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Faça você mesmo um “Caminhando” com a faixa branca de papel que envolve o livro, 

corte-a na largura, torça-a e cole-a de maneira a obter uma fita de Moebius. Tome então 

uma tesoura enfie-a uma ponta na superfície e corte continuamente no sentido do 

comprimento. Tenha cuidado para não cair na parte já cortada – o que separaria a fita 

em dois pedaços. Quando você tiver dado a volta na fita de Moebius, escolha entre corta 

à direita ou cortar à esquerda do corte já feito. Essa noção de escolha é decisiva e nela 

reside o único sentido dessa experiência. A obra é o seu ato. À medida em que se corta a 

fita, ela se afina e desdobra em entrelaçamentos. No fim o caminho é tão estreito que não 

pode mais ser aberto. É o fim do atalho.  

Lygia Clark, 1964. 



	

	

RESUMO 
 
Processos de formação em dança na universidade apresentam, com recorrência, uma 
lógica operativa que divide teoria e prática, desdobrando-se ainda em outras dicotomias, a 
saber: mente e corpo; técnica e criação; sujeito e ambiente, apenas para citar algumas. No 
entanto, pensamentos contemporâneos sobre corpo, educação, formação e dança avançam 
numa proposição de funcionamento em que tais dicotomias são menos recorrentes, 
compartilhando da ideia de compreender a experiência artística como um modo de 
conhecer. Esta tese de doutorado propõe a identificação de parâmetros ou caminhos 
metodológicos que possam, configurados na forma de pensamentos curriculares, 
apresentar alternativas às tradicionais dicotomias em processos de formação de 
professores de dança, a partir da experiência artística, numa perspectiva praticoteórica. A 
metodologia proposta partiu de um estudo bibliográfico acerca dos temas cruzados nesta 
pesquisa, sobretudo no que se refere a currículo e formação em dança no ensino superior, 
e teve como principais materiais para o estudo a produção dos seguintes autores: John 
Dewey,Walter Benjamin, Jorge Larrosa,Ivor Goodson, Marcos Masetto, Willian Doll-Jr., 
Christine Greiner, António Damásio, Merleau-Ponty, Denise Najmanovich, María Acaso 
e Paulo Freire. A proposta se constitui como currículo encarnado, no qual os sujeitos 
responsáveis pela efetivação da ação (estudantes, professores e técnicos) dão corpo ao 
processo a partir da escolha de conteúdos e temas gerais, organizados em quatro grandes 
grupos integrados, devidamente articulados com o Estágio Docente. O currículo 
encarnado é inspirado também pelas características de três imagens que atravessam as 
discussões ao longo do texto: a Banda de Moebius, a espiral e a obra Caminhando, de 
Lygia Clark. 
 
Palavras-chave: Dança. Experiência Artística. Currículo. Formação Praticoteórica. 
Currículo encarnado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

ABSTRACT 
 

In the university, the processes of formation in dance often present an operative logic that 
separates theory and practice, developing yet other dichotomies, such as: mind and body; 
technique and creation; the person and the environment. However, contemporary thoughts 
about body, education, formation and dance propose operations that put in doubt those 
dichotomies, sharing the idea of comprehending the artistic experience as a way of 
knowing. That research proposes the identification of methodological ways that, in the 
form of curricular thoughts, would be able to present alternatives to the traditional 
dichotomies in the processes of formation in dance, parting from the artistic experience, 
in a practicaltheorical perspective. The main material for the study was the works of John 
Dewey, Walter Benjamin, Jorge Larrosa, Ivor Goodson, Marcos Masetto, Willian Doll-
Jr., Denise Najmanovich, María Acaso and Paulo Freire. The proposition consists of an 
embodied curriculum, in which the persons in charge for carrying out the action give 
body to the process, parting from the choice of subjects and general themes, organized in 
four large integrated groups, properly articulated to each other. The embodied curriculum 
is also inspired by the characteristics of three images/concepts present in the text: the 
Moebius Strip, the spiral, and the work Caminhando, by Lygia Clark. 
 
Keywords: Dance. Artistic Experience. Curriculum. Practicaltheoretical Formation. 
Embodied Curriculum. 
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SUJEITO-TRAJETO-OBJETO 
 

No	descomeço	era	o	verbo.	
Só	depois	é	que	veio	o	delírio	do	verbo.	
O	delírio	do	verbo	estava	no	começo,	lá	
onde	a	criança	diz:	Eu	escuto	a	cor	dos	

passarinhos.	
A	criança	não	sabe	que	o	verbo	escutar	não	

funciona	para	cor,	mas	para	som.	
Então	se	a	criança	muda	a	função	de	um	

verbo,	ele	delira.	
E	pois.	

Em	poesia	que	é	voz	de	poeta,	que	é	a	voz	
de	fazer	nascimentos	—	

O	verbo	tem	que	pegar	delírio.	

Manoel	de	Barros 
 

Começar, a partir de Manoel de Barros, é também convidar o leitor para o percurso de 

uma escrita emanada pelo desejo de encontrar outras passagens para as palavras. Deixar 

que as palavras se encostem umas nas outras de forma erótica e, ao mesmo tempo, ir 

construindo, por meio da fricção entre elas, a escritura deste texto.  

 

Tenho pensado, há algum tempo, sobre a escrita das coisas ou de como damos sentido ao 

mundo por meio das palavras. Assim, a maneira como tenho pensado arte, dança, 

educação, currículo e formação tem buscado nas palavras a identificação de uma escrita 

que, em muitas vezes, não prescinda do delírio verbal inspirado pela poesia. Mas o delírio 

aqui tem o propósito de arejar os caminhos da escrita acadêmica, ampliando os horizontes 

da pesquisa sem desconsiderar, no entanto, o rigor que esta feitura exige.  

 

Desse modo, iniciar esta escrita requer uma tomada de posição e exige, portanto, a 

especificação de um lugar de fala. Tal gesto, como pontuou Denise Najmanovich (2001), 

não se constitui simplesmente como um indicativo, nem tampouco uma norma protocolar, 

mas evidencia-se na qualidade de três afirmações: i) ética, por indicar a decisão do sujeito 

que fala de tornar-se responsável pelo discurso proposto; ii) estética, ao reconhecer a 

importância do conteúdo, da forma e das vinculações específicas criadas por sua escrita; e 

iii) política, porque intenta um lugar na rede complexa de relações características da 

contemporaneidade. A tomada de posição que aqui se delineia também se institui nesses 

três pontos: ético, estético e político. Não é uma tomada de posição linear nem possui 
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uma forma de organização geométrica, mas topológica, em que as torções, os retornos e 

as sinuosidades fazem parte do processo, e é assim que desejo pensar sobre as questões no 

âmbito do ensino da arte.  

 

Do mesmo modo, não interessa aqui uma compreensão de pesquisa como aquela 

depositária do pensamento clássico da ciência, que pressupõe e reforça dicotomias 

totalmente nocivas para o avanço do pensamento na contemporaneidade. Falo de certo 

pensamento que propõe a distinção sujeito-objeto, e que corrobora, por sua vez, com a 

separação corpo-mente e está em consonância com o discurso proposto por alguns 

pensadores, como colocado por Najmanovich (2001), nas concepções difundidas pelos 

trabalhos de Galileu, Descartes, Newton e Leibniz. 

 

Já os estudos no campo da epistemologia têm demonstrado que o par arte e ciência se 

apresentam de forma muito complexa e não estão, como se enganaram os adeptos dos 

pensamentos cartesiano e newtoniano, separadas. “Ciência e Arte sempre foram 

atividades consideradas, até relativamente pouco tempo, como estanques e nada tendo em 

comum. Na verdade, são formas de conhecimento que partilham um núcleo comum, 

aquele que envolve os atos da criação.” (VIEIRA, 2006, p. 47). Mas “para que serve uma 

teoria crítica do conhecimento quando esta não parece capaz de ativar mudanças? O que 

significa criticar o pensamento cartesiano a partir do momento em que o dualismo mente-

corpo persiste?” (GREINER, 2010, p. 27). Assim como Greiner (2010) e Vieira (2006), 

compreendemos discurso como forma de ação e, nessa concepção, ativamos passado, 

presente e futuro na perspectiva de geração de movimento.  

 

No campo da educação, no final da década de 1990, o professor Juan Ruz destacou o fato 

de vivermos numa época caracterizada pelo grande volume e grau de transformação 

produzida em todos os níveis do conhecimento, tendo o próprio pensamento científico 

questionado suas propostas de atuação, bem como a natureza dos seus métodos e 

fundamentos da sua prática. Tais reflexões chegaram também para outros campos do 

conhecimento, como as artes, a filosofia, a educação, a religião e suas instituições. Nessa 

direção, “concordam diversas interpretações em que os sistemas educacionais não se 
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saíram bem nestes desafios, e que apresentam uma considerável rigidez nas suas 

estruturas, em seus métodos e conteúdos.” (RUZ, 1998, p. 98)1. 

 

Passados quase vinte anos, as afirmações destacadas por Juan Ruz ainda se apresentam 

atuais, especialmente se analisadas a partir do contexto sul-americano. No Brasil, por 

exemplo, conforme destaquei em minha dissertação de mestrado, identificamos, nos 

diferentes níveis de ensino, práticas educativas que tendem “a desenvolver processos 

rígidos, pautados em metodologias expositivas e verbalistas que priorizam a 

hierarquização na relação professor-aluno.” (MOLINA, 2008, p. 24). Com o propósito de 

superação desse pensamento enrijecido de educação, não há como sustentar posições 

dicotômicas e fixadoras. O terreno pelo qual desejo caminhar é um pouco mais movediço 

e não se iniciou agora. Assim, motivado por uma tarefa encaminhada pelo professor 

Armindo Bião (1950-2013), durante uma das disciplinas do Curso de Doutorado do 

PPGAC, eu iniciava um tipo de escrita biográfica que se constituía também profissional e 

acadêmica. Uma escrita em vai e vem, pois ali já era claro que obra e sujeito não estão 

separados 

 

Interesso-me por dança desde criança. Observar os movimentos dos corpos nos bailes de 

forró que aconteciam em momentos de festa na fazenda onde morava era uma diversão 

sem fim. Também ficava curioso com a dança que aparecia na TV, seja nos comerciais, 

nos programas de auditório ou nos videoclipes. Em casa, na sala ou no meu quarto, quase 

sempre sozinho, eu experimentava alguns movimentos. Parecia tudo muito desengonçado, 

mas era divertido e com alegria eu me entregava àquela brincadeira boa de corpo, 

movimento e som; ali já estava a espiral que eu veria se expandir mais tarde com a dança 

e tudo que ela tem me trazido até agora. 

 

Mais tarde, numa pequena escola rural localizada no município de Indianópolis, Minas 

Gerais, outras experiências com a arte: apresentações de trabalhos no formato de 

encenação teatral; as danças e os enredos do Casamento Caipira nas Festas Juninas; 

apenas para citar alguns. Tudo de uma forma muito amadora, por conta do gosto das 

																																																								
1	 Trecho	 de	 uma	 palestra	 proferida	 por	 Juan	 Ruz,	 entre	 os	 anos	 de	 1990	 e	 1991,	 durante	 um	
Seminário	de	Formação	de	Professores	em	Santiago	do	Chile.	
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professoras - sem formação específica em arte - e pelo prazer enorme em fazer algo 

diferente daquela rotina cadeira-mesa-quadro-giz-livro-caderno-falação de todos os dias. 

Nesses momentos, a escola ficava mais interessante e não tenho dúvida de que era isso 

que me fazia gostar de estar ali, cada vez mais. A escola, naquele período, não era 

compreendida por mim como um lugar de aquietamento do corpo; de disciplinarização 

do movimento. Pelo contrário, naquela escola de zona rural eu me sentia livre e me 

recordo com muito frescor do vento batendo no rosto quando a gente corria pelo quintal 

da escola. Isso mesmo! Minha escola de infância tinha quintal e não pátio, pois era uma 

escola na roça.  

 

Na adolescência, a essa altura já morando na cidade de Uberlândia, também em Minas 

Gerais, fui logo procurando um lugar onde eu pudesse aprender a dançar como aquelas 

pessoas que eu via na TV e assim me matriculei numa academia de dança e comecei a 

fazer aulas de balé clássico. Certa rigidez na forma de aprender dança me deixou um tanto 

quanto assustado. Minha primeira turma de balé clássico era constituída basicamente por 

mulheres e, além do professor, eu era o único homem na turma. Mas o que mais me 

deixava intrigado no estudo do balé era o desaparecimento das curvas e das espirais. Tudo 

parecia muito reto, angular e pontudo no meu movimento; sentia-me pesado e isso me 

fazia ter desânimo de dançar. Eu fiquei à procura das espirais e por um tempo eu não 

conseguia enxergá-las em meu corpo. No entanto, era época de fazer vestibular, de entrar 

na universidade, de pensar sobre o futuro; um futuro que eu não fazia a menor ideia de 

como seria.  

 

Descobri que existia curso superior de dança; mas em Minas Gerais, naquela época, final 

da década de 1990, o único curso do estado ficava longe de Uberlândia, em Viçosa, a 

aproximadamente 750 km de distância. Como meus pais não tinham condição de 

financiar minha ida para uma cidade tão distante, mesmo que provisoriamente, busquei 

uma alternativa mais viável naquele momento. Passei no vestibular para o curso de 

Educação Física, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e, paralelamente, fui 

conhecendo mais sobre a cidade e suas ofertas culturais.  
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Nesse período em Uberlândia, que vai de 1997 a 2004, tive diferentes experiências em 

dança, passando por aulas de técnicas de movimento, improvisações, criações 

coreográficas e apresentações em festivais e mostras, tanto em Minas Gerais como em 

outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Nesse período, participei de três 

diferentes grupos: o primeiro deles foi o Grupo Talentos, ligado à primeira escola de 

dança da qual participei, dirigido pelos coreógrafos e professores Cláudia Bittencourt e 

Cristiano Reis, onde trabalhei com montagens em balé clássico, jazz e dança moderna. 

Mas foi no Maria do Silêncio.Engenho Dança, um coletivo de jovens artistas, com 

experiências diversas e de idades muito diferentes, reunidos com o objetivo de fazer arte, 

que encontrei um universo ainda mais provocador. No Maria do Silêncio, a criação 

compartilhada e a gestão coletiva davam o tom do nosso trabalho e das nossas 

proposições. Contávamos com o olhar sensível de Wagner Schwartz e foram quatro anos 

de um rico processo, que gerou a criação de cinco trabalhos e a possibilidade de uma 

poética da experimentação em dança. E no Maria do Silêncio eu fui redescobrindo as 

espirais do meu movimento. Na verdade elas estavam o tempo todo comigo, mas como 

tivessem sido abafadas por uma ansiedade de domesticar o corpo com uma técnica 

sistematizada. Eu ainda não conhecia outras técnicas ou abordagens de movimento que 

pudessem, da forma como me foram apresentadas, trazer uma sensação de integração na 

relação com o corpo; certo grau de separação existia naquele momento operando em 

minha percepção, mas isso foi se descortinando com as solturas articulares e as 

respirações compartidas no silêncio, com os Marias.  

 

Meus últimos anos em Uberlândia, neste primeiro momento, foram na Uai-Q-Dança Cia., 

grupo ligado a um espaço homônimo de formação, onde o respeito à individualidade 

corporal e criativa gerava os encontros e possibilitava a produção artística. No Uai-Q-

Dança, além do aperfeiçoamento de conhecimentos sobre corpo, dança e movimento, 

participei da remontagem de um trabalho e da criação de mais dois, com a direção da 

artista e eutonista Fernanda Bevilaqua, além de ter vivido pela primeira vez a experiência 

de dar aula de dança para adultos; fora isso, minha experiência com o ensino de dança 

tinha se dado com crianças na rede particular de ensino. 
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O Uai-Q-Dança teve (e ainda tem) uma importância enorme na minha formação em 

dança e no meu modo de perceber o mundo. Há uma maneira muito particular de 

trabalhar a dança, numa perspectiva poética e cidadã, que fazem desse espaço de 

formação um lugar singular. Eu percebia uma sintonia entre as coisas que fazíamos ali e 

os acontecimentos do dia a dia; não havia separação entre viver e fazer dança. Com a 

nossa dança, poderíamos não apenas dizer coisas ao mundo, mas, com essa ação de 

dança, era possível provocar mudanças no mundo. Não havia um direcionamento prévio. 

Nós combinávamos o que iríamos estudar e dançar, juntos. Hoje percebo o quanto essa 

experiência de Uai-Q-Dança contorna meus pensamentos de artista e de educador. Não é 

à toa que aspiro por estruturas curriculares mais arejadas e orgânicas.    

 

Até aquele momento, toda minha experiência artística em dança se desenvolvia a partir 

das atividades realizadas nos grupos e companhias de dança em Minas Gerais. No 

entanto, meu contato com o universo da pesquisa acadêmica começou a fazer parte de 

minha trajetória já na graduação, quando fui aluno e bolsista do PIBIC (Programa de 

Incentivo à Bolsa de Iniciação Científica), orientado pelo professor Dr. Edilson de Souza, 

com o projeto O corpo do negro, a capoeira e o controle das emoções nos séc. XIX e XX. 

A base teórica dessa pesquisa consistia nos estudos do sociólogo Norbert Elias, 

especificamente dos processos civilizatórios e suas implicações no corpo escravizado e 

seus desdobramentos na cultura brasileira. Durante esse processo, ampliei meu horizonte 

teórico, desenvolvi habilidades básicas da rotina de um pesquisador e participei de 

eventos de divulgação científica, tanto na sua organização como na qualidade de 

participante, apresentando os resultados da pesquisa.  

 

Assim como no ensino fundamental e médio, também na graduação continuei meus 

investimentos na busca por qualificação no campo artístico da dança. Participei da 

fundação do EDUCADANÇA - grupo de dança dos alunos do curso de Educação Física, 

trabalhando, mais tarde, como monitor na coordenação do Painel de Dança da UFU, 

evento semestral responsável por divulgar as produções artísticas resultantes das 

disciplinas Dança e Rítmica do currículo da Educação Física, sob a orientação da 

professora Sigrid Bitter. Além de participar do EDUCADANÇA, trilhei um percurso 

curricular, buscando agregar disciplinas como História da Arte, Teatro-Educação, 
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Laboratório de Encenação e História do Teatro no Brasil, disponíveis nos cursos de 

Teatro e Artes Visuais da UFU. Essa era uma realidade muito comum naquela época e 

que ainda perdura em diversos lugares no Brasil: muitos colegas de dança buscavam em 

outras áreas do conhecimento uma possibilidade de formação acadêmica que pudesse 

dialogar com nossa vivência artística.  

 

Na sequência, depois de quase três anos de conclusão da graduação e atuando como 

profissional, tanto nos palcos como na sala de aula, dei continuidade à minha formação 

acadêmica e foi nesse contexto que conheci, em 2005, a proposta do curso de 

Especialização em Estudos Contemporâneos em Dança da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Nesse curso de Especialização desenvolvi um estudo sobre a relação entre o 

movimento corporal e as estratégias de aprendizagem presentes nas práticas da sala de 

aula na Educação Básica. Os resultados desse estudo demonstraram, dentre outras coisas, 

a dificuldade que os professores e coordenadores pedagógicos entrevistados 

apresentavam, em sua maioria, em lidar com o corpo ou em discutir e propor atividades 

nas quais o movimento corporal pudesse ser considerado na abordagem de conteúdos em 

diferentes áreas de conhecimento. Além do mais, esses professores relataram em seus 

depoimentos a inexistência de um espaço de discussão ou de vivência de experiências 

formativas que abordassem o corpo ou o movimento corporal durante o curso, apontando 

uma lacuna significativa no que se refere à formação docente. Os resultados desse estudo 

foram sistematizados numa monografia de final de curso intitulada Movimento Corporal 

e Aprendizagem de Conceitos, concluída em 2005. Para esse estudo, contei com a 

orientação da professora Dra. Leda Muhana Iannitelli, da Escola de Dança da UFBA. 

 

Como é possível observar a partir de minha história, olhar para o espaço da formação já 

se anunciava como um desejo em minha trajetória acadêmica e profissional, totalmente 

balizada por minhas experiências artísticas com a dança. Após concluir a Especialização, 

pleiteei uma vaga de professor substituto para o curso de Dança da UFBA. Com a 

aprovação nesse concurso, mudei-me para Salvador e iniciei minha experiência como 

docente na Escola de Dança da UFBA, em agosto de 2005, ministrando aulas na equipe 

de professores dos módulos de Estudos Crítico-Analíticos e Estudos de Processos 

Criativos. Em 2006, assumi também os cursos de História da Dança Brasileira e Prática 
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do Ensino da Dança e o acompanhamento do Estágio Supervisionado, além de dar 

continuidade à minha atuação artística dançando, criando e dirigindo, na maioria das 

vezes em grupos ou coletivos. 

 

Essa experiência como docente na Escola de Dança da UFBA colocou-me diante de uma 

incrível possibilidade de acompanhar um processo de reformulação curricular pelo qual a 

Escola passava naquele momento. A mudança nos rumos de um currículo mais adequado 

ao pensamento da época (início dos anos 2000) foi protagonizada pela professora Beth 

Rangel e contava também com a vontade animadora de um pequeno grupo de professores 

temporários que se reconheciam naquelas proposições e formatos. A organização de um 

currículo em módulos, a partir de eixos anuais norteadores, construíam a plataforma sobre 

a qual os professores, sempre em mais de um ao mesmo tempo em sala de aula, 

experimentavam outros modos de pensar a formação em dança na universidade. 

Considero que esse momento não apenas ampliou radicalmente minha visão sobre 

currículo e projeto pedagógico, como também ressignificou minha relação com a 

universidade e com a formação de professores de dança, contribuindo de forma 

significativa com a proposição que trago nesta tese. 

 

A experiência de entrar para a sala de aula fazendo parte de um time de professores era 

algo totalmente novo para mim. Aquela situação, além de desafiadora, também assustava, 

pois certa ideia de controle da situação desestabilizava-se completamente diante do 

dissenso no encontro com o outro. Mas, ao mesmo tempo, estar junto e discordar do 

ponto de vista do colega possibilitava a todos nós (docentes e discentes) a construção de 

uma relação com a educação que se dava na ordem do respeito à diferença e no exercício 

ético da argumentação. Contudo, nem todos os professores conseguiram aderir a este 

formato coletivo de atuação docente e esta – talvez eu possa arriscar – pode ter sido a 

maior dificuldade no processo de implementação da nova proposta curricular para a 

Escola de Dança da UFBA.  

 

Nesse período, ainda no quadro de professores da UFBA, ingressei no curso de Mestrado 

em Dança dessa instituição. Nesse curso desenvolvi um projeto de pesquisa que se 

concretizou numa dissertação de mestrado intitulada (Im)pertinências curriculares nas 
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licenciaturas em dança no Brasil.  Meu objetivo na dissertação consistiu em avaliar as 

pertinências ou não dos currículos de cinco cursos de Licenciatura em Dança no Brasil, 

no que se referia à capacidade de construir uma sistematização, tanto da prática artística 

quanto de suas ações didáticas, levando em consideração as proposições das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Dança e a literatura daquele momento sobre 

formação de professores, currículo e dança. Especificamente sobre tais sistematizações, o 

foco do estudo se deu no que se refere à maneira como tais cursos organizavam suas 

propostas educacionais, a partir dos princípios de integração entre teoria e prática e a 

conexão de saberes.  

 

Para fundamentar a discussão dos aspectos conceituais e construir o aporte teórico da 

pesquisa, levantei uma série de autores e textos, dentre os quais cabe destacar as ideias 

sobre currículo e formação de professores desenvolvidas por Willian Doll Jr., Donald 

Schön e Ivor F. Goodson, assim como os estudos de Márcia Strazzacappa e Carla 

Morandi sobre pesquisa e ensino de dança.  

 

Buscando avançar na direção de um estudo interpretativo dos documentos analisados, não 

me detive simplesmente em acumular os dados coletados. Acima de tudo, procurei 

oferecer um tratamento analítico, tendo como referência as reflexões propostas pelos 

autores escolhidos para dialogar com a pesquisa, bem como a legislação vigente para a 

educação brasileira, especialmente as Diretrizes Curriculares para os cursos de Dança e 

para os cursos de formação de professores da Educação Básica. 

 

Olhar para o processo de formação de professores de Dança por meio da Matriz 

Curricular e do Projeto Pedagógico dos cursos estudados possibilitou observar a maneira 

como os respectivos cursos organizaram suas ações para responderem às exigências do 

MEC, através das Diretrizes Curriculares. As noções de currículo, de Dança e de ação 

pedagógica explicitadas nesses documentos apontavam para um processo de formação 

profissional que ainda buscava restringir as características do mundo contemporâneo a 

um modelo de educação orientado numa perspectiva apriorística.  
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De acordo com Iria Brzezinski (1998), teríamos pelo menos três visões na forma de 

compreender o currículo na relação teoria e prática: 1) compreensão dissociativa do 

currículo, que seria marcada por dois momentos muito distintos na sua estruturação, 

sendo eles: a dimensão teórica do currículo com uma forte base na aquisição de 

conhecimentos acumulados ao longo do tempo; e uma dimensão prática do currículo com 

foco no fazer pedagógico e que, no desenho curricular, viria depois da dimensão teórica. 

2) visão associativa do currículo, que cria um paralelismo na relação teoria e prática 

(formação geral e formação específica). Nessa compreensão de currículo, teoria e prática 

continuam separadas, pois, apesar de não haver uma hierarquização entre elas, teoria e 

prática aparecem lado a lado, mas ainda sem conversarem entre si; e 3) currículo como 

expressão da visão de unidade, no qual teoria e prática não aparecem separadamente. “A 

própria natureza de indissociabilidade da teoria e prática nega a viabilidade de se dar um 

lugar certo para cada uma delas, elas se colocam numa relação dialética”. 

(BRZEZINSKI, 1998, p. 169, grifo do autor). Brzezinski refere-se em seu texto à 

formação docente, conforme constatado também em meu estudo de mestrado. 

 

Nessa perspectiva, considerando a realidade do Ensino Superior, de que maneira a 

experiência artística pode colaborar com o desenvolvimento de processos de formação 

não dicotômicos em dança? Acredito que a experiência artística, se compreendida como 

foco norteador de uma proposta curricular, colabora com uma perspectiva de formação 

em dança na qual a perspectiva dicotômica não se configura como possibilidade 

universal. 

 

Outra importante experiência que considero salutar do ponto de vista da formação como 

pesquisador, e que tem contribuído com minhas reflexões no campo da formação em 

dança, é minha participação em um grupo de pesquisa. Desde 2007, integro como 

pesquisador-fundador, o PROCEDA – Processos Corporeográficos e Educacionais em 

Dança – cadastrado no CNPq e ligado ao curso de Pós-Graduação em Dança da UFBA, 

tendo como líderes as professoras doutoras Leda Muhana e Lúcia Matos.  

 

O PROCEDA busca fomentar a investigação artística e educacional no âmbito da Dança, 

aqui entendida como área específica de conhecimento. Suas ações não se restringem 
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unicamente à comunidade científica em procedimentos de troca de informações com 

outros grupos de pesquisa, professores, pesquisadores e alunos de graduação e pós-

graduação em dança, tampouco limitam ao estímulo à produção acadêmica de seus 

participantes, papel que certamente cumpre. As ações do grupo perpassam ainda o 

processo de formação continuada de professores e artistas por meio de oficinas e cursos 

sistematizados, a partir dos estudos do grupo. As repercussões dessas ações se dão por 

vias diversas: através do fomento às pesquisas de mestrado, doutorado, especialização e 

iniciação científica dos membros do grupo; organização de eventos científicos e artísticos 

na área da dança; tradução de artigos selecionados e produção e publicação de textos em 

periódicos especializados e em anais de congressos da área; além da difusão das 

pesquisas realizadas no âmbito do grupo através de comunicações, palestras e seminários 

acadêmicos. 

 

Paralelamente a esses estudos, atuei como assessor da Diretoria de Dança da Fundação 

Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), na gestão de Lúcia Matos e Gisele Nussbaumer, 

respectivamente. Em seguida, na Escola de Dança da FUNCEB, passei a Coordenador do 

Curso de Educação Profissional Técnica em Dança. Uma das principais ações junto a essa 

Escola foi o desenvolvimento de um estudo que visava a reforma curricular e do projeto 

pedagógico do Curso Técnico em Dança, aprovada em 2010. A Direção da Escola estava 

à cargo da Professora Beth Rangel, e mais uma vez tive a oportunidade de acompanhar 

com ela um processo de reformulação curricular.  

 

A experiência nessa Coordenação ampliou significativamente meu olhar como 

profissional da dança, sobretudo pelos encontros pedagógicos realizados semanalmente 

com a equipe de professores e pelos enfrentamentos diários de questões diversas no 

campo da orientação pedagógica ou na escuta de alunos e pais. A realização dos 

encontros semanais funcionavam para nós como um espaço de respiro nas questões 

pedagógicas, onde compartilhávamos angústias e conquistas na configuração de um lugar 

coletivo de formação. Nestes encontros nós também estudávamos juntos, criando pontes 

entre os diferentes interesses e estratégias de sala de aula.  Por fim, a possibilidade de 

pensar sobre a formação em dança em nível técnico trouxe um horizonte profissional que 
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até então não havia vislumbrado, alterando meu ponto de vista sobre a dança e sobre a 

formação profissional na área.  

 

No Curso de Educação Profissional em Dança da FUNCEB, atuei também como 

professor na disciplina “Apreciação Estética e Análise Crítica da Dança”. Esse 

componente tinha um caráter tradicionalmente compreendido como teórico, contudo, as 

abordagens metodológicas ali propostas buscavam partir de situações muito concretas, 

produzindo um fluxo entre ação – reflexão – ação – reflexão, num continuum em que as 

fronteiras entre o trabalhar “praticamente” e o trabalhar “teoricamente” eram fluidas e 

bastante permeáveis. O ponto de partida era sempre uma proposição artística: assistir 

dança coletivamente, em vídeo-registro ou indo ao teatro; e também apreciar os trabalhos 

uns dos outros; criados na dinâmica da Escola. Depois disso, a tarefa era construir 

possíveis linhas de leitura desses trabalhos: temática, estrutural, na relação do corpo com 

o espaço ou com a música, das dramaturgias possíveis etc. Em seguida, 

compartilhávamos pontos de vista – nossos ou dos materiais que estávamos lendo/ 

experimentando – percebendo de que maneira essas informações atravessavam os modos 

de criar e fruir dança. Assim, voltávamos para alguns registros em vídeo, algum colega 

era convidado a dançar novamente para o grupo e assim tecíamos diferentes 

entendimentos sobre apreciação estética e análise crítica da dança.   

 

Essas experiências na Escola de Dança da FUNCEB alimentaram meu desejo de 

continuar estudando as relações entre dança e educação, especialmente as implicações no 

que se refere ao pensar a avaliação em cursos de dança, sobre os componentes 

curriculares mais adequados a essa formação, a pertinência da educação formal como 

espaço de formação artística e os modos de trabalho pedagógico e metodológico na 

relação teoria-prática.  

 

No início de 2009, fui convidado para atuar como gestor à frente da Coordenação de 

Dança da FUNCEB, instituição na qual em 2007 atuei como Assessor, responsável pela 

continuidade na proposição e acompanhamento de políticas públicas para a dança no 

Estado da Bahia, além de fomentar a produção artística e colaborar na cogestão dos 

editais de fomento ao setor, estimulando a pesquisa artística, a criação, a formação, a 
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produção, o registro e a memória da dança na Bahia. Nesse espaço encontrei o desafio de 

atuar como gestor cultural no campo da dança, numa instância estadual, que me 

proporcionou o convite para assumir a recém criada Diretoria de Artes – DIRART, uma 

instância pensada para articular, de maneira transversal, as diferentes áreas artísticas de 

atuação da FUNCEB: artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro. 

Nesse percurso de gestão, busquei operar de forma articulada com os demais gestores, 

mas tendo o pensamento artístico como balizador das questões impostas pela máquina 

pública, encontrando saídas criativas e conectadas com a realidade de produção da dança 

na Bahia.  

 

Em 2011, ingressei no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas (PPGAC/UFBA), com o propósito de estudar a relação entre a experiência 

artística e o processo de formação em dança. Em linhas gerais, o tema proposto para o 

doutorado é o desdobramento de meus estudos de mestrado e se configura numa reflexão 

sobre a formação do artista e professor de dança. 

 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), existem no Brasil, 

em 2015, 49 cursos superiores de dança em atividade, sendo que 34 deles são com 

habilitação em Licenciatura, objetivando a formação de professores de dança que poderão 

atuar no sistema educacional brasileiro. Há aproximadamente dez anos, o MEC 

reconhecia apenas 15 cursos de licenciatura em dança em todo o país e esse crescimento 

tão rápido, conforme destaca Thereza Rocha (2004), aponta-nos questões importantes e 

pede reflexão.  

 

Pensar acerca de questões pertinentes ao desenho do projeto pedagógico de um curso de 

licenciatura ou bacharelado em dança e também de suas opções curriculares tem sido um 

campo de meu interesse há algum tempo. Destaco, portanto, que meu foco nesta pesquisa 

se dá no espaço que se coloca de forma relacional entre dança e educação.  

 

Ao tratar do par arte e educação, não estou interessado na separação desses domínios e 

concordo com a afirmação de Cayo Honorato, que 
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Obviamente, não se trata de afirmar que arte não se ensina, mas de considerar e 
eventualmente adensar certo distanciamento entre aqueles termos (arte e 
educação), da mesma forma como alguns artistas, respondendo em parte à 
onipresença cotidiana das mensagens visuais, se interessam por complicar o 
espaço entre percepção e significação. Pretende-se com isso evitar uma 
insidiosa redução da arte a instrumento da educação, bem como da educação a 
instrumento da arte, não para mantê-las cada qual em sua esfera autônoma, mas 
para descongelar a inconformidade da arte em relação à educação, ao mesmo 
tempo em que para incomodar a ideia de que os artistas são proprietários 
exclusivos do Saber da Arte, ou ainda de que o Saber da Arte se refere 
exclusivamente ao sistema da arte.” (HONORATO, 2011, p. 25, grifo do 
autor).   

 

Nesta citação, Honorato está tratando da ideia de um Saber da Arte (resumido pelo autor 

como a verdade da arte, a exceção no sistema) e de um Saber Sobre a Arte2(o discurso do 

sistema da arte, a regra). Nessa perspectiva, o Ensino da Arte se daria a partir do Saber 

Sobre a Arte, numa espécie de referenciação constante ao sistema da arte e, portanto, 

distanciado das práticas artísticas. Por outro lado, o Saber da Arte estaria restrito aos 

artistas. Aqui, mais uma vez, é visível o distanciamento entre domínios implicados, de um 

lado, no fazer, e do outro, no refletir sobre esse fazer, e essa dicotomia pouco colabora 

para um pensamento de formação, pois esses domínios são coimplicados e atravessados 

de modo confluente e constante. 

 

De forma parecida, Thereza Rocha (2014) destaca a ideia de uma educação de ou em 

dança, aquela que se reconhece dedicada à formação de artistas da dança por meio da 

vivência das especificidades dessa arte, e da educação com ou através da dança, aquela na 

qual as especificidades dessa arte são vivenciadas como conteúdos fundamentais à 

educação ou como um dos modos específicos de abordá-la. Este seria o campo em que 

atuamos quando vamos para as escolas da rede pública de ensino, por exemplo. No 

entanto, como apontado por Thereza Rocha (Id.), essas fronteiras são porosas e a 

separação das categorias serviria, de modo didático, para levantar algumas distinções 

necessárias entre a dança na educação e a educação na dança.  

 

Outro aspecto importante diz respeito ao tipo de educação a que estou me referindo. 

Nesse sentido, distinguir educação formal de educação não formal se faz necessário. A 

																																																								
2	 Cayo	 Honorato	 faz	 referência	 ao	 texto	 O	 moderno	 e	 o	 contemporâneo,	 de	 Ronaldo	 Brito,	
originalmente	publicado	em	1980.		



	

	

24	

educação que ocorre nas universidades, assim como nas escolas de educação básica ou 

ensino médio e tecnológico, por exemplo, está reconhecida dentro deste conjunto 

denominado de Educação Formal. Já a educação não-formal, conforme destacado pela 

professora Márcia Strazzacappa (2011), ao se referir ao livro Palavras-Chave sobre 

educação não-formal, das pesquisadoras M. Park, R. Fernandes e A. Carnicel, é aquela 

que, embora obedecendo a uma estrutura e a uma organização e podendo levar a uma 

certificação, não apresentaria tempos e locais fixos e teria flexibilidade na adaptação de 

conteúdos. Esse tipo de educação ocorre sobretudo no terceiro setor, clubes, estúdios, 

igrejas, escolas especializadas (de inglês, de natação, de dança), e são reconhecidas como 

espaço de educação complementar. No campo da educação informal está a formação do 

cidadão no cotidiano, na rua, em casa, nas manifestações populares, nas festividades. 

Portanto, esse estudo se debruça sobre a educação formal, especificamente a Educação 

Superior, na formação de artistas e professores de dança na universidade.  

 

Do mesmo modo, e concordando com Roseli Sá e Vera Lúcia Fartes (2010), compartilho 

aqui do entendimento de que quando falo de formação estou me referindo a uma ideia de 

processualidade; de algo que nos constitui como sujeitos e que se inicia nos primeiros 

contatos do indivíduo com o mundo, desenvolvendo-se nas relações que ele vai 

estabelecendo com o ambiente ao longo da vida. 

 

Considerado, então, o lugar para onde esta pesquisa se direciona, é fundamental 

apresentar aqui, mesmo que brevemente, o cenário atual do Ensino Superior em Dança no 

Brasil, sobretudo depois do processo de expansão que reconfigurou a situação desses 

cursos no país.  

 

São 33 instituições superiores que, em conjunto, ofertam 49 cursos em todas as regiões. 

Mas observe-se que ainda existem estados brasileiros onde não há opção de formação em 

dança em universidades ou institutos superiores de educação. A figura a seguir ilustra 

essa situação atual: 
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Figura	1.	Distribuição	de	Cursos	Superiores	de	Dança	nos	Estados	brasileiros	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arte: Marcelo Camargo. 

 

Desse conjunto de cursos, 34 são de Licenciatura, 13 de Bacharelado e dois Tecnológico 

Superior. Vale destacar ainda que em alguns estados há apenas uma única opção de 

formação, como no Amazonas, Pará, Pernambuco, Ceará ou Rio Grande do Norte. As 

regiões que concentram o maior número de cursos são: Sudeste, Nordeste e Sul. Mas, na 

região sudeste, dos 13 cursos existentes, seis estão no estado de São Paulo – sendo  

apenas um deles público -, três em Minas Gerais e quatro no Rio de Janeiro. O estado do 

Espírito Santo não possui Curso Superior de Dança. Na região Sul, dos sete cursos, seis 

estão no Rio Grande do Sul e um no Paraná.  

 
Figura	2.Tabela	de	Ofertas	de	Cursos	de	Dança	no	Brasil	

  

 

 

 

 

 

 

Oferta de Cursos Superiores de Dança no Brasil 

  Públicos Privados TOTAL 

Bacharelado 10 3 13 

Licenciatura 26 9 34 

Tecnológico 0 2 2 

   49 
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Nessa perspectiva de expansão, a classe artística de Santa Catarina está batalhando pela 

implantação de um curso superior de dança nas cidades de Florianópolis e Joinville3. 

Enquanto isso, a maior parte dos estados da região Norte não tem cursos de dança em 

universidades e, no nordeste, Maranhão e Piauí não possuem opção para essa formação. 

Nos demais estados do Nordeste há apenas uma opção, com exceção da Bahia, que tem 

duas ofertas: Salvador e Jequié, no sudoeste do estado, criado em 2012. Assim, o quadro 

atual das graduações4 em dança no Brasil pode ser resumido, conforme tabela a seguir: 

 
Figura 3.Distribuição regional de Instituições de Ensino Superior com oferta de Cursos de Dança no Brasil 

Distribuição Regional - IES 

Norte 2 

Nordeste 8 

Centro Oeste 3 

Sudeste 13 

Sul 7 

 33 
 

A expansão, portanto, apesar de importante, não é suficiente. Pouco adianta – no que se 

refere ao Ensino da Dança nas escolas – a ampliação da oferta de cursos, sem que haja 

uma política de efetiva entrada dessa área de conhecimento no currículo da Educação 

Básica de forma consistente. Se observarmos o histórico da LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – veremos que, quando da criação, em 1961, ela propunha a 

realização de “atividades complementares de iniciação artística.”(BRASIL, 1961). 

Portanto, a arte, no contexto dessa Lei, apresentava-se de modo superficial, na forma de 

atividades complementares, sem alcançar uma condição de componente curricular, o que 

tornava a sua aplicação absolutamente vulnerável do ponto de vista administrativo e 

pedagógico.  

 

																																																								
3	Thereza	Rocha,	no	texto	Para	pensar	as	razões	da	dança	na	universidade:	por	uma	docência	em	dança	
com	 dança	 contemporânea,	 publicado	 na	 edição	 de	 fevereiro	 de	 2014	 no	 Suplemento	 Cultural	 de	
Santa	Catarina	[ô	catarina],	registra	que	havia	sido	anunciada	a	abertura	do	primeiro	curso	de	dança	
no	estado,	na	UDESC,	e	que	seria	implantado	nessas	duas	cidades.		
4	No	apêndice	dessa	tese	há	uma	relação	com	informações	sobre	os	cursos	de	graduação	em	dança	no	
Brasil	com	dados	coletados	em	outubro	de	2015.		



	

	

27	

Na alteração da LDB em 1971, o texto insere a obrigatoriedade da Educação Artística nos 

currículos das escolas de 1o e 2o graus (Id., 1971). Esse dispositivo legal torna obrigatório 

o ensino de arte, porém, no formato polivalente e com maior prevalência do ensino de 

artes plásticas/ artes visuais. Já em 1996, a então chamada “Nova” LDB (Saviani, 2004), 

no seu Art. 26, § 2o, estabelece que “O ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.” (BRASIL, 1996). Essa mudança altera a 

nomenclatura e sugere modificações no caráter polivalente do ensino de arte, mas não faz 

indicação da aplicação das quatro modalidades5 artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e 

Teatro, apesar do texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Artes, publicado em 

1998, apresentar as recomendações para essas quatro modalidades. 

 

Em 2008, a Música passa a ser componente curricular obrigatório, fruto de uma 

articulação das associações de profissionais do setor com o poder legislativo federal. Por 

fim, a alteração provocada na LDB em 2013, que mantém a nomenclatura Ensino de 

Artes, indica um “caráter regional” (Idem) para os conteúdos a serem trabalhados, mas 

não faz nenhum outro ajuste significativo para a área. Portanto, o Ensino de Artes, 

inicialmente como atividade e depois como componente curricular, em mais de 50 anos 

de prerrogativa legal, ainda não atende às demandas apresentadas pelos diversos órgãos 

de representação profissional do setor6 e, em termos legais, deixa uma série de lacunas 

que dificulta sua implementação, desde a ausência de concursos específicos para este 

setor, com garantia de entrada de professores das quatro modalidades, como nas 

condições estruturais e pedagógicas para o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

																																																								
5	O	uso	do	termo	“modalidades	artísticas”	tem	o	propósito	de	marcar	uma	diferença	com	a	noção	de	
“linguagens	artísticas”,	como	é	apresentado	nas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais,	visto	que	a	ideia	de	
“linguagem”	é	uma	das	possíveis	abordagens	da	arte,	assim	como	propõe	José	Gil	(2010),	mas	não	
pode	ser	entendida	como	universal.	O	Guia	do	Livro	Didático	2016	(produzido	em	2015),	quando	
apresenta	o	componente	curricular	Arte	para	as	séries	iniciais	da	Educação	Básica,	amplamente	
distribuído	pelo	MEC,	faz	uso	do	termo	“modalidades	artísticos”	e	sua	escolha	se	justifica	“dada	sua	
neutralidade	em	relação	às	distintas	abordagens	teórico-metodológicas	para	o	ensino/aprendizagem	
em	Arte,	a	saber:	arte	como	linguagem,	arte	como	expressão	e	arte	como	cognição	imaginativa,	entre	
outras.”	Disponível	em	<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/guia-
pnld-2016>.	
6	Ana	Mae	Barbosa	explora	de	forma	contundente	este	assunto	em	diversas	de	suas	publicações,	com	
destaque	 para	 o	 livro	 Ensino	 da	 Arte:	memória	 e	 história,	 publicação	 de	 2008	 que	 conta	 com	 sua	
organização	e	é	representado	pela	editora	Perspectiva.	
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Em consonância com essas questões, o contexto da formação em arte na universidade tem 

produzido um campo de debates em torno de questões das mais diversas. Num evento 

recente realizado em São Paulo, o Seminário Longitudes: a formação do artista 

contemporâneo no Brasil7, que fez um recorte nas artes visuais, nos apontou questões 

como: O que as universidades acreditam que estão formando? O que estes alunos 

esperam dessa formação? O que significa ser um artista profissional? Seria apenas 

colocar o seu trabalho artístico em primeiro plano? 

 

Considerando-se a formação do licenciado em dança e dialogando com as provocações do 

Seminário Longitudes, como pensar a técnica ou estratégias de treinamento e preparação 

corporal que estejam em sintonia com os processos criativos e pedagógicos instaurados 

nas diferentes disciplinas do curso? Em geral, há distâncias entre o discurso e a ação: 

afirmamos por interesse o novo, pelo experimentar, convidamos nossos alunos a sair das 

caixinhas, mas no momento da realização continuamos com a repetição dos modelos. 

Parece ser difícil fazer um deslizamento dessa posição.   

 

Ainda sobre este espaço da formação do artista na universidade, a artista e professora 

Cláudia Góes Müller, do Curso de Dança da Universidade Federal de Uberlândia, 

destacou que, ao ter construído grande parte de sua trajetória junto ao meio não 

acadêmico, tem se dedicado a pensar como a experiência do artista poderia atravessar e 

interferir na formação dos discentes, especialmente dos cursos de bacharelado, e a pensar 

na realidade do lado de fora da universidade, especialmente no que se refere à produção 

artística. Assim, a artista e pesquisadora pergunta: de que forma articular as diferentes 

demandas do ensino acadêmico e contribuir para que os processos e obras realizados 

nos cursos universitários possam dialogar com outros contextos? Ou ainda: quais os 

papéis desse artista perante os processos artísticos de seus alunos: diretor, orientador, 

cúmplice, dramaturgo?8 Müller aponta em suas questões, portanto, outro aspecto caro no 

par arte e universidade: a figura do professor, que atua na zona fronteiriça desses 

domínios supostamente distintos. A partir das reflexões trazidas por Cláudia Müller, 

																																																								
7	Este	seminário	aconteceu	nos	dias	29	e	30	de	março	de	2014,	na	Casa	do	Povo,	em	São	Paulo,	com	
apoio	da	FUNARTE	e	do	MinC.	Mais	informações	no	sítio	eletrônico	www.seminariolongitudes.com		
8	 Comunicação	 Oral	 intitulada	 Processos	 artísticos	 na	 universidade:	 limites,	 margens	 e	 travessias,	
apresentada	 no	 comitê	 temático	Dança	 em	 configurações	 estéticas,	 do	 III	 Congresso	 da	 Associação	
Nacional	de	Pesquisadores	de	Dança	–	ANDA,	realizado	de	2	a	5	de	setembro	de	2014,	em	Salvador.		
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colaboro aqui com mais duas questões para esse debate: seria a universidade cúmplice 

e/ou agente determinante dessa separação? É possível uma atuação artística em docência 

ou docente artisticamente que quebre tal lógica? Considerando que o nosso foco é na 

formação em Licenciatura, mas reconhecendo as suas possíveis partilhas com a formação 

em Bacharelado, a proposta desta pesquisa é ampliar essas e outras questões no decorrer 

do texto. 

 

A avaliação em arte (dança) e os desafios no encontro com algumas estruturas enrijecidas 

da universidade e da história da educação são outras “pedras no sapato”. Parâmetros 

meramente numéricos e pautados em sistemas de medição comparativa são pouco 

favoráveis ao universo das artes. Sabemos que a avaliação no sistema educacional é, antes 

de tudo, como apontou Celso Vasconcelos, uma questão relacionada ao poder; portanto, é 

uma posição política e está diretamente relacionada aos interesses que estão em jogo no 

processo educativo. O autor aponta ainda que  

 
[...] o problema da Avaliação é muito sério e tem raízes profundas: não é 
problema de uma matéria, nível, curso ou escola; é de todo um sistema 
educacional, inserido num sistema social determinado, que impõe certos 
valores desumanos como o utilitarismo, a competição, o individualismo, o 
consumismo, a alienação, a marginalização, valores estes que estão 
incorporados em práticas sociais, cujos resultados colhemos em sala de aula, 
uma vez que funcionam como ‘filtros’ de interpretação do sentido da 
educação e da avaliação. (VASCONCELOS, 2005, p. 16, grifo do autor).  

 

Na dança, de uma maneira geral, o interesse sobre a avaliação tem se dado mais 

diretamente no campo da Educação Básica, ainda que de maneira insuficiente. Poucos 

estudos9 têm investido com maior fôlego nesse assunto e, no que se refere aos estudos da 

avaliação em cursos superiores de dança, a escassez é maior ainda.  

 

Os projetos pedagógicos dos cursos de dança estudados em minha dissertação de 

mestrado abordavam o tema da avaliação, mas as soluções ainda se mostraram 

insuficientes ou até mesmo inapropriadas para a realidade de uma atuação que se deseja 

conjugada entre artistas e discentes (ou ainda entre artistas e professores). Uma delas tem 

																																																								
9	Destaco	aqui	a	dissertação	de	mestrado	do	professor	Thiago	Santos	de	Assis,	intitulada	Avaliação	da	
aprendizagem	em	dança:	um	trânsito	entre	o	dito	e	o	feito	nas	escolas	municipais	de	Salvador,	realizada	
no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Dança	da	Universidade	Federal	da	Bahia	(2013).		
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relação direta com a dinâmica de funcionamento da dança: é bem vinda a ideia de um 

estudante que esteja engajado na atuação profissional, mas como encontrar uma medida 

justa entre as exigências da formação universitária e uma temporada de circulação de 

espetáculos, por exemplo? Ou ainda da oportunidade de entrar em residência com outro 

grupo ou artista, durante quatro ou cinco semanas, numa outra cidade, estado ou país? 

Como medir as experiências do aluno antes ou fora da universidade, de forma a ajustar 

propostas de equivalência de estudos? Aqui temos duas questões: pensar a avaliação na 

esfera da sala de aula, na relação professor e estudante; e pensar formas de avaliação num 

currículo de um Curso de Dança como um todo. Obviamente não se trata da mesma coisa, 

mas uma situação interfere diretamente na outra, seja na dinâmica proposta no plano de 

ensino, que não considera essas características próprias da atuação de um artista, seja na 

perspectiva de um currículo que tem um sistema de avaliação engessado, na lógica do 

pré-requisito e da formação uniforme e linear. 

 

Essas têm sido as questões mais relevantes, pois estão diretamente ligadas ao aumento 

dos índices de evasão nos cursos de arte e também à resistência de alguns artistas de se 

aproximarem do ambiente acadêmico, não apenas na condição de estudantes, mas como 

professores que desejariam continuar sua produção artística.  

 

Christine Greiner, discutindo a questão da arte na universidade, fez referência a uma 

colocação do professor Hubert Godard, responsável naquela época pela coordenação do 

Departamento de Dança da Paris VIII, para o qual “a universidade não deveria ter a 

responsabilidade de formar dançarinos ou mesmo professores de dança, mas sim a de 

articular uma reflexão, pesquisar sobre as práticas e, principalmente, germinar questões.” 

(GREINER, 2006b, p. 31). Nessa perspectiva, a passagem pela universidade colaboraria 

com essa formação, auxiliando no aprofundamento de questões, abrindo outros horizontes 

profissionais, desestabilizando escolhas e/ou certezas, mas não se proporia à formação de 

um artista em tão curto espaço de tempo, nem mesmo de um professor.  

 

Mais adiante, nesse mesmo texto, considerando-se a ideia de apostar numa formação 

calcada na experimentação e no estímulo a novas conexões, a autora levanta também 

novos problemas:  
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como lidar com as dificuldades de generalização e categorização? Como 
conviver com a obrigatoriedade de uma grade curricular inflexível e as 
limitações para a contratação do corpo docente? Como abandonar de uma vez 
por todas o fantasma de questões ontológicas que insistem em sobreviver? 
(Ibid., p. 33). 

 

O curso de Comunicação das Artes do Corpo da PUC São Paulo acabara de formar suas 

três primeiras turmas nas áreas de dança, teatro e performance, totalizando nove grupos 

diferentes. Na condição de uma das idealizadoras do referido curso, Greiner admitiu ser 

coerente apostar numa formação dialógica, considerando, sobretudo, o desenvolvimento 

de projetos e linhas de pesquisa já na etapa da graduação, “tendo em vista a diluição da 

estrutura de disciplinas fixas, como tem sido aplicado nos últimos anos em todos os 

cursos.” (Ibid., p. 34). 

 

Buscando avançar nessas reflexões, na ocasião de meu estudo de mestrado, ratifiquei a 

necessidade de estimular uma postura investigativa na descoberta e estruturação dos 

problemas a serem manipulados na ação artístico-pedagógica junto a estudantes de cursos 

de dança. Portanto, o currículo é elemento dinâmico e vivo e sua gestão deve ser passível 

de avaliação e constantes reformulações, contrariando o distanciamento improdutivo entre 

o documento e sua realização.  

 
Nesta perspectiva, a aprendizagem será entendida como invenção e não como 
transmissão, em que a produção do conhecimento em Dança pode criar 
regiões produtivas de negociações e passagens, evitando assim a fixidez de 
idéias e conceitos desconectados da realidade e do contexto que lhes são 
próprios. Cabe, neste caminho, a compreensão do papel do currículo 
enquanto agente processual que colabora na negociação dessas passagens.” 
(MOLINA, 2008, p. 80). 

 

Nesse sentido, apesar de reconhecer a quantidade de lacunas para dar conta de uma 

discussão consistente sobre os aspectos apontados até aqui, a contribuição desse estudo 

será na abordagem de alguns desafios no trânsito entre a formação em dança e o espaço 

da universidade, a saber: 

 

- a ausência de sintonia entre as propostas de formação com um pensamento 

contemporâneo de arte, corpo, cultura e tradição. Torna-se fundamental capacitar o 

egresso para o exercício do pensamento reflexivo e da sensibilidade artística, formando-o 
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para atuar em processos criativos e educacionais que envolvam a linguagem da Dança em 

suas diversas interlocuções e possibilidades estéticas, considerando a diversidade dos 

contextos de atuação profissional; 

 

- a proposição de modelos. É equivocado pensar que há um único perfil profissional que 

se possa qualificar. Antes, deve haver uma proposta de curso com perfil ético/estético que 

possibilite ao aluno desenvolver sua arte/ensino de modo muito particular. Eleger 

modelos e tentar imprimi-los nos corpos dos estudantes é insistir numa perspectiva de 

formação apriorística que determina, por sua vez, um caminho igual para todos e que 

desconsidera as particularidades de cada sujeito; 

 

- dicotomia entre o professor e o artista. É necessário buscar a conexão na relação entre 

teoria e prática, que considere primordialmente o caráter híbrido da criação e da 

pedagogia, implícitos no próprio campo de formação do professor e do artista. Assim, 

além das disciplinas de aprimoramento específico em dança, há também que se priorizar 

as disciplinas que promovem um maior estreitamento em relação a outros campos de 

saber e, desse modo, propor uma formação interdisciplinar e pautada na experiência 

artística, mesmo na formação de professores, pois, antes de ele ser professor, é um artista. 

 

- superar a distância entre o espaço de formação e o campo de atuação do professor. 

Os cursos, em geral, ainda não dão conta dessa realidade e as dificuldades de criar essa 

aproximação são inúmeras, a começar pela escassez de profissionais ocupando esses 

espaços. Nesse sentido, propor uma configuração na relação do estágio curricular 

acompanhado, que possa lidar com as funções de Professor Orientador – Professor 

Supervisor – Aluno Estagiário de forma mais dinâmica, desierarquizante e participativa. 

 

Para tanto, a presente tese se organiza a partir de quatro temas problematizadores que são 

atravessados, cada um deles, por diferentes curvas de reflexão. No tema “Corpo, dança e 

educação: paradigmas em trânsito”, apresento uma breve revisão sobre as principais 

concepções de corpo, dança e educação, localizando na literatura especializada o que de 

fato interessa ao universo desta pesquisa. A noção de corpo, compreendido de forma 

integral, em que as clássicas dicotomias corpo e mente, mente e cérebro ou corpo e 
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ambiente são entendidas como nocivas e como havendo colaborado pouco com o avanço 

de questões contemporâneas relacionadas com o fazer artístico, ao pensamento 

educacional e à formação em dança. Destaco aqui duas das curvas de reflexão que 

articulam algumas das ideias do tema tratado nessa parte do texto: a banda (ou fita) de 

Moebius e a obra de arte Caminhando, de Lygia Clark.   

 

Já o tema “Experiência espiralada”, articula a noção de experiência, identificando os 

principais percursos epistemológicos e paradigmáticos sobre esta ideia que interessam a 

esta pesquisa, bem como os autores que colaboraram com essas reflexões. Em seguida, 

localizo o uso da palavra “experiência” nas artes, especialmente na dança, e seus pontos 

de confluência ou não com as proposições educacionais contemporâneas. Destaco aqui a 

curva de reflexão trazida pela imagem da espiral como potente articuladora das 

proposições mobilizadas no texto.  

 

No tema que segue, “Arte e Universidade: por uma praticateórica na formação em 

dança”, retomo algumas concepções de formação que têm orientado uma educação 

superior em dança no Brasil, desde seus aspectos históricos até contextos políticos e 

paradigmáticos. Além disso, traço também uma discussão sobre a denominação artista 

docente, expressão que tem sido amplamente usada nos últimos anos e que carrega 

consigo o desejo de superar as barreiras entre a formação artística e a atuação pedagógica 

em arte, concentradas aqui no ensino da dança. Do mesmo modo, a presença do artista na 

universidade e as implicações desse acontecimento são tratados no texto com a intenção 

de levantar questões e apontar possíveis caminhos para essa trajetória de atuação e 

formação. Aqui, uma das curvas de reflexão é a ideia de Parangolé, de Hélio Oiticica.  

 

Mais adiante, o tema “Currículo Encarnado: corporeidade, experiência artística e 

formação em dança”, traz algumas importantes contribuições acerca da noção de 

currículo, desde os aspectos históricos até proposições contemporâneas de pensamento 

curricular. Esse tema traz ainda o resultado das articulações entre as ideias tratadas nos 

temas anteriores e que se configuram como um pensamento sobre currículo e proposta 

pedagógica para o ensino de dança na universidade, considerando o contexto da formação 

de licenciados em dança. Proposta que tem a experiência artística como foco e que 
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reconhece o corpo na sua integralidade, conectando o sujeito em formação com o 

contexto de sua realização, compreendendo-se ainda esse contexto como uma plataforma 

a partir da qual serão irradiados os diferentes vetores de seus estudos, constituídos de 

forma colaborativa e integrada. 

 

Em síntese, interessam aqui as características de circularidade complexa que constituem a 

imagem da espiral: assim como se centra, ela também para, se encontra, se retorce e então 

desce e sobe novamente. O ponto de partida também é o ponto de chegada, trazendo-nos 

a possibilidade do retorno e da renovação. Logo, esta proposta, com menor ou maior 

êxito, é de uma escrita aberta, transversal e espiralada, de maneira que os textos que 

compõem os temas e curvas de reflexão desta tese pretendem-se autônomos, mas há a 

vontade de ressonâncias entre eles colaborando para o propósito final desse conjunto. 

Assim, e livremente inspirado por Jorge Larrosa (2015), os textos que compõem a 

pesquisa não estão dispostos de forma linear ou contínua, mas resta neles e na relação 

entre eles um desejo de coerência. 

 

Por fim, é importante salientar que não é objetivo dessa tese a elaboração de um projeto 

pedagógico para um curso de dança, nem sua estrutura curricular. Essa é uma tarefa que 

deve ser pensada e implementada pelos agentes diretamente envolvidos no contexto do 

curso, observando as demandas específicas de determinada realidade. Portanto, não 

apresentarei aqui a formulação dos elementos que constituem um projeto pedagógico. 

Entretanto, as contribuições desse trabalho, que se configuram no formato de 

problematizações, poderão colaborar também com possíveis estruturações de propostas 

pedagógicas e curriculares. 
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CORPO, DANÇA E EDUCAÇÃO: PARADIGMAS EM TRÂNSITO 

 
 O objeto da idéia que constitui a Mente humana é o Corpo. 

Espinosa 
 

É inevitável iniciar essa discussão fazendo alguns apontamentos importantes sobre a 

compreensão de corpo que norteiam as relações aqui propostas, especialmente antes de 

entrar na discussão em torno do par corpo e educação. Não apenas por se tratar de uma 

pesquisa que se insere no campo da arte da dança e que, portanto, tem o corpo como 

elemento central dessa discussão, mas também por compreender que a visão de corpo e a 

forma como este tem sido pensado na contemporaneidade alavanca nesse estudo uma 

plataforma de reflexões sobre fazer, pensar e ensinar dança na atualidade.  

 

Ao longo da história, muitos foram os estudiosos que se interessaram por uma reflexão 

sobre o corpo e seria demasiado infrutífero tentar resumir aqui tais discussões, o que já foi 

feito por diferentes autores. Em 2005, por exemplo, a pesquisadora e professora Christine 

Greiner publicou o livro O corpo: pistas para estudos indisciplinares, que apresenta os 

principais referenciais teóricos sobre o corpo, especialmente em diálogo com as Teorias 

da Arte, da Comunicação e da Ciência, focando no que a autora chama de operadores, 

que dariam início à análise de tópicos específicos como corpo e política, corpo e esporte, 

corpo e moda, dentre outros. Essa publicação é uma importante contribuição para aqueles 

que desejam iniciar seus estudos acerca do corpo.	

	

Assim, a proposta deste tema é traçar as conexões mais relevantes com a discussão 

apresentada nesta pesquisa, sobretudo das relações entre corpo e formação em dança, 

bem como suas implicações na configuração de matrizes curriculares e propostas 

pedagógicas em cursos de graduação em dança. Para tanto, inicio esta discussão a partir 

dos estudos da filosofia e das neurociências, identificando as principais correntes de 

pensamento que têm influenciado a configuração de paradigmas sobre corpo e educação, 

contribuindo, de forma direta, para a estruturação de proposições para formação em 

dança. Ao final desta parte do texto, apresento duas primeiras imagens, que funcionam 

aqui como propulsoras de um pensamento sobre organização de propostas curriculares e 

que serão desenvolvidas num dos temas a seguir.  
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Abismo mente-corpo: tentativas de escape   

 

No percurso dos estudos sobre o corpo, uma importante colaboração foi dada pelo 

trabalho do neurocientista português António Damásio10. Assim, 

 
o corpo e suas partes são matéria física enquanto a mente não é. Quando 
deixamos que uma parte da nossa mente observe o resto dela, de forma 
inocente e natural, sem a influência dos conhecimentos científicos que hoje 
temos, as observações parecem revelar, por um lado, a matéria física que 
constitui células, tecidos e órgãos do nosso corpo e, por outro lado, o tipo de 
coisas em que não podemos tocar, os sentimentos e as impressões visuais e 
auditivas que constituem os pensamentos da nossa mente e que nós 
presumimos, sem qualquer evidência que apoie tal presunção, que são feitos de 
uma outra espécie de substância, uma substância não física. (DAMÁSIO, 2004, 
p. 197).  

 

A partir dessa citação de Damásio, é possível perceber que a condição corpo e cérebro, 

por um lado, e mente, por outro, caracterizada por ele como dualismo de 

substância(Ibid.), ainda é o pensamento que domina o senso comum no Ocidente, apesar 

de em ciência e filosofia já ter sido superado, como o próprio autor vem mostrar em seus 

estudos sobre a mente e a consciência.  
 

As reflexões de Damásio, a partir do estudo da obra de René Descartes (1596-1650), 

questionam e revisam o entendimento desse filósofo sobre os estudos acerca do corpo. 

Assim, para Descartes, corpo e mente se influenciariam mutuamente; porém o mecanismo 

plausível para essa ligação não teria sido por ele (Descartes) identificado. Descartes teria 

delegado tal função erroneamente à glândula pineal, mas “nada há na sua estrutura ou nas 

suas ligações que lhe permitam realizar a extraordinária tarefa que Descartes lhe 

atribuiu.” (Ibid., p. 198). Assim, a mente seria uma substância, mas não uma substância 

física, e foi justamente essa afirmação de Descartes que levou a uma compreensão 

equivocada de sua proposição, configurando-se na separação entre mente e corpo, 

conhecido também como dualismo cartesiano.  

																																																								
10	 A	 obra	 de	 António	 Damásio	 é	 bastante	 vasta,	 porém,	 para	 os	 interessados	 na	 discussão,	 é	
recomendável	 iniciar	 os	 estudos	 por	 três	 de	 seus	 títulos:	 O	 erro	 de	 Descartes:	 emoção,	 razão	 e	 o	
cérebro	 humano;	 O	 mistério	 da	 consciência	 e	 Em	 busca	 de	 Espinosa:	 prazer	 e	 dor	 na	 ciência	 dos	
sentimentos,	todos	publicados	pela	Companhia	das	Letras,	entre	1996	e	2004,	e	que	seguem	listados	
nas	Referências	deste	trabalho.			
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A continuidade dos estudos de Damásio, concentrados agora sobre a obra do filósofo 

Baruch Espinosa (1632-1677), aponta que, para Espinosa, a mente e o corpo nasciam em 

paralelo da mesma substância, em perfeita equivalência. Nessa perspectiva, a mente não 

causaria o corpo e o corpo não causaria a mente. Como é possível observar aqui, a relação 

entre mente e corpo é o ponto chave da questão espinosiana. Ao refletir sobre os estudos 

de Espinosa, ele acredita que uma mente consciente é aquela que acabaria de ser 

informada das suas relações simultâneas com o organismo a partir do qual se forma, 

juntamente com os objetos que rodeiam esse organismo. Em outro momento, conclui, 

com as palavras de Espinosa, que “sem corpo não há mente”. (Ibid., p. 226). Como é 

possível observar aqui, há uma indicação, na proposição de Espinosa, sobre a condição de 

existência da mente. Se ambos (mente e corpo) nascem em paralelo de uma mesma 

substância, e se a mente não existe sem o corpo, a relação de imbricamento entre uma 

condição e outra é necessária para a existência de ambos. Isso parece evidente numa 

primeira leitura, mas essa não é a condição observada com relação ao par corpo e 

educação, como discutirei adiante.  

 

Continuando na direção proposta por Damásio, os fenômenos mentais, ao serem 

revelados como estreitamente dependentes do funcionamento de uma grande variedade de 

circuitos cerebrais, derrubaram a perspectiva do dualismo de substância. Estudos 

destacados na obra deste autor demonstram que o ato de ver, por exemplo, depende do 

funcionamento de diversos setores neurais específicos localizados ao longo de projeções 

da retina até os hemisférios cerebrais, de maneira que, quando uma dessas regiões é 

comprometida, a visão é correspondentemente afetada. O mesmo acontece com o olfato, 

o movimento, a fala ou a audição. Tais elementos, por sua vez, estão ligados também à 

forma como lemos o mundo, as conexões com as memórias, o humor, o afeto e toda nossa 

rede sensível. Portanto, o corpo como um todo se conecta com o mundo – o que por sua 

vez contornará e dará forma na maneira como estruturamos nossa leitura sobre ele – 

construindo as pontes dessa imensa rede neural espalhada por todo o corpo, e a mente se 

constitui desse emaranhado de maneira conjunta e não de uma parte dele. 
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Cabe destacar, no entanto, que consciência e mente não são sinônimos. “A consciência é 

o processo que enriquece a mente com a possibilidade de saber da sua própria existência 

– a referência a que chamamos de self – e saber da existência dos objetos que a rodeiam.” 

(DAMÁSIO, 2004, p. 194, grifo do autor). O autor afirma também que a mente é 

compreendida em seu trabalho como processo e não como uma coisa; logo, é passível de 

mudança na medida do tempo, dos acontecimentos e do contato com o outro e com o 

ambiente11. 

 

Nesse sentido, Damásio propõe uma mudança de perspectiva como necessária para 

avançar no enfrentamento do problema corpo-mente. Para tanto, corpo, cérebro e mente 

seriam entendidos como manifestações de um organismo vivo. Assim, a mente emergiria 

de um cérebro que está localizado em um corpo-propriamente-dito12 (Id., 2000, 2004), e 

com o qual interage, sendo através desse corpo e das relações que ele estabelece com o 

ambiente à sua volta que a mente seria formada.  

 

Mais adiante, o autor afirma que “[...] a suspensão do mapeamento do corpo acarreta a 

suspensão da mente. De certo modo, retirar a presença do corpo é como retirar o chão em 

que a mente caminha.” (Id., 2004, p. 203). Damásio faz referência aqui a uma doença 

conhecida como assomatognosia, que nada mais é do que a incapacidade de reconhecer 

as partes do próprio corpo. O autor lembra ainda de outra situação, que revela a 

importância do corpo na constituição da mente, denominada membro fantasma, situação 

em que o indivíduo que, ao passar por um processo de amputação, continua a sentir o seu 

membro como se ele estivesse efetivamente ali. Portanto, e concordando com ele, corpo, 

cérebro e mente são manifestações de um organismo vivo e são inseparáveis durante o 

seu funcionamento, mesmo que dissecáveis do ponto de vista de observação do 

microscópio da biologia ou dos procedimentos da neurociência.  

 

 

 

																																																								
11	Damásio	(2000)	reforça	que	os	termos	consciência	e	mente	consciente	são	considerados	sinônimos,	
mas	 que	 em	 certas	 condições	 neurológicas	 é	 possível	 verificar	 que	 a	 mente	 continua,	 apesar	 do	
desaparecimento	da	consciência.	
12	Termo	usado	por	Damásio	para	referir-se	ao	corpo	como	organismo.	
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Tábula rasa, bom selvagem e fantasma na máquina 

 

Os pressupostos apontados pelos estudos de Damásio, sobretudo nessa inter-relação 

corpo, mente e cérebro, são indicativos que colaboram no combate a uma posição nociva 

de compreensão da formação do sujeito. Trata-se da metáfora da mente como tábula rasa. 

A ideia de tábula rasa é atribuída, comumente, ao filósofo John Locke (1632-1704) e, 

como explica o neurocientista Steven Pinker, tal metáfora pode ser compreendida como a 

condição da mente na forma de um papel em branco que é preenchido ao longo da 

existência do indivíduo (PINKER, 2004). A doutrina da tábula rasa (Id., 2001) teve 

ascendência na vida intelectual moderna, norteando os trabalhos de boa parte da ciências 

sociais e humanidades, desde então. Em contraparte, novas formas de compreensão da 

relação entre natureza e cultura têm se configurado como importantes alicerces na 

contestação dessa doutrina.  

 

O autor ressalta ainda que a doutrina da tábula rasa aparece, quase sempre, ao lado de 

duas outras perigosas concepções de sujeito: o conceito do bom selvagem e a noção de 

fantasma na máquina. O bom selvagem consiste nas concepções de sujeito inspiradas no 

processo de colonização europeia das Américas, África e Oceania, que pressupõe que os 

seres humanos em seu estado natural seriam altruístas, pacíficos e serenos e que, portanto, 

as mazelas do caráter humano, como a ganância e a violência, por exemplo, seriam 

produtos da civilização. Tal concepção tem origem, segundo Pinker, no pensamento de 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Já o fantasma na máquina é uma concepção 

atribuída a René Descartes e, como colocado anteriormente, trata-se do dualismo entre 

mente e corpo. O fantasma na máquina está ligado, por sua vez, às ideias do 

Determinismo, como se o corpo pudesse ser habitado por algo (uma alma, talvez) que 

escolhe o comportamento a ser executado por ele; ou ainda, como supunham os biólogos 

extremistas, de que é possível uma separação absoluta entre natureza e cultura. Assim, a 

possibilidade de escolha ou de estabelecer posições é equivocadamente substituída por 

uma noção de programação, a priori, de causalidade, como se não coubesse ao sujeito ter 

a possibilidade de decidir sobre suas vontades.   
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As doutrinas e concepções contestadas por Damásio, Pinker e uma série de filósofos, 

cientistas, artistas e outros pensadores, nada mais são do que aquilo que a filosofia 

denomina como empirismo (tábula rasa), romantismo (bom selvagem) e dualismo 

(fantasma na máquina). Tais concepções são, conforme destaca Pinker (2004), 

interdependentes, mas são comumente encontradas juntas e, na educação, por exemplo, 

isso pode ser observado na formulação de propostas curriculares, nos programas de 

formação de profissionais, nos sistemas de avaliação e nas concepções pedagógicas das 

mais diversas áreas. Currículos pensados de forma linear, carregados de pré-requisitos, ou 

propostas pedagógicas que caminham na lógica da separação entre teoria e prática são 

alguns exemplos. Na avaliação é comum a existência de mecanismos calcados na 

verificação e na punição, projetando ainda a noção de modelos ou de referenciais que 

direcionam o olhar do professor na perspectiva de algum lugar determinado anteriormente 

e que deve ser, portanto, alcançado por todos.  

 

É curioso ainda observar como essas correntes de pensamento influenciaram também a 

produção cinematográfica, sobretudo a norte-americana, que é amplamente difundida. No 

início da década de 1990, o filme O fantasma na máquina13 apresentou o personagem 

Karl	 (Ted	 Marcoux),	 um	 psicopata	 assassino	 que	 sofre	 um	 acidente	 de	 carro	 e	 é	

submetido	a	uma	tomografia;	mas,	por	causa	dos	efeitos	de	uma	forte	tempestade,	

seu	espírito	é	lançado	para	dentro	de	um	computador.	Assim,	o	serial	killer	pôde	dar	

continuidade	 aos	 seus	 assassinatos	 utilizando	 circuitos	 elétricos	 para	 matar.	 As	

próximas	vítimas	de	 sua	 lista	 seguem	atormentadas	 com	essa	 iminência	de	morte,	

tendo	em	outro	personagem,	Bram	Walker	(Chris	Mulkey),	um	fanático	e	brilhante	

técnico	em	computação,	a	única	chance	de	sobrevivência.	É	possível	arriscar	ainda	

que	esse	 filme	apresenta	grande	aproximação	 com	o	 clássico	Frankenstein	 (1931),	

baseado	na	obra	de	Mary	Shelley	e	dirigido	por	James	Whale.	Mais	recentemente,	em	

2014,	a	Sony	Pictures	lançou	o	filme	Ela	(Her),	dirigido	por	Spike	Jonze,	cuja	trama	

apresenta	 Theodore	 (Joaquin	 Phoenix),	 um	 escritor	 solitário,	 que	 acaba	 se	

apaixonando	pela	voz	de	um	sistema	operacional	que	acabara	de	comprar	para	seu	

computador,	dando	início	a	uma	relação	amorosa	entre	ambos.		

																																																								
13	 Do	 original	 Ghost	 in	 the	 machine	 (20o	 Century	 Fox),	 do	 diretor	 Rachel	 Talalay,	 com	 roteiro	 de	
William	Davies	e	William	Osborne.		
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Figura	4.	Cena	do	filme	Frankenstein	(1931)	–	Universal	Studios	

	

	
Fonte:	divulgação	

	

Esses	 filmes,	de	algum	modo,	 refletem	a	 influência	de	 certa	 tradição	 filosófica	que	

dicotomiza	o	sujeito	e	que	propõe	uma	lógica	determinística, como se o corpo pudesse 

ser governado por um espírito que lhe delega o comportamento a ser apresentado. Além 

disso, tal prerrogativa aponta ainda para outra tradição: a separação entre natureza e 

cultura,	que,	por	sua	vez,	influenciou	o	nascimento	da	ciência	moderna,	cristalizando	

essa	 visão	 de	 natureza	 alheia	 ao	 homem	 e	 passível	 de	 controle	 por	 meio	 do	

conhecimento.	

 

Ainda à luz da neurociência, a construção das imagens do corpo se dá de forma bastante 

peculiar nessa relação com o próprio corpo, através dos órgãos sensitivos periféricos e da 

percepção dos órgãos internos. De acordo com Damásio (2004), o cérebro produz dois 

tipos de imagens do corpo: imagens da carne, constituídas por impressões do interior do 

corpo e baseadas na representação da estrutura e do estado das vísceras; e as imagens das 

sondas sensitivas especiais, aquelas baseadas no estado de atividades dos órgãos dos 

sentidos. “As imagens ocorrem quando essas partes especializadas do corpo são 

modificadas por objetos exteriores a ele. Resultam do contato físico desses objetos com o 
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corpo.” (Ibid., p. 207). Portanto, o corpo é o caminho que delineia a percepção do sujeito 

sobre o mundo e que na relação com este se constitui. O autor afirma ainda que 

 
as imagens que constituem a base da ‘corrente mental’ são imagens e 
acontecimentos corporais, seja de acontecimentos que têm lugar na 
profundidade do corpo ou numa sonda especializada, próxima da superfície do 
corpo. [...] Esses mapas neurais representam, da forma mais abrangente 
possível, a estrutura e o estado do nosso corpo em todo e qualquer momento. 
[...] parte daquilo que acaba sendo mapeado nas regiões sensitivas do nosso 
cérebro e que emergem na nossa mente sob a forma de uma idéia tem a sua 
origem em estruturas do corpo que se encontram num determinado estado e em 
determinadas circunstâncias. (DAMÁSIO, p. 208-209).  

 

Nesse sentido, é possível concluir, mesmo que em caráter provisório, que a noção de um 

certo objeto na mente não tem possibilidade de ocorrer sem que para isso exista um 

corpo. Ou ainda que se faz necessária a ocorrência de modificações nesse corpo, 

provocadas pelo objeto. O corpo – e logo a mente – estão, portanto, em necessária relação 

com o ambiente em que vive; sem tal relação não há corpo.  

 

Na mesma direção, a formação concebida de modo linear, com um fluxograma curricular 

estanque, enrijecido e universalizante; a concepção de que um profissional deve ser 

aquele que aplica corretamente um conjunto de técnicas pré-estabelecidas; e ainda a 

noção de avaliação que se dá na esfera das práticas comparativas, punitivas e 

verificadoras, apontam, sem sombra de dúvidas, para a organização de um sistema 

educativo que negligencia posições críticas e emancipadoras de formação profissional. 

 

Corpo: higiene e pecado como cicatrizes de um pensamento na carne 

 

Outra publicação importante para os estudos sobre o corpo, a coleção A história do corpo 

– três volumes organizados por Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello, 

publicados na França em 2005 e trazidos ao Brasil pela Editora Vozes em 2008 – 

apresenta um importante olhar, cruzado e plural, constituído por autores de diferentes 

áreas do conhecimento e que apresenta uma ampla contribuição para o estudo de diversas 

disciplinas que têm o corpo como tema de estudo. 
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O volume I (Da Renascença às Luzes) aponta uma importante discussão sobre o papel da 

Igreja Católica no processo de compreensão do corpo no Ocidente. Nesse sentido, 

Jacques Gélis, o autor responsável pelo capítulo O corpo, a Igreja e o sagrado, destaca 

que a Igreja da Contra-Reforma reforçou a desconfiança do indivíduo a respeito do corpo, 

considerando-o uma abominável veste da alma. Essa dualidade corpo e alma, fortemente 

implementada pelas religiões cristãs, marcou e continua marcando uma separação entre o 

sujeito e o seu invólucro. A ideia de fraqueza da carne, incansavelmente lembrada pela 

experiência religiosa, instaurou um cristalizado pensamento de corpo sem desejo. Assim, 

para Gélis, 

 
O cristocentrismo que apareceu na Idade Media foi acentuado pelos padres 
conciliares reunidos em Trento, quando colocaram Cristo no centro da pastoral 
da salvação, conferindo a cada etapa de sua vida na Terra, principalmente à sua 
paixão, uma dimensão cultural essencial. (GÉLIS, 2010, p. 23). 

 

O que se enfatizou com isso foi a exposição sistemática do corpo desfigurado e 

humilhado de Cristo, como objeto de adoração, lembrando aos fiéis da importância do 

sofrimento da carne para a salvação do espírito. Logo, o corpo passa a ser associado como 

lugar de perdição e de pecado, podendo levar o espírito – a parte nobre da existência – à 

condenação de viver em sofrimento por toda eternidade.  

 

Obviamente que o pensamento sobre o corpo na visão da Igreja passou por 

transformações, mas o ritual da comunhão do corpo e sangue do Salvador, conforme 

destaca Gélis, tem se repetido semanalmente, na missa de domingo, ao longo de séculos. 

Além disso, todos os anos os cristãos são lembrados dos Passos da Paixão, que marcaram 

o sofrimento da carne para a remissão dos pecados da humanidade. Assim, corpo e desejo 

se constituem num duelo secular para o bem da existência humana, sucumbindo ao 

sacrifício como caminho para a salvação da alma.  

 

Mais uma importante contribuição para ilustrar a reflexão aqui proposta está numa das 

partes do segundo volume de A história do corpo: da Revolução à Grande Guerra. O 

texto O olhar dos médicos, de Olivier Faure (2010), destaca que, para a medicina clássica, 

o corpo seria entendido como um emaranhado de processos fisiológicos e bioquímicos 

organizados por um conjunto de órgãos. A prática da dissecação, desvelando as diferentes 
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camadas constituintes dessa máquina perfeita, contribuiriam com o uso de certa 

terminologia técnica que viria a orientar a representação de nossa experiência de corpo 

durante séculos. Apesar das mudanças de pensamento, ainda persiste certa prática médica 

de reconhecer o corpo na perspectiva da “medicina especializada, tecnicista, na qual o 

médico trata de um órgão, uma disfunção, e não mais da pessoa nem mesmo do corpo do 

doente”. (Ibid., p. 16).  

 

O autor conclui ainda que, felizmente, a complexa relação entre sujeito e ambiente 

colaborou com a compreensão do papel deste na etiologia das doenças e que, por sua vez, 

a medicina tem apresentado métodos alternativos de tratamento. Contudo, esse corpo da 

anatomia ou da fisiologia tem substancial diferença do corpo da dor ou do prazer. 

Interessa, portanto, compreender aqui que o sujeito só existe num corpo encarnado e que 

este não se configura como a prisão (Idade Média) ou a casa (Modernidade) da alma, 

assim como compreendido durante muito tempo. 

 

Nesse sentido, um corpo sem desejo é um corpo sem subjetividade, um corpo vazio e, 

portanto, um corpo impossível. O corpo com desejo é um corpo vivo, inserido no mundo; 

um corpo se fazendo como e junto com esse sujeito, logo, um corposujeito. Subjetividade 

é compreendida aqui nesta pesquisa, conforme propõe Michel Foucault (1982), como a 

manifestação de nossa relação com o mundo, através de nossa história. Assim, se o modo 

mais urgente pelo qual essa relação se dá é como corpo, este envolve então a 

possibilidade do encontro com as coisas. Aqui é importante que estejamos advertidos, a 

partir de Foucault, que tal coisa pode ser um outro corpo, sendo ou não de matéria 

orgânica, ou ainda uma ideia, um movimento, uma imagem, um som etc. Portanto, essa 

característica processual e pulsante de se fazer corpo no acontecimento com o mundo é o 

que vai delineando a ideia de corporeidade que irei abordar a seguir.  

 

Corpo e corporeidade 

 

À guisa de introdução, na primeira parte de seu livro, Christine Greiner (2004) se ocupa 

de apontar ao leitor um pouco da história dos nomes do corpo, sendo essa uma forma de 

reconhecer suas possibilidades de descrição. Nesse sentido, destaco aqui sua referência à 
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forma grega de nomear corpo, “[...] que usou soma para o corpo morto e demas para o 

corpo vivo. É daí que parece nascer a divisão que atravessou séculos e culturas separando 

o material e o mental, o corpo morto e o corpo vivo.” (Ibid., p.17, grifo da autora). Ela faz 

referência a uma importante obra14 do pesquisador francês Guillemette Bolens, que 

propõe  

 
[...] uma separação importante entre o corpo envelope e o corpo articular. O 
primeiro é aquele que se organiza a partir de uma lógica interior/exterior, do 
que contém e do que é contido. Os seus pontos nodais são os orifícios do corpo. 
Já o segundo se organiza a partir do jogo das articulações (pescoço, ombros, 
punhos, tornozelos e assim por diante). (GREINER, 2005, p. 21, grifo da 
autora). 

 

Para a autora, a ideia de um corpo representado de forma fragmentada teria implicações 

psicológicas, metafísicas e sociais que viriam a tocar em temas cruciais da humanidade, 

como a perda da inteireza, a desintegração da permanência e a degradação de estruturas, 

provocando ainda condições de existência política e de experiências estéticas.  

 

Em referência ao trabalho de Michel Bernard, Greiner aponta a noção de corporeidade 

como possível trajeto conceitual para evitar a compreensão do corpo como produto 

acabado.  

 
Neste sentido, a corporeidade seria como uma rede de anticorpos para romper 
com a noção de corpo monolítico. Paradoxalmente, mais uma vez, não se 
escapa da tentativa de nomeação, embora mude o nível de descrição. A 
diferença entre discutir ‘o corpo’ ou ‘as suas corporeidades’ é a tentativa 
evidente de estudar ‘diferentes estados’ de um corpo vivo, em ação no 
mundo.(Ibid., p. 22).   

 

O conceito de corporeidade, contudo, conforme destacado pela própria autora, à primeira 

vista parece ter sido destacado no Ocidente pelo filósofo Maurice Merleau-Ponty (1908-

1961), a partir da fenomenologia de Edmund Husserl (1859-1938). No entanto, Merleau-

Ponty não conceitua corporeidade de forma explícita. Ao longo de sua produção, o 

conceito vai se delineando a partir de constructos baseados em seus estudos e pesquisas.  

 

																																																								
14	Trata-se	do	livro	La	logique	du	corps	articulaire,	les	articulations	du	corps	humain	dans	la	litterature	
occidentale,	publicado	em	2000.		
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Dentre as diversas passagens do pensamento de Merleau-Ponty (2006), considero 

fundamental a descrição feita por ele da relação entre sujeito e objeto e a forma como tal 

compreensão contribui, de maneira radical, para a revisão de paradigmas que localizam o 

corpo de maneira fragmentada.  

 
Portanto, o corpo não é um objeto. Pela mesma razão, a consciência que tenho 
dele não é um pensamento, quer dizer, não posso decompô-lo e recompô-lo 
para formar dele uma idéia clara. Sua unidade é sempre implícita e confusa. Ele 
é sempre outra coisa que aquilo que ele é, sempre sexualidade ao mesmo tempo 
que liberdade, enraizado na natureza no próprio momento em que se transforma 
pela cultura, nunca fechado em si mesmo e nunca ultrapassado. (MERLEAU-
PONTY, 2006, p. 269). 

 

Na mesma medida, corpo e espaço são concebidos numa relação intrínseca que favorece, 

por sua vez, uma ideia de sujeito constituído na interação com o mundo à sua volta. 

Assim, “Ser corpo, nós vimos, é estar atado a um certo mundo, e nosso corpo não está 

primeiramente no espaço: ele é no espaço.” (Ibid., p. 205). 

 

Na perspectiva merleau-pontyana, o sujeito se engaja com o próprio corpo entre as coisas, 

e estas coexistem com este corpo enquanto sujeito encarnado. Mais adiante, o autor 

conclui que tal experiência encarnada do corpo se opõe diametralmente ao pensamento 

que destaca o objeto do sujeito e o sujeito do objeto, movimento este que dará ao corpo 

“apenas o pensamento do corpo ou o corpo em ideia, e não a experiência do corpo ou o 

corpo em realidade” (Ibid., p. 269). 

 

Seguindo essa posição apresentada parece-me produtivo pensar a organização de 

propostas pedagógicas e curriculares na mesma medida em que ele propõe e concebe 

corpo. Se concordarmos com o fato de que a pele que contorna o corpo, como proposto 

por Merleau-Ponty (2004), é uma fronteira que as relações de espaço ordinárias não 

transpõem, e que isso se dá pelo simples fato de que suas partes não estão desdobradas 

umas ao lado das outras, mas envolvidas umas nas outras, pensar o currículo na forma de 

estruturas rígidas e fragmentadas é contraproducente do ponto de vista organizativo do 

corpo nas suas relações com o ambiente. Tal aspecto é mais uma vez destacado quando o 

autor afirma que  
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Um movimento é aprendido quando o corpo o compreendeu, quer dizer, 
quando ele o incorporou ao seu “mundo”, e mover seu corpo é visar as coisas 
através dele, é deixá-lo corresponder à sua solicitação, que se exerce sobre ele 
sem nenhuma representação. Portanto, a motricidade não é como uma serva da 
consciência que transporta o corpo ao ponto do espaço que nós previamente nos 
representamos. Para que possamos mover nosso corpo em direção a um objeto, 
primeiramente é preciso que o objeto exista para ele, é preciso então que nosso 
corpo não pertença à região do “em si”. (Ibid., p. 193). 

 

Assim, é possível compreender corporeidade para além de um conceito, e talvez como 

uma proposta paradigmática que se propõe a pensar os fenômenos sem recair nas 

armadilhas das dicotomias mente-corpo, teoria-prática, indivíduo-sociedade, sujeito-

objeto e assim por diante. 

 

Reverberações dualistas na educação 

 

Na educação brasileira, de uma maneira geral, corpo e mente permanecem separados: i) a 

forma como os alunos são organizados no cotidiano escolar – na maior parte do tempo 

sentados, enfileirados, hierarquicamente sentados à frente do professor; ii) a fragmentação 

e linearização do conhecimento – com tempo determinado para aprender cada coisa 

organizada, a priori, em caixinhas de conteúdos e na lógica de pré-requisitos; iii) corpo 

em movimento como sinônimo de desorganização; e iv) o entendimento de que o 

aprendizado se dá, unicamente, por esforço da mente. São, portanto, posicionamentos que 

colocam, mais uma vez, o corpo em segundo plano, como se este fosse algo separado ou 

desconectado da mente, e que não tivesse nenhuma relação com o pensamento ou com a 

produção de conhecimento. 

 

Em contextos educacionais que compreendem o corpo dessa forma, são comuns frases do 

tipo: depois que terminarem a lição, poderão brincar; ou ainda fique quieto menino, ou 

não poderá sair para o intervalo. Essas duas frases, tão recorrentes no dia adia da escola, 

são exemplos que localizam a liberdade do corpo como uma espécie de prêmio para 

aqueles que demonstrarem bom desempenho escolar, ou moeda de troca 

(STRAZZACAPPA, 2006), na negociação quanto às regras de comportamento. Dessa 

forma, a lógica dualista se reverbera: o sujeito acostumado a compreender corpo separado 

de mente, logo percebe liberdade e movimento como recompensa para aqueles que 

merecem; os que cumpriram as regras. Ou a ausência deste como punição, 
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aprisionamento, restrição para aqueles que não se esforçaram em aprender “da forma 

correta”. Então, corpo em movimento é rapidamente associado ao prazer, à diversão, ao 

fazer sem compromisso, como se tal associação fosse algo ruim. A visão de nossa 

sociedade capitalista localiza os estados de prazer ou diversão como práticas 

diametralmente opostas ao que se entende por relevante, necessário ou de direito. 

 

O não tratamento e a não relevância de questões relativas ao corpo e ao movimento 

corporal nos cursos de formação de educadores, colabora fortemente com esta 

compreensão dualista. Vejamos um exemplo de fluxograma de um curso de Graduação 

em História oferecido dentro do programa PARFOR15: 
 

Figura 5. Fluxograma de um Curso de Licenciatura em História 

 
Fonte: Plataforma Freire 2013. 

 

																																																								
15	Programa	Nacional	de	Formação	de	Professores.	Cf.	CAPES	<http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/parfor>.	
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Com a inexistência de uma abordagem significativa sobre o assunto nas licenciaturas e na 

pedagogia, elas não informam nem preparam o profissional da educação para lidar com o 

movimento corporal na escola. Na mesma medida, não contribuem para formulações 

menos equivocadas das relações corpo e mente; prática e teoria; matéria e espírito, apenas 

para citar alguns. Isso é facilmente observado no exemplo de fluxograma apresentado 

anteriormente, que apresenta uma série de componentes curriculares para formação de 

professores de história, por exemplo, e que não dispõe de nenhum momento para tratar 

das questões do corpo ou do movimento corporal e suas relações com os processos de 

aprendizagem. Apesar do currículo apresentar disciplinas ligadas à história e à cultura 

afro-brasileira e dos povos indígenas, a partir de um dispositivo legal16, não há no 

currículo a relevância de um momento para tratar da importância do corpo e do 

movimento corporal nos processos de aprendizagem. 

 

Considerando o pensamento contemporâneo sobre o papel do corpo e do movimento 

corporal na percepção, no processamento, na expressão e particularmente no processo de 

aprendizagem, uma educação que negligencia esses paradigmas destaca-se 

completamente desconectada das possibilidades de evolução desse pensamento. Assim, 

corpo, movimento e aprendizagem não deveriam ser compreendidos como instâncias 

estanques e desconectadas.  

 

Corpo e aprendizagem: implicações para a formação em dança  

 

Na perspectiva da psicologia humanística17, aprendizagem seria uma mudança 

relativamente duradoura no conhecimento, no comportamento ou na compreensão que 

resulta da experiência. Já a enciclopédia do Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

propõe compreender a aprendizagem como um acontecimento em que o sujeito seria 

exposto aos eventos ou aos estímulos e teria a oportunidade de aprender por meio das 

relações que estabelece. O que se percebe é que a experiência é fundamental para que a 

aprendizagem ocorra. De acordo com o que é aprendido, o evento (aprendizagem) pode 

																																																								
16	A	Lei	Federal	11.645/2008,	determina	a	inclusão	no	currículo	oficial	da	Rede	de	Ensino	da	temática	
"História	e	Cultura	Afro-Brasileira	e	Indígena."	
17	Nessa	vertente	da	psicologia	o	trabalho	de	Lev	S.	Vygotsky	tem	grande	relevância,	especialmente	
no	que	diz	respeito	à	perspectiva	sócio-interacionista.	A	obra	desse	pensador	é	vasta,	mas	aos	
interessados	no	tema	indico	a	leitura	de	Formação	social	da	mente	(1999),	Martins	Fontes.	
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ser governado por princípios de ativação diferentes e pode envolver processos corporais 

distintos. Apesar desses conceitos frequentarem as reflexões sobre a aprendizagem na 

infância, considerando que o fenômeno aprendizagem é da ordem do processual e do 

inacabado, pensar tais características na formação superior tem o seu lugar e aqui 

interessa a importância da experiência no ensino superior em dança.  

 

Nessa direção, e concordando com a leitura de Isabelle Launay (2006) sobre o trabalho de 

Rudolf Laban, identifico a consciência da percepção como importante mecanismo que 

possibilita a experiência e a torna possível. “Laban constata a impotência do homem 

moderno em se mover; a acumulação de seus movimentos é a acumulação do cansaço. O 

corpo mortificado do homem urbano como o corpo do soldado nas trincheiras são pobres 

em experiência comunicável.” (Ibid., p. 61). A autora estabelece uma relação entre as 

reflexões de Laban sobre a natureza do movimento com as construções de Walter 

Benjamin sobre a ideia de experiência. O tema da experiência em Walter Benjamin será 

retomado mais adiante, contudo, é fundamental apresentar aqui o que Laban vem propor a 

partir da constatação da precariedade da experiência na modernidade.  

 

A tomada de consciência sobre a capacidade de perceber e conhecer é central nesse 

pensamento. Não se trata de pensar o movimento apenas a partir das estruturas ósseas, 

articulares e dos músculos do corpo, mas sim que  

 
isso supõe uma consciência do centro de gravidade do movimento, o saber-
sentir das circulações do sangue e do ar, e uma condução do esforço, isto é, 
das ínfimas modificações na mudança de peso que determinam o ritmo e cuja 
percepção varia de acordo com o estado do dançarino.” (Ibid., p. 66-67). 

 

Essa ideia de consciência da percepção é claramente observada nas práticas de Educação 

Somática, como chama a atenção Ciane Fernandes (2015), destacando que o enfoque das 

somáticas  
deixa de ser em estilos e gêneros específicos de expressão corporal e passa a ser 
na experiência como um todo integrado e dinâmico, na natureza do corpo como 
ser vivo em constante relação, adaptação e aprimoramento com o/no meio. Ao 
invés de um aprendizado quantitativo, competitivo e árduo em busca de um 
modelo, a somática se baseia em um contexto de aprendizado receptivo e 
perceptivo, facilitando a conexão sensorial através da pausa dinâmica e do 
refinamento do esforço muscular integrados no todo da pessoa e do ambiente. 
(Ibid., p. 13). 
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Este aspecto integrado é mais uma vez reforçado quando da ênfase dada pela autora na 

origem etimológica da palavra somática:  

 
soma é uma interação que dilui a objetificação do corpo em prol da autonomia 
do ser vivo integrado em todas as suas instâncias, multiplicidades e 
idiossincrasias, inclusive constituído como paradoxal e metafísico, 
autocoordenando-se holisticamente rumo ao próprio crescimento com o/no 
meio. (Ibid., p 13). 

 

Não se trata, portanto, de afirmar que um corpo sentado não aprende; a realidade tem nos 

mostrado que isso é possível. Mas de que maneira, ao tomar conhecimento de sua 

capacidade de conhecer, o corpo em movimento ganha outra dimensão na escola? A partir 

do momento em que se compreende corpo em movimento como possibilidade de 

aprendizagem e não como sinônimo de bagunça ou desorganização, cai por terra certo 

paradigma que delega ao corpo a prisão da carteira escolar ou da quietude como caminho 

exclusivo para aprender. Se for condição de aprendizagem o silenciamento do corpo, que 

chance tem a dança na escola senão o espaço restrito do entretenimento e da distração?  

 

Quando se pontua para o sujeito que o movimento corporal é entendido como algo que, 

no cotidiano da educação formal, está ligado à ideia de desordem ou de momento de não 

aprendizado ou ainda que merece punição, logo, o movimento corporal é rapidamente 

dissociado da noção de produção de conhecimento. Com isso, a dança facilmente é 

colocada como diversão, entretenimento ou algo sem relevância para o contexto de 

aprendizagem, podendo, sem grandes dificuldades, reservar-se ao momento da 

comemorações e festividades, exclusivamente. Imprimir, então, uma lógica que 

negligencia o movimento corporal ou até mesmo o rejeita totalmente, corrobora a ideia de 

que corpo e mente são duas coisas sem mútuas implicações, restando ao movimento o 

espaço único de acontecimento no momento do intervalo ou nas situações de suposta 

diversão descomprometida. 

 

Parece ser por essa ótica que os gestores educacionais e do poder público vêm 

compreendendo o lugar da dança: o do não compromisso, do não aprendizado, do não 

conhecimento, do não fazer. Estou pensando aqui na dança como experiência artística na 

escola, mesmo que o formato não seja este atualmente proposto para as artes, de duas 

aulas, de 50 minutos cada, por semana. Essa medição temporal estabelecida para que se 
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efetive o conhecimento em cada área – e que é fruto de um pensamento curricular 

ultrapassado – considera que a matemática ou a língua portuguesa, por exemplo, tenham, 

em média, seis vezes mais do momento que é reservado ao ensino de arte.  Aqui é 

claramente observada uma problemática: a escola é produtora de transformações sociais, 

mas ela também é um produto disso. A escola é produto de uma sociedade que vai 

mensurar a importância de cada elemento que a constitui, daí determinadas disciplinas ou 

componentes curriculares terem maior peso na estrutura do currículo, por serem 

consideradas mais importantes na balança do conhecimento. Por isso, estou cada vez mais 

convencido de que este é um modelo falido e que não colabora com o que a dança pode 

fazer no ambiente escolar. Parece-me necessário avançarmos no pensamento de novas 

configurações, de entendimentos mais próximos das artes e de suas lógicas de operação, 

produzindo, talvez, pequenas mudanças que possam desestabilizar as certezas que 

organizam o pensamento hegemônico sobre educação.  

 

A pesquisadora Denise Najmanovich (2001), ampliando a concepção de educação para 

além da escolaridade, fala de prática cognitiva, na qual o conhecimento não é 

compreendido como produto teórico e sim como prática social que inclui o conceitual, o 

prático e o ético. Não se trata, portanto, de compartimentos estanques, mas de aspectos de 

um complexo integrado e dinâmico.  

 

A autora considera ainda que a problemática educativa não se restringe a uma, mas a um 

emaranhado rico e multifacetado de diferentes questões conectadas entre si, e aponta sete 

dimensões que as constituem num determinado recorte histórico, geográfico e 

paradigmático: i) a problemática do conhecimento; ii) a problemática do ensinar-

aprender; iii) a quem cabe a responsabilidade de educar?; iv) como se forma a rede?; v) o 

que devemos ensinar; vi) quem pode ensinar e o que esperamos dele?; e vii) a questão da 

articulação entre as diferentes facetas da problemática educativa.  

 

Cada uma dessas dimensões apresentadas pela autora é constituída por interrogações que 

descamam e ampliam os diferentes pontos de vistas sobre o que ela chama de campo 

problemático da educação, e que nos permite deslizar por essa rede complexa de 

acontecimentos. Tal deslizamento não se daria na perspectiva de buscar soluções 
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universalmente válidas, nem tampouco recorre à prerrogativa de formular modelos de 

ações concretas, mas na promoção de mecanismos que poderiam favorecer o pensamento 

em ação (Ibid.).   

 

Não irei replicar aqui cada uma das questões levantadas pela autora sobre tal campo, pois 

essa seria uma estratégia demasiada exaustiva e pouco produtiva do ponto de vista da 

reflexão proposta. No entanto, destacarei aqui algumas das questões que considero 

intimamente ligadas ao tema discutido neste texto:  

 
[...] o conhecimento é um processo ou um produto? [...] Deve haver uma 
pedagogia comum a todas as áreas do conhecimento? [...] As escolas, os 
colégios e as universidades são as únicas instituições educativas ou o 
conhecimento ultrapassou o campo clássico do sistema educativo? [...] Trata-se 
meramente de ‘reformar’ as velhas disciplinas, de incorporar novas e eliminar 
algumas obsoletas ou o que se impõe é transformar radicalmente a ‘paisagem 
curricular’? [...] Como afeta o ensino as mudanças em nossas concepções da 
relação teoria versus práxis? (NAJMANOVICH, 2001, p. 100-103, grifo da 
autora). 

 

Ao tratar da noção de paisagem curricular, a autora salienta o fato de que a própria 

concepção tradicional de currículo entrou em crise e não se trata, portanto, de mudar os 

conteúdos ou assuntos tratados num determinado componente curricular, mas da urgência 

de promover uma mudança radical no modo como as pessoas que atuam nas instituições 

têm pensado currículo. Sobre a importância de tal mudança, outra autora tem enfatizado 

que  
Enquanto tudo muda, e especialmente os setores relacionados com a gestão do 
conhecimento, o mundo da educação permanece igual já há algum tempo, 
ancorado num paradigma mais próximo ao século XIX e à produção industrial 
do que das dinâmicas próprias do século XXI, líquidas, pós-modernas e 
imprevisíveis, tais como as que vivemos cotidianamente.18 (ACASO, 2015, p. 
10, tradução nossa). 

 

María Acaso19defende a realização de uma rEDUvolución no sistema educativo que 

consiste, basicamente na hibridação dos termos revolución e educación (revolução e 

																																																								
18	“Mientras	todo	cambia,	y	especialmente	los	sectores	e	industrias	relacionadas	con	la	gestión	del	
conocimiento,	el	mundo	de	la	educación	permance	igual	que	hace	mucho	tiempo,	anclado	en	un	
paradigma	más	cercano	al	siglo	XIX	y	a	la	producción	industrial	que	a	las	dinámicas	proprias	del	siglo	
XXI,	líquidas,	posmodernas	e	impredecibles,	tales	como	las	que	vivimos	día	a	día.”		
19	É	professora	de	Educação	Artística	na	Universidad	Complutense	de	Madrid	e	tem	reverberado	em	
seus	textos	a	importância	de	uma	mudança	paradigmática	no	cenário	educativo,	especialmente	a	
partir	da	realidade	da	Espanha.		
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educação), criando alternativas aos modelos hegemônicos da prática pedagógica, a partir 

da construção de dinâmicas que possam operar microrrevoluções no sistema educativo. E 

especificamente sobre a noção de currículo, ela defende a necessidade de 

[... ] alterar a ideia de currículo como objeto para a ideia de currículo como 
processo, como algo em permanente construção ao invés de algo fechado, 
como algo flexível ao invés de algo rígido, como algo que é construído por 
todos, e não apenas pelo professor [... ]20 (ACASO, 2015, p. 38, tradução 
nossa). 

 

A partir dessas colocações, é possível afirmar que o sistema curricular concebido na 

modernidade se constitui, preponderantemente, nas bases do positivismo e recorta a lógica 

disciplinar como forma de organização e divisão do conhecimento, que, por sua vez, é 

transmitido por um professor a um conjunto de alunos no esquema da aula padrão e 

enquadrado na bidimensionalidade de um fluxograma linear. Tal contexto objetivou 

disciplinar a subjetividade, no contexto educacional, como uma forma de uniformizar os 

indivíduos, tentando alijar suas capacidades criativas e sensíveis e de existência e 

construção de conhecimento.  

 

Na perspectiva de Najmanovich (2001) e Acaso (2015), a escola moderna (e, a meu ver, 

também a universidade moderna) é inspirada pelos modelos da fábrica e do exército, nos 

quais a obediência seria o valor e a uniformização o estilo. A despeito do advento do 

“show educativo”21 (NAJMANOVICH, 2001), ou da tentativa de reposicionamento do 

estudante como elemento central no processo da educação, ambas no século XX, a 

educação continuou 

 
se ocupando de transmiti-los [os conhecimentos], mas não mais como verdades 
absolutas, senão como modelos e ferramentas para compreender e produzir 
conhecimentos novos, enriquecer ou transformar as narrações herdadas, polir 
ou descartar velhos procedimentos. (Ibid., p. 112). 

																																																								
20	“[...]	desplazar	la	ideia	del	currículum	como	objeto	hasta	la	ideia	del	currículum	como	processo,	
como	algo	en	permanente	construcción	en	vez	de	algo	cerrado,	como	algo	blando	en	vez	de	como	algo	
rígido,	como	algo	que	se	construye	entre	todos	en	vez	de	como	algo	que	construye	solo	el	docente	
[...]”	
21	A	autora	problematiza	as	ideias	de	“motivação”	e	“incentivo”	configuradas	por	algumas	propostas	
pedagógicas	iniciadas	logo	após	a	Segunda	Grande	Guerra,	nas	quais	a	apresentação	dos	conteúdos	se	
dava	de	uma	maneira	mais	“atraente”	e	“divertida”.	Najmanovich	deixa	claro,	contudo,	que	não	se	
opõe	a	um	espaço	mais	motivador	para	os	processos	educativos.	No	entanto,	quando	tais	propostas	
surgem	atreladas	a	um	modelo	passivo	(ela	exemplifica	isso	com	os	vídeos	e	CD-ROMs	educativos	da	
era	Xuxa),	o	espaço	da	aprendizagem	se	converte	perversamente	em	lugar	de	reprodução	mecânica	e	
acrítica.		
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Obviamente que concepções contemporâneas de educação têm atuado na contramão do 

pensamento que estanca a evolução de propostas educacionais de perfis progressistas. 

Tais proposições contemporâneas operam no estímulo à produção de sentidos, na 

contextualização e superação das desigualdades e apostam em formas de organização e 

sistematização do conhecimento mais flexíveis e porosas. No entanto, essas proposições 

ainda são massacradas por lógicas calcadas na fixidez das posições e têm apresentado 

grandes dificuldades de romper as estruturas enrijecidas das instituições de gestão e de 

promoção da educação.  

 

Do mesmo modo,  

 
A finalidade da universidade também desloca seu eixo. Se em suas origens essa 
instituição propunha-se ampliar os conhecimentos, de forma desinteressada e 
formar doutos para alimentarem o saber circunscrito a uma pequena casta, 
gradativamente veio incorporando as necessidades da sociedade moderna, 
liberal, voltada para o trabalho, agora com a missão de realizar pesquisas nos 
múltiplos campos disciplinares que foram sendo criados a partir da 
especialização. [...] A universidade tem hoje a função profissionalizante e, por 
mais que a própria realidade proporcionada pelo crescimento cientifico e 
tecnológico apresente agora a necessidade de qualificações mais ampliadas, de 
uma formação mais flexível, os estudantes anseiam por um futuro profissional 
seguro e promissor. (SÁ, 2010, p. 40).  

 

Obviamente, a incorporação das necessidades da sociedade moderna consolidou um 

pensamento sobre currículo que colabora com a separação entre cultura geral e formação 

profissional específica, como se o currículo pudesse arregimentar um caminho único de 

formação. Quando falamos em arte e, no caso desta pesquisa, em dança, a segurança de 

um futuro profissional esbarra ainda em camadas mais complexas e que são adensadas 

por políticas públicas descontinuadas, desvalorização profissional e esfacelamento das 

instituições, seja no campo da educação ou na atuação artística.   

 

Dança, ensino e universidade 

 

Em um texto publicado em 2014, a professora Christine Greiner retoma a questão da 

formação em dança na universidade. A publicação é resultado da edição 2012/2013 do 

programa Itaú Cultural Rumos Dança, e conta com uma série de artigos, entrevistas, 
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registros e depoimentos dos artistas selecionados naquele biênio, de integrantes das 

comissões de seleção dos projetos e de outros convidados.  

 

Ao tratar do contexto da formação em dança no Brasil, que, conforme constata a autora, é 

povoado de características muito peculiares, tais como a chegada tardia das técnicas do 

balé clássico (Europa e ex-União Soviética) e da dança moderna (Alemanha e EUA), e 

que se constituíram, por sua vez, de modo híbrido nos mais diversos contextos, Greiner 

aponta alguns exemplos,  

 
como a inesperada aliança entre a dança de expressão alemã e as danças do 
candomblé da Bahia ou a curiosa versão do butô japonês em São Paulo, que 
congregava fragmentos de outras referências melodramáticas que se 
consolidaram como método para dar visibilidade aos processos de criação e de 
percepção de cada artista. (GREINER, 2014, p. 159). 

 

Caráter híbrido também de um pensamento em/de formação, que em nada difere da 

maneira como se deu a constituição cultural do povo brasileiro. Entendo aqui este 

processo de constituição cultural conforme propõe o professor Amálio Pinheiro (2007), 

na forma de uma rede de conexões entre séries, constituídas de relações entre sistemas e 

subsistemas. Nessa perspectiva, “a cultura não pode ser vista como um projeto 

cumulativo na direção de um coroamento linear no futuro” (Ibid., p. 69), já que ela se 

constitui, portanto, no encontro; na fricção entre os elementos. Segundo esse autor, a 

cultura, sobretudo na América Latina, é congenitamente híbrida e não uma opção que lhe 

é dada pela condição moderna. Compreender esta diferenciação é fundamental na medida 

em que nossa cultura, nossa dança, nossa música são frutos de contribuições vindas de 

toda a parte do mundo.  

 

Sobre a influência do balé clássico que chega importado ao Brasil, Dulce Aquino (2003) 

destaca que a formação brasileira em dança, durante muitos anos, esteve resguardada 

pelas Escolas Municipais de Bailados dos teatros do Rio de Janeiro e São Paulo, com o 

objetivo de preparar dançarinos para os corpos de baile desses teatros. A autora destaca 

ainda que, neste caso especifico, a formação se dava quase que exclusivamente no 

trabalho técnico do bailarino e, como não havia espaço para todos nas companhias 

oficiais, os excedentes optavam por continuar suas atividades profissionais ensinando 
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dança. Tal ensino poderia se dar dentro dos teatros - nas Escolas de Bailados – ou em 

academias e escolas especializadas de dança espalhadas por todo o Brasil.  

 

Nesse contexto, é fundamental destacar aqui a importância dos festivais, mostras e 

encontros de dança que se fortaleceram no Brasil, sobretudo, no final da década de 1980, 

e que tiveram seu auge na década de 1990. Dada a escassez de espaços formativos na área 

da dança de uma maneira geral, os cursos e oficinas oferecidos nos festivais funcionavam 

como um ambiente de troca de informações e acabavam por colaborar de maneira direta 

com a formação dos profissionais de dança daquela época. Além dos cursos e oficinas, os 

próprios festivais, caracterizados na maioria dos casos como competitivos, tornavam-se 

grandes espaços de aprendizagem pela simples possibilidade de ver o outro grupo ou 

artista se apresentando.  

 

Não obstante, é fundamental também destacar aqui que essa característica competitiva 

dos festivais colaborou no delineamento de certos modos de fazer e pensar a dança, que 

estão, por sua vez, intimamente relacionados com a ideia de que uma “boa dança” é 

aquela que agita o público, muitas vezes por meio do apelo virtuosístico de sua 

configuração. Ou ainda, o que considero mais grave, o pressuposto de que há um certo 

modo de fazer dança que deve ser buscado por todos. Obviamente o que se tem aqui é o 

pressuposto do modelo, de certa referência a ser buscada para a conquista de um padrão 

de qualidade pautado na execução técnica de maneira virtuosística. Mas esse é um 

assunto sobre o qual não pretendo me delongar, apenas considero importante destacar os 

possíveis riscos de se pensar a dança a partir da lógica da competição. 

 

A dança, portanto, vai chegar ao Ensino Superior brasileiro como alternativa de formação 

profissional apenas em 1956, com a criação da Escola de Dança da Universidade Federal 

da Bahia, que, durante quase 25 anos foi a única opção disponível em nível superior em 

todo o território nacional. De lá para cá, o contexto se alterou bastante e hoje é registrado 

um total de 44 ofertas de cursos, com opções em todas as regiões do país. Mas essa oferta 

ainda não é suficiente diante da demanda e do contexto nacional, conforme apontei na 

introdução desta pesquisa: a maior parte dos estados brasileiros que têm curso superior de 

dança conta com uma única oferta, e estados como Santa Catarina, Acre, Rondônia, 
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Roraima, Maranhão, Piauí e Amapá não possuem nenhuma instituição que ofereça 

graduação em dança.  

 

Sobre o contexto dos cursos universitários de dança no Brasil, Greiner destaca que  

 
Tempo e aprendizado sempre estiveram juntos. Para dar visibilidade a um 
pensamento é preciso criar hábitos corporais. Não se trata de estagnação, mas 
de fluxos de permanências que viabilizam o reconhecimento da pesquisa em 
processo, ou seja, tudo segue mudando, mas na continuidade, há uma inevitável 
e bem-vinda emergência de padrões, conforme a experiência amadurece. Se 
esta etapa é sempre interrompida e a pesquisa não consegue nunca chegar a 
esse momento, não é possível falar em formação propriamente dita, apenas em 
estudos e experiências pontuais. (GREINER, 2014, p. 159).  

 

Notadamente, as universidades têm uma grande contribuição na formação dos artistas que 

optam por esta qualificação e isto se dá de forma mais concentrada num período de quatro 

anos, tempo médio de duração da maioria das graduações em dança no Brasil. Mas a 

opção por metodologias de trabalho que reconheçam a importância da conexão entre os 

diferentes componentes curriculares de um curso podem ser importantes aliados no 

fortalecimento da relação tempo e aprendizagem. Sobretudo se pensado e proposto a 

partir de ações conjuntas de estudo e avaliação, gerando espaços para a geração de 

experiências artísticas nos graduandos, especialmente as que os colocam em trabalhos de 

criação, aproximando-os da realidade de atuação profissional. 

 

Pensar a formação de artistas e de professores de dança hoje exige, portanto, 

deslocamento de ponto de vista. Se concordarmos com o fato de que ninguém chega à 

universidade vazio de experiência, ou seja, não somos uma tábula rasa, conforme alertou 

Steven Pinker(2004), e que ensinar não é transferir conhecimento, modelo fortemente 

criticado por Paulo Freire(1996), apostar em estratégias de trabalho que coloquem o 

sujeito em estado de investigação colaborativa pode se configurar como uma boa 

alternativa às tradicionais práticas educativas da universidade. Assim, estratégias de 

formação tributárias de um pensamento de educação bancária22, as quais desconsideram 

																																																								
22	Paulo Freire (1921-1997) condenou severamente as práticas educativas pautadas na lógica bancária, na 
qual o conhecimento é depositado no aluno - este sujeito sem luz - pelo professor - este sujeito que é dono 
do conhecimento. Ele desenvolve este pensamento em diversas de suas obras, com destaque para 
Pedagogia da Autonomia (1996). 	



	

	

59	

a experiência do sujeito, que se deu anteriormente à universidade, estão cada vez mais 

fadadas ao fracasso.   

 

O crescimento e o fortalecimento dos programas de pós-graduação que acolhem 

pesquisas das artes cênicas (circo, ópera, performance, dança e teatro) também 

colaboraram com a modificação do contexto do ensino de dança de forma geral, inclusive 

o de graduação. Conforme dados da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior –, o Brasil possui, em 2015, 76 cursos de pós-graduação na 

área de artes. Tudo se iniciou  

 
com a abertura do Mestrado na Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo ECA/USP, em 1974. Em 1996 a área contava com 
15 programas de pós-graduação (PPG), sendo que somente 2 eram compostos 
de curso de Doutorado. Na Avaliação Trienal de 2000 foram avaliados 19 
programas. Em 2003 este número passou para 22 PPGs, ampliando-se, ainda, o 
quantitativo em 2009, quando a área atingiu um total de 37 programas 
recomendados - 21 Mestrados e 16 Mestrado/Doutorado. Em 2012 a área 
contava com 39 programas de pós-graduação, sendo 19 com cursos de 
Mestrado e 20 incluindo cursos de Mestrado e Doutorado, distribuídos nas 
cinco regiões do Brasil. Deste conjunto de 39 PPGs, 9 são mistos (em Artes); 5 
em Artes Cênicas, 1 em Teatro e 1 em Dança; 8 em Artes Visuais; 13 em 
Música; 1 de Ciências da Arte e 1 de Arte e Cultura Visual. (CAPES, 2013). 

 

No entanto, a partir da atualização dos dados em março de 2015, a lista de programas 

reconhecidos já alcançava a casa dos 50. Além disso, conforme destacou Sérgio Farias 

(2014), existiram cursos de especialização que também acolheram pesquisas em artes 

cênicas “[...] sediados na UFRGS, na UFV, na UFRN, na UFPE, UFPB, e na UDESC 

[...].” (FARIAS, 2014, p. 33). É notável esse crescimento, sobretudo se considerarmos 

que em 1998, conforme apontado pelo autor, existiam apenas quatro programas de pós-

graduação com abertura para receber projetos das artes cênicas, sediados na USP, 

UNICAMP, UniRio e UFBA.  

 

Tal ampliação não afetou apenas o campo especifico de formação de pesquisadores da 

área no Brasil, mas também  

 
As presenças de representantes da Área no Conselho Técnico Científico – 
CTC-ES, da CAPES e nos Comitês Assessores do CNPq certamente colocaram 
em pauta outros modos de produção de conhecimento no âmbito da academia: 
contribuições para a criação de uma atmosfera de pesquisa com abordagens 
mais qualitativas, considerando a complexidade e a multi-referencialidade; 
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estudos de expressões artísticas inter e transdisciplinares; pesquisa com e sobre 
encenação. (Ibid., p. 35, grifo do autor).  

 

Com isso, o autor vem chamar a atenção para o que ele denomina de espacialização 

(FARIAS, 2014), que consistiria na ocupação de espaços nas universidades e também em 

organismos governamentais por agentes até então estranhos ao meio acadêmico, que, por 

sua vez, já encontrar-se-ia constituído historicamente, a partir de pressupostos bastantes 

consolidados. 

 

Este ambiente rico em pesquisas na área das artes tem favorecido estudos na busca de 

problematizar o espaço de formação em dança que ocorre nas universidades e, ao mesmo 

tempo, propondo relações entre esse ambiente formativo e o espaço de atuação 

profissional. Desses estudos partem também alguns investimentos na busca de superar 

entendimentos ou compreensões tradicionalmente enraizadas em certas lógicas operativas 

que tendem a alijar o sujeito em formação de sua prática profissional. Assim, propostas 

que alteram a denominação desse sujeito que atua ensinando arte têm visitado os espaços 

de difusão de pesquisa na área das artes, e com a dança não é diferente. 

 

Singularidade e indeterminação: possíveis trajetos curriculares  

 

É na fissura provocada por proposições contemporâneas de educação que conecto o 

investimento desta pesquisa: pensar formatos curriculares que possam gerar maior 

aderência aos contextos artísticos. Falo aqui de uma perspectiva de educação que aponta 

as fragilidades de um sistema, gerando o desconforto necessário para iniciar a produção 

de uma mudança: a aprendizagem não se dá de forma linear; os conteúdos a serem 

mobilizados num tempo de estudos não necessitam de definições apriorísticas e 

determinantes; a avaliação não é instrumento verificador, punitivo e comparativo. Nesse 

sentido, o corpo e seus modos de funcionamento e organização oferecem um rico terreno 

de formulações e experimentações. Assim, retomar a concepção merleau-pontyana de 

corpo é produtivo na perspectiva de compreender o sujeito como ativador das relações 

com o ambiente. Portanto, “Ser uma consciência, ou, antes, ser uma experiência, é 

comunicar interiormente com o mundo, com o corpo e com os outros, ser com eles em 

lugar de estar ao lado deles.” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 142, grifo do autor). Trata-
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se de uma cocriação: o ambiente colabora com a formação do sujeito, mas tem algo que é 

próprio do sujeito nessa relação e que é, ao mesmo tempo, atravessado por essa 

experiência no mundo.  

 

A partir dessa relação de continuidade, torna-se difícil sustentar qualquer tipo de 

dicotomia. Assim, o sujeito é autor com o outro e com o mundo; e tal relação não é, em 

nenhum momento, passiva até o ponto de se chegar a uma possível confusão: é o espaço 

que funda o corpo ou o corpo que funda o espaço? É o sujeito que constitui o objeto ou é 

o objeto que constitui o sujeito? Tal como a Banda de Moebius23, não se tem uma 

determinação do que é interno ou externo, conforme havia previsto pela geometria 

euclidiana, por exemplo. Vejamos a ilustração a seguir: 

 
 

Figura 6.  Banda de Moebius 

Fonte: Foto de Roberto Mendonça 
 

Vejam que a figura demonstra que, a partir de uma torção, externo e interno se 

confundem e possibilitam uma visão de continuidade plena, na qual dentro e fora não são 

determinados. Essa é a fissura que vem marcar uma diferença na forma de se 

compreender educação e, por sua vez, de se propor currículo, e que desejo revisitar aqui 

nesta pesquisa.  

 

																																																								
23	August	Ferdinand	Moebius	(1790-1868),	matemático	e	astrônomo	alemão	que,	a	partir	da	colagem	
das	duas	 extremidades	de	uma	 fita,	 após	 efetuar	meia	 volta	 numa	delas,	 gerando	uma	 leve	 torção,	
criou	a	representação	de	um	caminho	sem	fim	nem	início,	infinito,	em	que	se	pode	percorrer	toda	a	
superfície	da	fita	que	aparenta	ter	dois	lados,	mas	só	tem	um.	
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A forma da Banda de Moebius é extremamente potente na proposição de uma imagem 

que atravessa a geometria contornada dentro da lógica euclidiana de pensamento e creio 

ser uma imagem que dinamiza, por suas qualidades, os pensamentos sobre currículo que 

tenho desenvolvido nesta pesquisa.  

 

Chego, então, a partir da Banda de Moebius, na obra de uma importante artista brasileira 

que revolucionou o pensamento sobre as artes, especificamente na relação desta com o 

público. Lygia Clark (1920-1988), a partir de sua obra, problematizou a relação entre 

espectador e obra de arte assumindo o ato estético como campo de experiência. Sobre 

esse tema, e concordando com Suely Rolnik, “a principal visada de Lygia está na 

subjetividade do espectador: é aí que ela quis atingir o que chamou de estado de arte - 

sacudir a posição de espectador, desreificá-la radicalmente.” (ROLNIK, 1998, p. 461). 

Portanto, o processo artístico de Lygia é caracterizado por um permanente 

questionamento da função do artista e da arte na sua relação com o mundo.  

 

A partir desse pensamento, destaco a obra Caminhando (1964), por ser um trabalho que, 

conforme destacou a própria artista, permite a escolha e o imprevisível. Vejamos como a 

Lygia descreve sua proposta: 

 
Faça você mesmo um Caminhando com a faixa branca de papel que envolve o 
livro, corte-a na largura, torça-a e cole-a de maneira a obter uma fita de 
Moebius. Tome então uma tesoura, enfie uma ponta da superfície e corte 
continuadamente no sentido do comprimento. Tenha cuidado para não cair na 
parte já cortada – o que separaria a fita em dois pedaços. Quando estiver dado a 
volta na fita de Moebius, escolha entre cortar à direita e cortar à esquerda do 
corte já feito. Essa noção de escolha é decisiva e nela reside o único sentido 
dessa experiência. A obra é o seu ato. À medida em que se corta a fita, ela se 
afina e se desdobra em entrelaçamentos. No fim, o caminho é tão estreito que 
não pode mais ser aberto. É o fim do atalho. (CLARK, 1964, grifo da autora). 

 

É curioso observar como a estrutura da Banda de Moebius se altera de forma singular 

com a proposta de Lygia Clark. Trata-se de um convite ao espectador para seguir 

conjuntamente com a artista na constituição da obra. Claramente, cada sujeito irá 

imprimir um certo modo peculiar de cortar a fita, decidindo para qual lado seguir a cada 

nova volta e assim o material segue se alterando de forma singular. A opção de Lygia 

pela Banda de Moebius é defendida pela própria artista pelo fato de que “ela quebra os 

nossos hábitos espaciais: direita-esquerda, anverso-reverso etc. Ela nos faz viver a 
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experiência de um tempo sem limite e de um espaço contínuo.” (Ibid.). As qualidades 

atinentes à Banda de Moebius e as particularidades de Caminhando são potencialmente 

produtivas na estruturação de pensamentos sobre formação.  

 

Para Lygia, “inicialmente, Caminhando é apenas uma potencialidade. Vocês e ele 

formarão uma realidade única, total, existencial. Nenhuma separação entre sujeito-objeto. 

É um corpo-a-corpo, uma fusão. As diversas respostas surgirão de sua escolha.” 

(CLARK, 1964). A partir de um conjunto de obras como essa, Lygia Clark apresenta uma 

transição importante em seu trabalho quando sai de estruturas bidimensionais e chega em 

experiências tridimensionais, processuais e sensoriais, como é o caso de A casa é o corpo 

(1968) ou ainda de outros exemplos como Bichos (1960), Casulos (1959) e Trepantes 

(1965)24.  

 
Figura 7. Caminhando (1964), Lygia Clark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em <www.lygiaclark.org.br> 

 

Ao trazer o trabalho de Lygia Clark para a conversa que se encaminha neste texto, quero 

enfatizar a potência da reinvenção que aflora no trabalho da artista e que tem me 

motivado, há algum tempo, nas reflexões sobre o meu trabalho artístico, sobre o espaço 

da sala de aula e, notadamente, sobre esta pesquisa. Deslocar o espectador de uma 
																																																								
24	Veja	mais	sobre	o	trabalho	de	Lygia	Clark	no	sítio	eletrônico	<http://www.lygiaclark.org.br>.	
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posição passiva - e muitas vezes entendida como confortável - aponta, ao mesmo tempo, 

na direção de uma arte que se coloca na relação direta com o sujeito e, por sua vez, de um 

sujeito que é convocado a pensar seu lugar no mundo, criando espaço para a reinvenção 

da obra de arte a partir de seu ponto de vista e de sua experiência. Do mesmo modo, um 

processo formativo que altera a posição do estudante, que muitas vezes se coloca (ou é 

colocado) como sujeito passivo, para uma atuação que o entende como coparticipante do 

processo de construção do conhecimento, tem a potência de reinventar a sua 

singularidade como sujeito em formação e não na perspectiva de uma educação como 

transmissão, assim como já criticou Paulo Freire (1996).   

 

Apesar de reconhecer que no sistema educacional, sobretudo no Ensino Superior, as 

estruturas são bastantes enrijecidas, assumo aqui o desafio de levantar essa problemática e 

de apontar possíveis caminhos. Essa lógica pode ser aproximada do que a professora e 

pesquisadora Lucia Matos vem propor ao se referir à formação dos estudantes do Curso 

de Dança da Universidade Federal da Bahia. A autora afirma que seria ingênuo dizer   

 
que essa idéia movimentante da práxis pedagógica - de perceber que o 
currículo, ação pedagógica e o corpo que dança como possibilidades de 
transgressão - é apropriada por todos. Entretanto, aqueles que preferem ficar na 
imobilidade, na negação às mudanças, esquecem que as placas tectônicas estão 
em constante movimento, lembrando a todos nós de nossas instabilidades e 
incertezas de sermos humanos. (MATOS, 2010).  

 

Do mesmo modo, seria ingênuo afirmar que a proposição apresentada nesta tese possa ser 

compreendida como solução universal, passível de aplicação a qualquer contexto. Longe 

de fórmulas milagrosas ou de pretensões inovadoras, o que segue aqui é o delineamento 

de caminhos possíveis, a partir da experiência vivida em sala de aula nos últimos tempos 

e também pelo investimento no estudo e na formulação de alguns respiros para além do 

modo de funcionamento endurecido e conservador que ainda insiste em se manter no 

contexto de boa parte das universidades brasileiras. 

 

Nesse sentido, é produtivo compreender educação a partir do par experiência/sentido, 

conforme proposta de Jorge Larrosa (2015), e que implica, desse modo, na 

indeterminação e no risco, conforme demonstrarei a seguir. Uma educação que possa 

operar na esfera que, conforme sugerida por Merleau-Ponty (2006) e destacada 
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anteriormente neste texto, compreende que o corpo não é um objeto e que tampouco está 

primeiramente no espaço; o corpo, antes de tudo, é no espaço. Assim, um currículo que se 

propõe baseado no sequenciamento e na prescrição, conforme destaca Ivor Goodson 

(2008), - proposição que retomarei adiante com maior profundidade - passa a 

operacionalizar o conhecimento por meio de disciplinas rigidamente divididas, o que em 

nada colabora para um sistema mais arejado de formação. 
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EXPERIÊNCIA ESPIRALADA 

 
Pensar é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. 

Jorge Larrosa 

 

Considerando o contexto de grande expansão dos cursos de graduação em dança no 

Brasil, conforme destaquei na introdução deste texto, as 44 ofertas de formação superior 

apresentam um cenário relevante para nos debruçarmos sobre questões latentes nesse 

campo. Retomo aqui para dar continuidade à discussão e temas, tais como: o que os 

docentes que atuam nas universidades acreditam que estão formando? O que estes alunos 

esperam dessa formação? O que significa ser um artista que também é educador? Tais 

questões, já motivadas por realidades diversas, funcionam aqui como força motriz para o 

estudo ora apresentado, que concentra esforços na articulação de uma reflexão sobre 

proposições curriculares que possam encaminhar um processo formativo pautado na 

experiência artística e em íntimo contato com a realidade de atuação profissional de um 

futuro profissional da dança.  

 

A licenciatura tem por objetivo a formação do professor, mas corre-se o risco de ignorar 

uma parte dessa formação, sobretudo aquela ligada à experiência artística, e que é pouco 

privilegiada, do modo como apontei anteriormente. Conforme destacado em minha 

dissertação de mestrado, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Dança apresentam uma organização para os seus componentes curriculares 

distribuídos em diferentes grupos de conteúdos, a saber: conhecimentos básicos; 

conhecimentos específicos; e conhecimentos pedagógicos (MOLINA, 2008). De forma 

geral,  

 
os componentes encontrados no então denominado conjunto de Conhecimentos 
Básicos são relacionados à formação geral e podem ser observados em cursos 
de outras áreas do conhecimento. Alguns exemplos são: História das Artes, 
Elementos da Linguagem Visual, Metodologia da Pesquisa, Produção Textual, 
dentre outros. Já no conjunto de Conhecimentos Específicos, pode-se destacar: 
Estudos do Processo Criativo, Cinesiologia, Improvisação, História da Dança, 
Dança Contemporânea, Técnicas Corporais, entre outros. Por fim, nos 
componentes para o conjunto de Conhecimentos Pedagógicos é possível 
encontrar: Psicologia da Educação, Didática, Estágio Supervisionado, Estrutura 
e Funcionamento da Educação Brasileira, apenas para citar alguns. (Ibid., p. 48-
49). 
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Não se trata de pensar a partir da desproporção entre técnica, criação e pedagogia no 

espaço do currículo ou da proposta pedagógica; e nem de ampliar a carga horária entre 

uma dimensão e outra, mas trabalhar no equilíbrio dialógico entre esses elementos. Sendo 

assim, como pensar a técnica ou estratégias de treinamento e preparação corporal que 

dialoguem diretamente com os processos pedagógicos e criativos instaurados nas 

diferentes disciplinas de um curso? Gerar espaços para que os futuros profissionais, sejam 

eles artistas e/ou professores de dança, desenvolvam estratégias de socialização dos 

dispositivos de criação ou daquilo que foi sistematizado durante os seus processos 

criativos, possam ser compreendidos como possibilidades para tal diálogo entre instâncias 

supostamente separadas por uma compreensão equivocada de currículo, de ensino, de 

corpo ou mesmo de dança.  

 

Quanto ao contato com a realidade educacional, no caso da licenciatura, esta se dá, muitas 

vezes, de maneira fragilizada, desconectada do contexto e sem o devido acompanhamento 

de um profissional qualificado que atue na escola, até mesmo porque a realidade nacional, 

de uma forma geral, não conta com um profissional devidamente licenciado atuando nas 

escolas como professor de dança. Observemos também o exemplo a partir do currículo de 

um dos cursos de licenciatura em dança estudados durante minha pesquisa de mestrado. 

Das seis disciplinas sugeridas para o quarto período do curso, apenas uma delas favorece 

uma relação com conteúdos pedagógicos, mas ainda de forma distanciada da realidade. 

Vejamos o que diz a ementa:  

 

Estudo analítico das políticas educacionais no Brasil com destaque para: a política 

educacional no contexto das políticas públicas; organização dos sistemas de ensino 

considerando as peculiaridades nacionais e os contextos e legislação de ensino; 

organização da educação básica e do ensino superior.  

 

É claro, a partir desse exemplo, que os estudantes, mesmo que na metade do curso, ainda 

não conseguiram estabelecer um contato com a sala de aula. Trata-se de uma disciplina de 

caráter teórico e que não explicita em sua ementa a possibilidade de aproximação do 

discente com o ambiente escolar, exceto pela alternativa de reflexão à distância sobre ele. 

Como pensar numa formação que possibilite uma atuação mais próxima da realidade 
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profissional, quando o discente passa a ter contato com o ambiente escolar apenas no final 

do curso? Ou ainda, como superar a lógica do currículo 3 + 1 na formação de professores, 

quando não é previsto, desde o início do curso, que os futuros educadores tenham acesso 

ao ambiente escolar?  

 

Do mesmo modo, o Brasil vive uma realidade na qual o Ensino de Dança ainda está longe 

de fazer parte efetiva da agenda das escolas. Na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, por 

exemplo, das 118 unidades escolares do município, considerando Ensino Fundamental e 

Educação Infantil, nenhuma delas possui professor de dança, apesar de a cidade ser a 

segunda maior do estado, com cerca de 800 mil habitantes, conforme dados do último 

censo realizado pelo IBGE. Exceto pela realização de programas como o Mais Educação 

ou o Mais Cultura, que preveem algumas oficinas de dança, o ensino de artes se resume 

às Artes Visuais ou à Música. Tal realidade, que não difere de grande parte do contexto 

nacional, dificulta sobremaneira a realização de estágios docentes para estudantes de 

licenciatura em dança. Como garantir, em casos como esse, que os licenciandos em dança 

possam ter acesso, durante sua formação, a espaços educacionais onde a dança aconteça 

como disciplina inserida no currículo e desenvolvida por professores devidamente 

habilitados e capazes de colaborar com os estágios supervisionados previstos nas 

Diretrizes Curriculares?  

 

Na intenção não de responder a essas perguntas, mas de apontar possíveis caminhos, 

talvez outro aspecto caro nessa relação possa nos ajudar aqui: a importância do diálogo 

com a realidade; com o que acontece fora da universidade. Os gestores das universidades 

devem compreender que a atuação dessas instituições só tem sentido quando há o diálogo 

e a produção de mudanças na realidade; caso contrário, torna-se uma proposta esvaziada 

de sentido. Assim, é fundamental criar mecanismos que possam estimular tanto os 

discentes quanto os docentes a buscarem caminhos para este trânsito entre o que se realiza 

no âmbito da universidade com as produções que circulam para além dos muros da 

instituição. Tal trânsito, além de arejar as ideias, também pode funcionar como pontos de 

interseção entre as falas dos docentes e as diferentes realidades que contornam as práticas 

artísticas e educacionais. Logo, a partir de investimentos como esses, surge a 

possibilidade de construção de um espaço de formação mais rico e diverso, o que 
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colabora, por sua vez, com o distanciamento de posições fixadoras de conceitos, ideias, 

paradigmas, metodologias e modos de organizar o conhecimento.    

 

Nessa direção, o tema aqui proposto tem o propósito de discutir a ideia de experiência, 

identificando os percursos epistemológicos e paradigmáticos que interessam no universo 

desse estudo, bem como os principais autores que colaboram com a proposição desses 

entendimentos, ajustando o uso do termo conforme o propósito desta pesquisa. Em 

seguida, busco localizar o uso da palavra experiência nas artes, especialmente na dança, e 

seus pontos de convergência ou divergência com as proposições educacionais 

contemporâneas. 

 

Importa deixar claro, conforme destacado por alguns autores (John Dewey, Denise 

Najmanovich, Jorge Larrosa, dentre outros), que não interessa aqui a noção de 

experiência da filosofia clássica, entendida como um modo inferior de conhecimento. Do 

mesmo modo, a ideia de experiência localizada no cerne da ciência positivista – 

controlada, calculada e objetivada – também não é foco deste estudo. E nesse sentido, 

faz-se necessário diferenciar experiência de experimento, sendo este interessado na 

manipulação de objetos ou coisas: pedras, animais, plantas, eletricidade, temperatura etc.; 

enquanto a outra (a experiência) tem relação com a subjetividade, a provisoriedade e a 

incerteza. A noção de experiência aqui mobilizada não é, portanto, tributária da separação 

entre o homem e a natureza, conforme problematizei em momento anterior do texto.  

 

Por fim, apresento neste tema mais uma imagem, a da espiral, que juntamente com a 

Banda de Moebius e a obra Caminhando (Lygia Clark), trazidas na etapa anterior deste 

texto, surge como propulsora de pensamentos e ideias sobre estruturação curricular e 

proposta pedagógica.  

 

Da problemática de conceituar a experiência 

 

Walter Benjamin (1892-1940), foi um pensador que dedicou parte de sua obra ao tema 

experiência. Benjamin, ao longo de seus escritos, desenvolveu sua compreensão sobre 

esse termo e importa destacar aqui que há uma diferença significativa no modo como esse 
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filósofo abordou a experiência da primeira vez em que tratou do assunto, quando 

comparado ao último texto em que discutiu a questão.  

 

O primeiro texto de Benjamin que trata da experiência foi escrito em 1913 e denominado 

de “Experiência”(grafado dessa forma, entre aspas), o autor localiza a experiência como 

expressão da autoridade constrangedora do adulto, que seguiria de forma opressora na 

direção da juventude. Nesse sentido, os adultos, conforme destacam Lima & Baptista 

(2013), seriam compreendidos no texto de Benjamin como aqueles sujeitos que fizeram 

uso da experiência como máscara e como justificativa para sua resignação. Já no último 

ensaio em que o autor trata do assunto, Sobre alguns temas em Baudelaire, escrito em 

1939, Benjamin retoma alguns escritos sobre a ideia de experiência tratados em outros de 

seus textos, com destaque para Experiência e pobreza (1933) e O Narrador: 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (1936).  

 

Em Experiência e pobreza, Benjamin aponta o declínio da experiência na modernidade, 

exemplificada pelas situações de guerra. Assim, a consequência humana da guerra se 

manifestou de forma mais horrenda no silêncio traumático dos combatentes veteranos. 

Para Benjamin (2012), a guerra de trincheiras teria sido responsável pela aniquilação da 

experiência, reduzindo-a à miséria. Com isso, Benjamin propõe iniciar as bases 

epistemológicas para tratar com a pobreza de conhecimentos acumulados, que 

caracterizaria a experiência na modernidade. 

 

Em O Narrador, Benjamin aponta, a partir da análise da obra de Leskov, o 

desaparecimento da figura do contador de histórias. Com isso, o autor intenta anunciar a 

emergência de uma narrativa que pudesse se configurar de forma a não olhar apenas para 

o futuro, mas que buscasse recuperar as possibilidades de construção de uma transmissão 

esquecidas no tempo. Assim, conforme destacam Lima & Baptista (2013), Benjamin 

caracteriza a impossibilidade da transmissão de um conhecimento que atravessa gerações 

e aponta para uma alternativa de narrativa extraída da experiência moderna, que se 

identifica como limitada à existência de um homem e essa identificação é desdobrada no 

texto sobre a obra do poeta Charles Baudelaire.   
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No ensaio sobre a obra de Baudelaire, Benjamin estrutura uma importante diferenciação 

entre as palavras experiência e vivência. Para Walter Benjamin (1989), essa distinção é 

fundamental na medida em que orienta a aplicação da palavra experiência e não a 

confunde com atributos ou qualidades ligadas a outras palavras, como é o caso da palavra 

vivência. Mais adiante, Benjamin destaca que a vivência está ligada à noção de memória 

voluntária, portanto, é de domínio consciente e nada tem a ver com a ideia de consciência 

corporal. A experiência, por sua vez, tem relação com a memória involuntária e está no 

domínio do inconsciente, necessitando de maior tempo para que o acontecimento se 

converta em experiência. Logo, experiência e memória são acontecimentos totalmente 

implicados; não é possível, portanto, pensar a experiência sem problematizar a ideia de 

transmissão ou de herança. 

 

Outra importante contribuição no pensamento contemporâneo que configura hoje uma 

possibilidade de compreender experiência foi destacada na obra do filósofo Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002). Em Verdade e Método (1997), o autor afirma que a palavra 

experiência seria uma das mais obscuras que temos e, ainda nessa obra, ele destaca, a 

partir de seus estudos sobre o pensamento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831), o seu caráter singular. Na sua interpretação sobre Hegel, “a experiência que 

fazemos transforma todo o nosso saber. Em sentido estrito, não é possível ‘fazer’ duas 

vezes a mesma experiência.” (GADAMER, 1997, p. 522, grifo do autor). Aqui o autor 

trata, obviamente, da experiência no campo da filosofia da ciência, mas essa característica 

de singularidade é precisa no momento em que favorece uma alteração no sujeito e no 

objeto, no momento em que ambos são afetados pelo encontro.  Assim, “aquele que 

experimenta se torna consciente de sua experiência, tornou-se um experimentador: 

ganhou um novo horizonte dentro do qual pode converter-se para ele em experiência.” 

(Ibid., p. 522).  

 

Recentemente foi publicado um texto que considero fundamental nessa discussão. Trata-

se do livro Tremores: escritos sobre experiência25, do professor, filósofo e pedagogo 

																																																								
25	O	livro	Tremores	reúne	cinco	textos	escritos	em	diferentes	momentos	pelo	autor,	que	oferecem	ao	
leitor	 um	 panorama	 importante	 da	 maneira	 como	 Jorge	 Larrosa	 tem	 abordado	 a	 questão	 da	
experiência	 no	 campo	 da	 educação	 e	 também	 como	 o	 termo	 tem	 sido	 apropriado	 por	 artistas	 em	
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espanhol Jorge Larrosa. No entanto, Larrosa se interessa pelo tema há muito tempo, com 

publicações importantes articuladas no campo da educação e também utilizadas por 

diversos artistas, desde o final dos anos 1990, com destaque para o artigo Notas sobre a 

experiência e o saber da experiência, traduzido e publicado no Brasil, em 2001, por 

ocasião do I Seminário Internacional de Educação da cidade de Campinas (SP).  

 

Para Jorge Larrosa, “A experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato, não é fácil 

de definir nem de identificar, não pode ser objetivada, não pode ser produzida. E 

tampouco é um conceito, uma ideia clara e distinta.” (LARROSA, 2015, p. 10). Assim, 

não deve haver aqui, então, caro leitor, a expectativa de encontrar uma definição sobre o 

conceito experiência, sobretudo “Porque os conceitos determinam o real e as palavras 

abrem o real.” (Ibid., p. 43). Portanto, a opção por manter a experiência como palavra e 

não como conceito, tem a perspectiva, conforme proposto por Larrosa (2015), de 

caminhar na direção da abertura para o encontro e na possibilidade de nomear o que 

vemos e o que sentimos, dando sentido ao que somos e ao que nos acontece, 

correlacionando as palavras e as coisas. 

 

Nesse sentido, apesar de Larrosa não elucidar em seu texto qualquer referência às teorias 

da psicanálise, considero necessário estabelecer a relação de seu pensamento sobre a 

flexão conceito/palavra, com o que propôs Jacques Lacan (1901-1981) em seus estudos 

sobre o significado e o significante26. Não é objeto central deste texto um aprofundamento 

na teoria psicanalítica, tampouco nos estudos da linguística, mas penso ser importante 

pontuar aqui a articulação proposta por Lacan sobre o assunto.  

 

Ao destacar o percurso da linguagem como objeto científico, compreendo que Lacan 

(1998) a ratifica como sendo aquilo que distingue a sociedade humana das sociedades 

naturais. Assim, na tríade natureza-sociedade-cultura, esta última pode ser 

compreendida, também, como linguagem. Dessa forma, penso que Lacan propõe a 

estrutura da linguagem organizada a partir da perspectiva psicanalítica de inconsciente, e 

																																																																																																																																																																						
diferentes	contextos.	A	obra	faz	referência	ainda	a	outros	escritos	do	autor,	não	contemplados	nessa	
publicação	e	que	também	tratam	da	noção	de	experiência.			
26	Aos	interessados	vale	a	leitura	do	texto	A	instância	da	letra	no	inconsciente	ou	a	razão	desde	Freud,	
parte	integrante	da	obra	Escritos,	publicada	originalmente	em	francês	(Écrits),	em	1966,	e	traduzida	
para	a	língua	portuguesa	na	década	de	1990.	
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a letra (LACAN, 1998), portanto, daria o suporte material que o discurso concreto toma 

emprestado da linguagem.  

 

Destarte, quanto às postulações metonímicas, em que a parte é tomada pelo todo, e às 

metafóricas, nas quais uma palavra é tomada por outra, Lacan afirma a condição de 

“deslizamento incessante do significado sob o significante.” (Ibid., p. 506). Para 

exemplificar sua afirmação, Lacan apresenta a ligação entre o navio e a vela (condição 

metonímica, de palavra em palavra, localizada no significante) e a conexão metafórica 

implicada no fato de que um significante não substitui o outro, mas sim da existência de 

dois significantes, enquanto o significante oculto permaneceria presente com o resto da 

cadeia significante27.  

 

Em síntese, Lacan problematiza o algoritmo S/s, que funda o surgimento da linguística, 

onde se lê: significante (S) sobre (/) significado (s). Tal formulação é atribuída ao 

linguista e filósofo suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913). Para Lacan, a barra (sobre) 

do algoritmo se constituiria, eminentemente, como uma barreira resistente à 

significação. Portanto, a palavra e a coisa pressupõem, na perspectiva do autor, uma 

correspondência correlacional. O que se tem aqui, a partir da proposição de Lacan, é que 

o significante não representa o significado; mas que o significante atravessa o 

significado. Ou seja, 

 
Além, com efeito, de os trilhos dessa história materializarem a barra do 
algoritmo saussuriano de uma forma que é a conta certa para sugerir que sua 
resistência pode ser outra que não dialética, seria preciso – essa é exatamente a 
imagem que convém – não ter olhos na cara para se atrapalhar quanto ao 
respectivo lugar do significante e do significado, e para não observar de qual 
centro irradiante o primeiro vem refletir sua luz nas trevas das significações 
inacabadas. (Ibid., p. 503).  

 

Portanto, ao considerar a condição de abertura da palavra e não o fechamento do 

conceito, experiência, que na compreensão compartilhada com Larrosa pressupõe 

indeterminação, acaso e perigo, pode ser também aproximada de outra palavra, a espiral, 

conforme anunciada na introdução deste texto. Assim, é possível aproximar ainda a noção 

																																																								
27	Lacan	define	a	expressão	“cadeia	significante”	como	“anéis	cujo	colar	se	fecha	no	anel	de	um	outro	
colar	feito	de	anéis.”	(LACAN,	1998,	p.	505).	
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de dentro-fora-dentro proporcionada pela Banda de Moebius com a circularidade 

complexa apresentada pela composição de uma espiral. 

 

Palavra espiralada  

 

A forma espiralada é explicada de diferentes e pode ser encontrada de diversas maneiras 

na natureza. Na matemática, há uma representação muito conhecida: a Espiral 

Logarítmica. Esta espiral foi proposta pelo matemático Jacob Bernoulli (1654-1705), a 

partir da Sequência Fibonacci, criação de outro matemático, o italiano Leonard Fibonacci 

(1170-1250). Tal sequência propõe que, normalmente a partir dos números 0 e 1, os 

seguintes serão obtidos por meio da soma dos dois antecessores, de modo infinito, 

conforme esquema que segue: 

 

0 + 1 = 1  |  1 + 1 = 2  |  1 + 2 = 3  |  2 + 3 = 5  |  3 + 5 = 8  |  5 + 8 = 13... 

	

Dessa	sequência,	ao	se	dividir	qualquer	número	pelo	anterior,	extrai-se	a	razão	que	é	

uma	 constante	 transcendental	 conhecida	 como	número	 de	 ouro,	 que,	 por	

aproximação,	 tem	 o	 valor	 de	 1,618,	 ou	 o	 número	 Phi,	 como	 é	 conhecido	 na	

matemática28.		

 

O	número	 de	 ouro	 nomeou	 também	 a	 figura	 geométrica	Retângulo	 de	 Ouro,	 que	 é	

assim	chamada	porque,	 ao	dividir-se	 sua	base	pela	 sua	altura,	obtém-se	o	número	

1,618,	conforme	figura	a	seguir:	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
28	 A	 denominação	 Phi	 é	 uma	 homenagem	 ao	 escultor	 grego	 Phidias,	 que	 criou	 o	 Pharthenon,	 cuja	
arquitetura	 é	 mundialmente	 conhecida	 por	 suas	 proporções	 exatas,	 a	 partir	 da	 imagem	 de	 um	
retângulo.	
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Figura	8.	Retângulo	de	Ouro	com	figura	do	Pharthenon	ao	fundo	

Fonte: <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images> 

 

O Retângulo de Ouro pode reproduzir-se matematicamente infinitas vezes, criando 

formas a partir da junção das partes agregadas, uma a uma, reconfigurando-se de maneira 

ampliada a cada nova soma: 

 
Figura	9.	Representação	da	divisão	do	retângulo	de	ouro	

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm31/images/image93.gif 

 

A partir dessa figura é possível identificar o surgimento de uma espiral que repete as 

proporções da sequência de ouro ao infinito. Esta é a denominada Espiral Áurea ou 

Espiral Dourada: 
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Figura	10.	Representação	da	espiral	dourada	no	retângulo	de	ouro	

Fonte: http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm17/images/Logspira.gif 

 

Observe que dessa forma aparentemente rígida surge outra forma que se desdobra pelo 

espaço, contornando um eixo de força que potencializa sua continuidade ao infinito e que 

segue de maneira ininterrupta.  

 

Além da proposição matemática, a forma espiralada por ser facilmente identificada no 

reino animal e vegetal, conforme afirma Jean Chevalier (2009), sendo ainda observada 

em todas as culturas e carregada de significações simbólicas. Para o autor,  

 
a espiral tem relação com o simbolismo cósmico da Lua, o simbolismo erótico 
da vulva, o simbolismo aquático da concha, o simbolismo da fertilidade (voluta 
dupla, chifres etc.); em suma, representa os ritmos repetidos da vida, o caráter 
cíclico da evolução, a permanência do ser sob a fugacidade do movimento. 
(Ibid., p. 398). 

 

Para ele, o simbolismo evocado pela espiral apresentaria, com recorrência, a noção de 

equilíbrio dentro do desequilíbrio, tendo como característica recorrente sua dupla 

significação de involução e de evolução, evocando a presença de um estado a partir de um 

campo de força que se constitui em seu interior.  

 

Nessa direção, mais que a espiral logarítmica, numericamente determinada, interessa 

nessa pesquisa as qualidades emergentes de uma espiral viva. Como inicialmente tratado 

na introdução desta tese, importam aqui as propriedades de certa circularidade complexa 

que configuram a imagem da espiral: da mesma forma como se centra, ela também para, 

se encontra, se retorce, desce e sobe novamente. O ponto inicial também pode ser onde se 

quer chegar, apresentando a todo tempo a possibilidade do retorno e da renovação. 
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Figura 11. Ilustração de uma espiral 

Fonte: freepilk.com 

 

Portanto, assim como a palavra experiência, a palavra espiral tem como potência a 

instância do atravessamento e da circularidade complexa, podendo dobrar-se e redobrar-

se sobre si mesma, ressignificando-se a cada volta, funcionando nesta pesquisa como uma 

imagem que potencializa, por suas características, uma noção de currículo mais coerente 

com as características dinâmicas da formação contemporânea. 

 

Contudo, a ideia de ensino em espiral não é uma novidade. Na década 1960, o professor 

Jerome Bruner, da Universidade de Nova Iorque, apresentou uma proposta de estudos 

calcada na psicologia cognitivista, pensada para a educação de crianças e adolescentes, 

mais concentradamente, e que tinha na imagem da espiral alguns dos referenciais para sua 

estruturação. Bruner propôs uma forma de ensino pensada	 de	 maneira	 que	 um	

determinado	 conceito	 deveria	 ser	 repetidamente	 ensinado,	 em	 diferentes	 níveis,	

sendo	cada	nível	seguinte	mais	complexo	que	o	anterior.	Esse	processo	permitiria	ao	

estudante	a	assimilação	de	ideias	complexas	de	forma	simplificada,	sendo	inspirado	

na	lógica	de	uma	espiral.		

	

Numa	 de	 suas	 principais	 obras	 a	 respeito	 desse	 tema,	 Bruner	 defende	 que	 a	

estrutura	 curricular	 de	 uma	 dada	 disciplina	 deveria	 ser	 determinada	 pela	
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“compreensão	 mais	 fundamental	 que	 se	 possa	 atingir	 a	 respeito	 dos	 princípios	

básicos	 que	 dão	 estrutura	 a	 essa	matéria.”	 (BRUNER,	 1968,	 p.	 28).	 A	 partir	 dessa	

estrutura,	 a	 repetição	 de	 determinados	 assuntos	 poderia	 ocorrer	 com	 possíveis	

adequações,	 de	 acordo	 com	 o	 nível	 de	 compreensão	 dos	 estudantes.	 Assim,	 a	

organização	dos	conteúdos	se	daria	em	forma	de	espiral,	apresentando	as	mesmas	

ideias	 em	 momentos	 distintos,	 até	 que	 os	 estudantes	 pudessem	 ter	 uma	

compreensão	mais	consistente	sobre	o	assunto	proposto.	

	

Mas	 apesar	 de	 ter	 sido	 formulado	 para	 o	 ensino	 de	 crianças	 e	 adolescentes,	 a	

proposta	de	Bruner	já	ganhou	contornos	em	experiências	com	a	educação	superior,	

como	é	o	caso	de	um	exemplo	do	ensino	de	literatura	num	curso	de	letras	em	uma	

universidade	norte-americana.		

	
Figura 12. Currículo em Espiral para o ensino de literatura. Universidade de Wyoming. 

Fonte: http://uwacadweb.uwyo.edu/CLAAS/Literacies.asp 

	

Tal	lógica	espiralada	da	teoria	de	Bruner	(1968)	considera	a	aprendizagem	como	um	

processo	 ativo	 no	 qual	 os	 estudantes	 constroem	 novas	 ideias	 baseadas	 em	

conhecimentos	 anteriores.	 Assim,	 o	 estudante	 escolhe	 e	 trabalha	 a	 informação,	

construindo	 hipóteses	 e	 tomando	 decisões,	 dispondo	 de	 uma	 estrutura	 cognitiva	
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para	isso.	Nessa	perspectiva,	as	estruturas	cognitivas	atribuem	significado	e	modos	

de	organização	às	experiências	e	permitem	ao	indivíduo	ir	além	da	informação	dada.	

	

Cabe	destacar,	contudo,	que	a	imagem	“espiralada”	utilizada	para	ilustrar	o	currículo	

em	espiral	do	curso	de	Literatura	da	Universidade	de	Wyoming	está	baseado	numa	

ideia	 de	 verticalização	 ascendente.	 Os	 níveis	 que	 são	 mencionados	 na	 obra	 de	

Bruner	(1968),	e	que	foram	tomados	como	ponto	de	partida	para	a	estruturação	da	

proposta	do	referido	curso,	escalonam	o	conhecimento	de	forma	gradual,	onde	cada	

tema	 retorna	 para	 ser	 abordado	 com	 maior	 complexidade.	 Contudo,	 continua	

restrito	a	uma	 lógica	 linear	ascendente,	na	medida	em	que	o	que	volta	o	 faz	numa	

escala	superior	à	etapa	anterior,	partindo	mais	de	uma	proposta	de	complementação	

do	que	de	 complexificação	ou	 redimensionamento.	 Isto	 é	 facilmente	observado	na	

nomenclatura	 dos	 componentes	 curriculares	 utilizados	 no	 exemplo	 do	 curso	 de	

literatura:	 Introducing	 Literacies;	 Demonstranting	 Literacies;	 Practicing	 Literacies	

etc.	 Está	 claro	 na	 imagem	 também	 que	 o	 que	 puxa	 a	 espiral	 é	 uma	 seta	 com	

indicação	vertical	para	cima,	ou	seja,	o	crescimento	verticalizado	reforça	a	ideia	de	

progressão	linear.	Dito	isso,	importa	destacar	que	o	trabalho	apresentado	nesta	tese	

não	 compartilha	 da	 perspectiva	 espiralada	 de	 currículo	 proposto	 por	 Bruner.	 A	

espiral	tratada	aqui	é	acêntrica,	indeterminada	e	multidirecional.		

	

Pensando a palavra “experiência” em fricção com a palavra “espiral”, a formação pensada 

aqui trabalha com a possibilidade de que o conhecimento possa seguir em direções 

diversas, sem a necessidade de um sentido único ou previsível. Assim, não há indicação 

de um começo e tampouco o fim pode ser elucidado a priori. O que ocorre são 

apontamentos de possíveis caminhos, podendo ser delineados a partir da escolha de cada 

indivíduo envolvido no processo e de forma singularizada. Portanto, cada percurso seria 

construído na relação entre o sujeito e a proposta pedagógica apresentada, renovando, a 

cada novo ciclo, as possibilidades de sistematização e de retomada, implicando escolhas, 

alterações de rotas, identificação de novas possibilidades e desprendimento de ideias 

talvez não mais úteis a determinada etapa do processo de formação.  
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A essa altura, a proposta aqui delineada talvez esbarre numa das questões próprias dos 

regulamentos que organizam os cursos em ambiente universitário: o perfil do egresso. 

Como identificar claramente o perfil do egresso de um curso que se propõe com uma 

lógica curricular pensada de maneira espiralada? Direto ao ponto: não haverá um único 

perfil de egresso. É possível, no entanto, pensar em determinados delineamentos para 

possíveis perfis de egresso, considerando que uma formação estruturada de maneira mais 

flexível que a usual poderá apresentar o perfil de um sujeito capaz de lidar com a 

imprevisibilidade; um sujeito que talvez consiga identificar a inexistência de verdades 

estanques e que, a partir disso, se habitue a posicionar-se criticamente sobre a realidade; 

um sujeito que possa talvez atuar de forma inventiva na resolução de problemas 

emergentes em seu ambiente de trabalho. Certamente, com a proposta aqui apresentada, 

este sujeito terá sua formação a partir de certo conjunto de proposições de conhecimentos, 

mas a forma como irá construir sua trajetória acadêmica será pautada na autonomia. A 

proposta aqui prevê isso; está na sua concepção a criação de espaços para a autonomia. 

Nesse sentido, não é possível ter um desenvolvimento curricular fixo, determinado 

previamente e que funcione do mesmo modo para todos. 

 

A maneira como os gestores do sistema de ensino superior tem mensurado essa ideia de 

perfil de egresso, de modo geral, parece ser regida por uma lógica de condicionamento 

comportamental: seria como se estivéssemos usando o experimento da Caixa de Skinner, 

no qual um rato é condicionado a baixar uma barra para beber água. Desse modo, cerca 

de 70% dos egressos de um determinado curso superior satisfazem o perfil estipulado 

pela proposta pedagógica ao concluírem seus estudos. O que se faz com os demais 30%? 

Os responsáveis pela administração das universidades e pela elaboração das legislações 

específicas parecem não estar muito atentos a essa reflexão, mas, quando se propõe algo 

inovador, esses mesmos administradores e legisladores exigem que se garanta um perfil 

exato. No entanto, o próprio sistema vigente não garante um perfil exato. O que se tem 

nessa relação, a meu ver, é uma questão política e não epistemológica, científica ou 

teórica. Os sujeitos que atuam na gestão do sistema da educação superior estabeleceram 

certos parâmetros de controle e verificação e são esses elementos que estão acionados de 

forma extremamente rígida na análise de novas proposições pedagógicas ou curriculares, 

por meio de diretrizes, normas e outros marcos regulatórios.  
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O que vai nortear, portanto, a proposição de pensamentos sobre currículo desta tese são os 

princípios que norteiam as concepções contemporâneas sobre educação, sobre corpo e 

sobre dança; e, a partir desses princípios e da atuação coletiva de docentes, discentes e 

técnicos, seria possível aventar interlocuções ou desdobramentos que possam encadear o 

movimento para que se avance em um novo elo da espiral. Quando a espiral se move, 

outros desafios são apresentados, por isso o caráter de processualidade. Assim, este 

pensamento curricular se configura pelo atravessamento, pela imprevisibilidade, pelo 

risco, pelo desconhecido. Portanto, seu funcionamento pode emperrar, pode dar saltos, 

pode ter necessidade de retornar. Nessa configuração, não cabe lidar com a lógica de 

fixidez de turmas; não há pré-requisito e, com isso, não há conhecimento que é a priori. 

 

Importa notar, contudo, que tal proposição aumenta a necessidade de reuniões 

pedagógicas junto ao corpo docente responsável, com a finalidade de planejar, avaliar e 

reconfigurar, de forma coletiva e constante, os propósitos norteadores de cada etapa do 

trabalho. Assim, torna-se fundamental o envolvimento da equipe de professores para além 

do espaço da sala de aula ressignificando e fortalecendo, desse modo, a atuação de 

instâncias de acompanhamento do projeto pedagógico como o Núcleo Docente 

Estruturante29 (NDE) ou ainda a intensificação dos seminários periódicos de 

planejamento e avaliação. Logo, a prática educativa assume uma postura que vai muito 

além da aplicação metódica de uma ciência estabelecida de forma mecanicista.  

 

Educação como sentido na experiência 

 

Para Larrosa, é imperativo pensar a educação a partir do par experiência/sentido, escolha 

que corre na contramão das compreensões estabelecidas pelo par ciência/tecnologia – 

para o qual a educação é uma ciência aplicada – e pelo par teoria/prática, em que a 

educação é entendida pelos críticos como uma práxis reflexiva; e essas discussões, na 

visão do autor, já estão superadas. No entanto,  

																																																								
29	O	NDE	é	uma	instância	interna	dos	cursos	de	graduação	das	universidades	brasileiras	que	tem	
como	objetivo	fazer	o	acompanhamento	da	implantação	do	Projeto	Político	Pedagógico	e	do	
currículo.	Trata-se	de	um	órgão	consultivo	que	é	formado	por	professores	com	atuação	naquela	
curso.	A	base	legal	do	NDE	é	a	Portaria	MEC	n.	147,	de	2	de	fevereiro	de	2007.	
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não significa que não continuem tendo um lugar no campo pedagógico. Os 
experts, porque podem nos ajudar a melhorar as práticas. Os críticos, porque 
continua sendo necessário que a educação lute contra a miséria, contra a 
desigualdade, contra a violência [...].” (LARROSA, 2015, p. 36, grifo do 
autor).  

 

Falo, portanto, e concordando com Larrosa, que a experiência não pode ser pedagogizada 

nem tampouco didatizada; logo, ela não pode orientar nenhuma técnica ou prática ou 

metodologia. Mas o que tem a ver, então, a experiência com um pensamento sobre 

currículo? Segundo esse autor, a noção de experiência pode ser compreendida como 

aquilo “que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca” (Ibid., p. 18).  Para fortalecer sua proposição, o autor tece quatro 

apontamentos que explicam a raridade da experiência atualmente, que considero 

fundamentais nessa discussão e que, por isso, eu os resumirei em seguida.  

 

O primeiro deles diz respeito à diferenciação, proposta pelo autor, entre informação e 

experiência; pois informação pode referir-se a tomar conhecimento sobre uma infinidade 

de coisas e fatos. Dado o fluxo de informações com o qual somos confrontados no dia a 

dia na atualidade, a velocidade, como é possível notar, tornou-se uma ferramenta de 

sobrevivência. Já a experiência, no entanto, necessita de tempo, de pausa, de um estado 

de exposição e do atravessamento de um espaço que é, ao mesmo tempo, indeterminado e 

perigoso. Informação, conhecimento e aprendizagem, portanto, têm sido termos 

frequentemente colocados juntos e de maneira equivocada, “Como se o conhecimento se 

desse sob a forma de informação, e como se aprender não fosse outra coisa que não 

adquirir e processar informação.” (Ibid., p. 19). 

 

Um segundo destaque é dado por Larrosa à relação experiência e opinião, a partir do 

momento em que o sujeito contemporâneo tem, necessariamente, que ser um sujeito que 

tem informação e que emite opinião sobre tudo. Aqui, ele faz referência ao texto O 

Narrador, de Walter Benjamin, que destaca o declínio do gênero narrativo em função do 

surgimento do romance e, posteriormente com mais força, o nascimento da imprensa. “A 

cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres de 

histórias surpreendentes. A razão para tal é que todos os fatos já nos chegam impregnados 

de explicações.” (BENJAMIN, 2012, p. 218). Essa relação entre informação e opinião, 
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segundo Larrosa (2015), configura nossa ideia de aprendizagem, especialmente aquilo 

que é considerado como aprendizagem significativa. Nesse sentido, o sistema educacional 

contemporâneo no ocidente segue um dispositivo que é descrito pelo autor da seguinte 

forma: “primeiro é preciso informar-se e, depois, há de opinar, há que dar uma opinião 

obviamente própria, crítica e pessoal sobre o que quer que seja. A opinião seria como a 

dimensão ‘significativa’ da assim chamada ‘aprendizagem significativa.’” (LARROSA, 

2015, p. 21). Portanto, o fato de o sujeito se apropriar de um discurso (na forma de 

opinião), que é pré-formulado por outrem, não poderia ser considerado como 

aprendizagem, nem tampouco poderia ser considerado que essa aprendizagem consiga 

tanger uma instância significativa para esse sujeito.  

 

O terceiro aspecto apontado pelo autor diz respeito à relação entre tempo e experiência. O 

acontecimento, em função da sucessão de estímulos numa escala de tempo tão curta, tem 

se configurado de forma cada vez mais pontual, fragmentada e instantânea. Esse atributo 

de efemeridade do acontecimento, ao mesmo tempo em que provoca o sujeito em 

diversos sentidos, não permite que nada possa lhe acontecer de fato. Nesse sentido, “o 

sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um consumidor voraz e 

insaciável de notícias.” (Ibid., p. 22).  

 

Por fim, o quarto e último destaque feito pelo autor tem a ver com a relação cada vez 

mais comum entre experiência e trabalho. O autor denuncia certo clichê que estabelece a 

formação acadêmica como aquela restrita à teoria, cabendo ao espaço da relação com o 

mundo do trabalho aquele que possibilita a experiência. Tal clichê tem influenciado 

sobremaneira alguns pensamentos sobre currículo que configuram essa separação entre 

saber acadêmico e experiência de trabalho. Mas esse sujeito cada vez mais informado e 

que emite opinião sobre tudo, além de viver de forma rápida e agitada os acontecimentos, 

é um sujeito que vive para o trabalho. No entanto, sendo a experiência algo que nos toca, 

requer um gesto de interrupção, para “[...] falar sobre o que nos acontece, aprender a 

lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 

tempo e espaço.” (Ibid., p.25). Assim, o tempo acelerado da vida no trabalho não pode se 

confundir com o tempo da experiência; do mesmo modo, o sujeito da experiência não é o 

da velocidade, da informação, do trabalho e da opinião.  
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Desse modo, Jorge Larrosa, ao propor a experiência como algo que nos acontece, que nos 

passa, vem também denominar o sujeito da experiência como sendo 

 
um território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que 
acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, 
deixa alguns vestígios, alguns efeitos. [...] sobretudo um espaço onde têm lugar 
os acontecimentos.” (Ibid., p. 25).  

 

Tal proposição pressupõe um estado de abertura nessa relação com o outro e com o 

mundo; um lugar de atravessamentos, que é possibilitado pelo estado de exposição, e que 

é delineado por um espaço indeterminado e perigoso. E essas características de 

atravessamento, imprevisibilidade e exposição se configuram, conforme destaca Larrosa, 

também como pressupostos de formação e transformação. Assim, “somente o sujeito da 

experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação.” (Ibid., p. 29).  Essas 

características de imprevisibilidade e contingência dão à experiência, simultaneamente, 

um frescor e uma tal complexidade desestabilizadoras, que tendem a favorecer um 

processo formativo contextualizado e mais adequado aos processos artísticos. 

 

Seguindo nessa direção, passo agora ao que Larrosa denominou como o saber da 

experiência, que, por sua vez, vem carregado de uma singularidade de vida e de 

existência. É importante destacar que o saber da experiência de que fala o autor, nada tem 

a ver com conhecimento. Para o autor, o conhecimento tem relação com o saber científico 

ou com o saber da informação ou ainda com o saber de uma práxis que é diferente 

daquela da técnica, confundindo-se, portanto, com mercadoria. Assim, o saber da 

experiência é “o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe 

acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer que 

nos acontece.” (Ibid., p. 32). O autor vem lembrar ainda que não importa aqui uma ideia 

de verdade do que são as coisas, mas do sentido ou ainda do sem-sentido daquilo que nos 

acontece. Logo, trata-se de um saber que tem finitude, pois é “particular, subjetivo, 

relativo, contingente e pessoal.” (Ibid., p. 32). E, por fim, declara que “O saber da 

experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna.” 

(Ibid., p. 32).  
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A noção de experiência nas artes e na dança 

 

Ao tratar da relação entre profissão artística e trabalho artístico, Ana Cristina D`Andrea 

Galmarino (2009) afirma a existência de uma distinção entre esses dois aspectos, visto 

que nem sempre o trabalho artístico encontraria um patamar de realidade na qualidade de 

prática exercida como profissão formalmente sistematizada. Para a autora,  

 
a formação artística académica deriva da actividade artística, sendo um espaço 
privilegiado para a reprodução e transformação do campo. Por outro lado, terá 
estabelecido, pelo compromisso com o campo educacional, um contexto prático menos 
autónomo do que o artístico, sujeito a uma normatividade exterior às artes. (Ibid., p. 67). 

 

A dicotomia apresentada na fala da autora reforça o lugar hermético em que tem se 

configurado grande parte das universidades. Tal pensamento pode ser balizado por 

experiências mais flexíveis ou por compreensões menos duras da relação entre esses 

lugares, conforme destacarei adiante.  

 

Nesse sentido, concordo com a professora e pesquisadora Christine Greiner (2005), para 

quem “a teoria precisa ser necessariamente uma reflexão da experiência vivida, porque 

ela se organiza durante a ação” (Ibid., p. 23). Assim, sendo a experiência, conforme 

destacado por Larrosa, algo que nos passa e que, portanto, nada tem a ver com 

informação nem tampouco se sustenta na esfera da opinião, a teoria construída a partir da 

experiência ocupa o patamar da reflexão encarnada. Nesse propósito, de acordo com 

Márcia  Strazzacappa (2001), 

 
o indivíduo age no mundo através de seu corpo, mais especificamente através 
do movimento. É o movimento corporal que possibilita às pessoas se 
comunicarem, trabalharem, aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidos. 
(Ibid., p. 78) 

 

Ao tratar da especificidade do conhecimento na área da dança, Isabel Marques (2003) 

considera algumas propostas que, por sua vez, “trabalham seus aspectos criativos e 

transformadores, portanto imprevisíveis e indeterminados, ainda ‘assustam’ aqueles que 

aprenderam e são regidos pela didática tradicional.” (Ibid., p. 18, grifo da autora). O 

descompasso entre o didatismo tradicional e o entendimento de realidade marcada pela 
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imprevisibilidade e pela emergência pode reverberar em programas de formação 

profissional que não correspondam às demandas dos sistemas artísticos. 

 

Nesse sentido, quais seriam as implicações de um processo de formação pautado na 

separação entre fazer e pensar na prática da dança? Como os processos de formação 

profissional podem favorecer a compreensão conjugada desses domínios? Portanto, as 

questões e conceitos aqui mobilizados tomam como pressuposto de investigação a 

importância da experiência artística na formação em dança, a partir da realidade de 

criação no âmbito dessa área de atuação. 

 

Estudos recentes comprovam a necessidade de tensionar as possíveis fronteiras entre arte 

e ensino. Para Cayo Honorato (2011), por exemplo, 

 
a formação do artista evidencia um lugar até agora pouco frequentado no Brasil, entre o 
Ensino da Arte e as práticas artísticas, e que parece não existir sem uma referenciação a 
esses dois registros. (Ibid., p. 21, grifo do autor). 

 
Mais adiante, o autor destaca que a formação do artista não teria como propósito desviar 

as questões do Ensino da Arte e das práticas artísticas para questões mais propriamente 

ligadas às escolas para artistas, que tampouco configurariam seu objeto exclusivo. Assim, 

a configuração de processos artísticos em dança na atualidade, sejam eles de criação, 

difusão ou pesquisa, tende a se aproximar de princípios contemporâneos de educação, tais 

como flexibilidade, conexão de saberes, articulação entre teoria e prática, produção de 

conhecimento a partir do contexto, dentre outros(SCHÖN, 1995; FREIRE, 1996; e 

MORIN, 2002). Falo aqui de processos artísticos que percebem o sujeito implicado no 

seu fazer criativo, em que as hierarquias entre coreógrafo e dançarino ou criador e 

intérprete são mais horizontais, ou mesmo inexistentes, possibilitando um diálogo direto 

entre os envolvidos na formulação da obra, desestabilizando as escolhas e partilhando 

diferentes experiências. Interessa, nesta pesquisa, portanto, pensar como tais aspectos 

podem se configurar como ações efetivas na proposição de parâmetros, possibilidades ou 

caminhos curriculares que possam superar o problema da dicotomia teoria e prática, em 

processos de formação em dança na universidade, e tendo, na experiência artística, um 

campo profícuo para os acontecimentos. 
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Dança na contemporaneidade e o espaço da criação artística e pedagógica: a 

experiência como modo de conhecer 

 

Ao voltarmos os olhos para a história do ensino da dança ou da formação do dançarino, é 

possível encontrar algumas pistas no sentido de compreender melhor este fenômeno. 

Marianna Monteiro (1998), em seu livro Noverre: cartas sobre a dança, aponta que a 

formação dos dançarinos, de um modo geral, dava-se nas academias reais de balé, 

juntamente com seus mestres. Um exemplo disso é a “Académie Royale de Musique et 

Danse, criada por Luis XIV em 1672.” (Ibid., p. 21). O mestre de balé, na maioria das 

vezes, trilhava uma longa carreira como bailarino e posteriormente assumia a função de 

formar outros dançarinos. É possível perceber nesse contexto o surgimento de um 

profissional responsável pela formação em dança que acabava, por sua vez, diretamente 

atrelado ao apoio financeiro da monarquia da época, imprimindo, portanto, os valores e 

desejos desses monarcas em suas proposições artísticas e de formação. Este trânsito entre 

palco e sala de aula, na figura do maître de balé, também é destacado por Strazzacappa & 

Morandi (2006). 

 

No intuito de romper com essa estrutura que dominava o métier da dança há pelo menos 

dois séculos, Jean-Georges Noverre (1727-1810) e alguns de seus contemporâneos, como 

Gasparo Angiolini (1731-1803), propuseram algumas mudanças no modo de pensar e 

fazer o balé da época. A obra teórica de Noverre, Lettres sur la danse et sur les ballets 

(Cartas sobre a dança e sobre os balés), ocupa um lugar de destaque na história da dança, 

visto que expõe, na forma de uma série de cartas, diferentes reflexões sobre o balé 

desenvolvido em meados dos séculos XVIII e XIX, as quais foram analisadas no texto de 

Marianna Monteiro. A título de ilustração, pontuo rapidamente a seguir o que essas cartas 

apontavam: 1) reflexões acerca da relação entre música e dança na configuração da 

pantomima; 2) as relações entre pintura e dança e a utilização de perspectiva; 3) 

reavaliação das relações entre natureza e artifício no redimensionamento dos critérios de 

verossimilhança, apenas para citar alguns. 

 

Para Monteiro (1998), Noverre e Angiolini podem ser considerados como os únicos 

teóricos da dança da época que também eram mestres de balé. Nesse sentido, o que temos 
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aqui é uma reflexão caracterizada no sentido de “ver a dança do ponto de vista do palco, 

como alguém que, ao longo de toda a vida, foi atuante nesse mundo da dança e não pôde 

impedir que essa experiência se refletisse em seus escritos teóricos.” (MONTEIRO, 1998, 

p. 24). O que há, portanto, é uma produção que parte da experiência, da ação diária do 

sujeito implicado diretamente no universo de suas questões.  

 

Assim como no balé, em outras formas de dança a figura do mestre é bastante comum. No 

período histórico conhecido como da dança moderna, por exemplo, artistas como Isadora 

Duncan (1877-1927), Ruth St. Denis (1879-1968), Martha Graham (1894-1991)e José 

Limón (1908-1972) são considerados grandes mestres, tendo ainda desenvolvido 

metodologias para o aprendizado de seus conhecimentos (técnicas de dança). Mais 

recentemente, Pina Bausch (1940-2009), Klauss Vianna (1928-1992) e Merce 

Cunningham (1919-2009) deixaram um legado de conhecimento que certamente será 

disseminado por muitos anos, através de suas companhias ou de seus estudiosos e 

seguidores.   

 

Nas manifestações populares no Brasil é muito comum a figura do mestre como, por 

exemplo, o mestre do Reizado ou da Capoeira; trata-se de pessoas que apresentam um 

domínio bastante singular sobre determinados conhecimentos, que são transmitidos 

oralmente geração após geração, sendo, acima de tudo, respeitadas por sua história de 

vida. Esses mestres, contudo, não conseguem ter uma inserção no espaço acadêmico de 

forma sistemática. Isso se dá pela ausência de uma titulação específica exigida pela 

instituição, e que a maioria desses artistas não possui. Assim, torna-se fundamental que a 

Universidade invista em formas objetivas e livres de tanto aparato burocrático, criando 

lugares possíveis de atuação e de reconhecimento desses profundos conhecedores de 

determinado conjunto de saberes e práticas.  

 

Por outro lado, a configuração de alguns processos artísticos em dança na atualidade, 

sejam eles de criação, difusão ou pesquisa, parece esbarrar em princípios contemporâneos 

de educação, conforme destacamos anteriormente, e que se ligam à noção de 

flexibilidade, conexão de saberes, articulação entre teoria e prática etc. Nessa direção, tais 

processos artísticos são denominados por muitos autores como “contemporâneos” ou de 
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“dança contemporânea” (KATZ, 2003; 2006; GREINER, 2005 e 2010; LEPECKI, 2009) 

e a utilização dessa terminologia neste trabalho tem a função de definir um determinado 

recorte, pois na atualidade muitos grupos e artistas estão produzindo dança, mas de que 

dança trata esta pesquisa? Na tentativa de elucidar tal universo ainda bastante flutuante no 

campo das definições – e certamente tal dificuldade não vem à toa – apresentarei aqui 

alguns conceitos que considero importantes para localizar as reflexões aqui mobilizadas.  

 

Helena Katz (2003) discute, numa breve comunicação durante a segunda edição do Itaú 

Cultural Rumos Dança em São Paulo, essa problemática do que seria dança 

contemporânea. O titulo da comunicação já trazia uma provocação: O corpo como mídia 

do seu tempo: a pergunta que o corpo faz. Para a autora   

 
a dança contemporânea acontece num pacto entre palco e plateia. Não há 
emissor e receptor, mas um fluxo que atravessa todos os envolvidos com graus 
diferenciados de responsabilidade compartilhada. (Ibid., p. 02). 

 

A partir dessa colocação é possível perceber o que vem no bojo dessa afirmação. De 

acordo com a autora, em trabalhos de dança contemporânea, o olhar do espectador 

dificilmente passaria desapercebido das questões ali propostas pelo artista e isto estaria 

diretamente ligado à maneira como o coreógrafo organiza sua proposta artística e não 

mais no simples reconhecimento da técnica que seria utilizada em sala de aula para 

preparar os dançarinos. Há, portanto, outro importante divisor aqui: 

 
na época dos maîtres de balé do século XIX, cabia ao mesmo profissional criar 
a obra e montar uma pedagogia para sua execução. A sala de aula servia ao 
espetáculo. A especialização que resultou na separação entre professor e 
coreógrafo mexeu exatamente aí, consagrando a necessidade de uma técnica 
que viesse a capacitar o bailarino a dançar diferentes criações de coreógrafos 
distintos (Ibid., p. 01).  

 

De acordo a autora, esse entendimento altera, basicamente, a noção de que em dança a 

técnica poderia funcionar como um guia de instruções das obras coreográficas, levando, a 

princípio, o público a determinados destinos estéticos. Nessa definição de dança 

contemporânea, a preparação técnica tenderia a se constituir no próprio fazer da obra, 

prescindindo de um treinamento generalizado ou que não tenha relação direta com o que 

se dança, mas, no entanto, “sem funcionar como bula.” (Ibid., p. 1). Segundo a autora, a 
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escolha do tipo de treinamento corporal dependerá, portanto, do que se precisará na cena 

e, nesse sentido, técnicas generalistas não costumam dialogar muito com essas propostas.  

 

Assim, para algumas das criações em dança contemporânea a própria obra artística indica 

um processo de formação que é por ela mesma encerrado, através das estratégias 

utilizadas para levantamento de material para a cena e para sua apresentação. Dessa 

forma, é cada vez mais frequente a figura do dançarino na qualidade de cocriador em 

processos artístico, pois  

 
o corpo do dançarino não é mais o receptáculo da vontade-em-movimento do coreógrafo. 
Atualmente, o coreógrafo de vanguarda espera mais; ele exige que o dançarino seja o 
intermediário. O corpo do dançarino se transforma de receptáculo mimético a uma 
extensão ativa do corpo do coreógrafo. O dançarino deve aprender a escutar, a olhar, a 
transpor o real para o interior da sala de ensaio. Ele deve saber como reescrever este real a 
fim de fornecer ao coreógrafo, não mais uma matéria primeira, mas já um “arranjo 
artificial”. A matéria para a composição já está composta. (…). (LEPECKI, 1998, apud 
DANTAS, 2005, p. 34-35). 

 

Nessa perspectiva, quando falamos de grupos ou companhias, os dançarinos tendem a ter 

um papel de participação mais intenso, colaborando com o levantamento de propostas de 

movimento, configurações coreográficas e escolhas estéticas, o que num trabalho em 

solo, geralmente, tem como protagonista o próprio artista que está em cena.  

 

Minha trajetória na dança tem a experiência artística como grande espaço de formação e, 

dentro desse escopo, é possível elencar situações como os estudos de técnicas e de 

composição em dança, pesquisas sobre o corpo e sobre a história das artes e da dança, 

vivências de palco, criação colaborativa, participação em festivais e mostras, circulação 

de trabalhos artísticos, dentre outras. A universidade tangencia minha prática artística 

com a sistematização dessa experiência e com a reflexão crítica sobre minha produção. 

Sinto-me bastante provocado em pensar as implicações entre esses dois ambientes 

(acadêmico e de atuação artística) com o objetivo de tensionar esses espaços, apontando 

caminhos e/ou possibilidades para uma formação em dança em cursos superiores que não 

configuram uma relação dicotômica em suas propostas de formação. 

 

Dada essa possível relação entre o saber construído a partir da experiência artística e o 

saber produzido no contexto da universidade, não pretendo colaborar aqui com a 
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afirmação de um domínio em detrimento do outro, mas, ao contrário, buscar compreender 

de que maneira esses universos podem dialogar, visando processos formativos mais 

coerentes e conectados com a realidade de atuação desses profissionais, conforme 

demonstrarei a seguir. 
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ARTE E UNIVERSIDADE: POR UMA PRATICATEÓRICA NA FORMAÇÃO EM 
DANÇA 
 
 

Anteriormente, apontei alguns aspectos históricos que de algum modo delinearam as 

diferentes formas de trabalhar com o ensino de dança no Brasil. Como pudemos ver, 

antes, durante e depois da entrada da dança no sistema superior de ensino brasileiro, esta 

área tem desenvolvido, revisitado, superado e também retomado algumas particularidades 

que se constituem num modo diverso de funcionamento, inclusive com o fortalecimento 

de Programas de Pós-graduação que acolhem pesquisas da dança. 

 

Tais características, por sua vez, têm configurado também formas de nomeação do sujeito 

responsável pela formação de artistas e professores de dança e que deslizaram, assim 

como seus modos de fazer, das formas mais distintas. Dessa forma, mapearei aqui uma 

dessas denominações, que tem sido usada de forma recorrente na atualidade. Trata-se da 

noção de artista-docente. Da mesma forma, figuram também as questões que norteiam a 

universidade, a partir da noção do artista-pesquisador. Assim, logo a seguir, levanto 

algumas reflexões sobre a forma como essas dicotomias têm circundado o sistema 

acadêmico e os ambientes da arte. 

 
Sobre a expressão artista-docente 

 

O termo artista-docente tem frequentado de maneira sistemática e recorrente os discursos 

e publicações no campo da arte, sobretudo nas dimensões da relação arte e educação. 

Portanto, parece-me fundamental não apenas me posicionar a respeito dessa adjetivação 

como também fazer uma análise de como o termo vem sendo utilizado na dança.  

 

Para chegar a essa reflexão, busquei as publicações mais recentes sobre o tema e 

considerei, sobretudo, as divulgações feitas nos congressos, encontros científicos e 

publicações das duas principais associações que congregam os pesquisadores de dança no 

Brasil: a ABRACE – Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 
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Cênicas30, e a ANDA – Associação Nacional de Pesquisadores de Dança31. Além disso, 

essas duas associações dispõem de mecanismos de busca on line para os materiais 

debatidos e/ou divulgados em seus eventos científicos e acadêmicos, com entrada por 

palavras-chave ou expressões específicas. Tal fator colaborou significativamente com a 

agilidade no levantamento das informações, visto que a ANDA estava sediada em 

Salvador e a ABRACE em Belo Horizonte, no momento de realização desta parte da 

pesquisa.  

 

Para esta primeira etapa do levantamento, buscando ancorar esse olhar inicial numa 

perspectiva teórica mais atual, considerei o período dos últimos sete anos, portanto, de 

2008 a 2014, momento em que as duas associações pesquisadas mantiveram encontros, 

congressos e/ou reuniões científicas. Diante da enorme quantidade de produções 

registradas nesse período no âmbito das duas associações, a metodologia adotada nessa 

análise inicial considerou os textos que apresentassem no título, no resumo ou nas 

palavras-chave ao menos uma das seguintes expressões: artista-docente, artista docente, 

artista/docente, artista-formador, artista formador, artista/formador, artista-professor, 

artista professor, artista/professor,  artista-educador, artista educador, artista/educador, 

considerando ainda essas mesmas expressões em seus plurais e em suas formulações 

inversas: docente-artista, artistas-professores, formador/artista, artistas educadores e 

assim por diante. O resultado dessa primeira investida apresentou vinte materiais, entre 

resumos, resumos expandidos e artigos, sendo cinco na ANDA e quinze na ABRACE.  

 

A etapa seguinte dessa análise considerou os textos que apresentassem alguma definição 

sobre os termos pesquisados ou ainda a indicação de outra possível referência que 
																																																								
30	 Criada	 em	 21	 de	 abril	 de	 1998,	 em	 Salvador,	 Bahia,	 com	 ampla	 participação	 de	 lideranças	
representativas	 da	 área	 de	 artes	 cênicas	 (teatro	 e	 dança)	 de	 todo	 o	 Brasil,	 a	 ABRACE	 teve	 no	 I	
Congresso	 (São	 Paulo)	 o	 primeiro	 ponto	 forte	 de	 sua	 história.	 A	 realização	 desse	 Congresso	 na	
ECA/USP,	 em	 setembro	 de	 1999,	 revelou	 o	 crescimento	 da	 área	 de	 Artes	 Cênicas	 no	 ambiente	
universitário	brasileiro,	desde	a	implantação	dos	primeiros	cursos	livres	nos	anos	40	e	50,	dos	cursos	
de	graduação	nos	anos	60	e	do	 lento	processo	de	criação	dos	cursos	de	pós-graduação	a	partir	dos	
anos	70.	Mais	informações	no	sitio	eletrônico	http://portalabrace.org		
31	A	Associação	Nacional	de	Pesquisadores	em	Dança	foi	fundada	em	04	de	julho	de	2008,	dentro	da	
programação	do	1º	Encontro	Nacional	de	Pesquisadores	em	Dança,	que	ocorreu	nos	dias	03	e	04	de	
julho	 de	 2008,	 na	 Universidade	 Federal	 da	 Bahia,	 em	 Salvador.	 Esse	 encontro	 teve	 por	 objetivo	
congregar	 pesquisadores,	 centros	 e	 instituições	 dedicados	 a	 promover,	 incentivar,	 desenvolver	 e	
divulgar	pesquisas	no	campo	da	Dança.	O	I	Congresso	da	Associação	Nacional	de	Pesquisadores	em	
Dança	 ocorreu	 dois	 anos	 depois,	 em	 2010,	 também	 na	 Universidade	 Federal	 da	 Bahia.	 Para	 mais	
informações	visite	o	site	http://www.portalanda.org.br		
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pudesse colaborar com a tarefa aqui instituída: identificar os parâmetros conceituais e/ou 

paradigmáticos que sustentam a escolha por tal denominação no âmbito da recente 

pesquisa no campo da dança no Brasil. A análise mais detalhada dos vinte textos 

selecionados na primeira etapa resultou num total de onze textos, sendo quatro da ANDA 

e sete da ABRACE.  

 

Das expressões identificadas na primeira etapa dessa análise, nos onze textos até aqui 

reunidos, dois deles utilizam a expressão artista-docente ou artistas-docentes; um deles 

utiliza a denominação artistas-professores; um deles utiliza professor artista da dança; 

um deles utiliza a expressão professor-artista; três textos utilizam, ao longo da escrita, 

duas formas de expressão: artista-docente e artista docente (com e sem hífen), em 

momentos distintos do texto. Isso ocorre também com mais um texto, com as expressões 

artista-docente e docente/artista; com outro texto, que utiliza artista-docente, artista 

docente, docente-artista, artistas professores; e, por fim, um texto que flexiona entre 

artista-docente e professor-artista. 

 

Seguindo na análise dos textos pré-selecionados, de uma maneira geral, a utilização da 

expressão artista-docente e/ou suas congêneres parece figurar apenas como uma 

nomenclatura em substituição da expressão graduado em Licenciatura em Dança ou 

ainda futuro professor de dança. Nesse sentido, o termo artista-docente e seus 

congêneres, conforme apresentados em alguns dos textos selecionados, não apresentam 

função operativa e não passam de modismo conceitual.  

 

Outro aspecto que aparece nos textos analisados é a utilização do termo artista-docente (e 

outros) como um possível desdobramento do par arte e ciência ou, como as autoras de um 

dos textos sugerem, “[...] a diluição das hierarquias entre o saber científico e o saber 

artístico, a partir da construção de um tipo de saber que respeita as particularidades de um 

conhecimento gerado.” (SANTOS & SANTANA, 2014, p. 5, grifo nosso).  A expectativa 

com essa investida, segundo as autoras, seria a garantia do “trânsito entre arte e docência” 

(Ibid., 2014, p. 4). Por outro lado, esse texto faz referência a outro texto, Por uma 

docência artista com dança contemporânea, da professora Thereza Rocha (2012), que 

apresenta um novo modo operatório que a dança inaugura no ambiente acadêmico. Na 
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citação utilizada no próprio texto aparece o seguinte:  

 
[...] quando a dança entra na universidade ela inaugura não somente novos 
objetos de conhecimento, o que já seria tarefa de vulto, mas novos modos de 
conhecer, transformando-os inclusive e necessariamente em outros modos de 
fazer. (ROCHA apud SANTOS & SANTANA, 2014, p. 6). 

 

Assim, a dança – e a arte de forma geral – passa a provocar a estrutura e os modos de 

funcionamento da universidade, escavando outras possibilidades de produção de 

conhecimento, propondo alternativas para enrijecimentos administrativos e colaborando 

no desenho de novas configurações metodológicas de ensino.  

 

A respeito dessa relação proposta pelo par arte e ciência – ou conhecimento acadêmico e 

conhecimento artístico – a pesquisadora Christine Greiner traz uma contribuição 

interessante num texto publicado em 2006, por meio do projeto Tubo de Ensaio. Apesar 

de termos avançando na desestabilização de alguns clichês apontados na época pela 

autora, como, por exemplo, o de que “dançarino não precisa pensar”, outros problemas 

destacados naquela altura se fazem atuais nos dias de hoje. Trago aqui alguns deles: a 

dúvida sobre a existência ou não de exames de seleção, questões relativas à carga horária 

de disciplinas, do tempo de integralização dos cursos e o risco de centralização de poder, 

apenas para citar alguns.   

 

Christine Greiner tensiona nesse texto a ideia de prática e teoria, o que considero um 

desdobramento da separação arte e ciência. Para a autora parece fundamental 

 
[...] rever a etimologia da palavra teoria, do grego theoria. Thea é ver e Hora 
pode ser cuidado, solicitude, urgência. De onde conclui-se: cuidado, visão 
exata, urgência para ver. A escolha da teoria dá a pista sobre o que se vai ver e 
o que se vê, por sua vez, pede também por teorias especificas (e múltiplas) para 
reformular a experiência e lançá-la em evolução. (GREINER, 2006, p. 32). 

 

Mais adiante, a autora explica que, ao fazer uma teoria, opera-se em três etapas 

fundamentais: abstração de características, criação de leis e a proposição de 

generalizações. “Neste viés, as teorias seriam uma espécie de generalização especulativa 

nascidas das particularidades de um fenômeno para o qual elas foram geradas. Não têm 

em vista explicá-los, mas transcriá-los.”  (Ibid., p. 33). Assim, o texto propõe uma 
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questão sobre a qual pesquisadores, professores, artistas e estudantes de dança tem 

reverberado e buscado por possíveis caminhos: “É possível apostar em uma formação [em 

dança] dentro da universidade?” (Greiner, 2006, p. 34.). Certamente, o uso do hífen nas 

expressões artista-docente, teórico-prático, arte-ciência e suas correlatas busca 

aproximar dimensões que são ou estão, portanto, separadas. Mas essa tentativa de criar 

ponte não seria apenas um véu na frente do problema? Uma forma de maquiar o não dito? 

A proposta aqui é buscar superar os entraves que dificultam o avanço num pensamento 

propositivo sobre o papel da universidade na formação em dança.  

 

Vejamos como a ideia de separação ainda persiste na formulação de pensamentos e no 

registro de experiências, mesmo quando a intenção é de não separação. Em outro texto 

analisado nesse recorte de estudo, Paula Francisco Salles (2014) apresenta um relato de 

um processo didático com estudantes de um curso de licenciatura em dança, 

especificamente no momento de desenvolvimento do componente curricular denominado 

Trabalho de Composição Coreográfica. São destacadas ao longo do texto as 

denominações artista-docente e professor-artista, quando se tratando dos estudantes em 

formação, e ainda uma terceira denominação, o professor-orientador, na perspectiva do 

docente do curso que é responsável pelo componente curricular. Dado que o foco desse 

estudo é o indivíduo em formação nos cursos superiores de dança, não darei maior 

atenção aqui à expressão professor-orientador, mas cabe destacar que ela reflete outra 

dicotomia, como se fossem essas atividades distintas: um sujeito que ensina e outro que 

orienta e que em certo momento se encontram. Mas quando eles estariam separados, 

sobretudo considerando o contexto do ensino superior? 

 

No texto aqui analisado, a autora propõe uma questão norteadora: “o que é um curso de 

licenciatura em dança que tenha como pressuposto formar artistas-docentes, ou seja, que 

assuma o cruzamento de papéis entre as profissões de professor e de artista.” (Ibid., p. 2). 

A autora parte da ideia de que procedimentos pedagógicos são organizados de maneira 

lógica e racional; e de que pensamentos artísticos são, muitas das vezes, não lineares e 

imprevisíveis. Vejamos: 

 
O pensamento pedagógico quase sempre é definido pelo planejamento das 
ações e parece apontar para uma direção e uma finalidade mais clara e 



	

	

97	

delimitada para onde o aluno deve chegar, que tipo de aprendizado e 
comportamento esperar dele. Já o pensamento artístico nem sempre tem claro, 
de imediato, por qual caminho e como o artista deseja chegar ao ato da criação, 
ou mesmo de que forma o público deverá vivenciar essa experiência artística, 
de modo que se pode chegar a lugares e desdobramentos imprevisíveis. (Ibid., 
p. 11).  

 

É claramente percebida aqui a compreensão de duas posições distintas: a do professor e a 

do artista. É possível compreender também que a proposta da autora é destacar a potência 

da arte na desestabilização de padrões e modos de funcionamento na estrutura pedagógica 

da relação entre professores e estudantes. Mais ainda: a de que um professor de arte é (ou 

deveria ser), antes de tudo, um artista. No entanto, as correntes mais contemporâneas que 

orientam a formação de professores têm destacado mudanças significativas no papel 

desse sujeito em seu campo de atuação. Destacarei a seguir algumas dessas colaborações.  

 

Começo com Paulo Freire, para quem ensinar não é transferir conhecimentos, mas sim 

criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ele condenou 

também a ideia de que a pesquisa fosse algo que ocorresse para além da prática docente.   

 
Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o que 
há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de 
atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a 
indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação 
permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como 
pesquisador. (FREIRE, 1996, p.29). 

 

Para Freire, não haveria ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino; esses fazeres se 

encontrariam mutuamente no constante fazer. Este texto refere-se, sobretudo, na atuação 

do professor na esfera da Educação Básica, e é sabido que as condições para a efetivação 

da pesquisa se dão de forma mais consistente no ambiente universitário. Neste sentido, e 

considerando a exigência do campo universitário na realização da pesquisa, tal separação 

seria ainda mais impertinente. Agora, se há professores universitários que se furtam da 

realização de pesquisas, cabe ao coletivo de docentes criar mecanismos mais eficientes na 

seleção de profissionais com perfil para a atuação no Ensino Superior, bem como da 

implementação de políticas mais consistentes que possam estimular e valorizar a pesquisa 

nas universidades. Portanto, localizar a pesquisa como uma qualidade distinta ou de 

natureza complementar às atividades rotineiras de um professor, sobretudo no ambiente 

acadêmico, colabora com um processo de descaracterização de seu fazer. Mais que isso, 
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tal lógica fixa o trabalho docente para tão somente o cumprimento rigoroso da aplicação 

de certos conhecimentos por meio de técnicas específicas e universalizantes. O exercício 

da pesquisa como trabalho de ordem implícita na prática docente confere ao 

conhecimento, conforme apontado por Freire, certa característica de inacabamento ou 

inconclusão, motivando o sujeito na busca constante pelo margeamento de suas dúvidas e, 

com isso, a abertura para novas indagações. Considero, a partir da proposição de Paulo 

Freire, que o mesmo se aplica ao artista: não é atividade complementar na rotina de um 

artista a prática da pesquisa (artística, no caso); esta é parte intrínseca de seu fazer e mais 

adiante seguirei nessa discussão quando da presença na universidade. 

 

Outra importante contribuição está na noção de que o conhecimento é um caleidoscópio, 

conforme proposto por Fernando Hernández e Montserrat Ventura (1998). Discorrendo 

sobre uma proposta metodológica que propõe a organização curricular para a educação 

básica na forma de projetos de trabalho, a partir das experiências da Escola Pompeu Fabra 

(Barcelona), os autores insistem na importância do ensinar a aprender. Tal investida 

paradigmática convoca o lugar da promoção da autonomia do educando e o protagonismo 

do seu desejo no momento das escolhas e proposições de conteúdos e assuntos a serem 

trabalhados em sala de aula, espaço este que se constitui nessa proposta como lugar de 

reflexão, argumentação e criação. 

 

Seguindo na análise dos textos que tratam da expressão artista-docente, cito Maria 

Fonseca Falkembach (2011). Ao fazer um relato sobre a atuação de licenciandos em 

dança num projeto de extensão, trata também da formação do professor-artista, e ainda 

do professor-artista-pesquisador. Apesar do texto não apresentar diretamente uma 

conceituação sobre os termos, ao longo da leitura é possível encontrar pistas referenciais 

que colaboram com essa discussão. O texto trabalha com ênfase na interface entre a 

criação artística e a educação, enfatizando “a ideia de que o papel de um professor de arte 

(dança e teatro, neste caso), não é apenas de provocar a expressão e a criação em seus 

alunos, mas é de criar e expressar-se junto com seus alunos.” (Ibid., p. 14). Apesar de 

nesta parte do texto ela estar tratando do tipo de professor para atuar na educação básica, 

esse seria também o perfil esperado do egresso do curso de graduação em dança.  
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Ao considerar os objetivos do projeto que visa aprofundar a experiência dos estudantes na 

escola, a autora destaca que “trata-se de um espaço de desconstrução de dicotomias: entre 

criação/ensino, fruição/aprendizagem, criação/fruição e ensino/aprendizagem.” (Ibid., p. 

15). Mais adiante ela enfatiza que  

 
não há diferença entre os objetivos na montagem de um espetáculo e em um 
processo de ensino-aprendizagem: reflexões sobre identidade e historicidade, 
compreender a si mesmo e seu estar no mundo, ampliar as possibilidades de 
expressão e de criação, compreender a contemporaneidade, construir sentidos 
para a vida, agir sobre o mundo e a sociedade. Provavelmente, isto é resultado 
da coerência entre os contextos teóricos, a abordagem pedagógica e a prática de 
criação. (Ibid., p. 16). 

 

Apesar de tratar em seu texto de um projeto de extensão com alunos da Educação Básica, 

a ideia configurada na proposta parece conectada com proposições mais arejadas de 

formação em dança, tanto do professor como do artista. Há, inclusive, a aproximação 

desses lugares na proposição da autora, conforme destacado anteriormente.  

 

É potente pensar que o currículo possa dar conta de uma formação em que os domínios da 

prática docente e da prática artística não são pensados de forma separada. A partir disso, 

considero que a necessidade de uma ponte entre eles, formada pelo uso do hífen, logo é 

desnecessária, pois não estariam distintos como ação formativa. Compreendo, contudo, 

que tal uso ainda se faça necessário no contexto atual onde a formação do artista e a 

formação do docente continuam, na maioria dos casos, pensadas dicotomicamente. O uso 

do hífen nestes casos poderia ser considerado como uma manobra que busca aproximar o 

que segue separado em algumas proposições de formação, mas me parece urgente 

enfrentar essa lógica dicotomizante que alija arte e educação como domínios 

absolutamente distintos.  

 

Outros cinco textos identificados no levantamento feito nesta pesquisa utilizam as 

expressões artistas-professores, artistas-docentes, artista docente ou docente artista, mas 

não fazem nenhum trabalho de reflexão sobre esses termos. O que eles apontam nada 

mais é do que a referenciação ao trabalho da pesquisadora Isabel Marques sem, contudo, 

desdobrar ou abrir estes entendimentos para outros campos ou possibilidades.  
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Chamou atenção o fato de que sete desses onze textos fazem referência à autora Isabel 

Marques, em basicamente duas de suas publicações: Ensino de dança hoje: textos e 

contextos, de 1999, pela editora Cortez, e que encontra-se na sua sexta edição, 

republicada em 2011 pela mesma editora; e o capítulo intitulado Metodologia para ensino 

de dança: luxo ou necessidade?, publicado no volume quatro do livro Lições de Dança, 

organizado pelos professores Roberto Pereira e Silvia Soter, em 2003. Há ainda uma 

referência ao livro Dançando na Escola, que a autora publicou pela editora Cortez, 

também em 2003.  

 

A passagem do texto de Isabel Marques mais utilizada como citação nos textos aqui 

analisados é a seguinte:  

 
[…] o artista-docente é aquele que, não abandonando suas possibilidades de 
criar, interpretar, dirigir, tem também como função e busca explícita a educação 
em seu sentido mais amplo. Ou seja, abre-se a possibilidade de que processos 
de criação artística possam ser revistos e repensados como processos também 
explicitamente educacionais. (MARQUES, 1999, p. 112, grifo da autora). 

 

Esse livro concentra parte da pesquisa desenvolvida pela autora durante os estudos de 

doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP, com 

orientação do professor Celso Fernando Favaretto, com tese defendida em abril de 1996.  

 

Na introdução de seu livro, a autora levanta uma série de questões, a partir da relação arte 

e educação, das quais destaco duas:  

 
Como fazer com que, na escola, as práticas de ensino de dança não se 
distanciem dos conceitos contemporâneos de arte e de criação artística? Ou 
seja, como favorecer um diálogo crítico e transformador entre o mundo da 
escola e o mundo da dança? [...] Como fazer com que a atuação do professor 
de dança na escola não se dissocie do artista que é/ deveria ser? (Ibid., p. 18-19, 
grifo nosso).   

 

O texto revela claramente a existência de dois mundos: o da dança e o da escola. Além 

disso, a preocupação da autora residia, naquela época, no fato de que o ensino de dança 

nas escolas estivesse se distanciando da realidade contemporânea de criação artística. 

Nesse sentido, o professor de dança, por sua vez, estaria atuando de modo distanciado da 

prática artística.  
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Desde o período em que a pesquisa foi divulgada tivemos alguns avanços, mas o ensino 

de dança nas escolas ainda continua relegado a um espaço curricular flutuante e sem 

garantias estruturais e de pessoal devidamente qualificado. Ainda sobre esse contexto do 

par arte e educação, cabe destacar alguns desses importantes passos dados até aqui: i) a 

criação e processo de implementação do Plano Nacional de Cultura, que prevê diretrizes 

específicas na relação entre cultura e educação; ii) a significativa ampliação dos cursos 

superiores de dança; iii) projetos desenvolvidos em colaboração entre os ministérios da 

Cultura e da Educação, a exemplo do Mais Cultura nas Escolas e o Mais Cultura nas 

Universidades; iv) a recente criação, pelo Ministério da Cultura, de uma Secretaria 

específica para tratar dos assuntos relacionados à formação em cultura; v) o fomento a 

projetos voltados para o campo da formação em arte e/ou cultura, a exemplo do Dança 

para Formadores do Itaú Rumos Dança, o Cadastro Nacional de Oficinas de Dança da 

FUNARTE e a criação do CEU das Artes, do Ministério da Cultura; vi) a criação, em 

2005, das Câmaras Setoriais da FUNARTE/MinC, hoje Colegiados Setoriais, tendo a 

dança seu colegiado especifico; e vi) o lançamento, nas edições de 2015 (Ensino Médio) e 

2016 (Educação Básica) do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, do Ministério 

da Educação, da avaliação de livros didáticos para o componente curricular arte, com 

obrigatoriedade de conteúdos para as quatro áreas: artes visuais, dança, música e teatro.  

 

No entanto, apesar dos esforços da classe artísticas e inúmeros militantes da área no pleito 

dessas questões, muitas dessas proposições seguem numa direção problemática, como é o 

caso do Mais Cultura nas Escolas, projeto do Governo Federal que tem apostado na 

contratação de estudantes ou de pessoas sem formação consistente para atuar nas escolas 

com a aplicação de oficinas de arte. Este formato tem gerado uma série de equívocos que 

vão deste de uma falta de preparação profissional para este fim, até a reprodução acrítica 

de modelos de formação ou de proposições artistas mais voltadas ao entretenimento do 

que no desenvolvimento de oportunidades para a construção efetiva de saberes em arte.  

 

Noutra direção, o Plano Nacional da Dança não foi encarado com seriedade pelo poder 

público, apesar da luta dos profissionais da área. Poucas das ações previstas no Plano 

foram de fato implementadas, ou melhor, o que tem ocorrido até aqui são pontuações 
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paliativas que pouco colaboram com o desenvolvimento de políticas públicas 

estruturantes para o setor. Ainda sobre a atuação política para a dança, os Colegiados 

Setoriais estão com suas atividades estagnadas há pelo menos dois anos, fruto da 

descontinuidade das políticas públicas no Brasil, conforme pontuado por Albino Rubim 

(2007).  

 

Um avanço que podemos destacar é a recente ampliação dos cursos superiores de dança, 

fator que tem operado na transformação do cenário nacional, conforme destaquei 

anteriormente, não apenas para o fortalecimento da produção artística, mas também na 

preparação de professores para as instâncias formais e não formais de ensino. No entanto, 

há muito o que fazer na direção da qualificação da formação de licenciados em arte. 

Assim, concordo com Marques (1999) que, 

 
Muitas vezes, as aulas de Didática e Prática de Ensino de Dança, obrigatórias 
nos cursos de licenciatura no Brasil para a atuação do professor no ensino 
básico, são insuficientes para desconstruir valores educacionais enraizados no 
futuro professor. A prática reflexiva que deveria ser trabalhada por essas 
disciplinas, a fim de pesquisar continuamente e desenvolver práticas 
pedagógicas significativas e problematizadoras, costuma se chocar com as 
práticas corporais literalmente recebidas no próprio meio universitário. Assim, 
os cursos de licenciatura se vêem muitas vezes impotentes frente a anos de 
incorporação (trabalho prático corporal) de outros sistemas de representação do 
corpo, da arte, do sujeito. (Ibid., p. 48).  

 

Uma das preocupações da autora é o processo de escolarização da arte e do artista. Sobre 

esse aspecto, ela pontua que pode ser até óbvia a noção de que o papel do professor de 

Arte abarca um tipo de consciência distinta da do artista, ao ponto de não bastar ser artista 

para ser professor. Por outro lado,  

 
ao diferenciar tão radicalmente estas funções, no entanto, com o intuito de 
garantir formação pedagógica àquele que trabalha com ensino de Arte, não 
estaríamos também correndo o risco de novamente incidir no antigo 
preconceito do ‘quem sabe faz, quem não sabe ensina’? (Ibid., p. 58). 

 

E é justamente essa separação a priori, denunciada pela autora, entre as funções do artista 

e do docente, que tem colaborado fortemente com o processo de escolarização da arte. 

Nesse sentido, mais adiante, a autora pergunta:  

 
Será que não estamos correndo um segundo risco, o de fazer com que aquele 
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que optou pelo ensino tenha de se resguardar de se denominar ‘artista’, pois é 
antes de tudo um professor, ou então um ‘arte-educador’? Em contrapartida, 
muitos artistas nem sequer questionam a necessidade ou não de algum tipo de 
reflexão sistematizada na área de educação para que possam ensinar. (Ibid., p. 
59). 

 

Mas é a atuação do artista como docente que interessa aqui. Sua tese aposta na 

formulação de uma proposta metodológica para o ensino de dança na escola, que é 

centrada no contexto dos alunos. Para tanto, propõe uma transformação tanto no conceito 

quanto na prática docente, considerando: i) um professor investigador e criativo e não 

como um sujeito transmissor de conhecimento; ii) que este profissional tenha um 

conhecimento amplo, profundo e crítico da dança; e iii) a necessidade de que o professor 

compartilhe com seus alunos a arte da dança, ou seja, a necessidade de transformar-se em 

artista-docente. (Marques, 1999). 

 

A própria estrutura universitária, bem como a legislação específica, já pressupõem uma 

separação desses domínios: licenciatura para a formação de professores e bacharelado 

para formação do artista e do pesquisador. No caso da dança, em geral, o bacharel é 

aquele capacitado para atuar em funções como dançarino, coreógrafo, diretor artístico ou 

pesquisador na área, dentre outras. Já o licenciado é o profissional habilitado para atuar 

como professor no sistema formal de ensino, conforme estabelecido pela LDB. 

 

Em outra parte do seu texto, Isabel Marques continua explicando que  

 
o artista-docente passa a ser a fonte do conhecimento em/ através da arte e não 
somente uma ponte entre o aluno e o mundo da arte. Em cena, ele tem a 
possibilidade de criar e recriar e, principalmente, de propor – desta vez não 
somente um trabalho artístico eventualmente com fundo educacional, mas um 
trabalho artístico-educativo. (ibid., p. 113). 

 

Aqui é possível observar, mais uma vez, o uso do hífen como tentativa de ligar elementos 

ou de criar pontes entre conceitos e ideias aparentemente distintos. Tal prerrogativa 

colabora com esta separação à medida que articula dois mundos supostamente separados, 

conforme afirmado pelos autores aqui analisados. Portanto, em que medida o uso do hífen 

não se configura como uma nova roupagem para o que as recentes pesquisas no campo da 

educação e da pedagogia já vêm denunciando? Assim, algumas perguntas se apresentam 

aqui como necessárias: a arte cabe na universidade? Poderá um artista atuar como artista 



	

	

104	

dentro da universidade? A denominação – e logo a atuação – de um artista-docente é 

apropriada ao atual contexto da universidade? A estrutura da universidade colabora com a 

formação de um artista-docente?  

 

Parece-me mais adequado pensar que tal problemática não está relacionada com a 

denominação artista-docente, nesse formato separado e (re)ligado com uma ponte em 

forma de hífen. Por outro lado, ela diz respeito ao papel da educação em nosso país e se 

sobrepõe e cria interfaces com o papel da universidade e do professor de arte no sistema 

formal de ensino. O que afirma Isabel Marques, portanto, que “ele (o artista-docente) é 

abordado aqui como fonte viva e interlocutor entre os mundos da dança e da educação” 

(ibid., p. 117, grifo nosso), enfatiza a atuação duplicada a que se propõe esse profissional. 

Ao meu ver, um curso de licenciatura em dança teria como propósito dar conta de formar 

um profissional capaz de atuar com o ensino de arte, neste caso de dança. Mas de que 

outra forma fazer isso senão conhecendo e vivenciando a dança? Como a proposta 

pedagógica séria de um curso de licenciatura em dança pode alijar a experiência artística 

do processo de formação de seus estudantes? Neste sentido, um curso de licenciatura em 

dança não se proporia a formar um profissional que é um artista que domina certas 

ferramentas de ensino; nem de um professor que conhece algumas práticas artísticas. O 

grande desafio é propor plataformas de ensino para a formação de professores de dança 

que possam dar conta de oferecer espaço para a experiência artística, ao mesmo tempo em 

que dispõe de um conjunto de ofertas na direção da problematização do campo 

educacional, suas estratégias, desafios e potencialidades.  

 

Em outro texto, Isabel Marques já inicia uma discussão sobre o artista-docente. Trata-se 

de um material apresentado no 1o Simpósio de Pesquisa da Faculdade de Educação da 

USP, que se configurou no texto Ensino de dança na contemporaneidade: reflexões sobre 

a formação do artista-docente, em 1994. No texto a autora propõe que  

 
[...] a relação que se estabelece entre o artista e o docente, não é 
necessariamente uma relação de exclusividade e muito menos de 
obrigatoriedade. Em outras palavras, tem-se discutido muito ultimamente a 
necessidade do professor também produzir arte e, por outro lado, do artista ter 
fundamentação pedagógica teórica e prática para poder ensinar. (Id., 1994, p. 
422-423). 
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Mais uma vez, a função artista e a função docente aparecem separadamente e a intenção 

da autora nesse texto é de apontar a proximidade entre esses mundos do ensino e do 

processo criativo. No entanto, a noção de que o professor de dança seria um artista 

frustrado – ideia que aparece também criticada no texto de Isabel Marques – desconsidera 

a possibilidade de um artista que deseja também atuar como professor; ao mesmo tempo 

em que um artista não deseja esse lugar da docência. Mas é necessário ao matemático ou 

ao físico que faz a opção pela atuação como professor fazer uso de uma denominação 

diferenciada: o matemático-docente ou o físico-professor? A questão aqui não parece ser 

da área a ser trabalhada, mas sim da maneira como a educação tem sido pensada em 

nosso país, sobretudo a formação acadêmica. Será que esta dupla denominação (professor 

e artista) pode ser compreendida como um sintoma do quanto os professores de arte estão 

fora do sistema? Por outro lado, em que medida interessa ao artista o reconhecimento do 

sistema educacional pelo seu trabalho? Talvez seja possível pensar numa atuação que 

ocorre na instância micro do sistema. Assim, ao falarmos de um artista que também é 

professor, pode ser que não estejamos falando de uma denominação profissional, de um 

jeito de nomear, mas sim de um modo de operar que atravessa os formatos tradicionais de 

educação, que repensa a forma de trabalhar no ambiente escolar, que desierarquiza as 

posições nesse sistema e que, portanto, promove a abertura para o imprevisível.   Assim, 

o uso do hífen nessa denominação talvez esteja funcionando nos discursos aqui analisados 

enquanto uma manobra que evidencia a problemática e tenta, nessa interligação por 

pontes, apontar para soluções mais apropriadas ao ensino de arte, pois trata de algo que se 

localiza no entre. 

 

A proposição do “antipedagogo” ou do “não docente; não estudante”, destacadas por 

María Acaso (2015) e utilizadas por Elizabeth Ellsworth e Alejandro Piscitelle, 

respectivamente, também podem ser consideradas como alternativas que apontam novos 

conceitos que possam alterar certas lógicas de funcionamento no campo da educação. Na 

concepção dos propositores, “o antipedagogo é o pedagogo por excelência que decide 

fazer o contrário do que se supõe que deveria ser feito e por isso consegue que a 

aprendizagem aconteça.” (Ibid., p. 78). Do mesmo modo, a proposta do não docente e do 

não estudante “busca a emancipação dos alunos mediante a renúncia explicita dos 

poderes de transmissão instituídos.” (ibid., p. 78). Ou ainda, no campo da arte, o 
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propósito da antiarte com o Parangolé32 de Hélio Oiticica que, segundo Wally Salomão, 

quando da interpelação do artista sobre seu propósito, foi esclarecido por ele que o “Qual 

é o parangolé?” tratava-se de uma	expressão	muito	usada	quando	de	sua	chegada	da	

Bahia	para	viver	no	Rio	de	Janeiro,	e	significava	O	que	é	que	há?33	
 

Figura 13. Hélio Oiticica - Parangolé 15, capa 11 - Incorporo a Revolta (1967) 

	

	
Projeto	Hélio	Oiticica.	Rio	de	Janeiro.	

	

O	propósito	é	seguir	na	problematização	dessa	relação	que	 lida	com	as	dicotomias	

no	 campo	 do	 ensino	 da	 dança.	 Mas	 apesar	 de	 não	 ter	 aqui	 como	 foco	 central	 a	

																																																								
32	Série	de	trabalhos	criada	por	Hélio	Oiticia,	na	década	de	1960,	e	que	consiste	numa	espécie	de	capa	
(ou	bandeira,	estandarte	ou	tenda)	que	só	com	o	movimento	de	quem	o	veste	revela	plenamente	suas	
cores,	formas,	texturas	e	textos.		
33	Cf.	Matéria	publicada	no	jornal	Folha	de	São	Paulo,	em	1996,	por	ocasião	do	anúncio	da	1a	edição	da	
publicação	Hélio	Oiticica:	qual	é	o	parangolé?	da	editora	Companhia	das	Letras.	
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proposição	de	novos	 conceitos,	 talvez	 seja	possível	 arriscar	na	perspectiva	do	não	

docente	 da	dança,	 em	diálogo	 com	o	que	propõe	Piscitelle; ou ainda da invenção de 

uma espécie de parangolé que caminha na direção de uma antipedagogia da dança,	 a	

partir	de	Oiticica	e	Ellsworth. 

 

O artista e a universidade 

 

É possível perceber a presença do artista na universidade pelo menos a partir de quatro 

instâncias: i) como docente; ii) como discente; iii) como técnico de laboratório; ou como 

iv) artista visitante. Resguardadas as diferenças de atuação em cada uma dessas 

instâncias, é possível arriscar ainda que tal fenômeno tem crescido nos últimos anos em 

função de alguns fatores: a) o surgimento de novos cursos e também a criação de novas 

universidades em função de iniciativas como a do REUNI – Programa de Apoio aos 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais; b) a ampliação da 

oferta de programas de pós-graduação em artes; e c) a crescente busca de artistas por 

cursos de pós-graduação. 

 

Ricardo Basbaum trata dessa temática em um dos artigos reunidos no Manual do Artista-

etc, publicado recentemente. Concordando com o autor, acredito que, a partir das 

experiências no campo da arte, esses artistas podem levar para as universidades modos de 

operação que tendem a arejar os domínios pedagógicos e administrativos próprios do 

ambiente acadêmico, tanto na pesquisa como no ensino e na extensão. Nesse mesmo 

texto, o autor apresenta também a noção de artista-pesquisador (BASBAUM, 2013), e 

me parece problemática essa forma de nomeação cunhada na instância do hífen e que 

tende, a meu ver, a alijar do trabalho cotidiano do artista a escala da pesquisa. No entanto, 

do mesmo modo que Paulo Freire questiona a prática docente sem a pesquisa, como 

conceber a ideia de um artista que não seja pesquisador?  

 

Mas se a problematização proposta por Basbaum recai sobre o tipo ou a maneira como se 

faz pesquisa na universidade, então temos aqui um parâmetro mais concreto de reflexão: a 

questão não está em ser pesquisador sendo também artista, mas sim no modo como se 

compreende a pesquisa e o trabalho de pesquisador. Estou de acordo que o circuito da arte 
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é diferente do meio universitário, conforme aponta o autor. São mecanismos e 

configurações diferentes, porém, com certa lógica semelhante de funcionamento 

atualmente. Talvez o quadro a seguir possa deixar mais clara minha posição:  

 
Figura 14. Quadro comparativo sobre as lógicas de funcionamento do circuito da arte e do ambiente 

universitário 

 Circuito da arte Ambiente universitário 

Legitimação 
profissional 

Reconhecimento pelos pares e pelas 
instituições, tais como festivais, 
programas de fomento, prêmios, 
bolsas de pesquisa, crítica 
especializada e residência artística. 
Aqui não há, necessariamente, uma 
cobrança pelo volume de produção, 
mas pela continuidade sim.  

Reconhecimento pelos pares e pelas 
instituições, tais como congressos e 
outros eventos de divulgação científica, 
agências de fomento, circuito de 
periódicos especializados, títulos, bolsas 
de pesquisa e prêmios. O grande volume 
e a continuidade de produção são 
condições necessárias.  

Meios de produção  

Financiamento público ou privado, 
formas alternativas de financiamento 
e autofinanciamento. Em geral, não 
conta com uma infraestrutura mínima 
de trabalho. 

Financiamento público ou privado. Em 
geral, conta com uma infraestrutura 
mínima de trabalho e respaldo 
institucional quando instituição pública. 

Acompanhamento 
externo da produção  

Conta com maior liberdade de 
produção e realização, mas pode ter 
seu trabalho submetido a curadores 
e programadores de festivais e 
mostras e comissões avaliadoras de 
propostas culturais de órgãos de 
fomento. Quando apoiado por órgãos 
de fomento, tem a necessidade de 
cumprir com as exigências do 
mecanismo (relatórios, prestação de 
contas, contrapartidas etc.). 

Conselho editorial de periódicos 
especializados; comitê cientifico de 
eventos e agências de fomento; e seus 
pares nas etapas de progressão ou 
promoção na carreira docente. Estrutura 
rígida e complexa de financiamento, 
geralmente cercada de regras bastante 
detalhadas para gastos e prestação de 
contas, sobretudo quando do apoio de 
órgão externo para sua produção.  

Visibilidade da sua 
Produção  

Risco do isolamento quando a 
produção não consegue escapar do 
circuito próprio da arte (artistas 
assistindo a artistas). Eventos para 
divulgação da produção artística. 

Risco de isolamento acadêmico pela falta 
de diálogo com outros ambientes de 
atuação profissional (aquilo que acontece 
fora dos muros da universidade). Eventos 
locais, nacionais e internacionais para 
divulgação da produção acadêmica. 

 

Obviamente o quadro apresentado anteriormente não consegue dar conta da realidade 

como um todo, mas busquei destacar ali o que tem sido cada vez mais recorrente na rotina 

de trabalho de quem opta por um desses espaços de atuação. Do mesmo modo, e 

concordando com Ricardo Basbaum (2013), a ideia não é pensar essas diferenças de 

mecanismos e configurações como algo ruim, mas sim como uma dobra a mais naquilo 

que poderia ser estabelecido nesses territórios. Nesse sentido,  

 
Trata-se de diferentes instâncias de valoração e legitimação, sabe-se bem: 
mercado de arte, agência de fomento, coletivo independente – cada qual com 
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seus rituais e mecanismos de assimilação e expurgo, cada núcleo institucional 
ou parainstitucional apontando para certas configurações estratégicas e 
determinadas imagens de seus personagens e atores, portanto camadas próprias 
de mediação. (Ibid., p. 195). 

 

Os rituais e mecanismos de assimilação e expurgo de que fala Basbaum estão claramente 

impregnados nessas duas instâncias: a espera do resultado do edital cultural; o retorno da 

empresa financiadora sobre a proposta enviada; a classificação no concurso ou na 

audição; o resultado do vestibular, ENEM ou teste de habilidade específica; a resposta do 

curador ou programador sobre o seu trabalho; o retorno do órgão de fomento sobre a 

prestação de contas; a carta de aceite sobre um artigo ou resenha para publicação ou 

apresentação em evento; a apreciação do projeto de pesquisa ou extensão pelos membros 

do colegiado; a posição da crítica especializada sobre o seu trabalho; o enquadramento de 

sua proposta em determinado mecanismo de fomento; as características das políticas 

públicas, apenas para citar alguns exemplos. 

 

Por outro lado, é fundamental lembrar aqui os avanços conquistados pela área de Artes na 

CAPES com a criação do Qualis Artístico. De acordo com um dos comunicados da 

CAPES,  

 
o Qualis Artístico foi implementado, em 2007, com o fim de incorporar ao 
processo de avaliação da Pós-Graduação, aquela produção artística diretamente 
relacionada aos cursos de pós-graduação. O princípio orientador desta iniciativa 
consiste na valorização das ações que articulam pesquisa acadêmica de pós-
graduação com a criação de obras artísticas. Neste trajeto não é considerada a 
qualidade intrínseca das obras e sim o contexto de realização e difusão dessa 
produção, bem como sua coerência com a respectiva proposta de curso do 
PPG.” (BRASIL, 2013). 

 

Os ganhos advindos com a recém criação do Qualis Artístico são evidentes como a 

criação de campos específicos na Plataforma Lattes para a inserção da produção artística 

dos docentes e pesquisadores, mas, sobretudo, do respaldo institucional que tal 

articulação tem proporcionado à área de Artes na luta diária pelo reconhecimento dessa 

produção nas instâncias da atuação acadêmica, bem como do reconhecimento por parte da 

sociedade. Além disso, trazer	 a	 produção	 artística	 como	 índice	 de	 produção	

acadêmica,	 pode	 ser	 entendido	 ainda	 como	 uma	 proposição	 que	 funciona	 no	

estabelecimento	de	pontes	entre	as	duas	colunas	apresentadas	no	quadro	anterior	

na	 tentativa	 de	 enfrentar	 algumas	 questões	 que	 distinguem	 essas	 duas	 frentes	 de	
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trabalho.		

	

É fato que a atuação de um artista, seja no sistema da arte ou no ambiente acadêmico, 

pode ocorrer com menor ou maior grau de aderência às questões próprias de cada 

instância. No entanto, as alternativas ainda são bastante limitadas ou codependentes de 

um ou outro subsistema de regulação, fomento ou acompanhamento de uma ação. Neste 

sentido, as políticas públicas para cultura no Brasil, apesar dos avanços obtidos nos 

últimos 10 anos, ainda têm funcionado de forma precária, talvez pelo resquício da 

ausência, autoritarismo e instabilidade que, segundo Albino Rubim (2007), podem ser 

denominadas como as três tristes tradições que marcaram fortemente esse processo até o 

início dos anos 2000. A respeito desse tema, Lúcia Matos (2014) faz uma crítica 

contundente quanto à lógica que tem regido o sistema de financiamento à cultura em 

nosso país, na qual  

 
Muitos artistas, capturados por um ciclo de elaboração/execução de projetos 
de curto prazo (geralmente de um ano), deixam de priorizar o 
aprofundamento de sua investigação artística, bem como sua relação com o 
público, abraçando o edital como único mecanismo de sobrevivência. Isso 
tem gerado um tipo de produção de dança que tenho chamado de "fast-cult" 
(em alusão ao fast food) - uma produção sequencial, mecanizada, com tempo 
de criação e apresentação predeterminado e sem maiores interesses na relação 
obra-artista-público. Neste sentido, o fast-cult implica menos investigação 
artística e mais atenção a um cronograma de produção que garante a 
sobrevivência financeira. Este tem sido um dos resultados das políticas 
econômicas neoliberais nas artes34. (Ibid., p. 117, grifo da autora, tradução 
nossa). 

 

Considerando o aspecto neoliberal que tem pautado as políticas públicas para a cultura e 

para a educação no Brasil – visto que os recursos para projetos de pesquisa nas 

universidades brasileiras segue a mesma lógica dos editais – o quadro apresentado 

anteriormente tende a aproximar essas duas realidades supostamente distintas, mas que 

têm funcionado dentro de um sistema pautado pelo capitalismo. Logo, a produção 

																																																								
34	“Many	artists,	caught	up	in	this	circularity	of	elaboration/execution	of	short-term	projects	(usually	
of	one	year),	deprioritize	considerations	of	deepening	their	artistic	research	and	their	relation	to	the	
audience,	and	embrace	grants	as	the	only	mechanism	of	survival.	This	has	generated	a	type	of	dance	
production	that	I	call	“fast-cult”	(in	allusion	to	fast	food)—a	sequential	production,	mechanized,	with	
a	predetermined	time	of	creation	and	exhibition	and	without	larger	interests	in	the	work–	artist–
public	relationship.	Fast-cult	implies	less	artistic	research	and	more	attention	to	a	production	
schedule	that	guarantees	financial	survival.	This	has	been	one	of	the	results	of	neoliberal	economic	
policies	in	the	arts.”	



	

	

111	

artística fast-cult, pode ser facilmente aplicada ao sistema superior de ensino, 

especialmente no que se refere ao financiamento à pesquisa na academia, numa espécie 

de fast-research, parafraseando Lúcia Matos. 

 

Por outro lado, existem artistas que optam por trabalhar sem submeter propostas culturais 

para mecanismos de fomento, mas que não hesitam em aceitar o convite do festival que é 

realizado via edital, nem tampouco de atuar como convidado na montagem de um grupo 

que recebe subvenção estatal. Do mesmo modo, há professores que se recusam a 

participar de comissões de trabalho administrativo, mas que prontamente apresentam seus 

projetos nos mecanismos internos de apoio à mobilidade, resultantes daquelas reuniões 

intermináveis de elaboração do edital pelas tais comissões. E os exemplos aqui seriam 

inúmeros.   

 

Mas, por outro lado, pensando sobre essas possibilidades de continuidades entre um 

ambiente e outro, conforme destacado na fala de Basbaum, parece fundamental recorrer 

aqui à figura do artista visitante. É muito comum no ambiente acadêmico a presença do 

professor visitante que, tendo sua atuação reconhecida pela instituição, pode transitar 

entre uma e outra sem, necessariamente, ter vínculo estabelecido com elas. No caso do 

artista, esta ainda é uma possibilidade pouco presente nas universidades brasileiras.  

 

Num rápido levantamento sobre o assunto, identifiquei duas instituições onde essa prática 

é não apenas reconhecida pela instituição, como também apresenta mecanismo formais 

específicos para essa atuação. São elas a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), que estabeleceu o Programa de Extensão Artista Visitante, em 2001. E a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com a criação do Programa de Bolsas 

para Artistas Visitantes, em 1999, considerando  

 
a necessidade de ampliação das possibilidades de captação, por tempo definido, 
de profissionais com competência para atuação em áreas consideradas 
peculiares ou especiais pela UFMG, sem a titulação formal exigida pela 
legislação; [e] o contexto da busca de maior autonomia universitária e também 
a demanda de maior agilidade por parte da  Instituição no atendimento das suas 
próprias necessidades35 (UFMG, 1999). 

																																																								
35	Resolução	número	13/99	do	Conselho	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	da	Universidade	Federal	de	
Minas	Gerais.	Disponível	em	<https://www.ufmg.br/prpq_old/ArtVisitante.html>.		
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A norma da UFMG prevê um período de quatro meses para atuação do bolsista, com 

possibilidade de renovação até o limite de 12 meses e condiciona a obrigatoriedade de 

realização de atividades que envolvam a participação de discentes e docentes da 

instituição.  

 

O programa da UERJ objetiva	 levar	 artistas	 profissionais	 das	 áreas	 de	 Literatura,	

Artes	Plásticas,	Cinema,	Música	e	Artes	Cênicas	para	a	realização	de	cursos	e	oficinas	

oferecidos	 ao	 público	 universitário	 e	 à	 comunidade	 externa	 da	 universidade,	 com	

direito	a	remuneração.	Conforme	estabelecem	as	regras	do	Programa,		

	
§ 1º - Os artistas selecionados permanecerão na UERJ pelo período máximo de 
1 (um) ano, estando estes obrigados a ministrar, durante este período, uma 
oficina semanal. 
§ 2º - É permitida a renovação caso o artista visitante passe a atuar em outro 
Campus Regional. 
Art. 3º - A gerência do Programa estará sob a responsabilidade do 
Departamento Cultural, da Sub-reitoria de Extensão e Cultura (SR-3), através 
da Coordenação de Projetos e Ações Culturais (COPRAC)36 (UERJ, 2001). 

 

De maneira bastante objetiva, o exemplo dessas duas iniciativas apresenta-se como forma 

de atravessar a condição da universidade como lugar ainda fortemente ancorado na 

tradição cientificista de produção e legitimação de conhecimento, amparado por certa 

lógica produtivista. Mesmo tratando-se de programas vinculados aos setores de extensão 

das universidades, em ambos os exemplos os interessados deverão realizar atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, tanto para a comunidade interna, quanto para a comunidade 

externa à instituição. A dureza estabelecida pelas regras e normas acadêmicas pode, 

portanto, ser flexibilizada pelas porosidades próprias da prática artística de modo a “fazer 

do espaço universitário, em sua região ligada às artes, uma dobra portadora de potência, 

área de intensidade propensa a saltos.” (BASBAUM, 2013, p. 197). Seguindo na 

perspectiva de colaborar com a produção de fissuras nesse sistema, creio na possibilidade 

de pensar não em separação de domínios ou territórios, mas na amplitude de horizontes, 

de fortalecimento de redes de troca, de intercâmbios de modos de fazer e de abertura para 

																																																								
36	 Deliberação	 número	 047/2001	 da	 Superintendência	 de	 Recursos	 Humanos	 da	 Universidade	
Estadual	 do	 Rio	 de	 Janeiro.	 Disponível	 em	
<http://web.srh.uerj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3Aprograma-
extensao-artista-visitante&catid=49%3Arequerimento-contrato&Itemid=57>.	
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aquilo que se coloca aparentemente como distinto daquilo que é feito nesses dois 

ambientes.  

 

Outro exemplo importante de ser destacado e que se coloca na direção de produção de 

fissuras é o dos programas de iniciação artística que têm se apresentado com cada vez 

mais força nas universidades públicas brasileiras37. São iniciativas que fomentam, por 

meio de bolsas, a realização de pesquisas e/ou atividades de estudo de cunho artístico 

e/ou cultural para estudantes dos mais diversos cursos, com a orientação ou 

acompanhamento de um professor com pesquisa e experiência na área pretendida. O que 

se tem aqui é uma equivalência ao tradicional Programa de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC), mas com o diferencial de reconhecer os modos específicos de produção de 

conhecimento que se dão nas artes. Vale ressaltar que essa ainda é uma iniciativa que 

corre diretamente no âmbito de algumas universidades e que, portanto, ainda não faz 

parte da linha de programas do CNPq, como acontece há vários anos com o PIBIC e seus 

congêneres.  

 

Vale destacar que iniciativas como as das bolsas de iniciação artística ou de artista 

visitante são caminhos que se abrem nas universidades através da atuação dos próprios 

artistas nesse meio como docentes, técnicos, discentes e gestores. Movimentos desse tipo 

vêm colaborar com a dissolução de “certos hábitos normativos próprios do espaço 

acadêmico, que frequentemente impedem a emergência de processos.” (BASBAUM, 

2013, p. 201). Ao mesmo tempo, é visível aqui que a forma com que os artistas costumam 

operar nos circuitos da arte tem funcionado como plataforma propulsora de novos modos 

de funcionamento para o ambiente acadêmico.  

 

A partir de exemplos como esses listados anteriormente, pensar na ideia de um “artista-

pesquisador” tende a reforçar as dicotomias da mesma forma como ocorre com o “artista-

docente”, como já apontei neste texto anteriormente. Aposto aqui na proposta de repensar 

a lógica com a qual se opera no ambiente educacional – seja ele escolar ou universitário – 

nas relações com a docência e a pesquisa. Paulo Freire já apontou a falibilidade de se 

																																																								
37	Destaco	aqui	algumas	 instituições	com	programas	dessa	natureza	sem,	contudo,	 limitar-se	a	essa	
pequena	 lista:	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 Universidade	 Estadual	 de	 Londrina,	
Universidade	Federal	do	Ceará,	Universidade	Federal	de	Uberlândia,	dentre	outras.	
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pensar um educador que não seja pesquisador. Do mesmo modo, creio que é equivocado 

pensar na ideia de que um artista não seja pesquisador.  

 

De maneira relativa, é possível pensar ainda na coexistência de arte boa e de arte ruim. 

Obviamente que uma ideia de “bom” ou de “ruim” será sempre pensada a partir de um 

ponto de vista, e não teria como ser diferente, portanto, é relativa. Na mesma direção, 

talvez caiba pensar na possibilidade de um bom artista e de um artista ruim, mesmo que 

considerado o caráter transitório dessas posições. Assim, é possível pensar também em 

boa prática docente e em prática docente ruim; de um bom docente e de um docente 

ruim, independentemente da área em que decide atuar como professor ou como 

pesquisador. O uso do hífen como “ponte”, do mesmo modo como apontei na lógica do 

artista-docente, tende a reforçar a separação dessas operações, dando ênfase na nomeação 

do sujeito que opera, quando me parece mais produtivo localizar esse foco na lógica que 

constitui esses lugares da docência e da pesquisa e que tradicionalmente tem carregado 

certo ranço de paradigmas nada favoráveis a modos de atuação mais complexos e 

porosos, como são caracterizadas essas posições na contemporaneidade.   

 

Assim, a partir de uma discussão sobre a experiência e sua relação com a forma com que 

compreendo a ideia de corpo, abordada no tema anterior, proponho aqui a noção de 

currículo encarnado, ou seja, um currículo que emerge do encontro entre os sujeitos 

interessados nessa formação: professores, estudantes, técnicos. Desse modo, a perspectiva 

de educação aqui evidenciada pressupõe um trajeto crítico de formação, combatendo 

noções como a de educação bancária, problematizada por Paulo Freire, ou da falibilidade 

de compreender a mente como tábula rasa, conforme destacou Steven Pinker. 
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CURRÍCULO ENCARNADO: CORPOREIDADE, EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA E 

FORMAÇÃO EM DANÇA 

 
A ideia de Currículo forma-se pela imagem de um paradoxo: sendo fluxo, 

sempre que se materializa como grade, programa, proposta, encontra o seu próprio 
fim, isto é, defronta-se com sua imagem especular impossível. Ironicamente, 

estanca sua vida ao alcançar um objetivo, uma finalidade. Torna-se estátua de sal. 

Wladmir Garcia 
 

Nos temas abordados anteriormente apontei e discuti algumas das questões que considero 

estarem diretamente relacionadas com os desafios no trânsito entre a formação em dança 

e o espaço da universidade. Retomo a seguir tais desafios na intenção de traçar alguns 

apontamentos que considero relevantes no pensamento de uma ideia de currículo. 

 

Em seguida, parto do levantamento de alguns modelos curriculares atuais e do 

investimento na  problematização de paradigmas de formação calcados na tradição 

moderna, avançando para o que tenho denominado aqui como uma proposta de 

metacurrículo para formação em dança na universidade e que atravessa, portanto, a 

palavra currículo, indo além de seu significado clássico. Assim, tal proposta visa 

reconhecer o necessário grau de diversidade para a formulação de uma lógica de 

pensamento curricular, mais do que buscar a tarefa já amplamente explorada de formular 

uma estrutura de um currículo propriamente dito. 

 

Na direção dessa proposição de pensamentos sobre currículo e formação em dança, 

recupero as características das três imagens que trabalhei ao longo do texto até aqui – a 

Banda de Moebius, a obra Caminhando, de Lygia Clark, e a espiral. Cada uma delas 

carrega um conjunto de qualidades que funcionam aqui como acionadoras de outras 

maneiras de encarar as proposições sobre percurso de formação: a confusão entre interno 

e externo na visão de continuidade indeterminada; a potência promovida pelo 

deslocamento do sujeito de posições fixadoras e acomodadas; a circularidade complexa 

que favorece o atravessamento pela ideia de dobra e redroba; a retomada de determinados 

conteúdos como continuidade e complexificação.  
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Portanto, o objetivo do tema aqui apresentado consiste no compartilhamento de um 

pensamento sobre currículo que aponte para um horizonte mais fértil nas relações com as 

especificidades da dança como área autônoma de conhecimento e de formação 

profissional. 

 

Desafios para uma formação em dança na universidade 

 

Conforme destaquei na introdução do texto, o currículo pode ser compreendido, de 

acordo com Iria Brzezinski (1998), em pelo menos três visões na relação teoria e prática: 

visão dissociativa do currículo, claramente marcada pela distinção entre teoria e prática; 

visão associativa do currículo, que cria um paralelismo na relação teoria e prática, mas 

ainda as propõe de forma separada; e, por fim, o currículo como expressão da visão de 

unidade, no qual teoria e prática não aparecem separadamente. Nessa perspectiva, a 

pergunta retomada aqui é: de que maneira a experiência artística pode colaborar com o 

desenvolvimento de processos de formação não dicotômicos em dança? Assim, nossa 

hipótese é que a experiência artística, se compreendida como norteadora de uma proposta 

curricular, pode colaborar com uma perspectiva de formação em dança não dicotomizada. 

No entanto, tal prerrogativa aponta alguns desafios que precisam ser enfrentados, e para 

os quais busquei avançar a partir das discussões levantadas anteriormente, a saber:  

 

A ausência de sintonia entre as propostas de formação com um pensamento 

contemporâneo de arte, corpo, cultura e tradição e o equívoco de pensar na lógica  da 

proposição de modelos, são dois dos desafios que foram discutidos no tema Corpo, 

Dança e Educação: paradigmas em trânsito, a partir da localização de problemas 

relacionados com entendimentos tradicionais e restritivos de corpo. Tais problemas são 

desdobramentos, conforme destaquei anteriormente, das dicotomias corpo e mente; 

sujeito e objeto; natureza e cultura, dentre outras. Mas, se concordarmos, por outro lado, 

que o corpo – e logo a mente – estão em equivalência com o ambiente, pois sem este não 

há corpo, pensar o currículo na forma de estruturas rígidas e fragmentadas é seguir na 

contramão da maneira como o próprio corpo estabelece suas relações com o ambiente. Do 

mesmo modo, o estabelecimento de modelos ou de técnicas rígidas de treinamento e 

preparação corporal encontra, em paradigmas regidos por lógicas dicotômicas, grandes 
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aliados para o fortalecimento de fundamentalismos historicamente comprometidos com 

higienização de corpos, de formas de dançar e de se ensinar dança.  

 

Já a dicotomia entre o professor e o artista foi debatida mais concentradamente nos 

temas Experiência Espiralada e Arte e Universidade: por uma praticateórica na 

formação em dança, considerando a noção de experiência como possibilidade de delinear 

um pensamento de formação em dança que possa problematizar as visões dicotômicas no 

par arte e educação. Partindo da noção de experiência proposta por Jorge Larrosa, uma 

terceira imagem é trazida para o texto: trata-se da espiral. Esse formato espiralado 

apresenta a possibilidade de compreender formação e currículo de forma processual, 

indeterminada e singularizada na experiência do sujeito. Essas características da espiral, 

juntamente com as imagens da Banda de Moebius e da obra Caminhando, de Lygia Clark, 

tratadas anteriormente no texto, colaboram também nas problematizações de uma 

compreensão mais enrijecida sobre atuação docente e atuação artística na universidade. A 

proposta aqui é avançar para as possibilidades de trânsito e troca entre esses domínios, 

reconhecendo suas diferenças, mas identificando também as lógicas de operação que lhes 

são semelhantes. 

 

Por fim, faz-se necessário superar a distância entre o espaço de formação e o campo 

de atuação do professor e do artista da dança, conforme mostrado através das questões 

levantadas nos diferentes momentos do texto e que se materializaram na sistematização 

de pensamentos sobre currículo e formação profissional para a dança na universidade, 

apresentados aqui nesta parte do texto. 

 

Pensamentos sobre currículo 

 

Como apresentei na introdução deste texto, minha dissertação de mestrado se concentrou 

na análise de propostas curriculares de cinco cursos de dança localizados em diferentes 

regiões do Brasil. O estudo foi concluído no final de 2007 e os resultados foram 

compartilhados em fevereiro de 200838.  

																																																								
38	 Ver	 (Im)pertinências	 curriculares	 na	 licenciatura	 em	 dança	 no	 Brasil,	 conforme	 referência	
bibliográfica	deste	trabalho.	
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Assim, retomarei aqui alguns pontos tratados em minha dissertação de mestrado, 

ampliando para outras discussões sobre o tema, concentrando-me basicamente no 

seguinte: a partir dos estudos de Ivor F. Goodson, farei alguns apontamentos históricos e 

epistemológicos da ideia de currículo. Em seguida, passarei às problematizações dos 

principais paradigmas que sustentaram e ainda sustentam entendimentos de currículo na 

contemporaneidade, a partir das reflexões de Willian E. Doll-Jr. Apresentarei também um 

panorama dos principais modelos de currículo na atualidade, por meio do trabalho do 

professor Marcos Tarciso Masetto, juntamente com as proposições do professor Wladimir 

Garcia. 

 

Conforme destacado por Ivor Goodson (2008), a palavra currículo tem sua origem 

etimológica no latim Scurrere, que, por sua vez, está relacionado com a ideia de correr, 

de corrida, ou, mais especificamente, com pista de corrida. Assim, aponta para a noção 

de um percurso a ser seguido ou de um conteúdo que é apresentado para estudo. A 

relação entre currículo e prescrição, como aponta o autor, se deu desde muito cedo, 

fortalecendo-se e persistindo no tempo. “Em parte, o fortalecimento deste vínculo deveu-

se ao emergir de padrões seqüenciais de aprendizado para definir e operacionalizar o 

currículo segundo modo já fixado.” (Ibid., p. 31). O autor destaca aqui, portanto, a relação 

entre conhecimento e controle, na medida em que o currículo está ligado ao padrão de 

organização e de controle social. Nessa perspectiva, o autor afirma a existência desses 

dois níveis (organizacional e social), sendo que o primeiro teria relação direta com a 

produção de conhecimento e o segundo com a forma como ele seria traduzido para o uso 

nos ambientes educacionais. 

 

Essa lógica que propõe o currículo baseado no sequenciamento e na prescrição, sobretudo 

pelo advento da industrialização, passa a operacionalizar o sistema da sala de aula por 

meio de horários rigidamente divididos, criando a ideia de “matéria escolar”. (Ibid., p. 

35). O currículo funcionaria, nessa lógica apontada pelo autor, em duas frentes: 

determinar o que deveria ser ensinado e diferenciar o que deveria ser ensinado para certo 
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grupo social. Esse aspecto é ratificado por uma citação do The	Norwood	Report39, feita 

no trabalho de Goodson, em que consta a seguinte afirmativa:   

 
Uma certa uniformidade no currículo escolar resultou de dupla necessidade: 
conseguir encaixar as muitas matérias que competiam por um tempo no 
currículo, e lecioná-las de tal forma e num padrão que lhes assegurassem bom 
êxito nos exames para obtenção do Certificado Escolar. (NORWOOD apud 
GOODSON, 2008, p. 36). 

 

Entretanto, cabe destacar que não é produtivo criar (ou reforçar) essa competição falsa 

entre tempos sempre curtos e insuficientes. Com isso, cria-se, ao mesmo tempo, um falso 

problema que não permite olhar para o que realmente importa: é a premissa que está 

equivocada; o modus organizacional que deveria estar em cheque e é justamente isso que 

essa pesquisa vem problematizar e, ao mesmo tempo, propor outros caminhos.  

 

A partir desse primeiro apontamento histórico, Goodson (2008) vem indicar a relação 

intrínseca entre currículo e disciplina, ideia essa que se fortaleceu pela ascendência 

política do Calvinismo. Portanto, o currículo passou a ser compreendido de forma 

disciplinar, vinculado ainda à configuração social daquela época, de forma que parte da 

sociedade – os ditos eleitos – recebia uma proposta de escolarização avançada, enquanto 

os demais trabalhavam a partir de um currículo mais conservador. 

 

O pesquisador Willian E. Doll Jr. (1997) desenvolveu uma análise bastante consistente 

sobre currículo e sua produção tem colaborado com o debate de proposições curriculares 

na contemporaneidade. Destaco aqui, sobretudo, sua interessante leitura da forma como o 

advento da Ciência Moderna influenciou o pensamento sobre currículo. Para o autor, as 

metáforas mecânicas delinearam um “currículo mecanicista e cientístico” (Ibid., p. 44), 

no qual os objetivos estariam fora e seriam determinados antes do processo educacional, 

tendo o professor como o condutor e o aluno na posição passiva, comparada a de um 

passageiro. Esse autor resume da seguinte forma sua leitura sobre a relação entre 

pensamento moderno, currículo e educação: 

 
o pensamento moderno não proporcionou um bom modelo para a educação dos 

																																																								
39	 Trata-se	 de	 uma	 publicação	 do	 Report	 of	 the	 Committe	 of	 the	 Secondary	 School	 Examinations	
Council,	da	década	de	1940,	em	Londres.		
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seres humanos. Sua metodologia cartesiana pretendeu a obtenção da certeza, e 
sua predizibilidade newtoniana supôs um universo estável, simétrico e simples 
em sua organização. (Ibid., 1997, p. 42). 

 

O que a modernidade trouxe para o pensamento sobre currículo foram, portanto, 

procedimentos orientados por uma noção de aprendizagem a partir de um sistema fechado 

e que está limitada à descoberta do preexistente ou do já conhecido. O que ocorre nesse 

modelo, conforme identificou Paulo Freire (1996) e Jorge Larrosa (2007; 2012; 2015) 

segue descortinando, é uma transmissão de informação, mas não uma transformação do 

conhecimento propriamente dito. 

 

Mais adiante, Doll Jr. (1997) discute a ideia de estruturação do currículo como abrigo 

para uma série de materiais e tarefas a serem garantidas em certo tempo e que é pautado 

por três lógicas, assim identificadas: o sequenciamento linear, o conceito de causalidade e 

a negação da mudança qualitativa ao longo do tempo. Em linhas gerais, conforme apontei 

em minha dissertação de mestrado, “tais conceitos esbarram numa compreensão de 

currículo como pré-ordenamento de tarefas e de uma educação que têm por função 

mensurar os resultados à luz de padrões fixados previamente.” (MOLINA, 2008, p. 60). 

Logo, a organização de conhecimentos em caixinhas, ordenados de forma sequencial e 

linear, precedidos por determinados conhecimentos que devem ser compreendidos antes 

de outros e limitados num tempo comum de aprendizagem para todos, é herança de um 

pensamento calcado no paradigma newtoniano que ainda persiste na forma como as 

instituições educacionais têm concebido e proposto o currículo. 

 

Superar a proposição curricular fundada no paradigma moderno é um desafio que, apesar 

de não mais recente, ainda persiste. Mas algumas proposições têm colaborado nessa 

perspectiva.  

 
Para considerar o currículo como um processo transformativo, precisaremos 
considerá-lo como algo mais do que uma série de unidades contingentes – 
considerá-lo como uma integração mista e multivariada de experiências ricas e 
de final aberto; como um mosaico complexo que sempre muda o seu centro de 
atração conforme nós mudamos o nosso. (DOLL JR., 1997, p. 54).  

 

O currículo como sistema aberto (DOLL JR., 1997) é pensado a partir do que vem 

apresentar a ciência pós-moderna, sobretudo nos estudos da termodinâmica. Tal ideia de 
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currículo como sistema aberto é também denominado pelo autor como currículo 

transformativo ou orientado para o processo. O autor apresenta sua defesa em prol de um 

currículo transformativo, considerando que a condição humana vai muito além de sua 

qualidade biológica (sistemas vivos) ou termodinâmica; há um domínio cultural - 

implicado num lugar de desejo de intencionalidade - que não pode ser esquecido nessa 

relação. “Portanto, a abertura humana contém seu próprio paradoxo, um desejo de 

fechamento, resolução, definição. É a interação complexa entre a abertura e o 

fechamento, em vários níveis (consciente, biológico, molecular) que parece essencial para 

que ocorram as transformações.” (Ibid., p. 74). Esse tensionamento sugerido pelo autor 

entre fechamento e abertura aponta, segundo ele, para uma terceira via ou ao que por ele é 

denominado como novo nível de complexidade; com a abertura e o fechamento inseridos 

um no outro. Assim, as capacidades transformativas inerentes ao humano, indicadas por 

Doll Jr. como a auto-organização, a comunicação e a intencionalidade, são o que o levaria 

para o trabalho além da informação apresentada. Há, portanto, uma capacidade inventiva 

que atravessa esse pensamento curricular.  

 

Tal qualidade de transformação e de processo, que ele denuncia como desconhecida nas 

principais discussões sobre currículo, é o que vai configurar a noção de currículo como 

passagem, na qual a aprendizagem e o entendimento chegariam através do diálogo e da 

reflexão. Logo, o conhecimento é também compreendido aqui – assim como em Paulo 

Freire e Jorge Larrosa – como criação e não como transmissão. A condição de 

atravessamento proposta pela noção de experiência (LARROSA, 2007; 2012) e a 

autonomia do sujeito no processo de aprendizagem (FREIRE, 1996) são, portanto, 

potentes aliadas à compreensão e implementação de um pensamento de formação que 

compreende o currículo como um processo; aquilo que irá operar, conforme Doll Jr. 

(1997), na negociação de passagens: entre o eu o outro, entre o sujeito e o ambiente, entre 

o sujeito e o texto, e assim por diante. Uma linguagem que irá se constituir, conforme 

destaca Larrosa (2012), diferentemente de um instrumento de comunicação vazio, sem 

ninguém dentro – como aquelas por ele problematizadas e que se constituem pelo par 

ciência/técnica ou pelo par teoria/prática –, como uma “língua que esteja entre nós”. 

(Ibid., p. 71). Ou seja, uma língua que não seja nem do outro nem minha, mas sim uma 

língua construída na fricção dos desejos dos sujeitos envolvidos nessa relação.        
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No final de seu livro, Doll Jr. apresenta alguns conceitos de currículo baseados em visões, 

princípios, problemas e métodos desenvolvidos no pensamento pós-moderno. Ele decide 

enunciar esse tópico como Construindo Uma Matriz Curricular, dando ênfase a uma 

característica construtiva e não linear de currículo, que emerge a partir da interação entre 

os sujeitos envolvidos e não previamente estabelecido. Do mesmo modo, a ideia de 

matriz é trazida pelo autor por não identificar em sua estrutura o início ou o fim, mas por 

se organizar a partir de “fronteiras e pontos de interseção ou focos. Assim, um currículo 

modelado numa matriz também é não-linear e não-seqüencial, mas limitado e cheio de 

focos que se interseccionam em uma rede relacionada de significados.” (DOLL JR., 1997, 

p. 178).  

 

Para dar corpo a essa ideia de matriz curricular, o autor apresenta os princípios 

norteadores de sua proposição em cinco tópicos. Trago aqui para o texto, de forma 

sucinta, os principais aspectos apresentados pelo autor: 

 

1) desenvolvendo a prática. Fazendo referência a dois pensadores da educação, 

Joseph Schwab (1909-1988) e John Dewey (1859-1952), Doll Jr. defende a ideia 

de que os problemas da educação seriam abordados de forma mais coerente se 

pensados na perspectiva prática e não teórica. Ele trata aqui, sobretudo, das teorias 

que são tomadas emprestadas de outras disciplinas para a abordagem das relações 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, os problemas educacionais “precisam 

ser vistos não como parte de teóricas [teorias] concorrentes, mas em termos de seu 

estado de coisas local.” (Ibid., p. 178, grifo do autor). Sem negligenciar a teoria e 

sem propor um distanciamento entre elas, Doll Jr. propõe pensar a teoria a partir 

da prática, numa perspectiva de processos em constante transformação. Assim, 

concordo com o autor quando afirma “que os professores e alunos precisam ser 

livres, encorajados, obrigados a desenvolver seu próprio currículo numa intenção 

conjunta uns com os outros.” (Ibid., p. 178, grifo do autor).  

 

2) utilizando a auto-organização. Partindo das reflexões de Jean Piaget (1896-

1980) e de Ilya Prigogine (1917-2003), Doll Jr. propõe que o surgimento de uma 
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pedagogia pós-moderna se daria a partir do conceito de auto-organização. 

Considerando o que estabelece a matemática do caos, a auto-organização seria um 

modo de funcionamento próprio dos sistemas vivos, sendo também responsável 

pelo sucesso de sua permanência, e para isso ela precisa de uma certa dose de 

instabilidade. Desse modo, “o sistema só se auto-organiza quando existe uma 

perturbação – quando o sistema está perturbado e precisa se reajustar para 

continuar funcionando.” (Ibid., p. 179). A auto-organização, como propõe Doll Jr., 

não deveria ser pensada como um modelo de currículo, mas sim na condição de 

uma heurística que pudesse colaborar na solução de possíveis problemas. 

 

3) o papel da autoridade. Na relação professor-aluno, Doll Jr. sugere pensar em 

termos de “desenvolver autoridade e controle em vez de impô-los.” (Ibid. p. 184, 

grifo do autor). Tal proposição parte da lógica da auto-organização e indica que a 

autoridade estaria dentro de parâmetros situacionais e não fora deles, como 

acreditam os adeptos do paradigma cientificista moderno. Nessa perspectiva, o 

professor atua no sistema como um líder e não como um ditador, dado que 

ninguém tem a prerrogativa da verdade e considerando ainda que todos têm o 

direito de colocar suas ideias.   

 

4) a metáfora e o modo narrativo. A metáfora em questão aqui está ligada à ideia 

de que a realidade seria determinada à parte do indivíduo e que poderia ser 

descoberta através de métodos específicos. Para Doll Jr., essa lógica tem 

governado a epistemologia e a pedagogia, considerando que o conhecimento está 

fora do sujeito e que este, por sua vez, deve ser preparado “para receber este 

conhecimento conforme ele é transmitido. Quão bem o aluno recebeu este 

conhecimento está espelhado na nota recebida.” (Ibid., p. 185). Noutra direção, o 

autor aponta a existência de um modo de pensamento que se propõe “metafórico, 

narrativo, hermenêutico” (Ibid., 1997, p. 185). Nessa perspectiva, considerada de 

modo interpretativo, o professor teria o desejo de manter o diálogo em processo 

com a turma, em vez de obter a precisão ou a exploração de forma analítica.  

 

5) objetivos, planos, propósitos. Neste ponto do texto, o autor enfatiza a 
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importância do planejamento no processo pedagógico. No entanto, ele pontua que, 

em tal atitude, quando pensada a partir da auto-organização e considerando a 

perspectiva da transformação de um determinado sistema, “os objetivos, planos e 

propósitos não surgem apenas antes[,] mas também a partir da ação.” (Ibid., p. 

187, grifo do autor). Na visão do autor, o planejamento educacional deveria se dar 

na ordem do geral, livre e, em certa medida, indeterminado, podendo levar em 

consideração as emergências que porventura surgiriam ao longo do tempo. Assim, 

conforme transcorre o curso, as especificidades podem ser delineadas 

conjuntamente com os estudantes. Encerrando sua reflexão sobre este tópico, Doll 

Jr. enfatiza um pensamento de Dewey, compreendendo que “planejar e executar 

são atividades conjuntas, integradas, não atividades unilaterais, seqüenciais e 

seriais.” (Ibid., p. 188).  

 

6) avaliação. Para o autor, a problemática da avaliação nos processos educacionais 

está diretamente associada a “uma epistemologia e realidade estáveis e uma 

pedagogia transmissiva.” (Ibid., p. 188). A partir dessa lógica de avaliação, o 

processo se dá na verificação comparativa e no estabelecimento de notas que 

funcionam nessa operação como uma forma de medir a relação entre o 

apresentado e o adquirido. Portanto, “a dificuldade em um currículo pós-moderno, 

transformativo, é que não existe nenhuma norma idealmente estabelecida, nenhum 

cânone que sirva como um ponto de referência universal.” (Ibid., p. 189). Na visão 

de currículo proposta por ele, a avaliação é tida como um processo de negociação 

entre os sujeitos e assuntos tratados em determinado período de tempo, com o 

propósito de transformação. Desse modo, a avaliação é tida aqui como parte do 

processo de aprendizagem e não como instância de verificação e punição.  

 

A partir dessas visões, princípios, problemas e métodos apresentados anteriormente, 

considerado o conjunto de reflexões elaboradas no contexto que o autor denomina como 

pós-modernismo, Doll Jr. avança na proposição de alguns critérios que, para um currículo 

destinado a promover uma visão pós-moderna e que trabalha na evolução dos termos 

geração, reflexão e transformação, foram por ele nomeados como quatro Rs: Riqueza, 

Recursão, Relações e Rigor. Para melhor compreensão do que propõe o autor, farei um 
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breve apontamento sobre o que seriam os quatro RR.  

 

A ideia de Riqueza, tratada no texto, estaria relacionada com a profundidade do currículo 

nas suas camadas de significação e nas múltiplas possibilidades ou interpretações. Na 

visão do autor, um currículo precisaria ter a medida certa “de indeterminismo, anomalia, 

ineficiência, caos, desequilíbrio, dissipação, experiência vivida.” (Ibid., p. 192, grifo do 

autor). Já a noção de Recursão estaria associada à operação matemática da interação, em 

que existe tanto a estabilidade quanto a mudança, assim 

 
Em um currículo que respeita, valoriza e usa a recursão, não existe nenhum 
início ou final fixo [...] Os segmentos, partes e seqüências de um currículo são 
porções arbitrárias que, em vez de serem vistas como unidades isoladas, são 
vistas como oportunidades para a reflexão. (Ibid., p. 194). 

 

O conceito de Relação, por sua vez, configura-se de dois modos: as relações 

pedagógicas, que buscariam focar nas conexões dentro de uma estrutura curricular que 

lhe dariam profundidade - aquela desenvolvida pela recursão; e as relações culturais, que 

enfatizariam aquilo que estaria fora do currículo, mas que o constituiria numa grande 

matriz dentro da qual o currículo estaria inserido. “O desafio deste reconhecimento é 

duplo: por um lado, respeitar o caráter local das nossas percepções e, por outro, perceber 

que as nossas perspectivas locais estão integradas numa matriz cultural, ecológica e 

cósmica muito mais ampla.” (Ibid., p. 198). Por fim, a ideia de Rigor, considerado pelo 

autor como o mais importante dos quatro critérios, evitaria que um currículo 

transformativo pudesse cair numa espécie de relativismo extravagante. Portanto, a noção 

de rigor empregada por ele não tem relação com a forma como este foi concebido na 

modernidade (observação científica e precisão matemática), mas sim “de qualidades 

estranhas para uma estrutura modernista – interpretação e indeterminância, para 

mencionar apenas duas.” (Ibid., p. 199). Assim, na visão do autor, o rigor estaria 

entendido na procura intencional de diferentes alternativas, relações e conexões para a 

geração, reflexão e transformação do conhecimento.  

 

Essa síntese da proposição de Doll Jr. para um currículo pós-moderno tem a finalidade de 

alargar as discussões sobre proposições curriculares e alimentar o desejo de propor aqui 

pensamentos mais próximos das características e particularidades da dança como área de 
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conhecimento. A noção de currículo aqui é compreendida de modo a enfatizar a natureza 

construtiva não-linear e não-sequencial do currículo, constituído a partir de focos que se 

interseccionam. “Portanto, um currículo construtivo é aquele que emerge através da ação 

e interação dos participantes; ele não é estabelecido antecipadamente (a não ser em 

termos amplos e genéricos).” (Ibid., p. 178).  

 

Ainda sobre proposições curriculares, cabe destacar o conceito de rizoma desenvolvido 

pelos filósofos Deleuze & Guattari40, e das propostas de currículo rizomático que se 

desenvolveram a partir desse conceito. A proposição de currículo como rizoma se pauta 

dentro de uma perspectiva não hierárquica ancorada em princípios de conexão, 

heterogeneidade e multiplicidade colocando-se, portanto, diametralmente às abordagens 

de caráter cartesiano do conhecimento, não apenas nos conteúdos, mas na estrutura e na 

organização. No entanto, a abordagem que trago aqui, apesar de tocar algumas dessas 

premissas, aponta para um horizonte mais topológico que é atravessado pela torção e 

indeterminação espiralada, pela desejada confusão dentro-fora proporcionada pela Banda 

de Moebius ou ainda pela necessária tomada de posição inspirada pela obra de Lygia 

Clark. Assim, não obstante a pertinência do conceito de rizoma, não é objetivo dessa 

pesquisa abrir uma discussão sobre currículo na perspectiva rizomática. 

 

Propostas curriculares inovadoras 

 

A partir do estabelecimento de uma plataforma para as discussões sobre currículo, uma 

série de pesquisadores tem se dedicado ao tema nos últimos tempos. Recentemente, o 

professor Marcos Masetto (PUC/SP) publicou um artigo na revista e-curiculum41, 

intitulado Inovação curricular no Ensino Superior. Trata-se de um breve apontamento 

sobre projetos diferenciados de graduação que se encontram já implantados, ou 

proposições consideradas pelo autor como inovadoras. A título de introdução, Masetto 

parte de uma concepção curricular na educação superior como aquela que pudesse 

englobar  

 

																																																								
40	O	conceito	de	rizoma	em	Deleuze	e	Guattari	pode	ser	melhor	estudado	no	livro	Mil	Platôs	–	vol.	I,	
Editora	34,	1995.	
41	Ver	http://revistas.pucsp.br/inde.php/curriculum	
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um conjunto de conhecimentos, saberes, competências, habilidades, 
experiências, vivências e valores organizados de forma integrada visando a 
formação de profissionais competentes e cidadãos, para uma sociedade 
contextualizada num determinado tempo e espaço histórico, político, 
econômico e social. (MASETTO, 2011, p. 4). 

 

Além de trabalhar as competências e habilidades nos educandos, na visão do autor seria 

fundamental que as aprendizagens pudessem ser realizadas mediante práticas e atividades 

planejadas efetivamente. Por fim, que os professores e especialistas pudessem sair da 

universidade, considerando o que acontece na sociedade para além dos muros da 

instituição.  

 

Neste artigo, Masetto destaca seis propostas curriculares consideradas por ele como 

inovadoras: a Formação dos Médicos de Mc Master; o PBL - Problem Based Learning42; 

os Cursos Cooperativos da Escola Politécnica da USP; o Projeto das Escolas de Saúde da 

Universidade Anhembi-Morumbi; o Projeto UFPR Litoral; e o Projeto de Formação 

Interprofissional da UNIFESP. O autor descreve em seu artigo cada uma dessas propostas 

e seria, portanto, demasiado cansativo para o leitor que eu as transcrevesse aqui. Assim, 

passarei diretamente para as considerações sobre as propostas.  

 

Ao observar as particularidades de cada uma dessas seis propostas apresentadas por 

Masetto, é notável que todas elas buscam algo novo em relação ao paradigma curricular 

vigente e amplamente problematizado por Doll Jr. (1997). Assim, enumero aqui seis das 

características elencadas por Masetto:  

 

i) a busca pela valorização da mudança, o que favorece a aprendizagem dos 

participantes, aspecto este destacado pelo autor quando trata da Formação de Médicos 

em Mac Master. Nesta proposta, o destaque está na superação de pré-requisitos teóricos 

que não são necessários para que o estudante avance no estudo prático. Esta proposta 

curricular prevê ainda que a aprendizagem se dê em rede, sem a previsibilidade de uma 

proposição linear e sequencial; 

 

ii) o estímulo à formação continuada é um aspecto destacado na Aprendizagem 

																																																								
42	Conhecido	no	Brasil	também	como	Aprendizagem	Baseada	em	Problemas	–	ABP.		
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Baseada em Problemas. A filosofia curricular ali engendrada prevê o desenvolvimento de 

processos de autoaprendizagem, num contexto colaborativo, a partir de problemas que 

são formulados pelos participantes do curso. Assim, o encaminhamento de explicações se 

dará num caráter interdisciplinar, utilizando e integrando informações disponibilizadas 

em diversas disciplinas; 

 

iii) a compreensão de que o professor e o aluno são sujeitos corresponsáveis pelo 

processo de aprendizagem. Este aspecto é facilmente observável na proposta dos Cursos 

Cooperativos da Escola Politécnica da USP. Nessa proposta, a relação professor-aluno 

favorece uma troca maior de ideias, conhecimentos e experiências entre ambos, pois a 

estrutura de módulos acadêmicos é intercalada com os módulos de estágio nas empresas, 

criando uma dinâmica diferente de aprendizagem na medida em que os estudantes 

adquirem conhecimento acadêmico e profissional de forma concomitante;   

 

iv) a exploração do espaço e do tempo da aprendizagem para além dos limites 

disciplinares é uma característica identificada no Projeto das Escolas de Ciências da 

Saúde da Universidade Anhembi-Morumbi. Nele, a proposta pedagógica sugere um 

currículo integrado que inclui os princípios de uma aprendizagem interconectada entre 

atividades, disciplinas e seminários interativos, juntamente com práticas profissionais, 

estágios e serviços oferecidos à comunidade desde o início do curso. O que se tem aqui 

são ambientes de aprendizagem imersiva e que se dão no contato direto entre os 

estudantes e os agentes daquela comunidade; 

 

v) a ideia de que a aprendizagem está ligada ao desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e valores, além do desenvolvimento intelectual, está fortemente presente no 

Projeto UFPR Litoral. Esta proposta curricular tem sua organização a partir de três 

grandes fases: conhecer e compreender, compreender e propor, propor e agir. Essas fases 

são estruturadas em módulos, a saber: Projetos de Aprendizagem, Interações Culturais e 

Fundamentos Teórico-Práticos. Assim, o trabalho pedagógico está pautado no 

comprometimento da UFPR com os interesses coletivos, em compreender a educação 

como totalidade (cognitivo, afetivo e social) e a formação discente pautada na crítica, na 

investigação, na pró-atividade e na ética, com vistas a produzir alterações na realidade; 
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vi) a compreensão do espaço da aprendizagem como criação e não como transmissão 

de conhecimento é destacada no Projeto de Formação Interprofissional da UNIFESP. 

Este projeto considera um currículo integrado para a formação de profissionais da saúde 

para os cursos de fisioterapia, psicologia, nutrição e enfermagem. A proposta é trabalhar a 

integração através do trabalho em equipes interdisciplinares, pautado na troca de saberes, 

no respeito à diversidade e na construção de projetos em forma de parceria, em que o 

diálogo é pressuposto para sua efetivação.  

 

A partir dos exemplos destacados das ideias apresentadas por Masetto (2011), é possível 

identificar que tais propostas dão passos positivos na formulação de pensamentos mais 

arrojados sobre currículo. É possível observar também que a ideia de interdisciplinaridade 

está presente em todas as propostas, fator que colabora com a superação das barreiras 

disciplinares. Com isso, é possível constatar ainda a existência de proposições 

curriculares que apontam para um horizonte mais instigante e com perspectivas 

progressistas de formação. Faço esse destaque aqui com vistas a evitar que se caia em 

suposições ligadas à ideia de pioneirismo em termos de formulação de propostas menos 

enrijecidas. Há, portanto, a indicação de caminhos que apontam para formulações que se 

ancoram em noções de autonomia, flexibilidade e inventividade no que se refere a uma 

proposta de matriz curricular. Do mesmo modo, o que destaquei de cada uma das 

propostas apresentadas por Masetto não é o seu todo, mas apresentam, de maneira geral, 

tal característica como dominante dentre as demais.  

 

Assim, a partir de uma discussão sobre a experiência e sua relação com a forma com que 

esse trabalho compreende a ideia de corpo, abordada anteriormente no texto, proponho 

aqui a noção de currículo encarnado, ou seja, um currículo que se dá a partir do encontro 

entre os sujeitos implicados na sua realização. Desse modo, a perspectiva de educação 

aqui evidenciada pressupõe um trajeto crítico de formação, combatendo noções como a 

de educação bancária, problematizada por Paulo Freire; da falibilidade de compreender a 

mente como tábula rasa, conforme destacou Steven Pinker; favorecendo noções como a 

do caráter processual e singular da experiência, a partir de Jorge Larrosa; das diferentes 

corporeidades que constituem o sujeito ao longo de sua vida, concordando com Merleau-
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Ponty; e na perspectiva de uma proposição curricular que problematiza certas lógicas 

determinísticas, lineares e sequenciais também questionadas por Doll Jr. 

 

São essas qualidades de ação e interação entre os participantes de um processo formativo 

que considero importantes no que tenho chamado de currículo encarnado, numa 

referência à ideia de sujeito encarnado proposta por Denise Najmanovich (2001).  

 

Reflexões para um currículo encarnado 

 

Conforme destaquei anteriormente, a obra de Denise Najmanovich, O Sujeito Encarnado: 

questões para pesquisa no/do cotidiano, publicada em  2001, faz uma discussão sobre a 

concepção de corpo cunhada na perspectiva do pensamento moderno, demonstrando 

como as metáforas que fundaram tal concepção perduraram no tempo de forma insistente. 

O rompimento com esses pressupostos modernos de visão de mundo se deram, segundo a 

autora, a partir de teorias que desencadearam outros modos de perceber o ambiente e a 

relação do indivíduo com este. Para ilustrar sua afirmação, ela cita, ao longo do texto, a 

Teoria da Relatividade, o Princípio da Indeterminação, a Termodinâmica, os Modelos de 

Auto-organização e a Teoria da Complexidade.  

 

Contudo, a reestruturação de pensamento trazida por essas novas formas de significação 

do mundo tem enfrentado as heranças do paradigma objetivista, que instaurou fortemente 

a separação entre sujeito e objeto, do ponto de vista da ciência clássica. Essa primeira 

separação vem corroborar o fortalecimento de outras dicotomias e a autora localiza que a 

principal delas é aquela instaurada, a partir do pensamento cartesiano, na separação entre 

corpo e mente. Assim,  

 
O corpo que surge deste modo de experimentar e conceber o mundo é um corpo 
sem vísceras, uma casca mensurável, um arquétipo de “valores normais”, um 
conjunto de “aparatos”. Um corpo separado da psique, da emocionalidade, do 
conhecimento. Um corpo abstrato e desvitalizado. (Ibid., p. 18, grifo da autora).  

 

O que se tem aqui é o estabelecimento do distanciamento e independência do sujeito 

daquilo que vê, ou ainda entre quem observa e aquilo que é observado, o que vem 

colaborar, por sua vez, com o fortalecimento da ideia de um sujeito que funciona no 
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mundo à parte de seu corpo.   

 

O desafio colocado pela autora na superação de paradigmas dicotômicos, mecânicos e 

objetivistas estaria na apreensão de uma concepção de espaço que se dá de forma múltipla 

e que teria como lugar de partida a afirmação de um sujeito que é encarnado e que 

pressupõe, portanto, uma ideia de corporeidade,  exigindo ainda uma mudança radical na 

paisagem cognitiva. O que vem colaborar com a superação desses entraves 

epistemológicos é o trabalho a partir das ideias de coevolução e codependência; a 

possibilidade de torcimento do espaço cognitivo; e a enunciação de  um lugar de fala 

(NAJMANOVICH, 2001).  

 

A partir dessa compreensão, ela propõe a noção de sujeito encarnado, partindo da 

referencialidade complexa dos sistemas vivos, de um corpo multidimensional e articulado 

na perspectiva da enação. Enação é tratada aqui a partir do que vêm propor os biólogos 

chilenos Humberto Maturana & Francisco Varela (1980), ou seja, a compreensão de que a 

estrutura da cognição surge a partir da relação do sujeito com o mundo, através da 

consciência de sua percepção.  

 

Desse modo,  

 
O centro dessa “revolução epistemológica” é a crítica ao modelo 
“representativo” do conhecimento, que o supõe um processo mecânico e 
passivo. Ao contrário, as concepções contemporâneas ressaltam a atividade do 
sujeito, a importância dos meios tanto simbólicos quanto técnicos na produção 
do conhecimento, destacando a dinâmica cognitiva e a produção de sentido. 
(NAJMANOVICH, 2001, p. 111, grifo da autora).  

 

Assim, a ideia de produção de sentido deve ser concebida na perspectiva histórica e 

mediada, considerando os aspectos biológicos, sociais, tecnológicos e simbólicos dessa 

complexa relação. Isso difere, contudo, da concepção moderna de conhecimento, que 

pressupunha tal relação como abstrata, eterna e universal. Nessa direção, o que define e 

singulariza a ideia de um currículo encarnado para um curso de graduação em dança 

parte da relação entre os agentes envolvidos nessa formação – estudantes, professores e 

técnicos –, que irão estabelecer conjuntamente os caminhos a serem trilhados em seu 

percurso formativo, a partir do contexto onde se pretende a formação. Tal percurso se 
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dará, portanto, de modo singular e estruturado a cada novo ciclo formativo (turmas e ano 

ou semestre), tendo suas regras pactuadas entre os agentes de modo contínuo e dialógico, 

considerando um conjunto de elementos que funcionam como diretrizes gerais, sem 

jamais se impor como algo fixo e universal. 

 

Mas antes de detalhar a proposta para um currículo encarnado, é importante salientar, 

mais uma vez, que não é objetivo dessa tese a elaboração de um projeto pedagógico para 

um curso de dança, nem sua estrutura curricular. Essa é uma tarefa que deve ser pensada e 

implementada por uma equipe de docentes, que juntos estarão observando as demandas 

específicas de determinado contexto para a criação de um curso. Portanto, não é foco 

dessa pesquisa dar conta da formulação dos elementos que constituem um projeto 

pedagógico, tais como objetivos gerais e específicos de formação, formas de 

integralização curricular, carga horária de componentes curriculares. Ao mesmo tempo, 

as problematizações levantadas na pesquisa contornam sugestões na forma de exemplos, 

contribuindo para uma melhor compreensão das proposições apresentadas na tese, 

podendo colaborar também com possíveis estruturações de propostas pedagógicas e 

curriculares. 

 

O que esta tese vem trazer como contribuição é uma reflexão sobre a lógica que tem 

estruturado diferentes ideias de currículo, especialmente no caso de cursos superiores de 

arte, apontando para um modo de operação atravessado por características mais próximas 

do fazer artístico em dança na contemporaneidade.  

 

Nessa perspectiva, o pensamento curricular ora proposto é atravessado pelas qualidades 

de três imagens, conforme apresentadas anteriormente: a Banda de Moebius, o 

Caminhando (Lygia Clark) e a espiral. Assim, o que volta não retorna do mesmo modo e 

nem no mesmo lugar. É necessário que ele volte para poder ser visto em outro lugar, mas 

quem define esse outro lugar é a articulação das ideias estabelecidas entre os sujeitos 

envolvidos no processo. Portanto, uma circularidade complexa que contorna a ideia da 

espiral e da Banda de Moebius: não há como prever; a cada giro uma coisa vai 

interpenetrar na outra. Daí a proposta de trabalhar com conteúdos e temas que são 

estruturados por quatro conjuntos articulados de forma assimétrica: i) Plataforma de 
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Experiências Artísticas; ii) Laboratórios Permanentes de Investigação; iii) Abordagens do 

Corpo e da Dança na Educação; e iv) Referenciais Praticoteóricos de Movimento. 

 

Estes conjuntos de conteúdos e temas criam uma sinergia entre si e são reinventados ao 

longo de todo o curso sem precisar, contudo, que sejam cursados da mesma forma e ao 

mesmo tempo por todos os estudantes. O que importa é que cada estudante reúna até o 

final do curso um complexo de experiências formativas – que serão traduzidos em carga 

horária específica para cada um desses conjuntos de conteúdos e temas – perfazendo seu 

trajeto formativo de maneira singular. Neste sentido, vejamos como são estruturados os 

quatro conjuntos de conteúdos e temas interligados da proposta aqui apresentada: 

 

Plataforma de Experiências Artísticas: espaço dos encontros de experimentação 

artística, indo de processos de criação, improvisação, interação com mídias, arte urbana, 

instalação, performance dentre outros. 

 

Laboratórios Permanentes de Investigação: construção de modos de operação 

cognitivos e sensoriais pautados na investigação. Lida com os processos de formulação 

praticoteórica de problemas, com a escrita como construção acadêmica e científica, com 

a contextualização e historicidade do campo, com a discussão da arte/ dança em interface 

com as questões da filosofia, política, economia e estética, dentre outros. 

 

Abordagens do Corpo e da Dança na Educação: tratam das formas de pedagogia 

geradas pelo e para o campo da dança; suas especificidades, avaliações, metodologias e 

formas de aprendizagem. Aprender e educar dentro de uma prática criativa é o de que ela 

pretende dar conta.  

 

Referenciais Praticoteóricos de Movimento: respondem pela faceta mais visível dos 

cursos de dança: as técnicas. Os estudos contemporâneos confirmam que não há uma 

técnica universal que, sozinha, possa dar conta da proficiência técnica e da interpretação. 

No entanto, se a intenção é profissionalizar o docente e o artista, é indispensável que haja 

preparação técnica, como também o pensamento e o conhecimento acerca das questões do 

corpo e do movimento. Este grande conjunto, ao lado dos demais, acolhe e abrange os 
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conhecimentos construídos sobre técnicas e teorias da corporeidade e da saúde no 

movimento e, também, as técnicas do corpo na dança. 

 

À medida que a proposta vai ganhando corpo, cada conjunto de conteúdos ou temas 

estabelece uma das linhas da espiral. Essas linhas vão construindo trajetos independentes 

que vão criando pontos de contato uma com as outras, ampliando seu espaço de alcance e 

permitindo, a cada volta, novos arranjos e outras formulações para as questões 

apresentadas pelo grupo (discentes e docentes) em cada encontro. 
 

Figura 15. Currículo encarnado – espiral 7 

 
Alexandre Molina – Uberlândia, 2015. 

 

O pensamento ora proposto coloca a experiência artística como linha conectiva da espiral 

curricular, quer se aplique à aprendizagem de saberes, ao desenvolvimento de 

competências, à aquisição de habilidades ou à potencialização da formação artística.  
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Logo, o objetivo é atuar como um espaço de reflexão e intercâmbio, buscando o 

desenvolvimento de fazeres criativos. 

 

Claramente a metodologia de trabalho pedagógico escolhido interfere no currículo e vice-

versa; uma coisa está implicada na outra. A proposta exige que os agentes envolvidos no 

processo aprendam a lidar com o improvável, do mesmo modo como é necessário cuidar 

da improvisação no momento da criação de um espetáculo: o princípio investigado lida 

com a ideia do improvável, portanto, o princípio inclui o improvável. Desse modo, tal 

princípio não pode ser ferido, no sentido de que ele tenha que determinar algo fechado, 

pois não é sua natureza funcional estabelecer respostas fechadas.  

 

A cada período letivo (semestral ou anual), os docentes do curso deverão organizar-se em 

equipes de trabalho com no mínimo quatro integrantes. Obviamente que um mesmo 

docente poderá estar em mais de uma equipe, mas isto deve ser evitado para garantir um 

melhor envolvimento deste com o grupo de trabalho. Cada uma dessas equipes desenhará 

conjuntamente a proposta a ser implementada naquele período. Tais propostas deverão 

considerar o conjunto de conteúdos e temas gerais anteriormente enunciados. Desse 

modo, todas as propostas contarão com elementos subjacentes dos quatro campos que 

formam o currículo: Plataforma de Experiências Artísticas, Referenciais Praticoteóricos 

de Movimento, Abordagens do Corpo e da Dança na Educação e Laboratórios 

Permanentes de Investigação. A quantidade de conteúdos e temas de cada um dos quatro 

conjuntos será definida a partir dos interesses inicialmente apontados pela equipe de 

docentes e que serão discutidos também com os estudantes, considerando ainda o 

contexto do curso, desde que ao menos um conteúdo ou tema de cada conjunto seja 

considerado. Essas escolhas feitas conjuntamente entre os integrantes da equipe de 

docentes puxam as pontas dos primeiros fios disparadores do movimento da espiral. 

 

Para exemplificar a ideia, imaginemos uma situação hipotética para uma das propostas 

criadas a partir do pensamento aqui estabelecido: para a Plataforma de Experiências 

Artísticas a equipe de docentes escolheu arte urbana, mais especificamente dança 

intervenção urbana. Uma série de materiais em vídeo, textos, fotos, reportagens 

disponíveis na internet, site de festivais, mostras ou encontros cujo foco coadune com 
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essa temática podem ser o ponto de partida para demonstrar ao grupo de estudantes o 

interesse da equipe de professores em propor essa abordagem artística. Dentre as 

atividades previstas, derivas pela cidade, seminários temáticos em praças, terrenos baldios 

ou à sombra de um viaduto podem ser uma ótima escolha. A partir daí, experimentações e 

improvisações das mais diversas formas podem funcionar como boas ferramentas para o 

levantamento de materiais que serão trabalhados adiante, configurando o formato final 

desejado pelo grupo. Ao mesmo tempo, para os Laboratórios Permanentes de 

Investigação, a intertextualidade própria dos ambientes urbanos é extremamente 

convidativa para problematizar diferentes modos de existir na/com a cidade. Identificar na 

filosofia pós-estruturalista outros modos de pensar arte, corpo, cidade e direito também 

abre um leque de possibilidades e confluências com as proposições artísticas 

experimentadas no grupo. Vale ainda encadear algumas possíveis historiografias na dança 

e nas artes de modo geral tendo o par arte e cidade como atravessador das reflexões. 

Acentuando outras curvas dessa espiral, os Referenciais Praticoteóricos de Movimento, 

além de enfatizar algumas abordagens corporais mais ligadas ao ambiente urbano, a 

exemplo das danças urbanas ou do Le Parkour, a ênfase na educação somática pode 

colaborar numa melhor compreensão das estruturas corporais em movimento, dando 

ainda uma atenção ao trabalho técnico intimamente conectado com os processos criativos. 

Por fim, as Abordagens do Corpo e da Dança na Educação podem trazer a excelente 

oportunidade de trabalhar com uma estética em geral muito bem aceita entre os jovens e 

adolescentes, mas, sobretudo, de ampliar a discussão sobre educação formal e não-formal. 

Seria um momento, por exemplo, de convidar os estudantes a se perguntarem sobre os 

espaços para aprendizagem ou para construção de conhecimentos: esses mecanismos 

somente têm lugar na escola? Este conjunto estará diretamente conectado com as etapas 

do Estágio Docente e serão abordadas adiante.   

 

Estes são apenas alguns exemplos de como pode se dar a sistematização de um projeto 

comum de ensino, a partir dessa proposta de currículo. É interessante perceber que, apesar 

da permanência dos grandes conjuntos de conteúdos e temas, dada a dinâmica de 

alteração dos grupos de estudantes – e das equipes docentes – as possibilidades de arranjo 

das propostas são infinitas. Como o trabalho não é estruturado a partir de disciplinas, as 

chances de possíveis fixações de conceitos, programas e conteúdos são raras ou mesmo 
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inexistentes, pois os elementos que impulsionam a proposta estarão sempre em constante 

recombinação.  

 

Feitas as escolhas iniciais, as equipes de docentes agora reunidas compartilham umas com 

as outras suas espirais detonadoras. Este momento é importante, pois possibilita uma 

visão mais geral dos desejos apontados em cada proposta de trabalho, dando a 

oportunidade de uma visão mais panorâmica do processo, como subir no mirante e avistar 

os contornos e linhas de movimento que impulsionam essa paisagem espiral. É oportuno 

observar também onde as diversas espirais desenhadas no momento anterior criam pontos 

de convergência, o que possibilita intercâmbios entre as equipes e respectivos grupos de 

estudantes, como também onde se encontraria algum possível sombreamento temático ou 

divergência de abordagem; um excelente momento para trabalhar o dissenso, tendo 

sempre como prioridade a qualidade da ação pedagógica e a formação dos estudantes.  

 

Em seguida, as propostas devem ser amplamente divulgadas entre os estudantes do curso, 

por meio de informativos eletrônicos, redes sociais, impressos, mas sobretudo com a 

realização de um grande encontro onde as equipes de docentes poderão apresentar e 

debater suas indicações iniciais. A partir daí, talvez alguns ajustes nas propostas sejam 

necessários do mesmo modo que um mínimo de tempo deve ser garantido para que os 

estudantes analisem cada proposta e façam sua adesão a uma delas. Finalmente, as 

equipes de trabalho estão completamente formadas. Estudantes e professores assumem 

conjuntamente os delineamentos finais desse disparador do processo de construção 

coletiva de conhecimento. A Banda de Moebius está montada e agora cada estudante 

toma sua tesoura na construção de seus percursos formativos, como proposto por Lygia 

Clark na obra Caminhando.  

 

Cada docente da equipe assume as proposições iniciais de um dos conjuntos de conteúdos 

e temas, sugerindo bibliografias, experimentos, vídeos e outros materiais para estudo. A 

abordagem de cada assunto dar-se-á de maneira a possibilitar o atravessamento das 

questões levantadas, cabendo também as interferências e proposições de cada um dos 

participantes, a partir de seus estudos individuais e/ou coletivos. Portanto, a prática da 
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construção de argumentos e o exercício do posicionamento crítico são elementos 

primordiais a serem considerados no pacto desse processo.  

 

Em termos esquemáticos, a cada semestre outras equipes docentes junto a outros grupos 

de graduandos delineiam novos projetos comuns de estudo. Assim, a relação de temas e 

conteúdos em cada um dos grandes conjuntos pode ser infinita e são essas pessoas que 

devem pensar e levantar esses materiais acumulando, ao longo dos semestres, uma 

enorme quantidade de materiais que podem ser reconfigurados juntamente com outros 

grupos. Como exemplo, seguem alguns temas e conteúdos possíveis: 

 

Laboratórios Permanentes de 
Investigação 

Abordagens do Corpo e da Dança na 
Educação 

Danças, temporalidades e histórias; 

Produção crítica em dança; 

Dança e filosofia; 

Dança e experiência estética; 

Gestão pública em cultura; 

Produção cultural; 

Dança e economia criativa; 

Arte e ciência; 

Dança e política. 

Educação forma, não-formal e informal; 

Temporalidades e histórias da educação em 

arte; 

Danças, didáticas e pedagogias; 

Arte e diferença; 

Avaliação em dança; 

Políticas educacionais e arte; 

Arte e currículo. 

Plataforma de Experiências Artísticas Referenciais Praticoteóricos do 
Movimento 

Dança e processos de criação; 

Dramaturgia do corpo/da dança; 

Composição em dança; 

Improvisação e dança; 

Criação em dança e novas tecnologias; 

Criação em dança na interface com outras 

mídias e artes. 

Dança e abordagens somáticas do 

movimento; 

Técnicas contemporâneas de dança; 

Dança e sistematização de movimentos 

estruturados; 

Análise do movimento. 

 

Contudo, é fundamental ressaltar que se trata da enumeração de algumas possibilidades e, 

portanto, não deve ser compreendido como modelo. Mais ainda, a proposição desses 
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temas e conteúdos deve levar em conta o contexto onde se insere o curso, o corpo docente 

disponível, além das diferentes realidades do público de estudantes.  

 
Figura 16. Grupo de Pesquisa SPIRAX – estudos sobre Caminhando 

 

 
Alexandre Molina – Uberlândia, 2015 

 

Alguns dos aspectos gerais da proposta de currículo encarnado foi trabalhada junto ao 

grupo de pesquisa SPIRAX – arte, corpo e experiências criativas em contextos de 

aprendizagem. Este é um grupo liderado por mim no Instituto de Artes da UFU e tem por 

finalidade reunir pesquisadores, artistas, professores e estudantes interessados na relação 

entre arte, corpo e educação, numa perspectiva contemporânea. Para tanto, tem se 

organizado em linhas de pesquisa que buscam favorecer, ao mesmo tempo, a conexão 

entre os diferentes temas que circundam a proposta do grupo e as pesquisas e estudos 

desenvolvidos por seus membros. O SPIRAX possui três linhas de pesquisa, a saber: 1- 

Arte, Formação e Universidade: reflexões acerca do lugar da arte na universidade, suas 

formas de realização, sistemas de formação, configurações curriculares, métodos de 

ensino e projetos pedagógicos, tanto no bacharelado como na licenciatura; 2- Arte e 

Mediações Educacionais: estudos, experimentos e pesquisas, a partir de diferentes 

contextos educacionais, tendo a arte como mediadora de processos formativos; e 3- Arte, 

Política Pública e Gestão Cultural: a participação do artista em processos de gestão e 
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produção cultural na contemporaneidade, como espaços de formação político-crítica e 

coatuação artística. Identificação e/ou produção de dados e indicadores da rede produtiva 

de dança em Uberlândia e região. O grupo conta hoje com cinco membros: um professor 

de Teatro da Escola de Educação Básica da UFU; uma professora da Faculdade de 

Educação Física da UFU (ambos doutorandos em Artes Cênicas pelo DINTER 

UFU/UNIRIO); duas estudantes do Curso de Dança e uma estudante do Curso de Teatro 

da UFU.  

	 

Dentre as discussões engendradas no grupo de pesquisa a partir de meus interesses no 

doutorado, um deles merece destaque: o perfil docente para o currículo encarnado. 

Importa destacar que o perfil docente desejado para a efetivação dessa proposta pressupõe 

um sujeito disposto a trabalhar coletivamente, portanto, que tenha abertura para o diálogo, 

que saiba lidar com a crítica, que exerça a ética como propósito relacional e que, acima de 

tudo, esteja aberto para o imprevisível. Nessa direção, a lógica que tem pautado os 

concursos públicos para docentes efetivos nas universidades brasileiras precisa ser 

revista. O formato atual tenta dar conta de selecionar os candidatos com melhor domínio 

dos assuntos concernentes a determinada vaga ou subárea de concurso, mas reservam 

pouco espaço para a observação das práticas docentes e artísticas (no caso das artes). 

Além disso,  a experiência com a dinâmica da sala de aula e da disponibilidade do 

candidato em trabalhar em equipe são observadas de maneira muito superficial. Sem 

contar a fragilidade dos mecanismos existentes na identificação de competências de 

gestão institucional, visto que este é o atual formato de administração adotado pelas IES 

brasileiras. Torna-se fundamental a revisão desses protocolos de seleção, não apenas na 

direção de novas proposições curriculares, mas porque esses procedimentos vigentes já 

demonstram enorme fragilidade. Basta observar como tem sido frequente a mudança das 

regras dos concursos.   

 

Do mesmo modo, considerando que no Ensino Superior no Brasil trabalha-se com a 

lógica de turmas anuais ou semestrais e que os cursos de dança em funcionamento 

atualmente têm sua integralização prevista para oito semestres em média, torna-se 

fundamental que os gestores das universidades consigam revisitar as regras de 

computação de carga horária docente. Em geral, os docentes são contratados no regime de 
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40 horas semanais, com dedicação exclusiva (DE). Desse total, parte é dedicado ao 

ensino, especificamente ao tempo de trabalho em sala de aula. Contudo, a forma de 

calcular esses percentuais levam em consideração a presença do professor em sala, 

ministrando uma determinada disciplina, trabalhado individualmente. No projeto da 

Escola de Dança da UFBA, por exemplo, onde atuei como docente durante dois anos, 

existe a proposta de que os docentes trabalhem em equipes de dois ou três professores 

para cada Módulo, mas se um determinado professor tem 10 horas semanais designadas a 

ele, estas são computadas pelo sistema em um Módulo de Estudos Críticos Analíticos, por 

exemplo, que tem seis horas semanais, mais o Módulo de Estudo de Processos Criativos, 

com quatro horas, perfazendo as 10 horas previamente estabelecidas. O Módulo de 

Estudos do Corpo deste mesmo semestre, com mais seis horas semanais, não entra nessa 

contabilidade e o professor, se desejar acompanhar o semestre como um todo, deverá 

fazê-lo como “hora extra”, sem a possibilidade de que isso seja contemplado nas suas 40 

horas finais.  

 

Um trabalho pedagógico que caminha na direção de um currículo mais arejado, onde as 

fronteiras disciplinares são mais porosas ou até mesmo inexistentes, a atuação do 

professor também necessitará ser repensada. É fundamental que haja uma mudança na 

forma como são contabilizadas as cargas horárias de trabalho em sala de aula. Do mesmo 

modo, o tempo de trabalho fora da sala de aula e que é dedicado ao estudo e planejamento 

de atividades pedagógicas, precisa ser garantido. Além disso, a criação de mecanismos 

que valorizem e que incentivem as atividades de pesquisa e extensão em plena conexão 

com o ensino são fundamentais para evitar a existência de classificações equivocadas, tais 

como as de “professor aulista”, “professor extensionista” e “professor pesquisador”.    

 

Avaliação 

 

No que se refere à avaliação, a proposta do currículo encarnado é que esta seja de caráter 

processual e descentralizada, devendo ser efetivada por todos os envolvidos, não apenas 

os docentes.  Além disso, a avaliação não deve ser o foco do processo educacional, pois 

“a principal causa do adoecimento do sistema educativo atual é que temos uma educação 
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baseada na avaliação no lugar de uma educação baseada na aprendizagem43.” (ACASO, 

2015, p. 188, tradução nossa). Essa mudança de foco reposiciona o lugar da avaliação no 

processo de aprendizagem, desestabilizando a couraça punitiva e verificadora que insiste 

em permanecer, para tornar-se mais um momento de aprendizado, onde tem lugar a 

reflexão crítica. Nessa perspectiva, instrumentos como diários de processos, cadernos de 

artistas, rodas de conversa, grupos de discussão (presenciais e virtuais), escrita coletiva, 

por exemplo, são importantes aliados para obtermos êxito na superação de lógicas 

quantitativas, punitivas e restritivas de avaliação. Desse modo, além do espaço de 

trabalho na sala de aula como parte do processo de aprendizagem (e logo da avaliação, 

pois são coimplicadas), a equipe de docentes deverá garantir ainda momentos para 

planejamento, revisão e avaliação das estratégias de trabalho.  

 

No Curso de Graduação em Dança da UFU estamos experimentando um formato que 

intenta modificar essa visão fechada de avaliação. Apesar do currículo do referido curso 

ainda ser pautado pela lógica disciplinar e seu fluxograma conter pré-requisitos, estamos 

tentando avançar nas relações interdisciplinares  por meio dos Projetos Semestrais de 

Ensino. De acordo com o Projeto Político Pedagógico44 do curso, estes Projetos 

Semestrais devem englobar “um conjunto de disciplinas, localizadas em um mesmo 

período e ofertadas em um mesmo semestre letivo do curso.” (IARTE, 2011, p. 34). Para 

tanto, “os docentes responsáveis por essas disciplinas deverão trabalhar em conjunto na 

elaboração dos objetivos do projeto, bem como em seu acompanhamento e avaliação.” 

(IARTE, 2011, p. 34). Contudo, apesar do desejo de integração proposto no PPP, o 

trabalho se dá de forma disciplinar, organizando de forma separada no fluxograma e 

considerando a carga horária docente de forma a não contemplar o trânsito entre os 

diferentes componentes curriculares de determinado semestre.  

 

Na tentativa de superar esses entraves, definimos em reunião do Conselho de Área do 

Dança que a agenda semestral do curso deverá garantir um momento para sistematização 

das ações pedagógicas no início do semestre (Seminário Interno de Planejamento) e mais 

																																																								
43	“La	principal	causa	de	que	el	sistema	educativo	actual	esté	enfermo	es	que	teneos	una	educación	
basada	en	la	evaluación	en	vez	de	una	educación	basada	en	la	aprendizaje.”		
44	O	PPP	e	demais	documentos	do	Curso	de	Dança	da	Universidade	Federal	de	Uberlândia	estão	
disponíveis	no	site	www.iarte.ufu.br		
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um momento para reflexões sobre todo o processo no final do semestre (Seminário 

Internos de Avaliação), ambos prevendo também a participação dos estudantes. Além 

disso, temos uma agenda de duas Reuniões Pedagógicas ao longo do semestre, com 

prerrogativa de participação universal dos docentes como espaço de compartilhamento 

dos processos de cada turma. Essa garantia de registro em Conselho de Área foi 

necessária, pois observamos nos últimos anos que as ações pedagógicas estão sendo 

soterradas por questões administrativas ou burocráticas. Assim, tanto os momentos de 

gestão como os espaços para a reflexão pedagógica passaram a ter lugar no plano de 

trabalho de cada professor, contabilizadas em suas 40 horas semanais. 

 

Estágio docente 

 

Com o intuito de oferecer um contato dos estudantes com a realidade de distintos espaços 

de ensino da dança, esta proposta trabalha a relação com o Estagio Docente desde o 

princípio de sua formação. A proposta está em consonância com o disposto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n.º 9.394/1996, com a Resolução 

CNE/CES n. 3, de 8 de março de 2004, que indica as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Graduação em Dança, e ainda pelas Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Formação de Professores.  

 

A partir dessas prerrogativas legais, o Estágio Docente pensado para este formato de 

currículo tem como objetivo complementar as atividades artísticas e pedagógicas 

desenvolvidas ao longo do curso, na busca da consolidação das competências e 

habilidades previstas na proposta, propiciando ao estudante oportunidades de vivência no 

campo da formação na área da dança em seus diferentes contextos. 

 

Dado o caráter processual do estágio, a proposta é que cada professor do curso assuma a 

função de tutor de um determinado grupo de estudantes e que possa com eles trabalhar da 

primeira à última etapa do estágio.  Este processo de tutoria, além de garantir um contato 

mais próximo dos docentes com os futuros professores, possibilitará o acompanhamento 

do desenvolvimento dos estudantes ao longo de suas experiências iniciais como 

educadores.  
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A atividade de estágio deverá ser acompanha por um professor do curso e por um 

educador da instituição parceira, objetivando proporcionar ao estudante a participação em 

situações reais da atividade profissional relativa ao universo de trabalho da educação em 

dança. Para cada semestre, o planejamento do Estágio bem como sua metodologia de 

aplicação e avaliação será elaborado pelo professor responsável em parceria com os 

estudantes e as instituições envolvidas (quando for o caso) garantindo, assim, uma 

conexão direta com o contexto e realidade educacional.  

 

Em linhas gerais, as etapas do Estágio Docente proposto para este currículo são: 

 
Figura 17. Quadro resumo das etapas de estágio docente – currículo encarnado 

DURAÇÃO ETAPA 

todo o período 

de estágio 

Observação Sistemática dos diversos campos de atuação profissional 

visando a elaboração de um projeto de ação pedagógica 

um semestre Vivência do Ensino de Dança nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

um semestre Vivência do Ensino de Dança na Educação Não-Formal  

um semestre Vivência do Ensino de Dança no Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio 

um semestre Vivência do Ensino de Dança na Educação Infantil 

um ano Aplicação do projeto de ação pedagógica em dança  

 

Na Observação Sistemática, que está prevista para todo o período de estágio, a proposta é 

que os estudantes possam ter uma dimensão global do universo que contempla os 

diferentes espaços de educação. As atividades que acompanham essa etapa podem incluir 

situações de observação, visitas guiadas, entrevistas e conversas sistematizadas com 

educadores de arte/ dança nos mais diferentes contextos. Os estudantes deverão observar 

o dia a dia desses profissionais de modo a construírem uma espécie de painel dessa 

realidade, reunindo elementos que irão compor sua proposta de ação.  

 

Já nas diferentes vivências previstas para as diversas instâncias da educação, os 

estudantes deverão experimentar a prática da sala de aula com o ensino de Arte/ Dança. 
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Estes três momentos são divididos de modo a garantir a passagem do discentes por 

diferentes etapas da Educação Básica: Ensino Infantil, Fundamental I e II e Ensino 

Médio, além de práticas com a Educação Não-Formal considerando, inclusive, as 

academias de dança. Obviamente que é função da universidade oferecer a formação dos 

professores para o sistema formal de ensino, mas é público e notório o quão é potente a 

atuação de profissionais da dança em contextos não-formais de ensino, tais como 

academias e escolas especializadas de dança, projetos culturais e sociais, além de oficinas 

e cursos em mostras e festivais. Fechar os olhos para essa realidade seria um desserviço à 

sociedade, especialmente pela oportunidade de contribuir com uma formação mais 

consistente desse educadores.  

 

Durante todo o estágio, além de contar com a orientação de um tutor, os estudantes 

deverão ser acompanhados por um educador que atue naquele determinado contexto de 

ensino. O foco dessas etapas de estágio é que o estudante possa vivenciar a rotina de 

trabalho de um profissional da educação em dança nesses diferentes contextos, 

considerando o acompanhamento do planejamento, o desenvolvimento das atividades e 

das formas de avaliação, os possíveis problemas e peculiaridades de cada um desses 

ambientes de formação, reuniões, diálogo com os estudantes, pais etc. Todas essas etapas 

devem ser registradas em uma espécie de diário de processo, possibilitando ao estudante 

ter uma visão global, apontar suas dificuldades e soluções encontradas, além dessas 

informações poderem subsidiá-lo na sua formação como um todo.  

 

Como o estudante estará imerso no seu processo de formação enquanto também vivencia 

as etapas de estágio, as questões mobilizadas junto à equipe de trabalho na sua formação 

acadêmica, poderão ser balizadas com as ações da prática docente. Essa é uma potente 

característica dessa proposta que visa favorecer ao estudante a proposição de intervenções 

mais consistentes no ambiente educativo vivenciado, tendo como parâmetro o seu próprio 

processo de aprendizagem ao longo do curso.  

 

Todas essas etapas de estágio propostas não são sequenciais ou lineares e podem ser 

cursadas a qualquer tempo pelo estudante. Assim, não há uma hierarquia entre elas. A 

única etapa do estágio que segue uma hierarquia é a da implementação de um projeto de 
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ação pedagógica em dança, para qual ele escolherá o ambiente educativo que mais lhe for 

atrativo ou desafiador, dentre os experimentados nas etapas anteriores. A elaboração 

dessa proposta deve contar com a orientação do tutor e também subsidiará a realização do 

Relatório Final do Estágio, documento que irá descrever as diversas etapas do processo, 

as proposições do estudante, os resultados observados, as dificuldades encontradas, bem 

como as soluções propostas, além de uma correlação com seu processo de formação 

acadêmica.  

 

Bases legais 

 

A partir dessa proposta, os conhecimentos gerais, específicos e pedagógicos se dão do 

início ao fim do curso, de maneira interconectada. A este respeito, o documento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Dança estabelece que 

os projetos pedagógicos e a organização curricular destes cursos devem contemplar na 

sua proposta, de maneira interligada: 

 
I - conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, as 
Ciências da Saúde e as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em Psicologia 
e Serviço Social, bem assim com as diferentes manifestações da vida e de seus 
valores; II - conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Estética e com 
a História da Dança, a Cinesiologia, as Técnicas de Criação Artística e de 
Expressão Corporal e a Coreografia; III - conteúdos Teórico-Práticos: domínios 
de técnicas e princípios informadores da expressão musical, envolvendo 
aspectos Coreográficos e de Expressão Corporal, bem como o desenvolvimento 
de atividades relacionadas com os Espaços Cênicos, com as Artes Plásticas, 
com a Sonoplastia e com as demais práticas inerentes à produção em Dança 
como expressão da arte e da vida. (MEC, 2004). 

 

O que estabelece, portanto, as Diretrizes Curriculares está observado nos quatro conjuntos 

de conteúdos e temas, contudo, de maneira flexível, assimétrica e interrelacionada. Outro 

destaque feito pelo documento das Diretrizes, é que estes conteúdos devem ser 

trabalhados de forma interligada. Assim, a perspectiva indisciplinar (Greiner, 2005) 

configura-se como a opção mais orgânica para esta proposta. Em tal perspectiva, as 

fronteiras entre as disciplinas são porosas ou inexistentes, favorecendo o intercâmbio de 

abordagens, a multiplicidades dos olhares e o atravessamento mútuo entre os diferentes 

saberes ali mobilizados.  
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Ainda no que se refere às bases legais, o Parecer número 67/2003 do Conselho Nacional 

de Educação/ Câmara de Educação Superior, destaca que as diretrizes curriculares de 

todos os cursos de graduação devem observar os seguintes princípios: 

 
1. Assegurar, às instituições de ensino superior, ampla liberdade na composição 
da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim 
como na especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 2. Indicar 
os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-aprendizagem 
que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos 
específicos, com cargas horárias pré-determinadas, as quais não poderão 
exceder 50% da carga horária total dos cursos; 3. Evitar o prolongamento 
desnecessário da duração dos cursos de graduação; 4. Incentivar uma sólida 
formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os 
desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 
conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações 
diferenciadas em um mesmo programa; 5. Estimular práticas de estudo 
independente, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 
aluno; 6. Encorajar o reconhecimento de habilidades, competências e 
conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar, inclusive os que se refiram 
à experiência profissional julgada relevante para a área de formação 
considerada; 7. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 
pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em 
atividades de extensão; 8. Incluir orientações para a condução de avaliações 
periódicas que utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a 
docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 
(MEC, 2003). 

 
 

A este respeito, a proposta apresentada desliza de maneira bastante íntima com as 

recomendações do Conselho Nacional de Educação: ampla liberdade na composição da 

carga horária e nas especificação das unidades de estudos (este aspecto é claramente 

explicitado no momento da composição dos projetos comuns de ensino); evitar a fixação 

de conteúdos específicos e a predeterminação de cargas horárias e incentivar a prática de 

estudos independentes (a composição no formato de módulos e a possibilidade de estudos 

autônomos é um importante passo para isso); incentivar a formação geral (o formato de 

projetos comuns amplia as abordagens e as experiências de formação em diferentes 

segmentos da área); fortalecimento da articulação entre teoria e prática e a inclusão de 

avaliações diversificadas (a proposta não estabelece fronteira entre abordagem teórica e 

abordagem prática; a opção é por uma praticatórica e pela avaliação focada na 

aprendizagem).  
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Vale observar que há certa tendência ao enrijecimento de pensamento ou mesmo a 

fixação com noções mais tradicionais de gestão educacional, mesmo na 

contemporaneidade. Alguns desses aspectos podem ser facilmente observados em 

propostas curriculares de cursos de dança apresentados por algumas instituições quando 

observado, por exemplo, o tratamento dado à ideia de flexibilização curricular: a 

Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Minas Gerais possui um total de 

2.925 horas, das quais 405 são para componentes optativos (já contabilizados em outra 

carga horária os Estágios, as Atividades Complementares e as de Formação Livre), ou 

seja, cerca de 14% do total. A Licenciatura em Dança (diurno) da Universidade Federal 

da Bahia tem um total 3.107 horas das quais 200 são para Atividades Complementares, 

400 para Estágio e 238 para componentes optativos, cerca de 10% do total de horas de 

componentes. A Licenciatura da Federal de Pelotas (RS), apresenta uma carga horária 

total de 2.978 horas, das quais 102 são para TCC, 408 para Estágio e 200 de ACC; os 

componentes optativos somam 500 horas, ou seja, cerca de 22% do total de componentes. 

O Parecer do CNE apresentado anteriormente sugere que não mais que 50% do total da 

carga horária seja dedicada aos componentes obrigatórios. Cabe destacar, contudo, que 

esses valores são definidos também a partir das regras internas de cada instituição e não 

dependem, portanto, apenas do desejo da equipe de docentes dos cursos.  
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APONTAMENTOS FINAIS (E PROVISÓRIOS)  

 

Mas como a universidade irá adotar um currículo cujo ponto de chegada é indeterminado? 

Ou ainda, como a universidade irá lidar com a inexistência de pré-requisitos ou com a 

ausência de fluxogramas lineares e rigidamente estabelecidos? Como bancar a avaliação 

fora da lógica da verificação de conteúdos? Talvez minha colaboração seja na provocação 

das instituições sobre isso, em levantar a problemática. Como tais questões serão 

resolvidas (e se serão resolvidas) é um trabalho que depende do envolvimento de todos os 

agentes envolvidos no processo de formação no âmbito da universidade: docentes, 

técnicos, administradores, além dos responsáveis pelo estabelecimento e 

acompanhamento das legislações específicas do setor.  

 

O que proponho aqui é um pensamento sobre formatos curriculares que me parece mais 

adequado a um processo de formação em dança na universidade. Esta proposta tem a 

experiência artística como foco do trabalho pedagógico e reconhece o corpo na sua 

integralidade, caminhando na contramão de estruturas classicamente dicotômicas nas 

relações inauguradas com a separação corpo e mente, e que se desdobram na forma de 

compreender outras dicotomias, conforme discutido exaustivamente ao longo do texto. 

Do mesmo modo, e concordando com outros autores que propõem pensamentos 

curriculares mais arejados, parto do pressuposto de que “no mundo do currículo, o 

estudante vai desvelando suas potencialidades e atualizando-as. É preciso que 

experimente, se exercite em suas possibilidades. Assim, o modo de relação é o que define 

a identidade.” (SÁ, 2010, p. 45). No entanto, lógicas tradicionais, que ainda ancoram as 

noções de currículo na proposição de metas e finalidades para uma formação com base 

num perfil previamente definido, são pouco favoráveis ao risco, à experimentação e ao 

exercício de possibilidades. 

 

Considerando a característica espiralada da proposta, não há intenção de fechamento e 

muito menos de conclusão. Até aqui apresentei os principais problemas que tem 

atravessado minhas reflexões acerca dos processos de formação em dança na 

universidade e indiquei alguns elementos que considero estruturantes para um 

pensamento de currículo mais orgânico aos modos específicos de funcionamento da arte e 
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da dança, sobretudo. Durante o tempo da pesquisa, algumas dessas reflexões se 

materializaram em imagens e eles seguem como apêndice desse trabalho. Convido à 

observação dessas proposições pictóricas como rastros do pensamento que se concretiza 

provisoriamente na forma de tese e que desejam escorrer por outros lugares.  

 

A partir de um olhar que volta ao texto, algumas características do currículo encarnado 

saltam à percepção. Mas, como a espiral, elas voltam de outro modo e assim se 

reconfiguram como possíveis dobras na tessitura de novos arranjos epistemológicos. 

Neste sentido, um currículo encarnado: 

 

1- Possibilita a escolha dos temas, assuntos ou conteúdos de acordo com o contexto e com 

o histórico e características do grupo, destacando as questões ou situações mais relevantes 

no momento do trabalho, bem como as competências e habilidades da equipe docente; 

 

2- Evita a consolidação de pensamentos na forma de “cátedras”, a fixidez de práticas e 

metodologias de trabalho artístico e pedagógico dos docentes, favorecendo o intercâmbio 

entre a pesquisa, o ensino e a extensão;  

 

3- Coloca a experiência artística no foco do trabalho pedagógico, alterando a dinâmica 

cognitiva, criando sentido para todos os envolvidos, ao mesmo tempo em que estimula a 

busca por novas informações; 

 

4- Quebra a lógica de poder que centraliza as decisões na figura do professor, o que por 

sua vez desestrutura a polarização professor X aluno, onde o primeiro é compreendido 

nesse pensamento como o grande sabedor e o segundo padece vazio e sem luz, na busca 

de preenchimento; 

 

5- Desenvolve qualidades como autonomia, liderança, capacidade de trabalhar em equipe, 

de lidar com a alteridade e com o imprevisível, de reconhecer os diferentes tipos de 

conhecimento e de buscar soluções para os problemas que emergem ao longo do 

processo. 
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Mas esta proposta curricular, num possível processo de implementação, enfrentará 

desafios que poderão fazer fracassar a ideia ou modifica-la de forma tão radical, 

descaracterizando seu potencial. Talvez o primeiro deles seja a própria comunidade em 

que o curso se insere: docentes, discentes e técnicos que, envolvidos pela vivência 

tradicional já cristalizada dos modelos curriculares, tenderão ao supostamente mais 

simples. Num segundo momento, a interpretação dada aos marcos legais que norteiam a 

elaboração de projetos pedagógicos e curriculares. Muitas vezes, os profissionais que 

subsidiam tais elaborações, do ponto de vista dos departamentos de ensino das 

universidades, têm maior dificuldade em identificar as especificidades da área artística.  

 

Outro aspecto importante é o fato de que a proposta aqui apresentada pode, num primeiro 

momento, produzir um atrito com as estruturas curriculares e pedagógicas vigentes o que 

obviamente poderá resultar no insucesso da empreitada. Contudo, considero fundamental 

a insistência e, sobretudo, a observância das características locais na tentativa de um 

desenho curricular mais apropriado à cada realidade, levando em conta os aspetos 

culturais, sociais e econômicos implicados.  

 

Trata-se, portanto, do enfrentamento de velhos problemas, ancorados em paradigmas que 

já não dão conta das possibilidades do mundo contemporâneo. A tarefa só está 

começando e não há modelo pré-determinado. O que segue são problematizações e 

proposições de pensamentos que, para tornarem-se realidade, necessitam de serem 

encarnados pelos sujeitos envolvidos no processo de formação em dança na universidade.  
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Cursos	de	Graduação	em	Dança	no	Brasil	
As	informações	contidas	nessa	tabela	foram	atualizadas	em	outubro	de	2015,	a	partir	dos	cursos	

autorizados	pelo	Ministério	da	Educação:	www.portalmec.gov.br	
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Universidade	Federal	
do	Rio	Grande	do	Norte	
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da	Paraíba	-	UFPB	

João	Pessoa	 Licenciatura	

Pernambuco	 Universidade	Federal	
de	Pernambuco	-	UFPE	

Recife	 Licenciatura	

Alagoas	 Universidade	Federal	
de	Alagoas	-	UFAL	

Maceió	 Licenciatura	

Sergipe	 Universidade	Federal	
de	Sergipe	-	UFS	

Laranjeiras		 Licenciatura	

Bahia	

Universidade	Federal	
da	Bahia	-	UFBA	

Salvador	 Licenciatura	(2)	e	
Bacharelado	

Universidade	Estadual	
do	Sudoeste	da	Bahia	-	
UESB	

Jequié		 Licenciatura	

Região	Centro-Oeste	

Distrito	Federal	

Instituto	Federal	de	
Educação,	Ciência	e	
Tecnologia	de	Brasília	-	
IFB	

Brasília	 Licenciatura	(2)	

Goiás	

Instituto	Federal	de	
Educação,	Ciência	e	
Tecnologia	de	Goiás	-	
IFG	

Aparecida	de	Goiânia	 Licenciatura	

Universidade	Federal	
de	Goiás	-	UFG	

Goiânia	 Licenciatura	

Região	Sudeste	

Minas	Gerais	

Universidade	Federal	
de	Minas	Gerais	-	UFMG	

Belo	Horizonte	 Licenciatura	

Universidade	Federal	
de	Uberlândia	-	UFU	

Uberlândia	 Bacharelado	
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Universidade	Federal	
de	Viçosa	-	UFV	

Viçosa	 Licenciatura	e	
Bacharelado	

Rio	de	Janeiro	

Faculdade	Angel	Vianna	
-	FAV	

Rio	de	Janeiro	 Licenciatura	e	
Bacharelado	

Universidade	Cândido	
Mendes	-	UCAM	

Rio	de	Janeiro	 Licenciatura	

Universidade	Estácio	de	
Sá	-	UNESA	

Rio	de	Janeiro	 Licenciatura	

Universidade	Federal	
do	Rio	de	Janeiro	-	UFRJ	

Rio	de	Janeiro	 Licenciatura	e	
Bacharelado	(2,	sendo	
um	em	Teoria	da	
Dança)	

São	Paulo	

Centro	Universitário	
Sant’Anna	–	
UNISANT’ANNA	

São	Paulo	 Licenciatura	

Faculdade	Paulista	de	
Arte	-	FPA	

São	Paulo	 Licenciatura	

Faculdade	Tijucussu	-	
TIJUCUSSU	

São	Caetano	do	Sul	 Licenciatura	

Universidade	Anhembi	
Morumbi	

São	Paulo	 Licenciatura	e	
Bacharelado	

Universidade	de	
Sorocaba	-	UNISO	

Sorocaba	 Licenciatura	

Universidade	Estadual	
de	Campinas	-	
UNICAMP	

Campinas	 Licenciatura	(2)	e	
Bacharelado	(2)	

Sul	

Paraná	 Universidade	Estadual	
do	Paraná	-	UNESPAR	

Curitiba	 Licenciatura	e	
Bacharelado	

Rio	Grande	do	Sul	

Universidade	de	Caxias	
do	Sul	-	UCS	

Caxias	do	Sul	 Tecnológico	

Universidade	Estadual	
do	Rio	Grande	do	Sul	-	
UERGS	

Montenegro	 Licenciatura	

Universidade	Federal	
de	Pelotas	-	UFPel	

Pelotas	 Licenciatura	(2)	

Universidade	Federal	
de	Santa	Maria	-	UFSM	

Santa	Maria	 Licenciatura	e	
Bacharelado	

Universidade	Federal	
do	Rio	Grande	do	Sul	-	
UFRGS	

Porto	Alegre	 Licenciatura	

Universidade	Luterana	
do	Brasil	-	ULBRA	

Canoas	 Licenciatura	e	
Tecnológico		

 


