teórico ou empíricos de “sujeito na Dança” pode ser considerado 

extremamente importante e necessário para o contínuo fortalecimento como campo 

acadêmico. 

Todo isso leva a refletir sobre o que tem se dito até agora, características que apresento 

a seguir: 

• Camargo (2016) menciona que “[…] Mesmo numa reencenação em que a reprodução 

dos movimentos e dos atos pretende ser fiel às formas anteriores, ditas ‘originais’, há 

um processo de tradução inevitável, tributário das diferenças entre os sujeitos que 

dançam essa ‘mesma’ dança.” (p. 133-134). Aqui Camargo (2016) leva a refletir que 

existe uma apropriação e singularidade do sujeito, característica fundamental na 

Dança, que consolida ao falar que:  

Numa tentativa de reprise ou remontagem, vestígios de estruturas 
coreográficas do passado entram em fricção com um processo de atualização 
constante dos corpos-sujeitos implicados no agora. Desse modo, a 
transmissão seria uma tarefa impossível, já que corpos distintos nunca 
poderiam replicar a mesma informação, mas sim negociar com ela de acordo 
com sua singularidade. (p. 135). 

 
14 Link da linha do tempo do código QR: https://bit.ly/2HfhmIV 
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• Campos (2018) afirma que: 

Delsarte foi o primeiro a questionar de forma radical o papel do corpo e do 
movimento na função simbólica do sujeito. O corpo para ele, por um lado, 
aprende uma forma de expressão e, por outro, possui uma linguagem própria 
que ‘[...] advém de profundezas mal conhecidas, que nem a palavra nem os 
códigos habituais do conhecimento humano têm acesso’. (LOUPPE, 2012, p. 
59) Delsarte indicava a necessidade de uma escuta do corpo através do 
próprio corpo, uma maneira original para época de experimentar o 
movimento. A partir dele a Dança começou a se libertar dos manuais da 
retórica gestual e dos tratados de pantomima da sua época, passando a ser 
vista como a expressão própria do sujeito.” (p. 76). 

Neste contexto, a Dança se impregna da expressão do sujeito, que vem ao escutar o 

próprio corpo quando Dança. Da mesma forma que o sujeito “[…] está sempre em estado de 

transição, de desdobramento.” (CAMPOS, 2018, p. 65), já que a expor ao sujeito desde uma 

ontologia frágil, desde a visão de Laban, Michel Bernard, Godard e Cohen, onde a visão do 

mundo é quebradiça, permite assumir que o saber-fazer nos leve em direção a uma 

transformação, elemento central para o processo aprendizagem. 

Finalmente, Campos (2018) apresenta a reflexão sobre a experiência a partir da história 

que o sujeito criou para si, ao rever o sentido que reside na vida cotidiana e se manifesta com 

a relação entre o sujeito e o mundo, ao ponto que se conhecer permitirá ao sujeito torna-se um 

campo de criação de um si mesmo e de um mundo. O que nos encaminha a uma outra 

característica, da experiência com o movimento que está em constante transição e 

desdobramento pela fragilidade, o que leva a compreender que a Dança permite trazer gestos 

do fazer cotidiano, da história de cada indivíduo e a cultura, em suma, um híbrido da essência 

do ser e sua própria constituição. Tudo isso, com a finalidade que o conhecimento aconteça 

em múltiplas vias a partir da sensação, sentimento, pensamento e imaginação que deslocam e 

viabilizam a consciência na Dança. 

 

• Faria e Albano (2015) propõem uma discussão a partir da experiência da docência em 

Teatro, mas cujas questões referentes ao corpo trazem contribuições para a Dança, já 

que tanto na Dança como no Teatro o conhecimento sobre o próprio corpo está 

presente a fim de ampliar possibilidades de experiências. Aqui Faria e Albano (2015) 

expõem a visão de Marie-Christine Josso para afirmar que o processo de formação do 

sujeito permite  
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[…] questionar-se sobre sua visão do humano em sua dimensão terrestre (de 
que é feito o humano?) e em sua dimensão cósmica (o que é a humanidade?). 
Essa dupla dimensão tem o efeito de clarear a atitude do sujeito a respeito da 
aprendizagem e das atividades educativas. (p. 85). 

O que traz uma característica interessante ao debate, que é um sujeito que construa uma 

narrativa e ao mesmo tempo deve refletir sobre sua dinâmica, o que permite ampliar a visão 

sobre como se orientar, além de colocá-lo no centro do processo de formação. Desta forma, o 

sujeito pode construir o que quiser com as ferramentas apresentadas, sendo conhecidas ou 

imprevisíveis; compreendendo assim, que a maneira de refletir sobre a identidade própria nos 

ajuda a identificar as escolhas feitas. 

 

• Foster e Sanches (2017) levam a refletir os conceitos de Jean-Jacques Rousseau de que 

o sujeito diz ao corpo o que fazer, e de Michel Foucault ao afirmar que tanto o corpo 

como o sujeito são subsumidos por forças políticas e econômicas maiores, trazem 

modelos de agenciamento do humano que levam a pensar ao corpo um objeto 

instrumental, sugerindo formulações outras de como acontecem os agenciamentos 

individuais e coletivos. Desta forma, Foster e Sanches (2017) propõem que “A 

improvisação gera uma experiência de corpo em que este inicia, cria e explora 

ludicamente seu próprio potencial físico e semântico.” (p. 330). A fim de explorar esta 

espontaneidade na Dança, concluem que cada momento da improvisação, é cheio de 

posicionamentos, 

Durante esse trabalho lúdico, a [consciência] transita entre os pontos de vista 
de: sujeito em relação a grupo, corpo em relação a corpo, movimento em 
relação a espaço e tempo, passado em relação a presente, fragmento em 
relação ao todo em desenvolvimento. Compartilhada por todos os 
improvisadores em determinada performance, essa consciência corporificada 
permite fazer a Dança e, ao mesmo tempo, a Dança fazendo-se a si mesma. 
(FOSTER; SANCHES, 2017, p. 330). 

Então, o poder transita nas ações da improvisação de todos os envolvidos, e se mantém 

em constante movimento, empoderando-os. Esta característica é central, já que observo que a 

improvisação expande o poder e convida à participação ao mesmo tempo que revela o 

entendimento da identidade do corpo. 

 

• Mata (2015) aborda a Dança na série “Os gatos de Roma/Notas para a reconstrução de 

um mundo perdido” (1957/1958) de Flávio de Carvalho (1899-1973) à luz da filosofia 
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nietzschiana e das considerações de Roger Caillois (1913-1978) sobre o mimetismo em O 

mito e o homem (1938). Em Caillois e em Carvalho, o mimetismo propõe uma alternativa 

à mimese ao produzir uma instância comum entre a Arte e a ciência e ao aproximar 

elementos tão distantes quanto o corpo e o ambiente. Na transformação mimética e na 

Dança, o sujeito se oferece no trânsito entre si e o outro, o seu organismo e o meio.  

Segundo Mata (2015), o interesse de Carvalho pela Dança era notório e muitas relações 

entre a Dança, a Filosofia e a Biologia eram muito presentes em suas obras como vemos a 

seguir: 

Como bem sabemos, a ideia de potência está presente na Dança por meio da 
pausa: a habilidade de conservar um movimento latente durante a 
interrupção. Esse aspecto não escapa a Carvalho, quem afirma, na década de 
1920, em um de seus comentários ilustrados de balés, que uma das falhas do 
espetáculo da bailarina Miss Hughs consiste em esquecer-se de que “estar 
parado é também uma forma de movimento”. Luiz Carlos Daher, retomando 
o interesse de Carvalho pela dança, observa que o artista brasileiro cogitara 
que o termo que designa essa arte seria proveniente da palavra em sânscrito 
tan, equivalente a intensidade e força. A pausa pode ser examinada segundo 
duas características implicadas: primeiramente, como uma memória híbrida, 
na qual coexistem o movimento anterior e a flexão antecipada do passo 
seguinte, ou seja, o instante em que o passe e o dançarino têm e não têm 
lugar. Já o segundo aspecto se refere ao fato de que o movimento 
interrompido nos leva a pensar que a semelhança entre instantes diversos, 
assim como a compartilhada entre dois seres, pode também ser interpretada 
como uma força oculta nesse corpo que está sempre à iminência de tornar-se 
outro. Uma simples semelhança que se oferece na relação com aquilo que 
(ou com quem) nos é distinto. (p. 109). 

A reflexão sobre o mimetismo sugerida por Caillois será levada às últimas 

consequências na série de escritos de Carvalho, na qual a transgressão dos limites 

(disciplinares, do corpo, do sujeito) operada por tal propriedade se remete a uma dimensão 

“inatual” da modernidade que não compreende a distinção entre agente e sujeito da 

experiência. As referências trazidas por Mata (2015), levam a refletir sobre a gaia ciência de 

Nietzsche que defende um saber alegre, bufão, que pertence aos insensatos e ao mimetismo 

do jogo de máscaras do artista. Segundo Nietzsche, é um conhecimento que parte do instinto e 

que nos invade porque, assim como a memória também se compõe do esquecimento, o saber é 

aquilo com o qual nos deparamos quase sem querer. 

 

• Moraes e Alves (2015) trazem à discussão as expressões afro-brasileiras, na qual 

apontam as perspectivas e possibilidades de manifestar que “[…] há uma enunciação 

de sentidos e significados próprios da etnicidade do sujeito, de sua cultura, de sua 



59 

 

sociedade de origem” (p. 69). Aqui Moraes e Alves (2015) expõem uma caraterística 

de liberdade em múltiplos sentidos, incluindo aquelas que não foram formadas em 

escolas de Dança, ou seja, aquelas que provém de movimentos empíricos como o 

Candomblé. Desta maneira, compreendemos que a liberdade é fundamental para o 

sujeito na Dança, já que promove espaços democráticos ao mesmo tempo que valoriza 

os conhecimentos culturais das comunidades, ao integrar elementos físicos, psíquicos, 

intelectuais e emocionais dos mesmos. 

 

• Rivera (2017) afirma que “[…] O sujeito se (re)faz, na arte, como encontro singular e 

imprevisível no mundo – e tal encontro implica uma ‘anonimidade’, ou seja, um 

comum transindividual.” (p. 78). Isso nos leva a enaltecer o comum e o singular que 

constroem uma “anonimidade” no sujeito, a fim de transformá-lo. Do mesmo modo, 

Ribera (2017) afirma que a “Cultura e sujeito se refazem, assim, ao mesmo tempo – e 

de modo singular – na proposição artística.” (p. 83). Surge assim, a caraterística da 

busca do EU em um contexto comum com o outro, pela identidade aberta e 

singularidade compartilhada ao entrelaçar o mundo de forma transformadora. 

 

• Sanches, (2015) nos apresenta: 

[…] uma teorização das relações entre corpo e psique ou corpo e 
subjetividade não mais fundamentada no paradigma cartesiano da 
representação (o sujeito como sinônimo de uma res cogitans 
ontologicamente separada da materialidade do corpo, à qual somente acessa 
por meio de ‘representações mentais’), mas sobretudo fundada em uma 
atenção clínica às experiências corporais fundamentais do início do 
desenvolvimento e à concretude corpórea dos processos de constituição de 
um ‘psique-soma’, um corpo subjetivado, elaborado imaginativamente e 
vivido por um sujeito como um ‘continuar a ser’.” (p. 202). 

É preciso deixar-se acontecer, por meio do contato com o outro, no movimento, 

podemos reconhecer o próprio e ao mesmo tempo trocar espaços e criar com a nossa 

imaginação: 

Como quando uma criança brinca com um objeto (transformando, por 
exemplo, um sapato em um carro, e uma colher em uma bruxa), na dança, o 
brincar acontece entre as características do ‘objeto’ e o horizonte de 
possibilidades que elas abrem (o sapato, por seu formato e solidez, por estar 
quase sempre no chão, por ter um dentro e um fora, tende a se prestar mais, 
na brincadeira, a ser um carro do que a ser um castelo, uma boneca ou uma 
toalha, ainda que essas possibilidades possam acontecer, dependendo do 
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encontro singular do brincante com determinado sapato, de todo modo, é a 
partir das características dadas e reconhecidas do sapato que o ‘faz de conta’ 
se desenrolará).” (SANCHES, 2015, p. 213). 

 

• Travi, (2016) aqui apresenta o inconsciente do sujeito como novo olhar sobre o corpo 

dançante, onde Travi (2016) traz Campos para refletir um sistema de escuta do sujeito 

que expõe o corpo na Dança-Teatro como “[…] um corpo carregado de memória e 

linguagem” (p. 185). Compreendemos que se trata de um sujeito na Dança que carrega 

influências que existiram antes que ele mesmo, apresentando o pre, meio e após de 

cada um, o que evidencia o entre, essa linha pontilhada na Arte. O que permite 

valorizar, ainda mais, a sensibilidade, a capacidade de doação e coragem de se expor 

dos sujeitos, para levar ao palco de modos inusitados, ou seja, desde um não-saber que 

busca explorar a inspiração. 

 

Ressignificar um conceito, como o do sujeito na Dança é um exercício que tem que 

passar por um processo cuidadoso, de tal forma que deve se compreender as características, 

limitações e o processo histórico e, assim, propor um novo olhar, não totalizante, mas que seja 

adequado ao contexto específico. Por este motivo, esse exercício colaborou a encontrar pistas 

e caminhos para mapear as características que compreendem o sujeito na Dança, com o que 

desejamos contribuir e estudar com maior profundidade a partir do campo empírico. 

Como seria possível relacionar os conceitos apresentados nesses artigos com a busca 

dessa pesquisa que surge a partir das minhas próprias experiências como docente? Por que era 

tão relevante para essa pesquisa revisitar conceitos de sujeito na Dança a partir de publicações 

reconhecidas e qual a implicação disso para minha experiência no Grupo OLGART? 

Observei então, a relação entre os artigos e as próprias referências que surgiram ao 

longo dos anos de minha docência com os jovens do grupo. Alguns entendimentos discorridos 

ao longo dessa Dissertação compreendem os corpos sujeitos dos estudantes como resultantes 

da relação corpo-ambiente (corpomídia15) a sua chegada nas turmas de Dança do grupo. No 

artigo de Camargo (2016), podemos entender que os sujeitos mesmos impulsionados a copiar 

de forma fiel uma determinada sequência de movimentos, estes, iriam traduzir 

 
15 A teoria sobre corpomídia foi desenvolvida pelas pesquisadoras Christine Greiner e Helena Katz 

onde o corpo é visto como mais um veículo de comunicação, o corpo comunica porque o corpo é 
um sujeito (KATZ; GREINER, 2015). 
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inevitavelmente as diferenças próprias de cada um, uma atualização a partir da implicação no 

agora, como fomentado nos laboratórios criativos e aulas do Grupo OLGART, onde há uma 

constante busca pela consideração da identidade do sujeito.  

No artigo de Campos (2018), é apresentada uma visão da Dança como expressão 

própria do sujeito híbrido da essência do ser e sua própria constituição. Essa constituição a 

que Campos (2018) se refere, está imbricada pelo entendimento dos estudantes de Dança 

como seres oriundos de meios e experiências que o compuseram antes mesmo destas 

vivências artísticas a que se dispõem; “Um corpo carregado de memórias e linguagens” 

(TRAVI, 2016, p. 171). A partir deste ponto de vista, as aulas e experimentos criativos 

propostos estavam sempre dispostos a um contato do sujeito com seus registros, fossem eles 

físicos, psíquicos, intelectuais e emocionais, prezando pela valorização do conhecimento, 

como propõe Moraes e Alves (2015). 

A cada encontro, apesar de contar com o sujeito em processo constante, híbrido de sua 

essência, constituição e as trocas já vividas ali, no andamento das aulas, era possível observar 

um aspecto que Rivera (2017) apresenta em seu artigo quando ele diz que o sujeito se refaz na 

Arte, como encontro singular e imprevisível no mundo onde a cultura e sujeito se refazem. A 

Dança refazia-se a cada contato com os sujeitos e estes, se refaziam enquanto sujeitos no 

mundo. Esse refazer é constante e infinito e reflete, principalmente na Dança em cursos de 

formação como neste contexto, sobre a visão que esses jovens têm deles e do mundo.  

Faria e Albano (2015) aponta para o desenvolvimento do pensamento crítico a partir 

dessas reflexões sobre sua dinâmica, o que permite ampliar a visão sobre como se orientar, 

além de colocá-lo no centro do processo de formação. Estando este sujeito no foco do 

processo de formação. Naturalmente, a estima e o modo como suas relações de poder com o 

mundo a que ele pertence se dão, ganham novas dimensões. 

Segundo Foster e Sanches (2017), cada movimento na Dança é cheio de 

posicionamentos e empoderamentos, indo ao encontro do estimular constante no cotidiano do 

grupo pela autonomia e protagonismo dos estudantes. Só a partir da aplicação destes 

princípios comentados acima, é possível dar vazão ao imaginário ou a livre criatividade. 

Quando Sanches (2015) destaca a importância da imaginação na formação do sujeito. “É 

preciso deixar-se acontecer, por meio do contato com o outro, no movimento, podemos 

reconhecer o próprio e ao mesmo tempo trocar espaços e criar com a nossa imaginação” (p. 

202).  
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Nesse “deixar-se acontecer” citado acima parece estar imbricado também um trecho 

marcante do artigo de Mata (2015) que diz parecer existir uma força oculta nesse corpo 

dançante que está sempre à iminência de tornar-se outro. Esta ideia de estar disponível ao 

surgir, ao acontecer, para que possam ir se transformando em novos corpos de si e novos 

corpos do outro, parece muito relacionada com as propostas criativas que vão surgindo nos 

processos do grupo OLGART. 

Diante dessas perspectivas apresentadas nas relações entre os artigos e as experiências 

vividas no grupo OLGART foi possível perceber que este sujeito cidadão dançante que busco 

compreender neste estudo é um ser único, disponível ao “deixar-se acontecer”, híbrido de sua 

essência e constituição, cheio de memórias e linguagens que se refaz e se posiciona a partir da 

Arte de forma livre e criativa. 
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5. OLGART, UMA HISTÓRIA PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA16 
 

 

Conforme mencionado na 1. História de Vida, e 2 Introdução, meus primeiros contatos 

com os estudantes da Escola Municipal Olga Figueiredo foram marcados por muito 

estranhamento; de um lado minha inexperiência para lidar com a total ausência de recursos 

básicos para que as aulas acontecessem e de outro, um pequeno grupo de curiosos 

desconfiados e pouco dispostos a tantas novidades. Eles questionavam absolutamente tudo, 

desde as músicas que lhe soavam como batuques religiosos do candomblé ou muito 

“esquisitas” e “engraçadas” como costumavam dizer, até os movimentos propostos nas aulas 

que pareciam muito distantes do que estavam acostumados a ver e fazer com seus corpos. 

Meu modo de falar e interagir afetuosamente com eles, também era algo que lhes causava 

horas um certo espanto e oras um certo encanto. 

Com este pequeno grupo de oito corajosos, montamos o primeiro trabalho que reunia 

coreografia e dramatização para o dia da Consciência Negra. Vinte minutos apenas entre 

músicas de Caetano Veloso e muita vontade, plantamos a semente que daria origem ao 

OLGART. Foi após essa simples apresentação no pátio da escola que surgiu o convite da 

então diretora, Profa. Tâmara Batalha, para que um grupo de Artes, que pudesse contar com 

as linguagens artísticas da escola - Dança, Música e Artes Visuais - fosse criado. Entre esse 

pedido em 2007 e a criação do grupo em 2008, um intervalo se fez necessário para que as 

questões burocráticas que envolvem a carga horária de um professor do ensino público 

pudessem ser ajustadas. 

5.1 POLÍTICAS E DANÇA NA ESCOLA 

Essas questões burocráticas, acompanharam e acompanham a existência do grupo até 

hoje. Ao longo dos anos, muito se tem falado e escrito sobre a necessidade da inclusão da 

Arte na escola de forma mais efetiva. Desde 20 de dezembro de 1996 com a Lei de Diretrizes 

 
16 Neste capítulo acrescentaremos outros pontos de vista – dos estudantes, professores, gestão da 

escola. As entrevistas serão muito importantes para isso pois proporcionarão uma pluralidade de 
vozes. Além das entrevistas, será fundamental trazer o referencial teórico para esse diálogo, 
através dos conceitos de sujeito ativo, social e cidadão. 
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e Bases da Educação (LDB) que tornou o ensino de Arte como eixo obrigatório da educação 

básica no Brasil a partir do artigo 26. O qual surgiram várias modificações desde então17: 

§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº 9.394, de 1996). 
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010). 
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do 
ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016a). 
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. 
(Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017a, grifo nosso). 

Do mesmo modo, a Lei nº 13.27818 trouxe outras alterações, da qual achamos 

necessário expor aquela que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao 

ensino da Arte: 

§ 6º As artes visuais, a dança, a Música e o Teatro são as linguagens que 
constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. 
(Redação dada pela Lei nº 13.278, de 2016b, grifo nosso). 

Apesar da última redação não contemplar o ensino fundamental, e partir da sua 

obrigatoriedade na educação básica, percebo que o ensino da Arte deve ser compreendido 

como um direito para toda a população, já que por meio dela se proporciona o 

desenvolvimento cultural, e as expressões regionais e locais ao qual o sujeito pertence. Outro 

ponto que a se discutir, é a reflexão feita por Gonçalves (2017), no qual afirma que o texto 

“[…] traz consigo uma definição simplista acerca da importância do ensino de arte dentro da 

escola” (p. 40). Aqui Gonçalves (2017) discute que a visão do Estado e instrumental, pelo que 

a discussão dever ir além, “[…] pensar que a arte como área autônoma do conhecimento traz 

desenvolvimento cognitivo, necessário para a construção de conhecimentos específicos” (p. 

40).  

A Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017a) propõe uma Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2017b), que foi discutida e debatida por diferentes profissionais e grupos 

 
17 Modificações do artigo 26, parágrafo 2. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. Acesso em: 01 abr. 2021. 
18 Modificações à Lei nº 13.278.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-

2018/2016/Lei/L13278.htm. Acesso em: 31 set. 2021. 
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da área, entre eles a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA), tendo como 

representantes a Profa. Dra. Dulce Aquino e Profa. Dra. Lenira Peral Rengel. O que, sem 

dúvida, contribuiu para que hoje, a Dança seja reconhecida na educação básica, com uma 

visão mais abrangente. 

A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do 
conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a 
singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os 
conhecimentos das Artes visuais, da Dança, da Música e do Teatro e as 
aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Não se trata de 
eixos temáticos ou categorias, mas de linhas maleáveis que se interpenetram, 
constituindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte na 
escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma 
ordem para se trabalhar com cada uma no campo pedagógico. (BRASIL, 
2017b, p. 194). 

Deste modo, aprendizagem se apresenta como direito dos sujeitos, onde a Arte é 

entendida como uma linguagem. Assim, 

A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do 
corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências 
sensíveis implicados no movimento dançado. Os processos de investigação e 
produção artística da Dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, 
discutindo e significando relações entre corporeidade e produção estética. 
Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento 
dançado ao seu próprio contexto, os alunos problematizam e transformam 
percepções acerca do corpo e da dança, por meio de arranjos que permitem 
novas visões de si e do mundo. Eles têm, assim, a oportunidade de repensar 
dualidades e binômios (corpo versus mente, popular versus erudito, teoria 
versus prática), em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas. 
(BRASIL, 2017b, p. 195). 

As intenções parecem apontar para um caminho interessante. Mas é no confronto com a 

prática pedagógica no campo da Arte, no contato direto com professores, diretores de escolas 

e coordenadores pedagógicos, que se nota a grande distância entre a teoria e a prática. 

Salvador apresenta singularidades no terreno da Dança, pois é a capital de maior 

referência no país na formação universitária no campo da Dança. Esta referência provém da 

fundação, no ano 1956, da Escola de Dança na Universidade Federal da Bahia (UFBA) pelo 

então Reitor Prof. Edgar Santos19. Nela, encontram-se quatro cursos de graduação em Dança 

com habilitações em licenciatura e bacharelado nas modalidades presencial e semipresencial 

 
19 A história da Escola de Dança encontra-se no seu novo site, o qual foi uma parceria entre a 

Coordenação de Ações Artístico-Acadêmicas com o técnico de T.I. Everton Barreto. O site foi ao 
ar no dia 29/04/2021, dia Internacional da Dança. Disponível em: 
http://www.danca.ufba.br/pt/escola/historia. Acesso em: 1 de maio 2021. 
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(Educação a Distância) e um curso de Especialização em Estudos Contemporâneos em Dança. 

Desde 2006, implementou-se o primeiro Programa de Pós-graduação em Dança na América 

Latina, que, além do curso de Mestrado em Dança, conta desde 2019 com um curso de 

Doutorado em Dança pioneiro. Recentemente, no ano de 2019, a Escola aprovou e 

implementou o Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança, com o curso de Mestrado 

Profissional em Dança. 

Tudo isso, permitiu gerar convênios entre a UFBA e a Secretaria Municipal de 

Educação de Salvador. Desse modo, o marco legal que demarcou a trajetória de inserção do 

ensino da Dança na cidade de Salvador encontra-se no documento Referenciais curriculares 

de Arte para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Salvador (RANGEL; 

AQUINO; COSTA, 2017). Este referencial é precedido pelos documentos Escola, Arte e 

Alegria (do ano 1999) e Marcos de Aprendizagem (do ano 2008), que vinham orientando o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas do professorado da Rede em Salvador até agora.  

A Escola de Dança tem avançado nos campos da pesquisa e extensão, com o 

desenvolvimento do projeto Arte no Currículo e a realização do projeto Trânsitos: 

Experiências Artísticas como processos de aprendizagem. Em conjunto ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Programa Residência Pedagógica, 

através do MEC e da CAPES, os quais têm como objetivo fortalecer os cursos de 

Licenciatura. 

Em Salvador também se encontra a primeira escola com formação técnica de nível 

médio em Dança do Norte e Nordeste do Brasil, desde o ano 1984, conhecida como a Escola 

de Dança da FUNCEB. Ornelas (2019) afirma que: 

Além do curso de educação profissional, com dois anos e meio de duração e 
1.932 horas/aulas, a Escola da FUNCEB oferece, ainda, um Curso 
Preparatório para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, de forma seriada, 
que resulta em mais de 10 anos de estudos com diversas abordagens de 
dança, desde a perspectiva do Brincante - proposta para iniciação das 
crianças, passando pelas Danças Afro Brasileiras, Danças Populares, Dança 
Moderna, Dança Contemporânea e Balé Clássico. No turno noturno, a 
Escola oferece cursos livres para adultos interessados em dança, como por 
exemplo, Dança do ventre, tribal, de salão, street jazz, sapateado, pilates, 
entre outras. (p. 97) 

Estes espaços na cidade de Salvador são referência para a inserção da Dança no 

currículo no Ensino Fundamental como componente obrigatório desde o primeiro até o nono 

ano, nas escolas da Rede Municipal de Educação. Destacamos o Projeto Arte no Currículo: 

convênio entre a UFBA e a Secretaria de Educação de Salvador (SMED), sob a coordenação 
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da Escola de Dança, pelas ações de formação continuada de professores. O objetivo principal 

do projeto foi “potencializar a Arte nos currículos de Educação Básica da Rede Municipal de 

Educação de Salvador” (RANGEL; AQUINO; COSTA, 2017, p. 9). Todo este esforço, 

envolveu ao 80% dos professores de Dança inseridos na Rede Municipal de Educação. Além 

de fortalecer a importância da efetivação de concursos públicos para as áreas específicas das 

Artes no município, que possui hoje em seu quadro docente mais de 400 professores de Artes 

contratados como efetivos na Rede. Esta construção de ambientes propícios para 

experimentações artísticas, oferecem um grande valor a nossas comunidades locais, já que 

podem vir a despertar o interesse de muitas crianças e jovens pela Dança.  

Aceitar que o fazer artístico e a fruição estética contribuem para o desenvolvimento de 

crianças e de jovens é ter a certeza da capacidade que eles têm de ampliar o seu potencial 

cognitivo e assim conceber e olhar para o mundo de modos diferentes. Esta postura deve estar 

internalizada nos educadores, mas também nas gestões que organizam e administram os 

sistemas educacionais públicos e privados, a fim de que a prática pedagógica tenha coerência, 

possibilitando ao educando conhecer o seu repertório cultural e entrar em contato com outras 

referências, sem que haja a imposição de uma forma de conhecimento sobre outra, sem 

dicotomia entre reflexão e prática. 

5.2 DANÇA NA ESCOLA 

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) possui um sistema unificado de divisão 

de carga horária, de forma que, uma vez ingresso, o professor de 40 horas precisa dar 26 horas 

em sala de aula, distribuído pelos segmentos que a escola oferece, e as demais horas devem 

ser destinadas ao planejamento de atividades no contexto dos ACs. Esta divisão acontece na 

unidade escolar, supervisionada pela gestão e qualquer desajuste entre a demanda de turmas 

oferecidas para sua disciplina e as horas a serem cumpridas pelo docente, gera excedência20 

do servidor, que deve procurar a Secretaria do Município e tentar a complementação de carga 

horária em outra unidade escolar. Esse sistema unificado de distribuição de carga horária a 

que me referi, atende a todas as disciplinas do currículo sem considerar as especificações de 

cada uma delas, o que para a Arte, acaba sendo um grande dificultador.  

As aulas regulares devem acontecer em 50 minutos, e quando germinadas em 100 

minutos, sendo que, se tratando das áreas de Artes, as aulas do Ensino Fundamental II 

 
20 Termo usado para se referir a situação do trabalhador, especialmente do funcionário público, que 

voluntária ou forçosamente deixa de exercer suas funções ou seu trabalho por algum tempo. 
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geralmente, são de 50 minutos. As aulas acontecem normalmente nas salas de aula regular, 

onde o professor deve fazer a retirada das cadeiras e ao final da aula deve voltar a sua 

arrumação tradicional, exceto em algumas pouquíssimas escolas que possuem salas de Dança. 

Todo este trabalho operacional de arrumar a sala, ajustar o som, concentrar os alunos e evitar 

barulhos para não incomodar as demais aulas do corredor, consomem quase que todo o tempo 

das aulas, tornando quase impossível um trabalho mais concentrado, profundo e significativo 

com as turmas, sem falar na resistência natural em tirar os calçados e sentar-se no chão no 

ambiente formal de sala de aula. 

Foram esses desafios descritos que me colocaram inúmeras vezes sob o dilema de como 

seguir fiel aos propósitos do meu trabalho com Dança em meio a esse contexto e cenário que, 

como oxigênio, surge a vontade de dar forma ao grupo de Artes da escola. As barreiras físicas 

e burocráticas chegaram a atrasar inúmeras vezes o andamento do processo de montagem. 

Para que as aulas pudessem reunir alunos de várias turmas e segmentos, seria necessário dar-

se em horários especiais e no turno oposto às aulas regulares das turmas que estivessem 

envolvidas, que tivessem ao menos duas horas mínimas de duração, ocorressem num espaço 

que comportasse alunos, instrumentos musicais e professores, que preferencialmente não 

vazasse ruído para as demais salas em aulas. Para a realidade estrutural da escola e para os 

padrões estabelecidos pela secretaria do município, essas condições expostas acima seriam 

motivos suficientes para que o grupo não existisse. O desejo da gestão, aliada à minha 

necessidade de dar sentido ao meu trabalho, fizeram com que seguíssemos lidando 

frequentemente com os inúmeros obstáculos cotidianos.  

5.2.1. O Processo do Grupo OLGART 

Descrever um processo é um grande desafio, pelas dimensões de sua complexidade, 

relação com o tempo e circunstâncias. Mas, apesar das adaptações naturais e necessárias ao 

longo de doze anos de trabalhos, identifico nos processos anuais do Grupo OLGART certas 

recorrências em termos de formatos e procedimentos que compartilharei a seguir. 

No início de cada ano letivo, durante as Jornadas Pedagógicas (encontro com toda a 

escola que visa planejar o início do ano letivo), me reúno com os colegas de Música, Teatro e 

Dança que irão compartilhar comigo as aulas e ensaios do grupo naquele ano, para pensarmos 

as ações iniciais. Os professores que serão parceiros junto ao grupo dependem da 

disponibilidade dos mesmos, da disponibilidade da gestão em ajustar carga horária e da 

aprovação da secretaria de educação municipal em disponibilizar horas desses professores 
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para que estejam junto ao projeto. Ao longo desses doze anos algumas parcerias importantes 

aconteceram: 

1- Profª Rita Leone e Prof. Luciano Veiga (Música); 2- Profª Rita Leone, Prof. Luciano 

veiga (Música) e Prof. Raiden Coelho (Música); 3- Profª Rita Leone e Prof. Raiden Coelho; 4- 

Profª Rita Leone, Prof. Luciano Veiga (Música) e Profª Monique Torres (Dança); e, 5- Profª 

Rita Leone e Prof. Luciano Veiga (Música). A partilha com os demais professores trouxe ao 

Grupo a possibilidade de conhecer não só as demais linguagens artísticas como a Música e o 

Teatro, mas também, o contato com outras metodologias docentes além da minha, que 

acompanho ininterruptamente o grupo desde sua formação. Esse meu desejo de que os 

estudantes do Grupo possam ter acesso a outros modos do fazer artístico comunga com os 

ideais de socialização, integração e disponibilidade que propomos diariamente.  

A presença da Música e do Teatro junto a linguagem da Dança como complementares 

entre si, como espaço de trocas fluídas e constantes de conhecimento, como possibilidades 

infinitas de expressão artística, tornou, sem dúvida, o Grupo OLGART um projeto mais rico e 

amplo. Os estudantes que transitavam livremente por todas as linguagens, iam processando 

dia a dia, descobertas e modos de se entender e entender o mundo que estavam inseridos. 

Após esse encontro na jornada pedagógica onde listávamos as primeiras ações, dávamos 

início aos chamados para que os interessados comparecessem aos “testes”. Sim, no primeiro 

ano, o Grupo OLGART ainda estava em total experimentação e pelo número grande de 

estudantes da escola, achamos que precisávamos escolher aqueles que levariam aquele projeto 

a sério e estariam maduros para fazer parte de algo tão revolucionário e inédito para a escola 

até então.  

Esses “testes” consistiam em aulas onde dinâmicas de Dança, Teatro e Música eram 

propostas e a cada momento percebemos principalmente o interesse e prontidão do aluno para 

as Artes. Aspectos técnicos não eram considerados como elementos aprovadores ou 

reprovadores, já que, a proposta era implementar as linguagens artísticas para todos que 

estivessem motivados verdadeiramente a ingressar nos desafios do processo. No primeiro ano 

uma média de 100 estudantes entre 7 anos e 14 anos, que faziam parte das turmas de 1º ano a 

9º ano, compuseram a lista de aprovados. A partir daí, as aulas do grupo OLGART 

aconteciam em turno oposto ao turno que o estudante frequentava suas aulas regulares; os 

estudantes do turno vespertino, crianças de 1º ao 5º ano, faziam aulas pela manhã e aqueles 

que faziam parte do Ensino Fundamental 2 e estudavam pela manhã, faziam aulas no grupo, à 

tarde. 
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As aulas eram divididas de uma forma que todas as turmas tivessem as três linguagens 

artísticas. Assim, cada turma tinha uma média de três horas de aulas por semana. Essa carga 

horária descrita se refere apenas às oficinas preparatórias por linguagem, as horas destinadas 

aos ensaios do produto artístico final, anual, eram introduzidas a partir do mês de julho, às 

sextas-feiras, como carga horária complementar. Os ensaios das sextas-feiras eram encontros 

coletivos com a presença de todos os integrantes, no pátio da escola, onde também 

aconteciam e ainda acontecem, os intervalos para lanches e brincadeiras dos demais 

estudantes de toda a escola. 

Foi a partir destes encontros coletivos, laboratórios criativos ao som de música ao vivo, 

debates e questionamentos e relatos pessoais dos estudantes que surge nosso primeiro produto 

artístico anual, o espetáculo musical “Poderia Ter Sido de Outra Maneira” que contava a 

história de uma retirante nordestina que achava que a felicidade estava bem longe de sua 

região de origem. Esse tema surge incentivado por discussões coletivas sobre o olhar do 

estudante, morador de comunidades periféricas sobre o reconhecimento e valorização de suas 

próprias origens ou a negação das mesmas. 

Ao longo do processo foram surgindo questões relativas aos recursos financeiros para a 

realização do espetáculo como figurinos, cenários, aluguel do espaço para as apresentações, 

transporte para os integrantes do grupo, transporte para os familiares que desejassem assistir, 

lanches, equipe de apoio e outros itens que foram sendo resolvidos a partir da nossa gestão e 

de professores, também com a solicitação de ajuda frente a comunidade. Assim, importantes 

parcerias se estabeleceram; cenários cedidos pela produção do Espetáculo Vôo da Asa Branca 

de Deolindo Checucci e pela Cia de Dança Antônio Valter Leone; figurinos costurados pelas 

costureiras locais do Vale do Matatu; ônibus cedidos pela prefeitura e por políticos locais; 

lanches para os alunos doados por professores e funcionários da escola; pauta do Teatro dos 

Correios cedida por amigos; e equipe de apoio composta por pais e funcionários da escola que 

generosamente doaram tempo e dedicação para acreditar que “aquela loucura” de tirar os 

meninos da comunidade para um Teatro no bairro da Pituba podia gerar bons frutos. E gerou! 

O primeiro espetáculo em dezembro de 2009 emocionou a todos os envolvidos. A 

plateia lotada de familiares surpresos e encantados com a experiência de serem espectadores, 

em sua grande maioria pela primeira vez num Teatro, imprimiu ainda mais emoção e valor 

aquele momento. Éramos como crianças de muitas idades, desvendando a vida juntos pela 

primeira vez… E assim, entre lágrimas, instrumentos feitos de baldes plásticos e canos de 

pvc, roupas de chita e muita vontade que o OLGART deu início a sua trajetória singular de 
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montagens anuais inéditas, sempre criadas com e a partir do chão da escola e dos desejos e 

necessidades mutantes da comunidade que a escola é e a que está inserida. 

Após essa primeira experiência, o interesse da comunidade escolar pelo grupo cresceu 

muito e no ano seguinte, abolimos a palavra teste e passamos a ampliar a capacidade das 

turmas que antes funcionavam com quinze alunos, para 25 alunos por horário. Desta forma, 

seriam aceitos como integrantes todos aqueles interessados que ocupassem primeiro as vagas 

disponíveis. Os que não conseguissem vagas no primeiro momento iriam para uma lista de 

interesse e assim que fosse possível seriam convidados. O cotidiano do grupo seguia muito 

parecido com o modelo do primeiro ano, com aulas de Dança, Teatro e Música para todos, 

prezando sempre pela ideia de que todos possam conhecer e experimentar todas as linguagens 

e a partir daí possam escolher suas afinidades artísticas. Os conteúdos a serem trabalhados 

com as turmas eram escolhidos partindo do princípio que todos estavam conhecendo as 

linguagens e precisavam de trocas acessíveis de ensinar/aprender. 

Com o passar dos anos as turmas passaram a serem organizadas por grau de experiência 

e idade, assim, os conteúdos de cada linguagem iam acompanhando a evolução da turma. 

Num processo muito natural as dificuldades e desafios que iam surgindo para as turmas, viam 

das próprias proposições dos estudantes. À medida que seus corpos iam conhecendo os 

movimentos, experimentando e criando outros movimentos, novos desafios técnicos iam 

sendo inseridos nos conteúdos programáticos das turmas. 

Nossos espetáculos acabaram se tornando a identidade do jovem morador do Vale do 

Matatu e de tantas outras comunidades similares. No palco não estão apenas suas angústias, 

dúvidas e desejos, mas sua musicalidade e jeito de se mover singular, próprio da geografia do 

bairro de muitas ladeiras e pequenos becos apertados. Em cada trabalho artístico finalizado é 

possível encontrar também a esperança de serem notados e reconhecidos, pois a falta de 

reconhecimento da própria Rede Municipal perante todas as conquistas do grupo, dificulta e 

muito a continuidade deste projeto e também, a criação de outros em formato similar. 

E muitas foram as conquistas alcançadas por essa “família” de artistas; nunca deixamos 

de produzir Arte nesses doze anos apesar de diversos desafios como: greves; corte total de 

recursos; ausência de espaço físico para as aulas e ensaios; desaprovação pela continuidade do 

projeto pela Secretaria Municipal de Educação; troca abrupta e traumática de gestores; 

crescimento da violência no entorno da escola; remoção de professores e outros tantos 

desafios. Além de termos produzido onze espetáculos musicais nos principais Teatros de 

Salvador, o Grupo OLGART também esteve presente em inúmeros eventos públicos, 
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congressos e em eventos artísticos importantes, até mesmo no Teatro Castro Alves, um dos 

mais reconhecidos e desejados Teatros da Região Nordeste. 

Com essa dissertação, pude perceber também que como fundadora e idealizadora desse 

formato, sou a única professora que esteve à frente do grupo por todos os anos, sem 

afastamentos. Essa constatação me levou a refletir fortemente sobre o futuro de projetos como 

esses. Diante de minha crença na semente plantada pelo Grupo OLGART como uma 

possibilidade de incentivo e fortalecimento da Dança e das demais linguagens artísticas como 

agentes transformadores de realidades, muitas vezes duras e também como base nos processos 

de construção desses sujeitos cidadãos. Não posso deixar de desejar não só o reconhecimento 

moral da Rede Municipal e da sociedade para grupos como o Grupo OLGART, mas desejo 

também que esses alunos que cresceram no e com o grupo possam, através de incentivos 

públicos, virem a ser oficialmente, de forma justamente remunerada, o que já são 

informalmente: os novos multiplicadores da Arte que corrobora para uma escola melhor, um 

bairro melhor e consequentemente para uma sociedade mais sensível e tolerante como a Arte 

ensina. 

5.2.2. A Consolidação do Grupo OLGART 

O ano de 2009 é um ponto de referência, já que foi a primeira montagem artística em 

formato de espetáculo musical nos palcos do Teatro do Correio, intitulado de “Poderia ter 

Sido de Outra Maneira”, o qual contou com uma média de 50 estudantes e egressos da escola 

e cooperação essencial dos então professores de Música, Prof. Luciano Veiga e Prof. Raiden 

Coelho. Os egressos representam uma porção significativa do trabalho desenvolvido. Com o 

passar das aulas e ensaios que ocupavam o pátio da escola e, portanto, eram vistos pelos 

transeuntes da comunidade, o grupo virou uma espécie de atração local, chamando atenção 

por suas músicas, danças e textos e o que antes havia causado estranheza local, agora 

despertava interesse e curiosidade. É desta forma que alguns alunos que já haviam concluído 

os estudos na escola, voltavam requisitando da direção um retorno para que pudessem 

participar do grupo e como moradores da comunidade, tive muito prazer em aceitá-los e estes 

acabam sendo, ao longo da existência do grupo, uma importante conexão entre a escola e a 

comunidade. 

Este primeiro espetáculo marcou a visita dos alunos pela primeira vez a um Teatro e 

todo o encantamento testemunhado por mim, cuja história pessoal se confunde com os palcos 

de Salvador, me despertou profunda emoção. Eles estrearam com a plateia lotada do Teatro 
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dos Correios no bairro da Pituba, de moradores da comunidade do Vale do Matatu, 

professores e alguns funcionários da Secretaria Municipal, num trabalho de 60 minutos, 

centrado na história de uma jovem nordestina que acreditava que acharia a felicidade fora dos 

limites de sua pequena cidade e que acabava descobrindo que em suas raízes estava sua 

alegria e sua potência. Instrumentos improvisados com baldes e cabos de vassoura, ecoavam 

uma banda afinada regida pelos Prof. Raiden Coelho e Luciano Veiga. Aquele corpo uníssono 

e dançante espelhava diante dos meus olhos algo muito além do que imaginei quando criei 

roteiro e coreografias.  

Após esse marco, o reconhecimento interno era bem notório, no entanto, o 

reconhecimento da gestão municipal ainda não havia chegado. Os alunos haviam sofrido uma 

visível transformação na estima; falavam articuladamente, expressavam opiniões com 

veemência, assumiam aos poucos seus cabelos black power, maquiavam seus rostos com 

cores fortes e marcantes, alteraram suas playlists musicais e passaram a se auto intitular 

“artistas”. Era impossível recuar neste momento e, de 2010 em diante, seguimos firmes, 

mediando as questões sistemáticas de carga horária, inclusive me levando a excedência 

algumas vezes, provocando um enorme desgaste emocional e ameaçando a continuidade do 

projeto. 

Existe uma prática de pedagogia de projetos21 muito usual nas escolas, no entanto, esses 

projetos têm um formato próprio e uma duração específica e restrita a um período do ano 

letivo, geralmente os temas variam de acordo com os temas que devem ser trabalhados nas 

escolas por orientação do setor pedagógico. O Grupo OLGART não é um projeto temporário 

e não possui características comuns aos projetos geralmente orientados pela secretaria. Tem 

um formato próprio para o trabalho artístico, com delimitações de turmas e níveis de trabalho 

interno que comunica aos participantes a sensação de evolução e continuidade. Além de 

orientar os estudantes a partir de um determinado tempo de práticas, ao posto de monitores 

artísticos, fomentando ainda mais a ideia de prospecção futura profissional. Sobre as divisões 

de turmas e detalhes do sistema de monitorias falarei mais adiante. 

Por possuir essas características singulares, o grupo enfrentou diversas vezes a ameaça 

de extinção. Naquele ano, 2010, a prefeitura havia decretado que iria extinguir todos os 
 

21 A partir de Santos e Leal (2018) podemos resumir que a pedagogia de projetos pode ser 
entendida como um caminho possível que permite trabalhar os processos de ensino e de 
aprendizagem, no âmbito das instituições escolares através de projetos, concebidos como 
estratégias para a construção dos conhecimentos. “No Brasil a Pedagogia de Projetos foi 
disseminado por Anísio Teixeira e Lourenço Filho, teóricos que pensavam em uma Educação 
ativa e significativa” (SANTOS; LEAL, 2018, p. 88). 
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projetos que “retirassem” os professores das aulas regulares. Neste momento a Profa. recém 

efetivada Monique Torres, especialista em Dança, veio integrar o corpo de professores do 

grupo. Éramos duas professoras de Dança e um de Música, pois o Prof. Raiden Coelho, em 

função das questões burocráticas citadas no texto, foi removido para outra unidade escolar. O 

decreto da extinção dos projetos artísticos, provocou mais angústias e incertezas em todos os 

envolvidos. 

Em reação a essa determinação, a comunidade estudantil e a local, interpelou o então 

Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto em uma visita que fazia ao bairro em 20 de fevereiro 

de 2013, sendo literalmente, levado até a escola e solicitado a assistir uma apresentação do 

grupo e responder ao abaixo assinado com mais de 1000 (mil assinaturas) dos moradores e 

estudantes (Ver Figura 10 e 11). A minha surpresa foi tamanha, pois todo movimento havia 

partido dos alunos e tomado grandes proporções, conseguindo finalmente uma promessa 

oficial do Prefeito sobre a continuidade do grupo. Naquele momento o Grupo OLGART era o 

único projeto autorizado pela gestão municipal a continuar em funcionamento diante de sua 

reconhecida importância para a comunidade. 

 

Figura 10 – Pedidos alunos para a manutenção do Grupo e Visita do prefeito ACM Neto confirmando seu total a 

poio ao grupo. 

 
Fonte: Pedido dos alunos nas redes sociais, antes da visita do prefeito ACM Neto22. 

 

 
22 Link: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495277093861983&set=g.212989735489410&type=
1&theater 
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Figura 11 – Visita do prefeito ACM Neto, quando foi assegurada a manutenção do Grupo OLGART. 

 
Fonte: ME-Salvador23. 

Ao longo dos anos, o Grupo OLGART segue produzindo suas aulas e oficinas criativas. 

Os espetáculos tratam de temas como: cultura regional, afrodescendência, universo político, 

identidade social, bullying, preconceito e sexualidade. Trazendo à tona questões como as 

desigualdades sociais, autoestima, reconhecimento da identidade local e potencialidades dos 

moradores desta comunidade. Esses temas eram escolhidos mediante a escuta dos interesses e 

necessidades dos integrantes. Observava-se que a necessidade de reconhecimento de si e 

desenvolvimento da autoestima estava presente nos jovens e passamos a refletir que essa 

necessidade deve ser uma preocupação vital do sistema educacional. A confiança em si 

mesmo, a partir da Arte, fornece a base para níveis mais avançados de compreensão de si e do 

entorno. A expressão própria do indivíduo é de primordial importância, e a Arte contribui 

tanto para essa área do desenvolvimento como para qualquer outro campo de conhecimento. 

 
23 Link: http://educacao.salvador.ba.gov.br/prefeito-anuncia-ampliacao-de-escola-na-baixa-do-tubo/ 
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Figura 12 – Folder, cartaz e divulgação da Agenda Cultural do Grupo OLGART. 

 
Fonte: produção da autora. 

As turmas e horários de aulas se ajustaram a cada ano de acordo com a quantidade de 

alunos e idade dos jovens. Toda a escola é convidada para Aula Inaugural no início do ano 

letivo, onde as inscrições para fazer parte do grupo são realizadas. Normalmente um número 

muito grande de estudantes se inscreve e, de forma natural, o compromisso e os acordos de 

participação filtram aqueles que de fato desejam mergulhar no universo artístico. Com as 

inscrições concluídas, as turmas são divididas pelo tempo de estudos no grupo e idade dos 

participantes, geralmente são formadas algumas turmas: Básica Infantil, Básica Adolescente, 

Intermediária Infantil, Intermediária Adolescente, Avançado Infantil e Avançado. 

Com o passar do tempo, os alunos mais antigos vêm naturalmente assumindo o papel de 

“cuidadores” dos mais jovens ou “irmãos”, como se chamam. Essa disposição natural 

começou a despertar neles o interesse em profissões futuras ligadas ao campo das Artes como 

professores de Dança, dançarinos profissionais, músicos, iluminadores, maquiadores, 

figurinistas e outros. Assim se oficializou o papel de monitor artístico, que aconteceu no ano 

de 2017. Inúmeros foram os convites recebidos pelo grupo nos anos subsequentes; mostras 

criativas organizadas pela Secretaria Municipal de Educação (SMED); participações em 
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Congressos; Jornadas Pedagógicas da Rede; participações em Espetáculos da Cia de Dança 

Antônio Valter Leone no Teatro Castro Alves; entre outros. 

Figura 13 – Participações em projetos e parcerias do Grupo OLGART. 

 
Fonte: produção da autora. 

Um momento especial foi quando o Grupo OLGART foi escolhido como o grupo que 

seria representante da SMED, participando da comemoração dos 100 anos de Jorge Amado 

com as Leituras Dramáticas de suas obras infanto juvenis, encenadas sob a direção de Luciana 

Souza, Lázaro Machado e Cássia Vale. 
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Entre os anos de 2015 e 2017 a Rede Municipal viveu uma fase abundante em relação a 

eventos direcionados a capacitação docente. Ciclos de formação continuada compostos por 

diversas oficinas de Dança, Música, Artes Visuais e Teatro foram desenvolvidas propiciando 

a identificação e o reconhecimento de desafios encontrados pelos docentes de Artes, na esfera 

pública municipal de ensino, fomentando discussões e dando início a novas propostas de 

intervenção e perspectivas a serem experimentadas na prática docente, a fim de, facilitar e 

melhorar as condições de ensino de Artes na Rede. 

A partir do Projeto Arte no Currículo, o grupo fez algumas importantes apresentações 

como no Espaço Cultural Barroquinha, junto aos demais colegas da Rede Municipal com 

ampla cobertura da impresa local. Ainda no ano de 2015, o aluno do Grupo OLGART 

Ivanilson do Carmo ganhou prêmio de melhor composição musical (Música: Curta nossa Cor) 

na II Mostra Criativa Salvador de Arte Educação e Cultura Negra, consolidando-se como 

percussionista amador e compositor. 

Figura 14 – Registros fotográficos dos espetáculos do Grupo OLGART. 

 
Fonte: produção da autora. 

Os anos seguintes alternaram momentos importantes e estimulantes como os narrados 

acima e muitas incertezas no andamento das questões administrativas da Rede Municipal. A 

escola passou por uma tumultuada mudança de gestão e mais um período de reinvenção 

tornou-se necessário. A permanência de um projeto como o Grupo OLGART numa escola 

municipal depende de inúmeros fatores que vão além das vontades dos artistas, são eles: a 

concordância da SMED com o funcionamento do projeto; a subdivisão da carga horária dos 

professores envolvidos entre as aulas regulares e o período dedicado ao grupo; a convivência 

respeitosa entre os professores envolvidos, entre si e com a gestão; o desejo da gestão em dar 

continuidade ao grupo e com isso a disponibilidade em garantir condições de trabalho; e, o 

fundamental: a confiança da comunidade escolar e entorno na proposta do grupo. 
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Diante do exposto, mudanças bruscas ou desestruturadas dentro da engrenagem 

administrativa da escola interferem diretamente nas diretrizes de um grupo como o OLGART, 

que pulsa em conjunto com toda a escola, como um corpo único e harmônico que se 

movimenta em sintonia. Diante de tal proporção alcançada pelo projeto, parecia inevitável 

considerar que mais pessoas precisam ter acesso a essas experiências artísticas e que a 

comunidade do Vale do Matatu pode apropriar-se ainda mais da permanência do Grupo 

OLGART. 

Para tal, uma proposta visionária e inovadora, porém respaldada por doze anos de 

parceria e trabalho coletivo escola-comunidade, surgiu como extensão natural deste projeto e 

para que os desafios legais não colocassem algo tão relevante para a comunidade do Vale do 

Matatu em risco com a frequência que vinha ocorrendo. Assim, surgiu a necessidade de 

inscrever o projeto do grupo num formato de documento legal a ser analisado pela SMED, e 

se então aprovado, pudesse vir a garantir o espaço devido ao grupo e também sua 

permanência. A criação de um Núcleo Experimental de Arte e Educação OLGART com aulas 

de Dança, Música e Teatro, em consonância com as diretrizes pedagógicas da escola, alinhado 

com as demais disciplinas, acolhendo crianças e jovens em tempo integral, além de receber 

para compartilhar experiências, participar e ministrar oficinas, acompanhar o processo 

criativo pedagógico, técnicos em Dança, Música, Teatro e Artes visuais, como monitores, 

oriundos do próprio Grupo OLGART e demais interessados em trocas constantes de 

conhecimento24. 

Este núcleo conseguiu aprovação no início de 2019, marcando uma conquista junto à 

educação e a Arte no município de Salvador, tornando-se o primeiro projeto aprovado 

legalmente pela SMED. Desde então, o Núcleo está funcionando ainda em adaptações, pois 

com pouco tempo de ação fomos surpreendidos pela pandemia de Coronavírus (COVID-19), 

que acometeu o mundo em 2020. Dentre os alunos que iniciaram como monitores, podemos 

destacar Nadson Cavalcante, que hoje atua como bailarino profissional, professor de Dança 

do projeto Mais Educação e professor de importantes Escolas de Dança de Salvador. Nadson 

teve sua formação artística inteiramente no Grupo OLGART, posteriormente cursou o curso 

de Educação Profissional da FUNCEB, assim como Caíque Trindade e tantos outros que hoje 

almejam a Universidade Federal e Escola de Dança, para alcançarem seus diplomas. 

 
 

24 Para os que desejem maiores esclarecimentos sobre as dinâmicas e especificidades do Núcleo o 
projeto na íntegra estará disponível em: https://drive.google.com/file/d/1uSqW3lSGgP-
4Pg3f0Qr8yFqFzkztZof0/view?usp=sharing.  
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Figura 15 – Registros fotográficos dos espetáculos do Grupo OLGART. 

 
Fonte: produção da autora. 
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6. OLGART: SUJEITOS 
 

 

Neste capítulo descrevemos e analisamos as respostas dos participantes aos 

questionamentos do “Apêndice D”. Os diálogos que são apresentados foram o resultado de 

uma agradável conversação dos participantes com a investigadora, a qual foi realizada o 07 de 

agosto de 2021, pela plataforma RNP às 11 horas. Estas falas expõem o contexto social, 

econômico, educativo e cultural que esses jovens estão inseridos, além do panorama a respeito 

do Grupo OLGART. 

6.1 NARRATIVAS DOS SUJEITOS DO OLGART 

O método indiciário propõe que realizemos uma organização e seleção das informações 

para fazer inferências de ordem geral a partir dos dados singulares obtidos por todos os 

envolvidos (GINZBURG, 1986). Portanto, após conversar com os participantes do Grupo 

OLGART, foi necessário elaborar uma transcrição fiel de todo o encontro identificando 

detalhes importantes para nossa pesquisa. Com isso, retornamos ao uso do software Atlas.ti® 

versão 7.5. Software que permitiu a possibilidade de organizar, (re)agrupar e gerir as 

diferentes informações, para construir uma narrativa possível de ser compreendida. É preciso 

informar que os nomes dos participantes são fictícios para resguardar suas identidades. Em 

substituição, adotei os nomes escolhidos por eles, relacionados a pessoas célebres do estado 

da Bahia ou da história da Dança no Ocidente.  

Tabela 1 – Dados dos participantes do Grupo OLGART. 

Participantes Tempo de permanência no Grupo 

Marta 8 anos 

Isadora 5 anos 

Marie 4 anos 

Ana 4 anos 

Cecilia 10 anos 

Devora 10 anos 

Marcia 10 anos 

Michael 6 anos 
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Mauricio 4 anos 

Thiago 12 anos 

Rodolfo 12 anos 

Fonte: produção da autora. 

Em consideração na construção das informações, inicialmente explicou-se para os 

participantes que podiam sentir-se à vontade para falar o que considerassem pertinente ao 

tema questionado. Por este motivo, foi esclarecido que as questões postas em discussão 

poderiam ser respondidas por qualquer um, respeitando o tempo de fala do outro, em formato 

de uma conversação agradável e interativa, pois, procurou-se uma pluralidade de diálogos e 

argumentos. Com isso, logra-se evidenciar que a abordagem dos participantes apresenta como 

palavras mais frequentes: OLGART (131); Corpo (42); Rita (35); Arte (33); Pessoas (33). Do 

mesmo modo, evidenciamos outros tópicos relevantes nas principais 100 palavras (Ver 

Figura 16). 

Figura 16 – Palavras mais frequentes no grupo focal com os participantes do Grupo OLGART. 

 
Fonte: produção da autora. 

Este resumo de palavras mais frequentes nos permitiu evidenciar os principais termos 

onde perpassaram nossas narrativas e construção das análises. Destacamos a incidência das 
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palavras “corpo”, “pessoas” e “vida”, que demonstram o reconhecimento da contribuição dos 

processos desenvolvidos no Grupo OLGART para a construção da noção de sujeito a partir do 

corpo.  

O grupo focal, para nós, foi essencial, tendo em vista que nosso interesse de pesquisa 

estava justamente voltado para a busca de significados em nosso espaço de interação, onde a 

heterogeneidade é evidente. Dessa forma, apresentamos as redes e conexões dos dados 

gerados no grupo focal com a nossa teoria, formulando argumentos em decorrência das 

experiências do Grupo OLGART: 

Eu sempre falo que [a Dança] me ajudou muito porque não me adaptava a 
escola pública, eu não conseguia fazer amigos e o Grupo OLGART me 
trouxe isso. Eu sou grata a vocês. Também por tudo isso. (Isadora, 5 anos no 
Grupo OLGART).  

No Grupo OLGART existe uma apropriação e singularidade dos participantes que 

surge a partir das suas relações com a Dança. Correlacionou o depoimento de Isadora, acima, 

em especial com a contribuição de Camargo (2016), autor que aborda a noção de sujeito 

fazendo referência à negociação com nossas singularidades, ao qual os nossos participantes 

fazem relações com suas vidas cotidianas, onde expressam que a Dança ajudou no seu dia a 

dia. A estudante Marcia também indica que sua relação com a Dança, através do Grupo 

OLGART, lhe trouxe transformações: 

Então eu consigo entrar em qualquer lugar, eu sei me comportar em 
determinadas situações, eu sei que não preciso me desesperar porque as 
coisas não vão fugir dali, sabe! O Grupo OLGART foi uma formação, é uma 
mãe, me ajudou em todos os sentidos. Coisas que a gente aprende no Grupo 
OLGART, como disciplina, respeito, regra, ordem, a gente leva pra vida. 
(Marcia, 10 anos no Grupo OLGART). 

Estas relações com o papel do corpo ou do movimento e as funções simbólicas do 

sujeito apresentadas por Campos (2018), se extrapolam, para permitir-nos o saber-fazer. 

Outras reflexões surgem para que esses estudantes possam se conhecer melhor e se sintam 

livres em suas relações com sigo mesmo e o um mundo, como podemos observar na fala da 

estudante Marta a seguir. 

Porque antes, eu não tinha horário, marcava no horário chegava em outro, 
até que a professora Rita chegou falou ô: “se você quiser participar 
realmente, você tem que ter responsabilidade, cumprir horários” e é isso o 
Grupo OLGART só fez acrescentar na minha vida. (Marta, 8 anos no Grupo 
OLGART). 
 



84 

 

Realmente o Grupo OLGART para mim também é a liberdade, a liberdade 
de você ser quem você é! Porque, ali, vocês não estão olhando a gente, não 
tão olhando os cabelos, tom de pele, a suas condições, e nem nada do tipo. 
Só tá reparando mesmo ali, o que você quer, a sua força de vontade, a sua 
garra para ficar ensaiando o ano todo, para um espetáculo que no fim a gente 
fica meio que apreensiva. ‘Ai meu Deus, eu vou treinar, eu vou treinar, 
porque tem que dar tudo certo!’. E acaba que realmente da tudo certo. E eu 
acho que é libertador essa questão de tá ali, dançando mesmo ninguém 
acreditando, e mesmo ninguém dando nada pela gente, mas a gente acredita 
e dá certo! (Isadora, 5 anos no Grupo OLGART). 

A expressão do sujeito, que surge ao escutar o próprio corpo quando Dança se encontra 

sempre em estado de desdobramento (CAMPOS, 2018). Marta, ao ser entrevistada, expõe que 

sentia inseguranças e que a partir da Dança foram sendo transformadas. Nas suas palavras, 

“Eu falava eu não vou conseguir, eu sou insegura, e no Grupo OLGART eu consegui 

trabalhar muito isso”. (Marta, 8 anos no Grupo OLGART). Este elemento central, que é 

apresentado como inseguranças recorrentes por nossos participantes com relação ao modo 

como o mundo os enxerga, é transformado pelas conexões híbridas e imbricadas com os 

outros que acabam se apoiando mutuamente e cooperando para o aumento da confiança 

pessoal.  

Mas a nossa conexão, a conexão que a gente cria, em si, uns com os outros, é 
surreal, né. É inacreditável, então para mim é uma experiência, mesmo 
surreal. Que está fazendo falta. Estou sentindo muita, muita, muita, muita 
falta. De brigar com vocês, de bater o pé, de demorar um mês, um mês não, 
um ano para aprender a coreografia, que eu só aprendo no final e é isso. 
(Mauricio, 4 anos no Grupo OLGART). 

A experiência a partir da história que o sujeito criou para si, permitirá ao sujeito torna-

se um campo de criação (FARIA; ALBANO, 2015). Com isso, as questões referentes ao 

corpo permitiram construir uma narrativa e refletir sobre ela. “Porque eu, ao invés de estar aí 

na rua brincando ou fazendo besteira, que é de criança mesmo, eu estou ali na escola, dentro 

da própria escola, na comunidade, aprendendo a cantar, aprendendo a dançar, aprendendo 

atuar. (Marta, 8 anos no Grupo OLGART).  

Esta possibilidade de estar onde se quer, acaba por permitir aos sujeitos construírem o 

que desejam de fato ser quer para si mesmos, mas é necessário apresentar ferramentas úteis 

para que isso seja possível. De certa forma, estas podem ser conhecidas ou imprevisíveis, mas 

que permitam colaborar com as escolhas feitas por eles e que elas sejam adequadas para a 

construção do seu futuro. Cecília aborda precisamente a questão em seu depoimento: 
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Vale pontuar também que..., pelo fato da gente ser de Escola pública, pelo 
fato de a gente ser..., ser da baixa..., é, da baixa do tubo, então as pessoas 
tinham muito preconceito quando o Grupo OLGART se apresentava em 
outros lugares. - ahhh, vocês são da onde? - Olhava assim: [a estudantes faz 
um rosto de desaprovação]. Então através disso, Grupo OLGART sim, foi 
livramento pra muitas crianças. Porque convivia com as diferenças, então se 
não fosse o Grupo OLGART, se não fosse a persistência de continuar no 
Grupo OLGART, ahhh vou fazer isso, porque eu gosto. Não vou ficar na 
rua, não ficar com os meninos ali de quebrada, vou ir para... vou fazer 
Dança, vou fazer Teatro, vou ali toma uma aula, entendeu? Porque 
através disso, a gente teve muito livramento. E se a gente não tivesse um 
Grupo OLGART, as coisas seriam totalmente diferentes, do que é hoje na 
vida de cada um. (Cecilia, 10 anos no Grupo OLGART). 

Desta forma, o sujeito pode construir o que desejar além de refletir sobre a própria 

identidade, conforme demonstra o estudante Rodolfo: 

[…] eu já gostava de do Teatro, da Música, da Dança; e não tinha a 
oportunidade né, e o Grupo OLGART me deu essa oportunidade de tá 
nos palcos da vida, ehhh atuando, dançando e sendo feliz, né! E eu 
agradeço muito professora Rita e os outros professores também que já 
passaram pelo Grupo OLGART. Mas a mentora maior é Rita Leone, e a 
gente deve esse agradecimento a ela. Porque querendo ou não, é uma pessoa 
que tira a gente das ruas, né! Que tá com a gente na rua, e é isso. (Rodolfo, 
12 anos no Grupo OLGART). 

Isso nos leva a enaltecer aspectos do singular, mas também a dimensão do comum nas 

narrativas de cada sujeito, o que permite elaborar questões relacionadas à transformação 

social. A dimensão da cidadania, do direito à educação pública e a Arte aparece de forma 

explícita em algumas destas narrativas: 

A gente chorou, a gente brincou, a gente dividiu até o nosso pão, nas nossas 
merendas no Teatro. Então, para você ver que Arte muda, e muda 
bastante. Melhorei na minha comunicação, melhorei na minha postura, 
tanto profissional, quanto pessoal. Em relação ao despertar da Arte, torna a 
gente como cidadão, não só qualquer cidadão, e sim cidadão de bem! 
Porque a gente vai entender os valores, mas vai saber o que é certo e o que é 
errado, e a gente vai ter a nossa cabeça no lugar. (Cecilia, 10 anos no Grupo 
OLGART). 
 
É daqui que você veio, então é aqui que você tem que ser grato, é aqui onde 
você tem que voltar sempre. E qualquer pessoa, quando tiver lá fora, e 
perguntar - você fez Dança aonde? - eu vim do Grupo OLGART, um 
grupo de Escola pública, tudo isso! Então graças ao Grupo OLGART, 
[pela pessoa] que eu sou hoje. (Thiago, 12 anos no Grupo OLGART). 

Nota-se como através da Dança o sujeito manifesta segurança em suas decisões, ao 

transitar entre diferentes pontos de vista, em relação ao todo. A Dança permite esse 

aprendizado contínuo de buscar soluções no palco ou fora dele, lidando constantemente com a 
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imprevisibilidade e a criatividade, em especial em processos de improvisação, que segundo 

Foster e Sanches (2017) potencializam posicionamentos e empoderam o sujeito. 

Gente a música, do meu duo com a profa. Rita, a música, entrou errada. 
[…] A gente interpretou de uma forma que, que nunca fiz num 
espetáculo. Eu não queria saber que estava errada a música da cena, eu só 
dancei! E foi uma coisa incrível! (Thiago, 12 anos no Grupo OLGART). 
 
Ehhh, aparentemente minha família não queria aceitar, o que resulta em que 
não dava dinheiro, enfim. Já passei por problemas na minha vida, que já 
pensei em desistir de tudo, e desistir da Arte - Já não quero mais, não quero 
mais Arte, não quero mais dançar, não quero mais atuar, não quero mais 
nada. - Mas não! Eu parei e pensei: Não! é isso o que eu quero! é isso quero 
para minha vida! Então, é isso que eu vou seguir! (Thiago, 12 anos no 
Grupo OLGART). 

Também na transformação mimética e na Dança trazidas por Mata (2015), o sujeito se 

oferece no trânsito entre si e o outro, o seu organismo e o meio. 

Então é muito surreal, você conviver com mais de 100 pessoas, que não têm 
os seus hábitos, não tem o mesmo gênio que você, não é igual e você, e você 
conseguir conviver e aceitar, né! não é nem aceitar, eu falo, respeitar o outro. 
- é surreal -. Hoje em dia eu convivo com qualquer tipo de pessoa, 
porque o Grupo OLGART me deu isso de presente, entendeu. Entender 
que não é aceitar, é respeitar o próximo do jeito que ele é e dessa forma a 
gente vive muito bem em qualquer lugar. (Rodolfo, 12 anos no Grupo 
OLGART). 

Estas referências nos levam a refletir sobre os saberes que podem ser adquiridos na 

convivência com a Arte, que se apresenta quase sem querer, ao estar em contato com o outro. 

Mas existiu e existe muito preconceito para os meninos que participam do 
Grupo OLGART, falam que era coisa de menina. Menino não podia 
participar, era ‘viadagem’. Então o Grupo OLGART também ensino isso 
lá, da Igualdade. (Michael, 6 anos no Grupo OLGART). 

Compreendemos que a liberdade é fundamental para o sujeito na Dança, pois nossas 

expressões afro-brasileiras trazidas por Moraes e Alves (2015) permitem gerar espaços 

democráticos ao mesmo tempo que valorizam os nossos conhecimentos culturais e das 

comunidades. O mundo da Dança, em especial nas expressões afro-brasileiras, também 

enfrenta ainda preconceitos. Tais reflexões terminam por abarcar também outras tantas 

questões a serem discutidas, como por exemplo, a questão de gênero e sexualidade, citada 

acima no relato do estudante que se repete em outras falas, como por exemplo quando Devora 

afirma “A Arte não escolhe o gênero, né! Ela não é de menino ou de menina. A Arte é livre! 

A Arte faz gente se sentir livre” (Devora, 10 anos no Grupo OLGART). Mas nem todas as 
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pessoas têm a mesma compreensão desta criança de dez anos, e muitas vezes o preconceito 

acaba por intimidar e desencorajar muitos jovens que sonham com a Dança a ingressarem na 

experiência e trazerem seus ricos conhecimentos culturais do meio em que vivem. “A Arte, 

ela é transformadora, ela é motivadora, sabe? Ela [a Arte] é um incentivo na vida do ser 

humano, e que a gente aprende com a Arte, a gente leva para nossa vida pessoal, 

profissional, amorosa, financeira, sabe?” (Marta, 8 anos no Grupo OLGART).  

As falas a seguir também possibilitam identificar os corpos, naturalmente carregados de 

memória e linguagem, clamando por liberdade e expressão, com a finalidade de promover 

nossas culturas e dar vazão aos seus desejos criativos. 

E quando eu ficava de castigo, meu pai precisava trabalhar, minha irmã ia 
para a rua brincar, eu ficava em casa sozinho. De tarde, ligava o som, né. Na 
rádio FM e cantava, passava as músicas e eu criava. E trancava as portas da 
minha casa e começava a criar coreografia na minha cabeça. Porque 
meu corpo queria falar. (Thiago, 12 anos no Grupo OLGART). 
 
O Grupo OLGART é uma forma de a gente se expressar. E é uma forma de 
reconhecer outro lado que a gente pode ter, não só marcados pela crítica e 
pela violência, mas é o que a gente também pode fazer. A esperança que a 
gente traz, o futuro que trouxe para muita gente, então o Grupo OLGART é 
uma forma de liberdade para comunidade. Uma esperança! (Mauricio, 4 
anos no Grupo OLGART). 

Quanto ao nosso corpo e psique, Sanches (2015), reitera que o contato com o outro 

permite nos reconhecer ao mesmo tempo que reconhecemos o outro por meio da troca de 

espaços. É possível notar nos relatos dos estudantes entrevistados que a convivência entre eles 

através do Grupo OLGART, propiciou a descoberta não só de seus potenciais individuais, 

mas também da força coletiva dessa união de diversos seres em construção. 

Muitas pessoas não acreditaram na gente, não acreditavam, e ainda não 
acredita, né. Mas quando vê, quando assiste o que a gente faz as coisas 
acontecer, né, a gente faz com que a Arte aconteça, com que as pessoas 
acreditem na gente, no nosso potencial. (Michael, 6 anos no Grupo 
OLGART). 
 
Primeiramente, a expressão fala, o nosso corpo fala, então tudo que a gente 
faz na vida tem um gesto, a gente não dá bom dia mais, a gente da um “bom 
dia” [movimento o corpo para acompanhar a fala]. O corpo fala, através 
disso, a nossa energia vai emanando um para o outro. Então, mais ou 
menos, essa resposta envolve tudo a postura. A postura que você tem como 
aluna, como você tem como irmã, como você tem como esposa(o). Sua 
postura, como si. Até para você ser uma pessoa um pouquinho, né, 
equilibrada. (Cecilia, 10 anos no Grupo OLGART). 
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A partir dessas experiências em grupo, surge uma transformação da própria percepção 

de corpo desses estudantes, levando-os a desconstruir os padrões conhecidos até então, o que 

não é uma tarefa fácil. Depois de anos ouvindo falas insistentes sobre Dança, compreendida 

como sinônimo de balé, não ser apropriada para corpos negros, ou ainda que para começar a 

dançar tem uma idade específica, a cada aula ou laboratório coreográfico que eles frequentam 

são fontes de esperança em novos modos de se enxergar a prática da Dança. 

[…] ela disse: “você é linda, e não é o seu corpo o que define o quem você 
é!”. E aí ela disse: “quando você entrar no palco, você vai pedir para quem 
você acredita, a Deus, aos Orixás, a divindade que você acre acredita, que 
ele te guie, que ele te guarde, que ele te dê coragem, que ele te dê 
discernimento e sabedoria!”. E aí quando eu entrei no palco era como se, 
eu não tivesse vergonha de nada, sabe! Eu não tinha vergonha dos meus 
seios, eu não tinha a vergonha em fazer, eu não tinha vergonha das minhas 
estrias, e então, essa experiência do corpo me ajudou bastante, me ajudou 
também inclusive a ter muita disposição para praticar atividade física. 
(Marcia, 10 anos no Grupo OLGART). 

É necessário observar ainda que neste momento da pesquisa, em meio ao enfrentamento 

da pandemia de Covid-19, surgem novos questionamentos: 

Nessa pandemia eu aprendi muito, e lembrei, uma coisa que tenho dito 
sempre. O que seria da pandemia se não fosse a Arte? O que seria das 
pessoas agora se não fosse a Arte? O Teatro? A novela? O filme? ehhh, as 
Live? Que estão fazendo de Dança, de canto, enfim, né... O que seria da 
gente atualmente? (Marie, 4 anos no Grupo OLGART). 

A finalidade desta pesquisa não é dar resposta a esses questionamentos, pois seria mais 

uma pesquisa a ser feita. Mas podemos mencionar a partir dos posicionamentos anteriores que 

a Arte nos seus espaços gerou algumas ações para fazer do isolamento social, imposto pela 

pandemia, um pouco mais leve, a partir de lugares de encontro ou entretenimento. O 

depoimento de Thiago é exemplar nesse sentido. Nas palavras do estudante: “A gente precisa 

de tônus, nosso corpo precisa de tônus. De força, de resistência, né. De um trabalho de 

respiração, eu aprendi nessa pandemia a respiração” (Thiago, 12 anos no Grupo OLGART).  

Assim mesmo, com a chegada da pandemia, gerou-se uma educação remota, na qual a 

Edmea Santos (2020) afirma que é uma educação que apresenta uma “[…] postura 

comunicacional, é restrita aos dias e horas marcados. Isso tudo, multiplicado por 7, 8, 9 ou 10 

unidades curriculares e ou disciplinas, tem entediado alunos e desgastado docentes. Exaustão 

e traumas estão sendo instituídos.” (s/p). E este reflexo de exaustão, tem deixado suas marcas, 

para bem ou para mal. 
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Nessa pandemia eu surtei legal! Eu coloco minha música alta e eu danço 
como se ninguém tivesse olhando. Ai as vezes as pessoas passam e olham 
assim, tipo “essa menina surtou!”. E eu digo “surtei mesmo, danço mesmo, 
surtei mesmo!”. Porque, eu acho que é importante, porque a gente tá em uma 
pandemia, a gente não estava saindo, a gente não estava vindo ninguém. O 
povo parado, em algum momento vai começar sentir [que está surtando]. Em 
algum momento a gente vai sentir uma dor na coluna, uma dor na 
perna, uma dor de cabeça, a ansiedade vai atacar, a gente vai ter uma 
crise, enfim, vários processos. Então, eu acho que é importante dançar! 
(Marta, 8 anos no Grupo OLGART). 

Mas, ainda em um contexto de pandemia, percebemos a importância do Grupo 

OLGART como política pública, como um espaço que promove a cultura em uma 

organização educativa e que influencia o desenvolvimento dos participantes, tanto fora como 

dentro dela. 

Espero que da mesma forma que a Arte transformou todos nós que estamos 
aqui hoje, que transforme também todos aqueles que irão entrar no Grupo 
OLGART. Porque o Grupo OLGART, ele não pode acabar. Eu acho que o 
Grupo OLGART é um projeto que ele também tem que se prolongar por 
muitos, e muitos, e muitos anos... Porque foi graças ao Grupo OLGART que 
todos nós, que estamos aqui, nos tornamos coisas... pessoas boas, pessoas de 
respeito, de família, de caráter e eu sou muito grata também novamente a 
tudo isso. (Rodolfo, 12 anos no Grupo OLGART). 
 
O Grupo OLGART não era só um grupo, quem participava do Grupo 
OLGART era obrigado a estar com as notas altas. Me lembro de... a 
professora Rita, puxando a orelha [risos]. Então, são lembranças que formam 
um todo, né. Então assim, não é só um grupo de Dança, Teatro… Para estar 
nesse grupo, tem que estar tão bem junto com o estudo também. Como 
professora Rita falava: só... ‘Dança é bom, isso é ótimo, mas junto com os 
demais estudos’. (Devora, 10 anos no Grupo OLGART). 

Os estudantes em suas falas, trazem reflexões sobre a importância de gerar e fortalecer 

políticas que promovam o desenvolvimento social, cultural e educativo, alternativas 

potenciais de diálogos que permitam apresentar resultados visíveis na formação e 

desenvolvimento do estudante através da Arte. 

Eu acho que o Grupo OLGART representa para a comunidade Esperança 
porque através do Grupo OLGART que muitos e muitas crianças podem 
escolher o seu futuro, se encontrar na Arte, e de saber: “É isso que eu quero 
seguir. Eu quero fazer Arte.” (Thiago, 12 anos no Grupo OLGART). 

De acordo com o que pude observar a partir da análise das respostas dadas, os espaços 

ocupados pelo Grupo OLGART e demais grupos de Arte nas escolas devem ser reconhecidos 

pois contribuem em diferentes processos econômicos, sociais, culturais e educativos para os 
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envolvidos, sendo visível ainda, uma luta constante para que não seja desfeito seja por agentes 

internos e/ou externos.  

A gente conseguiu sobreviver com o projeto aos Trancos e barrancos, com 
tanta gente querendo derrubar e a gente resistiu esses 12 anos, é motivo de 
dizer que valeu a pena, vale a pena demais. Eu vou falar para meus filhos, 
para meus netos, que eu participei do Grupo OLGART, que devemos 
participar de projetos! Só tenho agradecer a todos vocês, muito 
obrigado! (Mauricio, 4 anos no Grupo OLGART). 

Finalmente quero expor que o Grupo OLGART viabiliza o acesso à Arte para todos os 

participantes, tanto dentro como fora da escola Olga Figueiredo de Azevedo já que, inclui 

egressos e moradores da comunidade do Vale do Matatu. Este projeto transformou-se em uma 

janela que permite criar uma conexão com um mundo imaginário e lúdico das criações em 

Dança, mas, que apresenta realidades que atingem a sociedade e em especial esta localidade, 

contribuindo para que os estudantes envolvidos no processo encontrem novas soluções para 

enfrentarem desafios reais.  

Logo quando entrei no colégio, me perguntava: porque que é que a profa. 
falava como se ela estivesse falando com seres encantados, em um mundo 
encantado e tudo mais. Ai, então, eu descobri que era uma professora do 
Grupo OLGART, ai me contaram isso do Grupo OLGART. Incrível como 
ela fala, como se ela tivesse num momento de Dança, e bom, comigo, eu 
acho que é uma questão de energia, uma questão do corpo falar. (Ana, 4 anos 
no Grupo OLGART). 
 
O Grupo OLGART foi criado, ninguém na comunidade apoiava, ‘olha ahhh 
é besteira’. Mas depois quando foi se desenvolvendo, se tornou um sonho 
que não foi realizado, um sonho de criança até. Então, começou a despertar 
“Poxa, então realmente vale a pena!”. Então, o Grupo OLGART na 
verdade é uma esperança, né. De algo melhor para o seu filho, para o seu 
enteado. De algo melhor que você queria ter, nossa infância. Porém você não 
teve a oportunidade na época. (Cecilia, 10 anos no Grupo OLGART). 

Para o desenvolvimento de projetos como o Grupo OLGART, é necessário levar em 

consideração os sujeitos e contextos, e oferecer oportunidades para discussão e construção de 

novos saberes e conhecimentos neles. Neste viés, Thiago fala que “Renovação, para mim é 

renovação, né. Porque as pessoas quando entram no Grupo OLGART, elas querem, então elas 

se sentem renovadas”. (Thiago, 12 anos no Grupo OLGART). Da mesma forma, Marcia 

expõe que: 

Você deve ter certeza que tudo vai dar certo, é você acreditar nos seus 
sonhos, principalmente isso, o Grupo OLGART foi incentivador assim, 
enorme na minha vida. É você deve acreditar e se um dia acontecer alguma 
situação com você, você ser aquela pessoa que acredita naquela outra 
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pessoa, porque nós tivemos pessoas que acreditaram na gente! (Marcia, 
10 anos no Grupo OLGART). 

Diante de todas essas perspectivas apresentadas nas relações entre os artigos e as 

experiências vividas no Grupo OLGART por seus participantes, foi possível perceber que este 

sujeito cidadão do qual Brandão (2014) fala, é “a esperança, nesses cidadãos que se 

constituíram, através de um processo de vida vivida, sem reduzir a ‘realidade’ apenas ao que 

existe, mas encarando-a como um campo de possibilidades e que conquistaram um 

reconhecimento, enquanto sujeitos individuais e sociais.” (p. 158). 

Posso compreender também esse sujeito como um ser disponível e sedento de um olhar 

que o possibilite a se reconhecer enquanto oriundo de uma cultura, de um meio social e 

cultural sim, portanto possuidor de saberes prévios e de raízes profundas, mas também livre 

para encontrar modos inéditos de se relacionar com o seu corpo, com os outros e 

principalmente capaz de criar seus próprios caminhos, participando como agente 

transformador da realidade e não apenas como passivo aos acontecimentos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A dissertação investigou as contribuições da disciplina de Dança junto ao Grupo 

OLGART da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo para a afirmação da Dança na 

construção da cidadania. Neste contexto foi construída a pesquisa, na qual busquei dar 

resposta à seguinte questão: Quais as contribuições do Grupo OLGART para o processo de 

construção da cidadania dos estudantes da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo no 

período de 2008 a 2020? Pelo que foi necessário percorrer um caminho complexo, onde a 

metodologia baseada na Bricolagem permitiu discutir o papel da Dança no ambiente público 

escolar. 

Deste modo, para dar resposta a nosso objetivo, o qual foi descrever e analisar os 

impactos e contribuições da Dança no processo de construção do sujeito nos jovens do Grupo 

OLGART, segui os seguintes passos: 

Primeiro, foi construída História de Vida, onde abordei pontos relevantes na minha 

trajetória, em especial no ensino público Municipal de Salvador. Aqui é relevante mencionar 

que a história se relaciona com a história de uma comunidade ferida por diferentes 

acontecimentos sociais, econômicos e políticos onde a cultura encontrava-se fora dos limites 

do bairro. Mas as experiências como dançarina profissional, coreógrafa e professora de Dança 

nas redes privadas e públicas de ensino, permitiram construir um projeto artístico junto à 

comunidade chamado Grupo OLGART. É nesta narrativa, que no fazer artístico apresento 

minha potência maior enquanto ser ativo e criativo, capaz de (co)criar realidades e 

compartilhar a expressão das mais diversas emoções e sentimentos com outros seres, 

conectando todo o meu percurso pessoal, profissional e com toda a historicidade do meu 

corpo e dos corpos de todos os alunos que ajudei a compor enquanto sujeitos.  

Mas que noção de sujeito é essa? Quais eram suas características ou elementos? Estas 

questões me levaram a realizar uma revisão da literatura do conceito de sujeito no campo da 

Dança. A metodologia da revisão sistemática permitiu revelar as brechas no estudo desta 

concepção. Neste ponto analisei os periódicos de maior impacto na área, ou seja, os 

periódicos com qualis A1 e A2 da plataforma SUCUPIRA da Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na área de avaliação “Artes”, no 

último quadriênio 2013-2016 certificado pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação. 

Escolhendo o período dos últimos cinco anos (2015-2020), o que deixou um total de nove 

artigos. Neles foi possível estudar diferentes autores contemporâneos como: Camargo (2016), 

Campos (2018), Faria e Albano (2015), Foster e Sanches (2017), Mata (2015), Moraes e 

Alves (2015), Rivera (2017), Sanches, (2015) e Travi, (2016). Todos eles permitiram 

ressignificar o conceito a partir de um processo cuidadoso, onde exploramos características, 

limitações e o processo histórico com o qual propomos um novo olhar, não totalizante, mas 

que foi adequado para explorar o contexto específico da nossa pesquisa e reconhecer a 

concepção de sujeito subjacente às experiências no Grupo OLGART, concepção essa que se 

alinha com o trabalho de Brandão trazido aqui nessa pesquisa.  

Tudo isso nos levou a discutir o papel da Dança no ambiente público escolar, onde 

exploramos diferentes políticas educacionais, enaltecendo as lutas da Escola de Dança na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e também dos profissionais do campo da Dança em 

consolidar a inserção das Artes/Danças no currículo nas escolas da Rede Municipal de 

Educação de Salvador-BA como disciplina específica. Esse percurso foi retomado a partir do 

destaque dado a iniciativas e projetos que contribuíram para essa realidade. Ressaltando que 

esta construção de ambientes propícios para experimentações artísticas, oferecem um grande 

valor a nossas comunidades locais, já que podem vir a despertar o interesse de muitas crianças 

e jovens pela Dança.  

Com essas experiências, buscamos perceber e analisar as influências no 

desenvolvimento da autonomia do Grupo OLGART. Ao longo desses doze anos analisados 

aqui nesta pesquisa, busquei sistematizar os processos de trabalho do Grupo ao longo dessa 

trajetória, com ênfase nos desafios e potencialidades. Grupo esse que, a partir de diferentes 

lutas e manifestações de todos os envolvidos, tornou-se no ano de 2019 o primeiro projeto 

aprovado legalmente pela SMED no município de Salvador. Desde então, o Núcleo 

Experimental OLGART está funcionando ainda em adaptações devido ao pouco tempo 

havido por conta da pandemia de Coronavírus (COVID-19) que acometeu o mundo em 2020. 

Mas, mesmo assim, o agora núcleo Experimental OLGART, aborda adequadamente a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017b), especificamente, as diferentes 

linguagens que articulam as seis dimensões do conhecimento de forma indissociável e 

simultânea. Ou seja, o núcleo Experimental OLGART já conta com experiências 

multidisciplinares e imbricadas das Artes visuais, da Dança, da Música e do Teatro e as 
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aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Do mesmo modo, não há 

nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem para se trabalhar com cada 

uma no campo pedagógico.  

Para descrever e analisar os impactos e contribuições da Dança no processo de 

construção do sujeito cidadão nos jovens do Grupo OLGART, foi necessário basear-nos no 

método indiciário, para explicitar o locus de estudo, onde as falas expõem o contexto social, 

econômico, educativo e cultural que esses jovens, do Grupo OLGART encontram-se 

inseridos. Neste ponto, foi preciso retomar a nossa pesquisa sobre sujeito, já que com ela foi 

possível construir uma narrativa onde os detalhes tivessem sentido. As entrevistas 

semiestruturadas realizadas com o grupo focal e a discussão e análise de resultados, foi de 

extrema importância para a confirmação da hipótese de pesquisa. Elementos como 

apropriação e singularidade, expressão, experiência, identidade, improvisação, mimética, 

expressões afro-brasileiras, corpo e psique estiveram presentes. 

A partir das metodologias e experiências vividas ao longo dessa pesquisa, pude observar 

que de fato, as experiências dos jovens com a Dança vão além do desenvolvimento de 

habilidades e competências técnicas e procedimentais, que tais experiências também 

promovem o reconhecimento e valorização de seus corpos, estimulando-os a expressar-se e 

posicionarem-se diante de temas cotidianos ou emergenciais do entorno onde estão inseridos 

com confiança e possam vislumbrar perspectivas de vida que não estejam necessariamente 

limitadas pela realidade que nasceram. Deste modo os jovens exercitam a criatividade, 

convivência em grupo, capacidade para liderar, aguçando incessantemente a curiosidade e 

questionamentos nas suas leituras de mundo.  

Após esse percurso, posso afirmar que essa pesquisa pode contribuir para que outros 

colegas docentes das Redes Públicas de Salvador, ou mesmo de outros estados brasileiros, 

possam refletir sobre seus espaços ocupados e a ocupar dentro de cada unidade educacional. 

Acredito que as Redes Públicas de Ensino, podem ampliar suas perspectivas em relação ao 

modo como consideram e entendem o fazer artístico, principalmente ao modus operandi 

utilizado desde a divisão da carga horária do professor de Artes até o modo como veem os 

projetos artísticos em relação às demais disciplinas do currículo. Já obtivemos avanços com 

toda certeza, vide projetos como o Arte no Currículo e como a própria (re)existência e 

manutenção do Grupo OLGART, mas é preciso muito mais. Outras iniciativas precisam ter 

espaço para nascer, incentivadas pelo devido reconhecimento dos gestores públicos, da real 

proporção transformadora da Arte. Lemos em diversos artigos científicos e ouvimos belas 
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palavras sobre esse poder transformador a que me referi acima, no entanto a Educação 

Brasileira está exaurida de propostas e anseia por práticas efetivas e urgentes como a 

experiência do Grupo OLGART nesses doze anos nos leva a perceber.  

O que me permite dizer que este corpo, adulto, seguro e brilhante como eu me enxergo, 

terminará o ano de 2021 tendo coreografado em diversos formatos, (presencial e online); 

junto aos meus parceiros e intérpretes, dado aulas e participado dos ACs das escolas que 

trabalho e principalmente; esse corpo que vos fala, se reconheceu mais forte e potente após 

essas conquistas. Se reconheceu poderoso e cheio de possibilidades e percebeu que pode 

muito mais do que um dia pensou merecer. 

 

Figura 17 - Meu percurso. 

 

Fotografia: Juliana Zacharias. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE DANÇA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DANÇA 

 

Linha de Pesquisa: Mediações culturais e educacionais em Dança. 

Pesquisa: Dança E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO: OLGART: Contribuições e Impactos da 

Dança para a Formação de Sujeitos Cidadãos na Escola Municipal Olga Figueiredo de 

Azevedo. 

Pesquisadora: Rita De Cássia Fabris Leone – http://lattes.cnpq.br/5798822482349384 

Telefone para contato: (+55) 71 9 8405-8410 

Orientadora: Profa. Dra. Rita Aquino – http://lattes.cnpq.br/5240821226589435 

 
Você está sendo convidado/a para participar, como voluntário/a, de uma pesquisa 

acadêmica. Após esclarecimento sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, preencha seus dados e assine este documento, na última página. Este documento 

ficará com a pesquisadora responsável e uma cópia do mesmo será disponibilizada para você, 

digitalmente. Em caso de recusa, você não terá nenhuma sanção. 

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer os impactos e contribuições da Dança 

no processo de construção do sujeito nos jovens do OLGART. Você foi selecionado porque 

atende aos seguintes critérios de seleção para participantes: a) pertencer ou ter pertencido ao 

Grupo OLGART; b) concordar em participar da pesquisa; e c) ter idade entre 8 anos e 20 

anos.  

Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Se você sentir algum tipo de desconforto, sua 

participação pode ser interrompida naquele momento, podendo ou não ser retomada em outro 

momento. Além disso, a pesquisadora responsável estará disponível para esclarecer quaisquer 



103 

 

dúvidas, bem como fornecer suporte, no sentido de minimizar desconfortos durante o 

desenvolvimento da investigação. 

Caso esteja de acordo, sua participação consistirá no esclarecimento de dúvidas sobre o 

papel da Dança no ambiente público escolar percebendo e analisando suas influências no 

desenvolvimento da autonomia no Grupo OLGART. As perguntas não são invasivas na 

privacidade dos participantes. Todas as informações obtidas por meio desta investigação serão 

registradas. Sua participação na pesquisa não será remunerada. Os benefícios desta pesquisa 

dizem respeito a possibilidade de melhoria do Ensino da Dança no âmbito da Educação 

Básica. Os resultados da investigação serão apresentados aos membros do Grupo OLGART 

após a sua conclusão, em data a ser agendada. 

Você receberá uma cópia deste termo, em formato digital, que contém informações e 

contato das pesquisadoras, através dos quais você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e a sua 

participação, agora ou a qualquer momento. Esclarecemos que se trata de um trabalho 

acadêmico. 

 

CONSENTIMENTO DO INFORMANTE PARA PARTICIPAR 

Eu, ________________________________, RG ________________________, 

CPF______________________, E-mail: _________________________________________, 

Telefone para contato: ____________________, abaixo assinado, concordo em participar 

deste estudo como informante-chave. Fui devidamente esclarecido/a sobre a pesquisa, os 

procedimentos envolvidos, bem como os possíveis riscos e benefícios recorrentes da 

participação. Foi garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isso acarrete qualquer penalização. 

 

Salvador, _____ de ________________________de 2021. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do/a participante 

 
____________________________________________ 

Rita de Cássia Fabris Leone 
http://lattes.cnpq.br/5798822482349384 

Telefone para contato: (+55) 71 9 8405-8410 
Pesquisadora Responsável 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para responsáveis por 

menores de idade 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE DANÇA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DANÇA 

 

Linha de Pesquisa: Mediações culturais e educacionais em Dança. 

Pesquisa: Dança E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO: OLGART: Contribuições e Impactos da 

Dança para a Formação de Sujeitos Cidadãos na Escola Municipal Olga Figueiredo de 

Azevedo. 

Pesquisadora: Rita De Cássia Fabris Leone – http://lattes.cnpq.br/5798822482349384 

Telefone para contato: (+55) 71 9 8405-8410 

Orientadora: Profa. Dra. Rita Aquino – http://lattes.cnpq.br/5240821226589435 

 
Você está sendo convidado/a, como responsável por menor de idade, a participar 

voluntariamente de uma pesquisa acadêmica. Após esclarecimento sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, preencha seus dados e assine este documento, 

na última página. Este documento ficará com a pesquisadora responsável e uma cópia do 

mesmo será disponibilizada para você, digitalmente. Em caso de recusa, você não terá 

nenhuma sanção. 

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer os impactos e contribuições da Dança 

no processo de construção do sujeito nos jovens do OLGART. Você foi selecionado porque 

atende aos seguintes critérios de seleção para participantes: a) pertencer ou ter pertencido ao 

Grupo OLGART; b) concordar em participar da pesquisa; e c) ter idade entre 8 anos e 20 

anos.  

Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Se você sentir algum tipo de desconforto, sua 
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participação pode ser interrompida naquele momento, podendo ou não ser retomada em outro 

momento. Além disso, a pesquisadora responsável estará disponível para esclarecer quaisquer 

dúvidas, bem como fornecer suporte, no sentido de minimizar desconfortos durante o 

desenvolvimento da investigação. 

Caso esteja de acordo, sua participação consistirá no esclarecimento de dúvidas sobre o 

papel da Dança no ambiente público escolar percebendo e analisando suas influências no 

desenvolvimento da autonomia no Grupo OLGART. As perguntas não são invasivas na 

privacidade dos participantes. Todas as informações obtidas por meio desta investigação serão 

registradas. Sua participação na pesquisa não será remunerada. Os benefícios desta pesquisa 

dizem respeito a possibilidade de melhoria do Ensino da Dança no âmbito da Educação 

Básica. Os resultados da investigação serão apresentados aos membros do Grupo OLGART 

após a sua conclusão, em data a ser agendada. 

Você receberá uma cópia deste termo, em formato digital, que contém informações e 

contato das pesquisadoras, através dos quais você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e a sua 

participação, agora ou a qualquer momento. Esclarecemos que se trata de um trabalho 

acadêmico. 

CONSENTIMENTO DO INFORMANTE PARA PARTICIPAR 

Eu, ______________________, RG ________________, CPF_________________, E-

mail: _________________________, Telefone para contato: ___________, abaixo assinado, 

na condição de responsável pelo/a menor de idade ______________________ concordo com 

sua participação neste estudo como informante-chave. Fui devidamente esclarecido/a sobre a 

pesquisa, os procedimentos envolvidos, bem como os possíveis riscos e benefícios recorrentes 

da participação. Foi garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isso acarrete qualquer penalização. 

 

Salvador, _____ de ________________________de 2021. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do/a responsável por menor participante 

 
____________________________________________ 

Rita De Cássia Fabris Leone 
http://lattes.cnpq.br/5798822482349384 

Telefone para contato: (+55) 71 9 8405-8410 
Pesquisadora Responsável 
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Apêndice C – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE DANÇA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DANÇA 

 

Linha de Pesquisa: Mediações culturais e educacionais em Dança 

Pesquisa: Dança E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO: OLGART: Contribuições e Impactos da 

Dança para a Formação de Sujeitos Cidadãos na Escola Municipal Olga Figueiredo de 

Azevedo. 

Pesquisadora: Rita De Cássia Fabris Leone – http://lattes.cnpq.br/5798822482349384. 

Telefone para contato: (+55) 71 9 8405-8410. 

Orientadora: Profa. Dra. Rita Aquino – http://lattes.cnpq.br/5240821226589435. 

 
Você está sendo convidado/a a participar, como voluntário/a, de uma pesquisa 

acadêmica. Seus responsáveis permitiram que você participasse. Você só precisa participar da 

pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 

Após esclarecimento sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, preencha seus dados e assine este documento, na última página. Este documento ficará 

com a pesquisadora responsável e uma cópia do mesmo será disponibilizada para você, 

digitalmente. Em caso de recusa, você não terá nenhuma sanção. 

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer os impactos e contribuições da Dança 

no processo de construção do sujeito nos jovens do OLGART. Você foi selecionado porque 

atende aos seguintes critérios de seleção para participantes: a) pertencer ou ter pertencido ao 

Grupo OLGART; b) concordar em participar da pesquisa; e c) ter idade entre 8 anos e 20 

anos.  

Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Se você sentir algum tipo de desconforto, sua 
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participação pode ser interrompida naquele momento, podendo ou não ser retomada em outro 

momento. Além disso, a pesquisadora responsável estará disponível para esclarecer quaisquer 

dúvidas, bem como fornecer suporte, no sentido de minimizar desconfortos durante o 

desenvolvimento da investigação. 

Caso esteja de acordo, sua participação consistirá no esclarecimento de dúvidas sobre o 

papel da Dança no ambiente público escolar percebendo e analisando suas influências no 

desenvolvimento da autonomia no Grupo OLGART. As perguntas não são invasivas na 

privacidade dos participantes. Todas as informações obtidas por meio desta investigação serão 

registradas. Sua participação na pesquisa não será remunerada. Os benefícios desta pesquisa 

dizem respeito a possibilidade de melhoria do Ensino da Dança no âmbito da Educação 

Básica. Os resultados da investigação serão apresentados aos membros do Grupo OLGART 

após a sua conclusão, em data a ser agendada. 

Você receberá uma cópia deste termo, em formato digital, que contém informações e 

contato das pesquisadoras, através dos quais você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e a sua 

participação, agora ou a qualquer momento. Esclarecemos que se trata de um trabalho 

acadêmico. 

CONSENTIMENTO DO INFORMANTE PARA PARTICIPAR 

 

Eu, ________________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

deste estudo como informante-chave. Fui devidamente esclarecido/a sobre a pesquisa, os 

procedimentos envolvidos, bem como os possíveis riscos e benefícios recorrentes da minha 

participação. Foi garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isso acarrete qualquer penalização. 

 

Salvador, _____ de ________________________de 2021. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do/a menor participante 

 
____________________________________________ 

Rita De Cássia Fabris Leone 
http://lattes.cnpq.br/5798822482349384 

Telefone para contato: (+55) 71 9 8405-8410 
Pesquisadora Responsável 
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Apêndice D – Entrevista aos Participantes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE DANÇA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DANÇA 

Após a aceitação, convidamos você a participar da entrevista, que visa coletar 

informações gerais para a pesquisa que tem como título provisório “Dança E A 

CONSTRUÇÃO DO SUJEITO: OLGART: Contribuições e Impactos da Dança para a 

Formação de Sujeitos Cidadãos na Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo”. 

Realizada por Rita De Cássia Fabris Leone. 

Para começar, faremos algumas perguntas geradoras: 

• Pessoais: 

1. Qual é o seu nome? 

2. Você pode mencionar quando ingressou e/ou o tempo de atuação no Grupo 

OLGART? 

3. Qual é sua relação com o Grupo OLGART? 

• Sujeito: 

4. Qual é a sua experiência dentro do Grupo OLGART? 

5. Pode contar algum episódio interessante, alguma lembrança que você tenha no Grupo 

OLGART como foi para você essa experiência de dançar, atuar, tocar? 

6. Como foi que essa Dança que vocês fazem no Grupo OLGART, agora falando 

especificamente do corpo, influenciou na sua relação com seu próprio corpo? 

7. Como é que isso influenciou na sua relação com seu corpo, com a sua estima? 

8. O que vocês acham que representa o Grupo OLGART para a comunidade do Vale do 

Matatu? 

9. O que o Grupo OLGART é na sua vida? O que é que o Grupo OLGART representa? 

O que é que o Grupo OLGART significa? 
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Apêndice E – Histórico de apresentações do grupo 

Ano Título do espetáculo 

Direção artística, 
Roteiro Inédito, 

Textos, criação de 
figurinos, 

coreografias, 
produção artística 

No 
Estudantes / 
Participantes 

Local de apresentação 

2009 Poderia ter sido de outra 
maneira 

Rita Leone  49 alunos Teatro dos Correios 

2010 Áfricas, e quem é diferente Rita Leone  70 alunos Cine-Teatro Solar Boa 
Vista  

2011 
O Maravilhoso Circo da 
Alegria Rita Leone  90 alunos 

Cine-Teatro Solar Boa 
Vista 

2012 Trilogia das Artes Rita Leone  130 alunos 
Cine-Teatro Solar Boa 
Vista 

2013 

Participação na comemoração 
dos 100 anos de Jorge 
Amado, Leitura Dramática de 
suas obras infanto juvenis, 
Espetáculo Capitães da Areia 

Texto original Jorge 
Amado, adaptação 
Lázaro Machado, 
Cássia Vale, Luciana 
Ramos 

32 alunos Teatro Salesiano 

2013 
Tendência Comunidade: 
Porque não vei?! Rita Leone  176 alunos 

Cine-Teatro Solar Boa 
Vista 

2014 
Participação na I Mostra 
Criativa Salvador de Arte 
Educação e Cultura Negra 

SMED 45 alunos Teatro Castro Alves 

2014 

Participação como escola 
representante dos grupos 
participantes da I Mostra 
Criativa Salvador de Arte 
Educação e Cultura Negra 

SMED 52 alunos 

Apresentações 
itinerantes percorrendo 
11 bairros e 11 escolas 
da cidade de Salvador 

2014 O Pequeno Príncipe 
Brasileiro 

Roteiro adaptado por 
Rita Leone e Antonio 
Valter Leone 

212 alunos Espaço Xisto Bahia 

2015 
Participação no Projeto Arte 
no Currículo * 31 alunos 

Parceria com a UFBA, 
escola de Dança, com a 
participação das 
escolas da rede 
municipal que 
desenvolvem projetos 
artísticos 

2015 
O aluno do OLGART 
Ivanilson do Carmo ganha 
prêmio de melhor 

* * 
II Mostra Criativa 
Salvador de Arte 
Educação e Cultura 
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composição musical (Música: 
Curta nossa Cor) 

Negra 

2015 Memórias de Olga- 30 anos Rita Leone  220 alunos Espaço xisto Bahia 

2016 Maria é Bunita! Rita Leone  150 alunos Espaço xisto Bahia 

2017 Salyá, A ilha dos sonhos 
Roteiro Original 
Antonio Valter Leone 180 alunos Espaço xisto Bahia 

2018 Chica Da Silva do Pelorinho Roteiro Rita Leone e 
Antonio Valter Leone 

270 alunos Espaço xisto Bahia 

2019 Contratodos Rita Leone 212 alunos 
Escola Olga 

 Figueiredo de Azevedo 

* Sem informação. 
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Apêndice F – Professores coordenadores que estiveram no Grupo OLGART durante aos 12 

anos. 

Rita de Cássia Fabris Leone é formada em Licenciatura em Dança pela Universidade 

Federal da Bahia, formada em Teatro pelo Curso Livre da Universidade Federal da Bahia, 

pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade São Bento, atua na área de 

Ballet Clássico, Dança Moderna e Teatro a cerca de 20 anos. 

Raiden Coelho Licenciatura em Música pela Universidade Federal da Bahia, pós-

graduado em Música pela Universidade Federal da Bahia, e atua como professor, compositor 

e musicista a cerca de 25 anos. 

Monique Santos Torres é formada em Licenciatura em Dança pela Universidade Federal 

da Bahia, atua na área de Ballet Clássico e Dança Moderna a cerca de 14 anos. 

Luciano Veiga é formado em Licenciatura em Música pela Universidade Federal da 

Bahia, pós-graduado em Arte na Educação pela Faculdade Afonso Claúdio, e atua como 

professor, compositor e musicista a cerca de 25 anos. 
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ANEXO 1– Matérias externas com visibilidade nacional 

• Participação do aluno Emerson Mercês no programa “A Grande Família” Globo. 

 

 

Reportagem sobre os ex-alunos Lucas e Orelha oriundos do Grupo OLGART 
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• PROJETO INCENTIVA TALENTOS ARTÍSTICOS NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO 

 

O sucesso alcançado pela dupla de baianos, Lucas e Orelha, que conquistaram o Brasil 

através do Programa SuperStar da Rede Globo, chama atenção para a importância de projetos 

que incentivem a musicalidade e o despertar de talentos dentro das escolas. Os dois, Lucas 

Almeida Arcanjo, 19 anos, e João Henrique da Silva Santana, 18, foram alunos do grupo de 

Artes da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo. O Projeto, chamado de OLGART, é 

realizado há seis anos. Atualmente, o projeto atende a mais de 500 jovens do bairro Matatu de 

Brotas, e oferece oficinas de Teatro, Música e Dança. Conforme Gilzelia Freire Santos, 

diretora da Escola Municipal Olga Figueiredo, o Orelha sempre teve uma participação ativa 

na escola e, principalmente, nas oportunidades musicais. Ele cantava e tocava, além de 

sempre incentivar os demais alunos a participarem das atividades, recorda. Denilze Gusmão 

de Abreu, diretora da Escola Municipal Sebastião Dias, onde também estudaram os garotos, 

relembra a dedicação dos dois nas atividades artísticas. “Eles não faltavam a nenhum ensaio. 

Faziam questão de participar das atividades voltadas às Artes. Em especial, das atividades 

musicais”, conta. Para a professora Rita Leoni, atual coordenadora do Projeto OLGART, o 

esforço é sempre recompensado. “A receptividade do projeto é muito boa. Todos querem 

participar de algum modo e, através das nossas oficinas, conseguimos despertar o interesse 

pela leitura, pela Música clássica e sobre as diversas técnicas teatrais. Tudo isso nos anima 

muito, pois cria novas perspectivas para esses jovens, destaca Leoni. Mais frutos – Além da 

dupla Lucas e Orelha, outros talentos passaram pelo Projeto OLGART. Localizada em uma 

das mais densas regiões de Salvador, a Escola Municipal Olga Figueiredo – onde acontece o 
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