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RESUMO 

 

Esta tese argumenta que a construção de conhecimento no Ensino da Dança aglutinou saberes 
a respeito do corpo, que são maduros o suficiente para poderem ser mediados pelo formato 
digital, ubíquo e a distância. Assim, ao buscar o sentido de vivência corporal, política e social 
da dança, evidencia-se o problema de desvalorização de seus profissionais e de sua má 
remuneração em todos os níveis do ensino e aprendizagem em dança, no tocante à formação e 
acessibilidade. A dança é vista por vários segmentos da sociedade como um forte agente de 
sedimentação da desvalorização de sua arte. A cadeia de políticas da União está em 
descompasso com as ações necessárias para alavancar um bem nacional e cultural e saber que 
dele se pode gerar renda, auxiliar pessoas e contribuir com o crescimento cultural nacional. 
Desse contexto nasce o objetivo deste trabalho que é analisar como o ensino da dança, no curso 
de licenciatura em Dança em EAD da UFBA, na estrutura educacional de seu currículo, está 
condizente com os propósitos de uma educação Onlife. Como metodologia, buscou-se na 
Cartografia uma possibilidade de produzir em cima dos dados já existentes e atualizar outros 
procedimentos em um processo contínuo de conhecimento e atualização da virtualidade. A 
partir da junção de rizomas, em um mapa aberto e conectável em todas as suas dimensões, 
desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995). Surge daí a necessidade de se observar as mudanças sociais da dança e na 
cultura (SANTAELLA, 2013 SANTANA, 2006; WOSNIAK, 2010). Usam-se os conceitos de 
técnicas e tecnologias num olhar filosófico de Vieira Pinto (2005) e do contexto do capitalismo 
de vigilância (ZUBOFF, 2021) e da formação de professores (ALMEIDA, 2021 TARDIF, 
2014) e a fim de criar inéditos viáveis (FREIRE, 2013) em novas proposições curriculares. 
Além de um redesenho das atividades e dos valores da dança na contemporaneidade, o sentido 
da dança fica alterado para o seu ensino como legado para as novas gerações, pela criação de 
uma verdadeira indústria cultural que gere renda, valor e trabalho. Os dados demonstram que 
quase 50% dos discentes utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), meio eficiente 
para a realização das tarefas a distância, além dos e-books, que lhes dão suporte, e os 
professores-tutores que se fazem relevantes no percurso acadêmico. Dados de uso de internet 
asseveram que, apesar das dificuldades, os futuros professores de dança conseguem ter acesso 
ao curso, além de vontade de entrar no mundo do trabalho, o que pode abrir portas aos novos 
professores. As plataformas conceituais do ensino das Artes/Dança na licenciatura em Dança 
na modalidade EAD da Universidade Federal da Bahia (UFBA) enriquecem o conceito do 
ensino de dança com as atividades mistas de atividades em EAD. Conclui-se que a dança como 
cultura e arte, neste espaço, é Onlife, multidisciplinar e cria novas formas de alcançar os mais 
longínquos lugares do estado da Bahia. A corporeidade que dança nos espaços diferenciados e 
com dificuldades quase infinitas coexiste no movimento que faz florescer a arte da dança. 
Constrói-se, no corpo aprendente, o entendimento novo da dança em EAD, que já é muito 
vivido pelo corpo do discente, a se formar professor. 
 
Palavras-chave: dança-educação; formação de professores em dança; EAD; currículo; dança 
digital. 
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ABSTRACT 

 

This thesis argues that the construction of knowledge in learning dance agglutinates knowledge 
regarding the body, which is mature or sufficient to be able to be mediated by digital format, 
ubiquitous and at a distance. Also, in search of the sense of bodily, political and social 
experience of dance, there is evidence of the problem of devaluation of their professionals and 
their bad remuneration at all levels of teaching and learning in dance, and regarding training 
and accessibility. Dance is seen by various segments of society as a strong sedimentation agent 
for the devaluation of its art. The political chain of the union is out of step with the necessary 
actions to enhance a national and cultural good and that it can generate income, help people and 
contribute to the national cultural growth. From that context born or objective of this work 
analyze the how to teach dance, in the undergraduate course in Dance at distance learning 
(EAD) in UFBA, in the educational structure of its curriculum, it is consistent with the purposes 
of an Onlife education. As a methodology, we sought in Cartography a possibility of producing 
on top of already existing data and updating other procedures in a continuous process of 
knowledge and updating. Starting from the junction of rhizomes, in an open and connected map 
in all its dimensions, disassembled, reversible, susceptible to constant modifications 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995). There is a need to observe the social changes in dance and 
culture (SANTAELLA, 2013 SANTANA, 2006; WOSNIAK, 2010). We use the concepts of 
techniques and technologies in the philosophical contributions of Vieira Pinto (2005) in the 
context of surveillance capitalism (ZUBOFF, 2021) and in the training of teachers (ALMEIDA, 
2021 TARDIF, 2014) in order to create unprecedented viable (inédito Viável) (FREIRE, 2013) 
in new curricular proposals. In addition to a redemption of the activities and two values of 
contemporary dance, or the meaning of physical dance altered to teach it as a legacy for new 
generations, for the creation of a true cultural industry that generates income, value and work. 
The data shows that 50% from students use the Virtual Learning Environment (VLE), which is 
more efficient for carrying out homework at a distance, in addition to two e-books, which give 
them support, and the professors-tutors who are relevant do not academic course. Given the use 
of the Internet, they assert that, despite the difficulties, future dance teachers will be able to 
access the course, apart from being able to enter the world of work, or that they can open doors 
to new teachers. The conceptual platforms for the teaching of Arts/Dance in the degree in Dance 
in the distance dance modality of the Federal University of Bahia (UFBA) enrich the concept 
of teaching dance with the mixed activities of distance learning activities. I concluded that 
dance as culture and art, in this space, is Onlife, multidisciplinary and creates new ways to reach 
the distance places in the state of Bahia. A corporeity that dances in differentiated spaces and 
with almost infinite difficulties coexists not a movement that makes the art of dance flourish. 
Builds in student’s theunderstanding of dance in EAD, which has long been lived by the 
student's body, to be trained as a teacher. 
 
Keywords: dance-education; teacher training in dance; distance learning; curriculum; digital 
dance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Minha história na docência em dança e a chegada ao problema de pesquisa 

 

O ato de levar o corpo aos seus limites físicos e metafísicos, 
pelas posições nas pontas dos pés, indicando a extensão 

máxima dos ‘espacates’ são completados pelos desejos de voos 
nos passos longos e ou dos voos conjuntos dos cisnes. 

Sensualidade, amor, luta contra o destino e feitiços, superação 
das gerações anteriores pela desobediência, desafios entre 

irmãos e amigos, ciúmes, bobos da corte, protagonismo espírito 
de imitação ou de ações conjuntas, são todas situações em que, 

em seus mínimos átomos, pode-se buscar a essência humana. 
Conscientemente ou não1. 

 

Quando criança, a proximidade do mundo da dança já estava, lado a lado, com a minha 

história de vida. Professores me conduziram e construíram, comigo, parte do meu viver de 

dançarino. Meus mestres educadores não estavam sós. Estavam com minha família, alicerce 

amoroso que me protegia de um pré-conceito ainda enraizado na sociedade que bravejava: – 

homem não faz ballet!  

A vontade de dançar, o dançar na escola, o dançar na academia, o querer ser bailarino, 

profissional de dança, me guiaram por diversos lugares. Desde 1994, ao iniciar meus estudos 

em artes/dança na cidade Cuiabá (MT), trilho um caminho por diversas modalidades culturais 

das artes e da dança. Experiências sinestésicas e significativas, do entendimento de movimentos 

da dança, são reconhecidas nas células do meu corpo até hoje. 

Desde cedo, carrego um DNA de artista em meu seio familiar. O querer fazer dança se 

desenvolveu quando minha mãe, professora de Educação Física,  práticas corporais, e meu pai, 

artista nato da vida, me levaram para assistir a uma peça de ballet, em um grande teatro de 

minha cidade natal. Sentado ao lado de minha mãe, ao ver apenas um menino dançar em meio 

a tantas moças em um grande palco, aponto meu dedo e digo: – Quero ser igual a ele! É neste 

momento que meu DNA da dança ganha corpo, história e trajetórias.  

Meu corpo é conduzido à escola de dança. Me submeto a diversas técnicas, danças 

culturais (Flamenco e Caráter) e modalidades de dança. Diferentes pedagogias e estilos de 

dança são experenciados por mim. Jazz, dança moderna, neoclássico, contemporâneo e 

 
1 Notas do professor Fernando José de Almeida, em aula de Currículo, tecnologias e comercialização da memória 
e da identidade na PUC-SP, em 6 de maio de 2020. 
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sapateado americano fazem parte do meu cotidiano de horas árduas de trabalho, tendo o ballet 

clássico como base de aprendizagem corporal. Essa aprendizagem é orientada por uma 

metodologia estrangeira (Royal Academy of Dance - RAD Londres). A diversidade cultural 

nacional (lambada, tango e samba) e regional (rasqueado, siriri e cururu – danças mato-

grossenses) são outros exemplos de experiências, trocas e ações criativas. Todos esses estilos 

teceram grande parte do meu fazer artístico, para compor o código genético de minha memória 

corporal.  

Ainda adolescente, com 14 anos de idade, passo a integrar o Grupo de Dança Caroline. 

Logo em seguida, me torno membro da Cia de Dança e Ballet do Matogrosso (CDBMT). Como 

membro da CDBMT, aprendo a dança com viés profissional. Danço repertórios e realizo 

apresentações que puderam ser vistas em diversos estados, pelo Brasil e pela Europa. Contribuo 

com projetos de cunho social, como “Domingo Vivo” e levo a apreciação da dança aos 

domingos por diferentes bairros carentes. Perfazendo um percurso artístico e profissional que 

me fez viajar pelo mundo e vivenciar o lado da arte em suas faces artístico, profissional e social.  

Me expondo de formas diferenciadas na escola, na rua, no rodeio e na aldeia, agrego a 

minha transformação corporal e acúmulo habilidades motoras, aprendizagens e memórias. Meu 

corpo modifica-se ao experimentar um repertório diversificado. Um deles foi “Epopeia do 

descobrimento”, em comemoração aos 500 anos do Brasil, que marca uma passagem histórica, 

ao mostrar a evolução de nossa colonização; Matogrosso meu sertão e Pantanal terra de 

bravos, carrega na essência do pantanal a cultura ribeirinha dos arredores do Centro-Oeste 

brasileiro; Hip-hop rodeio leva alegria aos rodeios e festejos do agronegócio. Ao valorizar o 

trabalho e a especificidade do regional, por meio da cultura local, todos esses espetáculos foram 

assistidos por milhares pessoas. Além de repertórios e apresentações clássicas da história, Le 

Sylphides, O Quebra Nozes, Lago do Cisne e Ópera Carmem, entre outros. 

Ao buscar aprimoramento técnico, realizo exames de dança na categoria internacional. 

E compreendo a questão da condução do professor, como orientador, quando instiga o discente 

ao preparo físico e mental, foco e cuidado que se devem ter com a saúde e bem-estar e noções 

corporais. Esse ensinamento é um lado diferenciado do artista de alta performance. A busca do 

fazer técnico, artístico e profissional, de forma rotineira e árdua, de horas de ensaios e aulas, 

deve ser sempre olhada com outros olhos, além do artístico, também o físico. Trago, ao longo 

dessas experiências corporais, renomados professores que me inspiraram por diferentes linhas 

de trabalho. Kelson Panosso, Ismael Guiser, Roseli Rodrigues, Marck de Graef, Fauzi Nelson, 

Mirian Guimaraes, Boris Stirojokov, Patrícia Otto e Jair Morais entre outros. São professores e 
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professoras que marcaram, com comandos de suas vozes, com o toque de suas mãos, minha 

memória corporal.  

O movimento estimulado pelas ações do ensinar desses professores, pela instrução de 

suas inúmeras pedagogias foi sendo entendido pelo meu corpo e corporalizado em diferentes 

ambientes de aprendizagem. Acumulado pelo tempo, reproduz, corrobora e cria uma arquitetura 

corporal multidisciplinar ao aglutinar culturas, técnicas e memórias num corpo aprendente.  

 O aprimoramento dos métodos sistematizados e pedagogias ajudou a formular e 

pluralizar minha essência de dançarino. Novas performances corporais e arquiteturas de 

movimentos são subsidiadas por um subsolo diversificado de repertórios culturais.  

Uma quantidade de significados e significações são explorados e agrupados. A dança 

do meu corpo, subverte alguns padrões de movimento e retém outros na forma de 

conhecimento, que ficaram marcados como tatuagens na pele, no DNA. Elevo meu corpo 

aprendente ao nível de receptáculo, como uma boneca Matrioska, aglutino camadas e memórias 

e sinto as sinapses do movimento nas vielas, na favela e nas praças.  

Continuo e transformo minha história, ao direcionar o olhar para minha carreira 

acadêmica de docente e pesquisador. Ao elevar a dança a um nível profundo de pesquisa de 

movimento científico, espero construir novos caminhos. Como coreógrafo, em 2005, consigo 

uma das primeiras premiações em um festival de dança na região Centro-Oeste, com a 

coreografia intitulada “sem medo de?” Já como acadêmico, em 2006, mudo de estado e começo 

minha graduação em artes/dança, na Faculdade de Artes do Paraná (FAP), em Curitiba, com 

jornadas triplas, pois, ao mesmo tempo, leciono em escolas regulares, em academias e danço 

na Téssera Companhia de Dança da UFPR (Universidade Federal do Paraná), com perfil de 

dança moderna e com mais de 41 anos de existência. 

O mover integra a minha vida! Mudar de cidade, mudar de contexto mudar de corpo. 

Corpo esguio como uma pena, uma vara em movimento e uma gazela ao saltar. Todas essas 

frases carregam o peso do pré-conceito enraizado na cultura brasileira, na qual homens que 

fazem ballet são homossexuais, como se essa orientação sexual fosse algo ruim, presente na 

memória de um jovem dançarino, por meio de ataques de parcela da sociedade. A magreza é 

vista como doença no olhar dos outros que condenam a figura masculina ao estilo do ofício do 

ballet, sendo motivo de chacota e risadas, apenas pela fragilidade que detém a plasticidade do 

movimento das danças e dos atos. O saltar como uma gazela é uma forma romântica do dizer: 

“aquele ali faz ballet, é veado!” Tudo isso não me fez parar! 
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Em 2008, dou uma pausa na faculdade e novamente mudo de cidade, me movo no tempo 

e espaço. Em busca de exercer o lado bacharel e profissional do meu curso de graduação, vou 

morar em São Paulo (capital) e faço parte, mesmo que temporária da Cia. de dança Ballet Cisne 

Negro (SP). Logo retorno a Curitiba, para terminar meus estudos de graduação. Paralelamente, 

continuo a dançar, dessa vez na escola de dança do Balé Teatro Guairá e na G2 Cia de Dança 

do balé Guaíra do estado do Paraná.  Intercalando o cotidiano cansativo e prazeroso, foco em 

minha carreira docente. Como professor, exerço na disciplina de artes a sua forma polivalente 

de ser aplicada ao longo dos tempos suas didáticas de ensino e ajudo, assim, a evolução das 

artes nas escolas públicas estaduais do estado.  

O acúmulo de uma década (2005 a 2015) de conhecimento fica cravejado nas células da 

pele. Ano após ano, teste após teste, audições e viagens trouxeram mais desafios e 

oportunidades. Uma bagagem artística, cultural e profissional ampla de significado. Na 

construção desta trajetória do fazer artístico e do domínio do movimento corporal, tornam-se 

mais completas e significativas minhas experiências sinestésicas na construção coporal do 

conhecimento da dança. 

Os caminhos tortuosos no ambiente escolar, cheio de angústia, incertezas e pré-

conceitos enraizados são sentidos no corpo e na vida. Rompo paradigmas da educação da dança, 

ao repensar nos infinitos aspectos das artes em seus diversos contextos. Sou fortalecido e me 

empodero para lutar contra as incoerências sociais que senti na pele. 

Uma marca do período inicial como professor, foi uma frase dita por um diretor: “Você 

não pode dar isso aqui”, apontando o dedo para meu planejamento. Ele continua e diz: “quero 

que você dê artes plásticas”. Ao me podar a ensinar dança dentro de uma sala de aula, em um 

colégio público de ensino noturno, me senti acuado para realizar o meu saber fazer profissional, 

mesmo sabendo que essa forma retrógrada de pensamento do ensino tradicional é dita por outros 

e sentida por muitos em outros lugares. Porém, eu também senti na pele esse tradicionalismo 

retrógrado. Assenti, para não perder o emprego naquele momento, e passei a pensar formas de 

romper com a estigmatização do preconceito direcionado ao artista-docente. Contra esse tipo 

de ação e desconhecimento de alguns humanos, a fim de romper com esse sistema de 

invisibilidade das artes, empunho a bandeira das artes e do ensino da dança de forma silenciosa 

na busca de respostas concretas e objetivas.  

Com o poder da dialética nas mãos, avanço nos meus estudos em nível de stricto sensu 

no ano de 2018. Adentro como aluno no programa de Mestrado em Educação e Novas 

Tecnologias no Centro Universitário Internacional (Uninter-PR), aprofundo o entendimento de 
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educação, a concepção de corpo na dança e das tecnologias digitais como pesquisador. Defendo 

a dissertação intitulada “Dança e tecnologia: Entre ensino e prática docente” no cotejo das 

apropriações tecnológicas de professores e professoras, suas apropriações a despeito da 

usabilidade e utilização de softwares e hardwares em sua instituição de ensino no curso de 

dança, em suas práticas docentes. Ao diagnosticar o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, promovido pelos professores em sala de aula, em uma universidade do sul do 

País, constato a obsolescência de seus objetos tecnológicos oferecidos que auxiliam as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) pela instituição e a não utilização de 

hardware e softwares para aprimorar o fazer de seus discentes. Ao final, proponho um e-book, 

como subsídio para ampliar os conhecimentos desses professores e professoras. Conclui-se que 

sem ferramentas adequadas e o acesso às múltiplas tecnologias, o fazer do professor se torna 

mais árduo e complexo. Lembra-se que esses docentes têm, em suas mãos, ferramentas 

tecnológicas gratuitas e disponíveis para sua apropriação e fazer educativo. 

Com o intuito de transformar a dança em um bem social maior e na tentativa de dar a 

visibilidade que ela merece, avanço ao nível de Doutorado no Programa de Educação: Currículo 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Desse modo, nasce mais um ser, 

não separado do corpo aprendente de dançarino, nem do professor em escolas, nas academias 

e projetos (EnvelheSendo – UFPR), muito menos do pesquisador que se embasbaca em leituras 

atualizadas e transforma-se em um ser simbiótico, plural e transdisciplinar.  

Inquietudes constantes no pensamento reverberam nas ações de meu corpo que 

transborda, por meio de movimentos, a linguagem da dança. Conduzo o (re)pensar dança em 

seu aspecto social, de forma ampla, caminho com a ideia de ser humano, do trabalho da dança 

e de ser professor de dança de forma curricular, multicultural e multidisciplinar.  

A vontade de estudar os três temas, acima mencionados, se originou do meu primeiro 

contato com os estudos e a aprendizagem em relação à Educação a Distância (EAD), Ensino a 

Distância (EaD), agregados com entendimento e descobertas de usabilidade e interfaces de 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), softwares, hardwares e corpo. Bem como o 

aprofundamento nos estudos de neurociência, Inteligência Artificial (IA), equidade e alteridade 

fizeram desvelar em mim novas fronteiras e descobertas e querer cavar mais os subsolos desses 

temas.  

Teço, assim, uma grande teia com a intenção de colaborar com a arte da dança. Na busca 

incessante de romper amarras de pré-conceitos e paradigmas enraizados pela humanidade, 

como “homem não faz ballet, artista não é trabalho e com dança não se ganha dinheiro”. Busco 
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apontamentos necessários para um futuro, de maneira mais global, tirando das invisibilidades, 

artistas, produtores, professores e cenógrafos e todos os invisíveis que fazem acontecer, das 

coxias, e sustentam o fruir de nossa cultura. Busco descortinar situações, com resquícios 

arcaicos de apropriação, exploração e esquecimento de memórias, que, ao longo dos tempos, 

renegam o trabalho dos artistas em visibilidade cultural velada. Assim, me sento de novo numa 

sada de aula, encontro outros pesquisadores e avanço com minha contribuição ao pensamento. 

 

Origem do problema 

 

A dança é uma das manifestações humanas mais ancestrais, documentada em histórias 

de várias naturezas, nas pedras das cavernas, na literatura, nas pinturas, nos mitos, nas religiões 

e nas culturas (BOURCIER, 2001; GARAUDY, 1980; VIEIRA, 2019). Ela cadencia as batidas 

do coração ou deixa-se seguir por elas nas festas, na tristeza de uma morte e nos rituais 

religiosos ancestrais ou contemporâneos. Milhares de pessoas se juntam em festivais que se 

tornam verdadeiras maratonas de músicas, cantos e danças. Por seu apelo ao que há de mais 

íntimo na corporeidade humana, envolve a todos com quaisquer que sejam os ritmos, as idades, 

as culturas, as religiões e as épocas.  

Exemplos de repertórios, espetáculos, musicais e performance podem ser vistos para o 

desenvolvimento, na construção e entendimento de dança. A Sílfide de Filippo Taglioni 

(BOURCIER, 2001), encenada pela primeira vez em 18 de março de 1832, marcou a Era dos 

ballets românticos que multiplicam, até os dias de hoje, suas performances com a reprodução, 

recontextualização e remontagem dessas e de outras obras criadas no período românticos ainda 

prevalecem com suas estéticas inalteradas, porém a técnica da dança cada vez mais é 

virtuosística e aprimorada.  

Séculos depois, podemos assistir aos musicais da Broadway que encenam o cotidiano 

de diversos lugares do planeta e seus contextos históricos. Diversos deles podem ser vistos, 

pelas mídias contemporâneas, mas nem todas as pessoas podem usufruir de seu acesso sem 

pagar algumas centenas de dólares. Um exemplo de filme que deu origem a um debate 

importante sobre o papel da dança e suas agruras foi ao musical Billye Eliott, de Stephen Daldry, 

criado no ano 2000. Conta a história de um jovem rapaz, que vivia em uma família carregada 

pelo preconceito social da época. A luta trabalhista do povo britânico na greve dos mineradores 

dava o contexto deste espetáculo. Para Billye, enxergar no apoio da professora a possibilidade 
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de ser bailarino e seu pai aceitar que ele seja bailarino e lute pelo seu sonho, foi sua grande 

conquista. 

Na atualidade, Merce Cunningham (nascido em 1919) foi um coreógrafo que transpôs 

o bailado das linhas modernas e apropriou-se das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) ao auxiliar e transfigurar o corpo como extensão do fazer artístico. Santana (2006, p. 106) 

diz que esse coreógrafo lutou “contra metáfora equivocada que pode levar ao entendimento de 

que os movimentos criados no computador sejam somente geométricos e mecânicos”. Para ela, 

Merce continua a provar o contrário. 

Esses exemplos, e outros, mostram o condicionamento de um ecossistema cultural que 

congrega diversas e diferenciadas formas de se compreender o movimentar-se pela dança. 

Quando esta forma de comunicação humana, que evoluiu como arte, se apresenta para além do 

seu aspecto corporal, ganha estrutura e conceito de um dos domínios das belas artes.  

As manifestações desses exemplos performáticos, coreográficos e estéticos cadenciam 

a batidas do coração que geram desejo de mover de formas diferenciadas, com ou sem ritmo, 

com ou sem som, apenas a partir das ideias sugeridas em seus movimentos. Tais vivências 

corporais, afetivas e culturais entram pelas vielas e as canaletas e os fluidos corporais, 

espalhando-se pela força muscular, que produz uma nova e extraordinária forma do deslocar-

se no espaço e no tempo. 

 

Objeto de estudo 

 

São as diversas culturas e seus múltiplos formatos de dança que conceituam e organizam 

seu fazer artístico. Os inesperados, radicais, espontâneos e históricos formatos de viver a dança 

se demonstram na sociedade por entendimento e classificação de estilos diversos quase 

infinitos. A dança de capoeira, o passinho legítimo do morro2, street dance, todos advindos de 

forte influência da cultura afro-americana (do Sul e do Norte das Américas), se aglutinam aos 

rituais religiosos, de festejos, de luta ou de diversão, perpassados por séculos e por gerações ou 

modismos. Um exemplo dessa miscigenação de formatos das danças são as danças de 

candomblé, pelo movimento fluído e cadenciado do “Preto-Velho”, das culturas dos escravos, 

 
2 O passinho, movimento cultural originário do Rio de Janeiro, Brasil, parece uma diversão de jovens da 
comunidade, mas se transformou em um movimento que está a desenvolver grupo de danças e influenciadores, se 
colocando como uma manifestação própria da cultura brasileira. Cf. 
https://www.youtube.com/watch?v=rrtFy5C02Pc. 

https://www.youtube.com/watch?v=rrtFy5C02Pc
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que originam e marcam, na nossa memória, a ancestralidade afrodescendente, 

permanentemente renegada ou menosprezada pela nossa sociedade. 

Algumas dessas manifestações de danças como cultura de resistência ou de construção 

de identidades são trazidas pelas pesquisas antropológicas, históricas e atuais. A articulação da 

dança com as outras artes são como uma combinação que se faz em um círculo cromático e 

acústico. Daí se origina uma paleta sonora de outras milhares de combinações que permite à 

cultura nelas contidas desvelar parte do que é o ser humano.  

A dança, em seu tocante social e interacional, é elo de acalento, satisfação estética e 

física que caminha junto com o ensino e a aprendizagem. Ela faz renascer pessoas renegadas 

pela sociedade ou as deprime, evidenciando preconceitos e marcas de exclusão social. Na Lage 

do Cantagalo, morro na zona sul do Rio de Janeiro, surgiu na comunidade local uma professora 

que pretendia dar aulas de dança. Sem sala, a comunidade se junta para construí-la. A professora 

que descia o morro para aprender no asfalto, hoje sobe a ladeira das vielas estreitas do morro 

para dar a outras crianças a esperança de dançar. Já em “Maré vida na favela” um livro de 

Varella, Bertazzo e Jaques, a ginga do corpo acompanha a ginga do espaço da favela, e é através 

dos percursos cotidianos que podemos aprendê-las. A análise que emerge da narrativa desse 

livro demostra um constante balanço entre a diversidade, urbanidade e especificidade, “a 

relação entre espaço e corpo fica bem mais evidente: o corpo é volume no espaço e os 

movimentos corporais dependem diretamente da espacialidade” (VARELLA; BERTAZZO; 

JAQUES, 2002, p. 64) em que o corpo é um volume no espaço e os movimentos corporais 

depende diretamente da espacialidade. 

Por outro lado, no que toca às dimensões sociais, econômicas e políticas da dança 

constata-se, em visão ainda inicial, a falta de incentivo de políticas públicas, reveladas em suas 

três esferas institucionais: municipal, estadual e federal. A desvalorização da dança enquanto 

fenômeno constitutivo da cultura humana e nacional fica clara quando se analisam as políticas 

públicas de financiamento, de apoio e de profissionalização da figura do dançarino, assim como 

de suas manifestações sociais. A pouca atenção dada aos artistas que fazem teatros, aos 

músicos, às suas formações e carreiras se traduz em falta de oportunidade e de incentivos, 

tornando, assim, muito desses profissionais invisíveis do olhar público. 

O poder da União, o poder principal de Estado nacional, por motivos sempre variados, 

desconsidera a abertura de espaços de trabalho e de apoio sistemático que gera a desvalorização 

da figura do profissional da dança. Sua relevância no contexto social é, por vezes, renegada, 

colocando-o em um baixo patamar pela desvalorização do seu capital intelectual, cultural e 
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humano. Nesse cenário, pode-se atestar como, nos festejos nacionais do Brasil, as danças 

apresentadas no carnaval são mais valorizadas por ter uma midiatização retratada pela cobertura 

televisiva, com grandes patrocinadores de bebidas e, nas últimas décadas, pela presença de 

atores de TV, do que pelo valor sociocultural da dança como manifestação popular.  

Vellozo (2011) demonstra que a dança, como fenômeno cultural profundo, carece de 

mais atenção por parte de políticas públicas de financiamento e de programas educacionais. A 

autora continua em seu raciocínio e pontua a necessidade de mais estudos, pesquisa e soluções 

para o enfrentamento das mazelas sociais causadas à dança. Sobre isso, afirma:  

Como vivenciadora dos espaços de participação, de formação e de organização política, 
constata-se a urgência na criação de ambientes de estudo sobre políticas públicas de 
dança e sobre a participação política, seja por meio de disciplinas nos cursos de 
graduação e pós-graduação, seja por um fomento à prática e participação nestes 
processos. A vivência na participação política me permitiu entender que essa é uma 
habilidade sensório-motora como outra qualquer, como girar, saltar, dançar. Requer o 
movimento do corpo – levantar-se, sentar-se novamente em frente ao gestor, retornar, 
exigir retornos, ler, ir para as ruas, escrever documentos, estudá-los, frustrar-se, emocionar-
se, disponibilizar-se a oferecer alternativas. Requer a percepção de que sua área de atuação 
pode conquistar mais recurso econômico, espaço físico, condições mais dignas de 
existência, seja para si mesmo, seja para o outro, para os alunos que se formam 
anualmente como professores, dançarinos, coreógrafos, pesquisadores etc. Requer a 
ação. Afinal, como não ser esta uma preocupação ampliada da classe artística e 
produtiva da dança no País? (VELLOZO, 2011, p. 316). 

Estudos de Matos e Nusbaumer (2016), em seu “Mapeamento da Dança”, pontuam que 

o acesso à linguagem da dança e seu acesso à profissionalização de docentes na área de 

artes/dança são de um número pífio e observam que 17,5 % dos participantes da pesquisa 

possuem nível superior, completo ou incompleto; 9% têm pós-graduação em nível stricto sensu, 

até o doutorado; e 5,5% têm curso profissionalizante em dança. Ainda mais, que a formação 

específica em dança, no que tange à graduação, é baixa, quando aproximada aos números 

desejados do Plano Setorial da Dança, que se encontra no documento da Câmara e colegiado 

setorial de dança, em seu relatório 2005-2010 (PND, 2010)3. Corroborados pelos dados do 

levantamento realizado por Edna Silva (2018), em sua tese de doutorado, intitulada: “Dança na 

educação básica: uma análise da produção de conhecimento a luz da teoria corpomídia”. Essa 

pesquisa constata que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), do ano de 2017, apenas 27.065 (vinte e sete mil e sessenta e cinco) possuem formação 

específica em artes e desses, apenas 263 (duzentos e sessenta e três), menos que 10%, possuem 

 
3 O Plano Nacional da Dança (PND) faz parte do Plano Nacional de Cultura, o qual tem como objetivo atender 
dispositivos legais presentes na Constituição Federal e na Emenda Constitucional n.º 48/ 2005, e visa promover o 
planejamento e implementação de políticas culturais para a proteção e promoção da diversidade cultural 
brasileira através do Sistema Nacional de Cultura. 



  23 

 

licenciatura em dança (SILVA, E. 2018). Os autores corroboram uma visão da necessidade e 

carência de professores profissionais em diversas áreas da dança e em áreas especificas   

necessitadas pelo mercado de trabalho.  

Quando professores de dança, em seu trabalho, deixam ranhuras no solo quando 

executam, por vezes, o mesmo passo, o chão desgasta e a arte marca. Mas não podemos deixar 

de observar as ranhuras da vida que marca o povo desalentado quando este é desempregado. 

Surge daí a necessidade de se observar as mudanças sociais da dança na cultura e na 

sociedade da cultura do digital. Além disso, nos primeiros 20 anos do século XXI, as técnicas 

e tecnologias que interferem na produção e fruição dos espetáculos de dança, apropriando-se 

até de seu espírito ou do seu corpo, levando à formulação de um novo conceito de um “mundo 

do trabalho” no contexto do futuro da dança com um modo de capitalismo que extrai nossos 

dados e nós mesmos somos a matéria-prima deste novo petróleo. Além de um redesenho das 

atividades e dos valores da dança na contemporaneidade, o sentido da dança fica alterado, 

também, para o seu ensino como legado para as novas gerações, pela criação de uma verdadeira 

e eficaz indústria cultural que gere renda, valor e trabalho, nem sempre para os artistas.  

A sociedade cresce e os desafios da compreensão da dança num ambiente complexo se 

tornam mais exigentes. Inclui-se, neste sentido, as novas funções que o trabalho da dança pode 

esperar a ter num futuro próximo em suas relações de tecnologia, técnicas e por exemplo a 

inteligência artificial. Um outro desafio é o estudo da dança enquanto mercado de trabalho, tão 

exposto às demandas dos teatros, das redes televisivas, dos festivais, das academias, das escolas, 

do próprio bem-estar físico e das pesquisas científicas na área. Milhares coadjuvantes como 

cenógrafos, iluminadores, figurinistas, coreógrafos, roteiristas, produtores, músicos, críticos de 

arte, jornalistas especializados, formam um verdadeiro batalhão que circula as manifestações 

de dança na sociedade da comunicação global. Sem falar do grande número dos prestadores de 

serviço, sem os quais os espetáculos de dança não seriam possíveis, como, os atendentes de 

bilheterias, os fornecedores de serviços, os designers gráficos as firmas produtoras de 

espetáculos. Todo esse conglomerado faz da arte do backstage dos espetáculos uma profissão, 

e atrai, social e economicamente, uma grande massa de apoiadores culturais, sem os quais a 

sociedade não se deixaria permear pela beleza e encantamento da fruição da dança.  

Não tratamos aqui das manifestações mais populares da dança, como o cotidiano das 

festas regionais ou das redes televisivas que exploram as danças dominicais, como rituais 

publicitários de erotização pelo espetáculo.  
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A reflexão sobre a dança merece um espaço fundamental de pesquisas, sobretudo para 

que se formem novas gerações para a compreensão da dança como elemento de estrutura 

cultural dos valores para uma sociedade. 

E nesse sentido, esta tese apresenta suas quatro dimensões constitutivas: 

1. A formação de novas gerações para a compreensão e iniciais experiências de 

vivências corporais da dança;  

2. A formação dos formadores por métodos atuais e significativos;  

3. A existência de currículos adequados a tais fins; e  

4. O uso das tecnologias de informação e da comunicação para a melhor realização 

da sua tarefa. 

Dentro desta lógica de ampliação não apenas de estudos, mas de alargamento do 

interesse educacional pela dança, abre-se, aqui, a janela de ampliação do campo de trabalho do 

professor de artes e, especialmente, de dança para as escolas de Educação Básica. 

Tendo em vista a importância e a necessidade de aumento de postos de trabalho, devem 

ser melhor pesquisadas as formas de oferecer maiores opções para formação no ensino superior 

de dança, adequando-se às realidades e condições do profissional de artes/dança. 

A fim de proporcionar mais experiências ao corpo dos dançarinos e dançarinas com 

novos entendimentos de educação em seu ecossistema maior de currículo, sua cultura, em todos 

os cantos, reflete na alteridade (CASALI, 2018) dos seres humanos e complementa a 

experiência e a significação de sociedade.  

Ao dialogar com um formato específico do curso de dança de Educação a distância da 

Universidade Federal da Bahia, como nosso principal corpus, a nossa sociedade atual, diante 

das múltiplas culturas da dança, suas técnicas e escolas, possibilita formas de mitigar a 

desvalorização dada a sua formação e sua visão de trabalho.  

Os componentes que integram e interagem com as disciplinas de “Arte/Dança como 

tecnologia Educacional I, II, III nos respectivos 4°, 5° e 6° semestres será o locus escolhido 

para dialogar com este estudo, em suas bases fundantes e específicas das disciplinas, grades e 

documentos. Não deixando de lado toda a construção curricular existente das outras áreas, 

apenas delimitando mais o tempo e espaço de nosssa discussões, para, assim, dar outros passos, 

mais alargados para outras milhares de direções.  

Neste estudo, entende-se corpo como corpomídia, um conceito que discute e está 

imbricado nas discussões do estado de prontidão da ação do corpo. Que implica corpo e 

realidade, designada como ambiente e corporalização, denominado de corpomídia (GREINER; 
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KATZ, 20045). Corpomídia alicerça o entendimento deste corpo como mídia de si mesmo, na 

forma como simultaneamente materializa. Esta noção tem como base a ideia de corporalização 

como a estruturação pelo corpo dos processos cognitivos conscientes e inconscientes, a partir 

das interações sensório-motoras com o ambiente.  

A Cultura da dança no digital, neste estudo, é entendida como uma linguagem 

mediada pelos processos técnicos e tecnológicos emergentes, nos processos reais, colaborativos 

e educacionais, em que se estruturam as multíplas danças. As diversas culturas da dança e em 

seus mais vastos formatos de educar por meio de seu conhecimento em academias, nas ruas ou 

em escolas técnicas, esses são exemplos.  Assim, deve ser entendida pelos conceitos imersivos 

e interativos dentro do formato digital e híbrido, de acesso online e offline, com mediações 

sinestésicas presenciais e digitais chamadas de Onlife (FLORIDI, 2015). Contudo, a linguagem 

da dança se destaca por ser onipresente e multifacetada culturalmente, podendo ser interpretada 

por vários vieses e sentidos diante do contexto social em que se formula e apresenta. 

Caracteriza-se também pela ubiquidade tecnológica, conceito formulado por Santaella (2013), 

que possibilita comunicação e estar conectados a tudo ao mesmo tempo; onde tudo se faz em 

torno da complexidade e das relações da era digital – e a dança se faz nesse entremeio mais 

ubíquo, em um formato diferente de sinestesia, troca e relação com a educação do digital e 

busca formular novas propostas que articulem seu conhecimento sem perder a plasticidade de 

seu movimento.  

Ao apropriar-se do entendimento de técnicas e das tecnologias (VIEIRA PINTO, 2005) 

do qual a primeira é concebida com características abstratas e susbtativas, com a visão de que 

o ser humano cria e constrói suas próprias histórias, em uma busca de criar instrumentos que 

possam ajudar a criar a si próprio. Ao passo que o desenvolvimento digital, neste caso, a partir 

da construção das tecnologias que estão à disposição, o homem, enquanto produtor deste 

processo, cria, modela e extrai da terra seus maiores potenciais para facilitar, em partes, seu 

viver em sociedade. 

A dança busca, em seu desenvolvimento, e nas relações curriculares cotidianas, um 

ecossistema em cadeia que congrega a aprendizagem por meio do ensino de dança, em especial 

a digital, pela qual, tomamos de posse o entendimento de formulação do manifesto Onlife de 

Floridi (2015) para ajudar a romper barreiras na educação e quiçá na dança.  

O termo Onlife, cunhado por Floridi (2015), aqui é sintetizado por Moreira e Schlemmer 

(2020) que sugerem uma quebra de paradigma em um contínuo da educação digital. Sobre o 

manifesto, Floridi (2015, p. 01) diz que: 
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Durante o ano anterior, trabalhamos intensamente em um projeto intitulado The 
Onlife Initiative: reengenharia de conceito para repensar as preocupações sociais na 
transição digital. Decidimos adotar o neologismo “onlife” que eu havia cunhado no 
passado para referir-se à nova experiência de uma realidade hiperconectada dentro da 
qual ela não está mais sensato perguntar se alguém pode estar online ou offline. 
Também graças a uma série de workshops organizados pela DG Connect, 
investigamos os desafios trazidos pelas novas tecnologias digitais.  Havíamos 
debatido o impacto que as TICs estão tendo na vida humana e, portanto, como alguém 
pode reengenharia de conceitos-chave - como atenção, propriedade, privacidade e 
responsabilidade - que são essenciais para obter a estrutura relevante e adequada 
dentro da qual nossa experiência na vida pode ser compreendida e melhorada 
(tradução nossa). 

A educação, a Educação Onlife, é repensada (Floridi, 2015) a partir de uma realidade 

hiperconectada, na qual o hibridismo do “real” e “virtual” se (con)fundem, instigando, assim, 

instituições, professores e estudantes a repensar o sistema educativo, enquanto ecossistema, 

bioma e currículo. Assim, ao congregar diferentes pesssoas e ecossistemas a educação 

enriquecida com o digital, a educação híbrida e a educação online possibilitam aglutinar e 

transformar as pessoas envolta neste bioma. O primeiro termo, a educação enriquecida com o 

digital, se desenvolve por atividades de ensino e aprendizagem em seu local geográfico, por 

diferentes dispositivos e podendo variar em frequência e intensidade. O segundo termo, o 

ensino híbrido, aglutina os espaços digitais e geográficos, com presenças físicas e suas 

tecnologias analógicas e digitais. O terceiro termo, a educação online, é entendido pelo processo 

de ensino e aprendizagem, desenvolvido por meio de redes, viabilizado pelas tecnologias 

digitais, alargado pelo sinal de rede. A junção desses três termos reverbera em uma educação 

Onlife (MOREIRA, SCHLEMMMER, 2020).  

Dentro desse ecossistema a função do docente de dança merece ser explicitado. A 

valorização que se atribui à formação do professor se dá pela vivência e experiência social de 

seu trabalho e um importante acesso à formação contínua e abrangente. Desse modo é que o 

processo de aprendizagem é contínuo. Tardif (2014, p. 102-103) afirma que além de plurais, 

esses processos também são temporais, pois são “adquiridos através de certos processos de 

aprendizagem e de socialização que atravessam tanto a história de vida quanto a carreira”. 

Para Feldmann e Hage (2015, p. 18) “na utilização de fontes orais e escritas a partir das 

narrativas de história de vida e no resgate das memórias, há a possibilidade de operar novas 

inclusões e, portanto, de se construir interpretações que contemplem as perspectivas dos 

diversos sujeitos, dentre eles os professores” e suas histórias de carreiras são contadas pela sua 

profissão.  

Um trabalho permeado de emoção, e de uma narrativa que deve ser levada em conta, 

um investimento afetivo de sua formação. Para Hochschil (1983 apud TARDIF, 2014, p. 142), 
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o emotion labor denomina-se por fazer parte desse contexto a sua sensibilidade, além de ser 

“um componente tecnológico das profissões e interações. Essa tecnologia emocional é 

representada por posturas físicas, por maneiras de estar com os alunos”. 

Professores valorizam recorrentes tomadas de decisões que interferem no cotidiano 

escolar e observam as diferentes formas do ensinar para um futuro largo. Em especial, sua 

sensibilidade, seu emotion labor e a incidência de novas propostas pedagógicas aparecer o 

tempo todo com roupagens diferentes, mas com características antigas, devendo estas ser 

analisadas, estudadas e criticadas, em busca de um “inédito-viável” (FREIRE, 2013) apontado 

por Freire.  

Eis um dos desafios a serem pontuados e enfrentados. A construção de Currículos que 

enobreçam a educação, valorize os membros da comunidade e faça se sentir parte do contexto 

em que está inserido. A fim de construir uma educação mais equitativa e de forma poderosa 

modificar paradigmas e status quo. O "inédito-viável" é na realidade uma coisa não vivida, 

ainda não claramente conhecida, mas sonhada e possível. Quando se torna um "percebido 

destacado" pelos que pensam utopicamente, esses sabem, então, que a solução não é mais um 

sonho, que ela se torna realidade. 

Isso é entendido pela acepção de território de disputa “mais cercado, mais normatizado. 

Mas também o mais politizado, inovado e ressignificado” (ARROYO, 2013, p. 13). Numa 

tentativa de reposicionar uma política de poder e configurar-se como um elo constitutivo de 

diálogo.  

Dessa forma, direcionam-se os novos olhares para construir habilidades formativas em 

um contínuo aprender. Também observam-se a cultura de valorização da escola, da 

comunidade, do contexto, dentro e fora dela, e da dança. Como uma compreensão do corpo, 

das relações sociais, da expressão de formas de vida, suas relações com o transcendente, e da 

articulação entre as várias manifestações artísticas, como a música, as cenografias, os textos, a 

integração de instrumentos, o trabalho humano, de forma a poder ampliar o entendimento de 

currículo.  

Na sociedade, as expressões culturais vêm sendo relegadas, cada vez mais, para um 

submundo de valores éticos e da economia. Diminui-se a participação social, reduzindo-se os 

investimentos, fechando-se instituições que geram postos de trabalho. Desse modo os artistas, 

dançarinos, os trabalhadores das artes podem ser explorados para solucionar a lacuna de 

professores na educação básica do Brasil. É necessário dar mais valor ao profissional artista da 

dança, oferecendo infraestrutura tecnológica, formação adequada e maior oferta de cursos e 
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condições de empregabilidade, ainda mais quando este visa buscar uma formação docente, pois 

a escola e a formação didático-pedagógica,  por si só, não oferta emprego, apenas o conduz a 

tentativas de empregabilidade. Só a cultura vista como investimento e como valor pode gerar 

tal sistema de aprendizagem e de realização feliz de toda a sociedade.   

 

Delimitação da pesquisa 

 

Ao evidenciar o problema desta tese, é observada a baixa valorização do ensino da 

dança, de seus profissionais (trabalhadores artistas4) e suas más remunerações. Desse modo, a 

dança aparece como uma espécie de arte de segunda classe, vista por alguns segmentos da 

sociedade como não rentável, pois desnecessária5.  

Questiona-se na questão de empregabilidade, por que não há emprego para o professor 

de dança? Verifica-se na hipótese de que um corpo aprendente, na formação inicial de 

licenciatura em dança, sendo ensinado em uma metodologia auxiliada pelas TIC, em modo 

remoto de educação e de educação a distância, não perde a plasticidade do corpo da dança e a 

forma de aprender a aprender e aprender a fazer, o ensinar a profissão de professor de dança. 

Pode todo este problema alargar a compreensão de currículo, multiplicar novos profissionais 

de dança e ajudar, assim, na lacuna que ainda existe no campo da dança? 

Também faltam investimentos, melhorias e ações de políticas públicas nos níveis da 

formação em dança no ensino superior, além de acessibilidade em cidades e polos regionais 

que podem dar maior visibilidade ao ensino da dança. Trazemos para a discussão a dança do 

nosso tempo como forma cultural e de múltiplas identidades, do Oiapoque, com seu Turé, ao 

Chui, com sues festejos de Fandango, cada qual com suas particularidades em um Brasil com 

um enorme território e ampla diversidade cultural. 

A problemática, exposta acima, aborda dimensões constitutivas, como: vivência 

corporal (cultural), política, econômica e social a fim de observar essas nuances nas novas 

gerações, uma compressão alargada dessas dimensões diante da possibilidade de estarem 

preparados para empregabilidade. 

 
4 Artista nesta tese é tratado como qualquer ser humano que tem como trabalho a essência de sua arte como 
trabalho. De bailarinos até contrarregras, iluminadores, diretores de cena etc. 
5 Essa afirmação se dá em contraponto ao ato de fruição de sua arte. Quando um pai acha lindo uma criança no 
palco dançar, tem sua magia, tem uma aprendizagem, mas no fundo, culturalmente as políticas públicas não 
investem, neste futuro. 
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A afirmação de que o corpo auxiliado pelas TIC não pode perder a plasticidade do 

movimento é corroborada aqui pelo entendimento de Santana (2020, p. 39) que considera 

imprescindível explicar a relação entre prática e a criação no campo da “dança-tecnologia”. 

Para a autora, vale ressaltar que 

a ‘criação de sentido participativa’ em improvisação realizada por um único agente e, 
no contexto que aqui nos interessa na dança com mediação tecnológica. Neste caso, 
considero o sistema tecnológico como um outro agente que também participará dessa 
força de energia da tensão primordial entrea autonomia do sistema e a autonomia dos 
agentes (humanos e computacional). A dança com mediação tecnológica não é uma 
dança que utiliza tecnologia, pois isso todas as danças, em algum grau, fazem. A 
mediação é o ponto de atravessamento entre o sistema que permite uma alteração 
mútua e construída durante o próprio fazer. A importância não está nos efeitos 
gerados, mas na ignição perceptivas que impulsionam o corpo para novas enstratégias 
de ação. A dança com mediação tecnológica será sempre uma dança que emerge da 
ação compartilhada (SANTANA, 2020, p. 39) 

Assim, ao explicar como o corpo auxiliado pelas TIC não perde a plasticidade e partir 

de um contexto largo e amplo de entendimento de currículos adequados e aprimorados pela 

apropriação e usabilidade das TIC, e seus diferentes formatos de comunicar-se e visualizar para 

linguagens da dança, é que se estabelece uma construção linear do currículo da dança em 

território nacional.  

As políticas da União estão em descompasso e atraso com as ações necessárias para 

alavancar um bem nacional e cultural que dele se pode gerar vida e trabalho, auxiliar pessoas 

e, ao mesmo tempo, contribuir com o crescimento das economias e trocas regionais. 

Será que as plataformas conceituais do ensino das artes/dança nas licenciaturas 

poderiam se enriquecer com as atividades mistas de ensino, contemplando a EAD como 

viabilizadora mais contemporânea e eficaz de formação para os professores de dança, em suas 

formulações de bailarinos, dançarinos e intérprete-criadores em formação para serem auxiliados 

pelas tecnologias digitais da educação? Esta é uma questão que percorrerá este trabalho de 

pesquisa. 

O esclarecimento para a empregabilidade para os profissionais da dança é outro tema da 

pesquisa para articulá-lo com o uso das TIC e com o mundo de seu trabalho.  

Partimos do princípio de que a boa formação não gera trabalho nem postos de trabalho 

necessariamente. O mercado de trabalho (que se distingue do mundo do trabalho) é regido por 

mecanismos econômicos que extrapolam as funções da formação universitária ou mesmo das 

formações tecnológicas. A lógica do mercado é que a muita oferta gera desinteresse na área e, 

portanto, ou a redução dos salários ou o desemprego. Muitos alunos formados em cursos 

superiores tendem a diminuir seu valor de “mercado”. Sendo assim, pretende-se aqui mostrar a 
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importância cultural e educativa do campo das artes, principalmente a arte cênica, mas descolar 

a amplitude da formação das questões do mercado. O foco aqui é voltado para demostrar a 

relevância cultural do campo da dança com o suporte das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação.  Claro está que a melhoria da formação amplia o campo e a valorização do 

profissional, o que rebate favoravelmente na sua empregabilidade estrutural. 

O trabalho no ensino de artes na educação básica destes profissionais é uma árdua tarefa 

de auxílio, mas não dependendo só dela, nem de ser bom dançarino, de ter cursado uma 

universidade boa ou de ser um ótimo professor. Também depende-se das estruturas econômicas 

e políticas. Sendo assim, a educação pode fazer a sua parte, mas não é a responsável pela 

empregabilidade da área do conhecimento.  

Nota-se que emprego é diferente de trabalho. Emprego é um posto gerado pela 

economia, trabalho é um campo que se abre, se cria e se desenvolve.  A abertura de mercado se 

dá pelo processo da economia geral: dos investimentos internacionais, da taxa do dólar, das 

políticas governamentais. Diante disso, se questiona, também: onde está o trabalho do professor 

de dança? Do dançarino? Do pesquisador de dança? Entendermos que o problema não faz 

decorrer da sua solução, mas sem o entendimento e o diagnóstico do problema, ele fica 

insolúvel.  

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar que o ensino da dança, no curso de licenciatura em 

Dança em EAD da UFBA, na estrutura educacional de seu currículo, está condizente com os 

propósitos de uma educação mais Onlife. 

 

Objetivos Específicos 

 

I. Examinar documentos, projeto pedagógico, e-books e Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e aplicabilidade para demonstrar como está o modelo de ensino da instituição 

estudada; 

II. Aplicar questionário aos estudantes e entrevistar sujeitos curriculares para observar e 

demonstrar o estado atual de prontidão dos corpos da dança;  

III. Problematizar o currículo para contribuir com a educação e o corpo da dança diante 

das transformações sociais e culturais da sociedade e sua evolução de técnicas e trabalho.  
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Esta tese se apresenta como um espetáculo de Ballet, dividida em cenas que encenam 

um diálogo com o leitor. A formulação de seus capítulos compreende a divisão dos antigos e 

atuais espetáculos, com suas encenações feitas no proscênio, seu primeiro, segundo ato, seu 

intervalo, aqui é entendido não como pausa, mas como ato e seu terceiro ato não é o final, mas 

a grande coda que trasmite a essência dos grandes bailados por ser um grand finale. Assim, este 

estudo é dividido: 

No Prólogo, encena-se o corpus deste estudo, numa alusão ao corpo como objeto de 

estudo e do locus que é o dançarino principal, a UFBA. Com seus 4 cursos de dança e uma 

historicidade que carrega marcas de um currículo de mais de meio século com formação em 

dança no ensino superior. Nos deteremos a esmiuçar, neste Prólogo, seu curso em EAD, o curso 

de Dança em Educação a Distância, sua trajetória, história e percurso. Além de clarificar o 

entendimento do conceito de EAD e EaD, diferenciando-o e assumindo a nomenclatura 

adequada para esta formação. Apresentamos, assim, sua retroalimentação da aprendizagem em 

dança em nosso País. 

No primeiro Ato, entendemos as tecnologias, tocados por um manifesto Onlife 

(FLORIDI, 2015), abre-se o espetáculo, que conta com o entendimento de técnica e tecnologia 

humana (VIERA PINTO, 2005), para se oportunizar em mundo do trabalho, o universo de 

possibilidades que podem se aflorar de temas como capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2021), 

e uma larga contribuição de trabalho e inteligência artificial (AUTOR, MINDELL, 

REYNOLDS, 2020). Como tudo isso pode trazer grandes benefícios para um futuro do trabalho 

e o entendimento de o digital e a dança (PONTES, 2018; SANTAELLA, 2013; SANTANA, 

2006) e seu corpo e sua corporalidade. Como toda essa teia complexa se desagua na formação 

dos futuros professores de dança.  

No segundo Ato, percorreremos um estado de prontidão dos corpos do Currículo 

(GIMENO SACRISTÁN, 2013; CHIZZOTTI, 2017) na dança. Este vai se apresentar como 

inovador, importado, foi (re)modelado, (re)estruturado, (re)pensado, (re)organizado até tornar-

se um tipo, ainda, inconcluso de processo de civilizador de corpos. Alicerçados em uma base 

de território de disputa (ARROYO, 2013). Vamos adentrar a historicidade da educação 

republicana da dança (VIEIRA, 2019) para construir um entendimento de corpo profissional de 

dançarino (WOSNIAK, 2006, 2010; WOSNIAK; MOTTA, 2020), demonstrando que este 

corpo nasceu de um currículo que transgrediu barreiras, no processo histórico da humanidade, 

no processo histórico social na construção didático pedagógico da dança.  
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No intervalo, apresentaremos o design metodológico a partir de uma construção 

histórico social espelhada nos ensinamentos europeus (SÖÖT; VISKUS, 2013) e brasileiros 

(ROBATTO, 2012). Criando um norte para analisar a partir do entendimento de metodologia 

cartográfica (DELEUZE; GUATTARI, 1995), desenvolveremos a construção metodológica 

deste estudo, uma cartografia e de dados coletados no estudo de campo. TIC, EAD e dança 

digital serão apresentados como formulação do corpo na modalidade a distância de ensino. O 

respiro em ação que os corpos fazem dão um ato de pausa para mudança, de cenários e troca de 

grandes figurinos, nesta tese abre-se uma forma de análise. 

No terceiro Ato, analisamos e interpretamos todos os nossos dados dividindo-os em 

materiais didáticos, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e tutorias e encontros 

presenciais. Juntamente como tipo de leitor, denominado em nosso trabalho como o de 

dançarino ubíquo. Este dançarino vai percorrer os dados em sua trajetória demográfica, 

condição de estudos, uso das TIC e sua eficácia, dados de profissão e trabalho de dança e sua 

dimensão experiencial que vai nos levar ao grande final deste estudo. 

A Coda final – entendida nos balés de repertórios como a junção de dois bailarinos 

(partners) principais que intercalam uma dança em par com duas danças solos formulando, 

assim, a uma experiência imersiva de um grande final. A coda.  
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1 PRÓLOGO: O CORPUS QUE DANÇA NA UFBA 

 
o que aconteceria se, em vez de apenas construir nossa vida, 

nós nos entregássemos à loucura ou à sabedoria de dança-la? 
Talvez esta seja, hoje, uma das mais importantes questões 

levantadas pela juventude em sua contestação das finalidades 
do mundo que lhe legamos. 

 
Roger Garaudy 

 

1.1 O corpus da UFBA 

 

Historicamente, a UFBA foi uma das primeiras instituições a ter a dança como formação 

superior em seu escopo de cursos no ano de 1956. Na instituição, o corpo discente do dançarino, 

professor e pesquisador, se constrói em duas vertentes educacionais. Uma delas é a do bacharel 

em dança como sendo o profissional, dançarino, “que desenvolve habilidades de análise crítico 

reflexiva, de investigação teórico-prática e de proposição de novos conhecimentos 

metodológicos de criação e de meios de produção cultural na área da Dança” (WOSNIAK, 

2010, p. 128). A outra é a do licenciado em dança, professor “que desenvolve habilidades que 

o tornam capaz de se dedicar ao magistério e à pesquisa em dança, podendo atuar no ensino 

regular – fundamental e médio” (WOSNIAK, 2010, p. 128). 

A UFBA é uma das instituições mais renomadas em ensino e pesquisa de dança em 

nosso país. Transformou seu currículo ao longo do tempo e o adaptou às condições locais e ao 

atual entendimento que se têm de corpo na dança, como quem experimenta um processo vivo 

e transformador que passa pela dimensão digital. Revisitado por um olhar de quem a vivência 

na prática, trata-se de uma proposta de educação para um curso de graduação em dança, em 

sintonia com os novos paradigmas da contemporaneidade. O seu currículo compreende a 

relevância da mudança, no sentido de que sejam repensados conteúdos e metodologias e o 

entendimento da necessidade de novos comportamentos e atitudes. Busca-se nesta pesquisa 

analisar dos quatro cursos existentes neste espaço cênico, apenas o seu último. 

No espaço cênico da UFBA e da sua escola de dança pode-se notar 4 cursos de dança. 

Neles, observam-se diferenças entre suas disposições, composições e carga horária etc. Sendo 

os primeiros dois cursos denominados de graduação em dança diurnos (bacharelado e 

licenciatura), um outro denominado graduação em dança noturno e o quarto, em EAD.  

Os dois primeiros cursos diurnos de graduação em dança em Área Básica de Ingresso 

(ABI) são ofertados na modalidade presencial e, ao final, concedem as habilitações em 
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Bacharelado em Dança e Licenciatura em Dança. Após percorrer a jornada de conhecimentos 

dados em suas instalações, o aluno pode escolher entre uma ou outra formação ou as duas, 

trazendo, assim, a vivência corporal do discente para dentro do cotidiano da universidade. 

Vivenciando-se   o ato de autonomia.  

Esses dois cursos propiciam uma prática para a reflexão com seus conteúdos e 

metodologias, transpondo, assim, as relações cotidianas para um fazer mais humano, artístico, 

pedagógico e epistemológico, em sintonia moderna com a educação contemporânea. Seus 

desenhos curriculares são atualizados em uma rota de aprendizagem que garante ao acadêmico 

um conhecimento plural, diversificado e dividido em módulos e laboratórios, em um ambiente 

trans e interdisciplinar, de forma a orientar metodologicamente, dialogicamente e inclusiva. 

O curso potencializa a concretização da formação do artista e/ou do educador em Dança 

que busque e reconheça nas suas potencialidades: a identidade artística; o pensamento crítico 

diante dos desafios atuais relacionados à produção artística e a educação em Dança; o fomento 

e as dinâmicas dos processos criativos e formativos; a compreensão dos fundamentos e 

princípios do movimento humano, da estética e da formação; sua atuação nos mercados de 

trabalho, nos campos da gestão e da pesquisa relacionados aos processos artísticos e/ou 

educacionais em Dança, na educação básica e em cursos livres e/ou outros ambientes artísticos-

educacionais. 

O curso de Bacharelado em Dança alcançou conceito máximo 05 (cinco)6 em recente 

processo de avaliação presencial do Inep/Ministério da Educação (MEC) para Reconhecimento 

e Renovação de Reconhecimento do Curso. Tendo a duração de 06 semestres, ou seja, 3 anos, 

com uma carga horária total de 2.529h. Já o curso de licenciatura tem a duração de 7 semestres, 

uma duração de 4 anos e tem uma carga horária de 3.107h, que são alimentadas por disciplinas 

direcionadas ao dar aulas na educação básica. Ambos os cursos são ofertados anualmente com 

entrada realizada a partir do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São 45 vagas, sendo 

25 para Licenciatura e 20 para Bacharelado. O curso atende, ainda, o Bacharelado 

Interdisciplinar I em Artes na Área de Concentração em Estudos Coreográficos (§1º, art. 6º da 

Res. 02/2008 do Consepe). 

O outro curso da UFBA denomina-se curso de Licenciatura em Dança – Noturno. Com 

a ideia de proporcionar o mesmo grau de qualidade das graduações diurnas, este curso foi criado 

em um programa do governo federal instituído, no ano de 2007, no Programa de Apoios a 

Planos de Restruturação das Universidades Federais, chamado de Reuni. 

 
6 Parecer disponível em: https://cpa.ufba.br/sites/cpa.ufba.br/files/Dan%C3%A7a.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022. 

https://cpa.ufba.br/sites/cpa.ufba.br/files/Dan%C3%A7a.pdf
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Ofertado de forma gratuita, o curso tem seu ingresso realizado pelo Sistema de Seleção 

Unificada – Sisu / Enem, das vagas residuais e do Bacharelado Interdisciplinar (BI) da UFBA 

os candidatos concorrem ao volume total de 30 vagas. Ao discente também é proporcionada a 

oportunidade de solicitar a continuidade de curso e concluir a segunda habilitação, de bacharel, 

além de oportunizar formação superior à classe já trabalhadora, ou àqueles que, por algum 

motivo, não puderam realizar, em momentos diurnos, a experiência acadêmica em uma 

instituição socialmente referenciada. Tais cursos visam à docência em educação básica aos 

futuros professores, com a oportunidade de exercer sua profissão em contextos de educação 

formal e em contextos múltiplos de educação não formal, em academias, em escolas de dança, 

no teatro, no musical, nas coxias e dentro de outras dimensões do mundo do trabalho. 

Nota-se que a construção do Projeto Pedagógico do Curso foi desenvolvida sobre as 

mesmas bases epistemológicas e marcos legais que orientaram a proposta de reestruturação 

curricular do Curso de Licenciatura em Dança - Diurno, a qual foi aprovado pela Congregação 

da Escola de Dança, em 13 de julho de 2009, e pela Câmara de Ensino de Graduação da UFBA 

em 01 de setembro de 2009 e, assim, foi reconhecido pelo MEC no ano de 2015. Sua duração 

conta com 08 semestres, ou seja, um tempo mais longo, podendo o aluno terminar o curso em 

quatro anos e meio, finalizando um total de 3.200 h de carga horária. 

A nova matriz curricular do Curso de Licenciatura em Dança – Noturno é marcada 
por módulos interdisciplinares, laboratórios de experiências artísticas como 
aprendizagem, oficinas de escrita em dança e pela inovadora extensão curricularizada. 
Com especial atenção às demandas urgentes da sociedade - direitos humanos, 
questões étnico-raciais, de gênero, sexualidade, acessibilidade, sustentabilidade e 
meio ambiente – a reestruturação curricular se alinha às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada do 
MEC (UFBA, site)7. 

Ambos os cursos contam com um corpo docente atuante na Graduação e na Pós-

Graduação, com produções expressivas e diversificadas no Ensino, Pesquisa e Extensão, 

apresentando, em sua grande maioria: Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado. 

Esta tese irá se ater ao curso de dança desta instituição denominado de curso de 

Licenciatura em Dança na modalidade EAD, dentro do contexto acima apresentado. O curso 

tem o foco na Educação Básica e as diversas e diferentes formações que se propõem a formar 

o professor de dança. É ofertado pela Escola de Dança da UFBA em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os futuros professores serão capazes de compreender 

 
7 Disponível em: https://sead.ufba.br/cursos/licenciatura-em-danca. Acesso em: 04 abr. 2022. 

https://sead.ufba.br/cursos/licenciatura-em-danca
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os diferentes contextos educacionais, ao mesmo tempo que terão uma ampla visão da realidade 

sociocultural nos contextos local e global. 

Tendo uma duração de 4 anos, 8 semestres, com uma carga horária total de 3.260 horas, 

podendo ser realizado em seu tempo e espaço digital. O ingresso do curso também é realizado 

pelo Enem e sua inscrição, feita pelo Sisu. O curso é gratuito, não exige prova prévia de dança 

e visa o desenvolvimento pedagógico da dança.  

O curso EAD conta, também, com alguns encontros presenciais, devendo os discentes 

participar, obrigatoriamente, dos três encontros presenciais que acontecem todos os semestres. 

Falaremos mais adiante sobre isso. Assim, há necessidade de deslocamento para as cidades 

onde se encontram os Polos UAB três vezes por semestre para realização das atividades 

presenciais obrigatórias. Atualmente, esses polos são distribuídos em quatro cidades, Itabuna, 

Juazeiro, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista, todos na Bahia (BA). A universidade ressalta 

que, por ser um curso de oferta eventual, não há possibilidade de ingresso nas turmas que já 

estão em andamento. 

O novo currículo do curso de curso de Licenciatura em Dança na modalidade EAD 

constitui-se em uma estrutura orgânica, aberta, que reintegra conteúdos de disciplinas em um 

corpo de conhecimentos, reafirmando o princípio da integralidade da produção artística. Conta 

com Videoaulas, podcasts, webconferências; Atividades no Ambiente Virtual de Apredizagem 

(AVA) Moodle-UFBA; Livro didático gratuito por disciplina (e-book e impresso); Encontros 

presenciais com professores e tutores nos polos de apoio; Interação através de fóruns e chats; 

Avaliação processual. 

Os conhecimentos que integram os componentes curriculares básicos estão organizados 

em módulos e laboratórios, e são trabalhados simultaneamente, por – no mínimo – dois 

professores com competências específicas aos estudos demandados durante o desenvolvimento 

do módulo. Os docentes envolvidos, no processo de composição deste projeto, identificaram 

três temas como eixos centrais. São eles: a contemporaneidade (tema/questão do 1° ano); 

identidade(s)/diversidade (2° ano) e a prática do ser cidadão enquanto profissional artista e 

educador (no 3º ano). 

O projeto de dança adota princípios e referenciais étnicos políticos na formação de seus 

alunos, que devem refletir seus valores e atitudes ao mesmo tempo em que criam a possibilidade 

de compreender o seu papel social e o seu compromisso para atuar na sociedade (com outros 

indivíduos/ ambiente). Nota-se, neste contexto, uma clara atuação de alteridade e humanidade 

na fala do projeto de dança da instituição. Pois, no mesmo documento a ética se traduz nas 
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relações e práticas humanas. No que concerne aos referenciais epistêmicos desse curso, 

reconhece-se a arte enquanto campo de conhecimento em que se sustenta por meio de 

referências em paradigmas da contemporaneidade nos campos educacionais, estéticos, 

artísticos (dança), socioculturais e políticos. 

Ao mesmo tempo, entende seu trabalho como sendo produto do meio social que busca 

formar profissionais capazes de participar criticamente como cidadãos e atuarem como 

profissionais de forma reflexiva, criativa e produtiva nos contextos atuais contemporâneos, 

para tanto é necessário que apresentem uma disponibilidade e um compromisso com: 
A linguagem da dança como área de conhecimento afim, no que se refere a 
interpretação, criação e produção artísticas; A articulação e o diálogo entre os campos 
da educação e da arte, estimulando a criação de interfaces entre o fazer artístico, a 
apreciação da obra de arte e o processo de ensino aprendizagem; A criação 
coreográfica e a produção das artes cênicas, envolvendo uma concepção estética 
contemporânea; A reflexão e a geração de produção inovadora sem, contudo, 
desconhecer manifestações populares locais e sua inserção no campo do estudo da 
cultura afro-brasileira; A produção de novos conhecimentos artísticos e novas 
tecnologias educacionais (UFBA, 2015, p. 15). 

Observa-se que, atualmente, os discentes nos cursos de dança desta instituição são seres 

humanos mais conectados em um complexo mundo digital e desigual, ao mesmo tempo que 

são mais seres cosmopolita e contemporâneos, lidam com a arte, com a mídia a internet 

emaranhados pelos seus processos rápidos, ligeiros e ubíquos, postando suas performaces ao 

clicar de um dedo para mostrar sua arte no ciberespaço, conforme foi constatado no decurso da 

pesquisa.  

O trabalho docente percorre um caminho de arte corporal, artesanal e digital, pois o 

corpo se formula de maneiras diferentes a mostrar-se como arte, ao mesmo tempo que trabalha 

com seu corpo para sobreviver em um mundo do trabalho. E é neste entre lugar de espaço 

cênico, atravessando as fronteiras do ciberespaço, que teremos o nosso corpus. O EAD da 

UFBA se constrói no espaço cênico do virtual, da construção e alicerce de uma construção 

conjunta da evolução e entendimento do EAD e será este ponto que vamos apresentar no 

próximo tópico. 

 

1.2 A EAD de Dança da UFBA 

 

A Licenciatura em Dança na modalidade EAD desponta na instituição juntamente com 

a sua própria história que possibilita a abertura de diversos cursos, como diferentes formatos de 

aulas e opções. Um alcance que o digital deu para múltiplas pessoas ao abrir um leque de 

possibilidades de cursos, de pesquisa e acessibilidade desde seu implemento.  
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Muitas foram as incertezas ao pensarmos na possibilidade de criarmos um curso de 
dança na modalidade da Educação a Distância (EAD) na Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). O convite 
inicial, feito pela Superintendência de Educação a Distância da UFBA, ao convocar 
todos os coordenadores dos colegiados de cursos de graduação para um encontro a 
fim de promover o incremento da inserção da UFBA na EAD, foi atendido por poucos 
cursos. Nós, porém, estávamos lá. Ao informarmos, em reunião da Congregação da 
Escola de Dança, sobre nossa participação no encontro proposto pela SEAD, era 
perceptível uma sensação coletiva de estranhamento, mas igualmente de 
encantamento. Nos perguntávamos como seria possível ensinar e aprender dança a 
distância. Contudo, para uma escola com histórico de pioneirismo na criação de cursos 
de graduação (licenciatura e bacharelado) e pós-graduação (especialização, mestrado 
acadêmico, mestrado profissional e doutorado) em dança no país, a ideia tornou-se 
absolutamente sedutora e passou a ser encarada como mais um dos desafios a serem 
vencidos (SANCHES NETO, 2020, p. 191). 

Para tanto, se faz necessário recordar brevemente a construção histórico e social da 

aplicabilidade em nosso País. Ao traçarmos uma linha do tempo, Moore e Kearsley (2007) 

delineiam a evolução da EAD. Simplificam em cinco gerações, sendo a sua primeira por estudo 

por correspondência, transmissão por rádio e televisão, uma abordagem sistêmica, que envolve 

o nascimento da Universidade Aberta, teleconferência, e aulas virtuais baseadas no computador 

e na internet. 

 

Figura 1 - Gerações da EaD 

 

 
Fonte: Relaborada por Machado (2018), com base no texto de Moore e Kearsley (2007). 

 
 

Esse processo histórico e curricular desenha um percurso construído dentro das 

instituições brasileiras que delegam às instituições públicas a sutil obrigatoriedade de se 

contentar com tecnologias inferiores para tentar implementar seus cursos (MOTTA, 2017). 

Dessa forma, acabam duelando com o grande sucesso de cursos de graduação, com designer 
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próprio, educacional, com páginas e app feitos exatamente em função de um design e 

apropriação tecnológica, e pensados especificamente para um nicho de mercado.  

Assim, abandonam as universidades públicas, em uma corrida desigual de poder e 

tecnologia, delegando tecnologias abertas para que essas universidades utilizem espaços como 

o AVA Moodle e melhorem-o conforme vão utilizando e aprimorando seus códigos, contra 

grandes empresas vendendo produtos similares e melhores em uma desigual corrida onde não 

deveria haver perdedor ou ganhador, pois se trata do bem maior das humanidades: a educação.  

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

(1996) foi respaldado legalmente para ser implementado no Brasil,  

a partir do artigo nº 80, da LDBEN — Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(BRASIL, 1996). Esse artigo foi regulamentado posteriormente pelos Decretos nº 
2.494 (BRASIL, 1998a) e nº 2.561 (BRASIL, 1998b), revogados pelo Decreto nº 
5.622/2005 (BRASIL, 2005), atualmente regulamentados pelo decreto nº 9.057/2017 
(BRASIL, 2017). A partir de então, a educação brasileira tem experimentado intensas 
transformações. O artigo nº 80 da referida lei descreve que “o Poder Público 
incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em 
todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 1996). 
Os parágrafos que seguem normatizam que a União credenciará as instituições e 
regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diplomas 
relativos a cursos na modalidade a distância. Como consequência, surgiram portarias, 
decretos, resoluções, com o intuito de regulamentar a EaD no Brasil como uma 
modalidade de ensino e orientar o desenvolvimento dos projetos e das políticas 
públicas a ela direcionados. Foram elaborados três decretos regulamentando o artigo 
nº 80 da LDBEN desde sua promulgação (MACHADO, 2018, p. 47). 

Machado, ao observar as três versões deste decreto, denota diferenciação dos conceitos 

sobre a educação a distância nas respectivas legislações. No resumo dessa análise atual 

“Destaca-se a mudança do conceito ao compreender que o EaD é mais do que uma forma de 

ensino, passando a ser vista então como modalidade” (MACHADO, 2018, p. 48). 
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Quadro 1 - Mudanças conceituais do EaD 

 
Fonte: Machado (2018). 

 
 

O último decreto instituído da lei, do EaD n.º 9.057/2017 (BRASIL, 2017) que 

regulamenta o art. nº 80 da LDBEN (BRASIL, 1996), vem a ser o alicerce das políticas e 

processos de avaliação, dando condução da preparação de um curso nesta modalidade, se 

preocupando com a qualidade e viabilizando o amadurecimento da visão do EaD. Buscando 

uma flexibilização de critérios para criação de polos, credenciamento e normatização de cursos 

superiores na modalidade EaD (MACHADO, 2018). 

A UFBA busca, neste contexto, a pluralização do ensino, o avanço tecnológico que 

busca ultrapassar os entraves da presencialidade e construir um novo significado para sua 

aplicabilidade, se propondo a busca de alteridade e equidade educacional.  

Destaca-se, nessa construção, a implementação de serviços e a criação de acessos que 

facilitam a informação de forma mais ubíqua e “de forma globalizada e irreversível, sendo 

possível aliar novas tecnologias às práticas educativas e ampliar o acesso de segmentos 

diversificados e excluídos do processo de construção formal do conhecimento” (UFBA, 2015, 

p. 12). Ao passo que liga-se o alerta de que alguns professores ainda estão em processo de 

maturação didático-computacional, de letramento digital e que esses têm dificuldades para 
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romper com as amarras de recursos recorrente de um modo imperativo e enraizado do modelo 

mais tradicional de ensino. 

Mesmo assim, eles se propõem a formular questões para elevar o potencial de 

aplicabilidade educacional mediada pelas utilização das TIC ao serem utilizadas  

como mediadoras deste processo estende a concepção da modalidade, que passa a 
incorporar meios digitais de disponibilização de conteúdo e de interação entre os 
atores da EaD exemplificados por meio da incorporação dos ambientes virtuais de 
aprendizagem — AVA. A evolução aconteceu também a partir da compreensão de 
que as atividades educativas podem acontecer em tempos e espaços diversos, não 
necessitando que docentes e discentes estejam conectados de forma física e síncrona 
e reafirmando a necessidade de uma equipe envolvida na elaboração, execução, 
avaliação e mediação de todo esse processo educacional (MACHADO, 2018, p. 51). 

Assim, a evolução tecnológica que se observa neste contexto adentra às nuances 

técnicas, tecnológicas e laborais deste momento, de forma mais ubíqua. Possibilita, desse modo, 

um melhor olhar à formulação do curso de dança em EAD que  - ao buscar romper paradigmas 

instituicionalizados e impostos pela relação sinestésica do professor de dança e dos alunos e 

alunas do modelo presencial de ensino, sempre requeridos na dança, - vão rompendo barreiras.  

Na busca de criar um entendimento novo e nunca antes ter passado por outro grupo de 

alunos, por serem os primeiros a experimentarem este lugar diferente de aprender a ensinar 

dança é que a UFBA entende as TIC e a EAD desta dança que ocontece nestes corpos, do 

presencial ao digital. Um tipo hibrído é novo e este espaço novo será apresentado no próximo 

tópico. 

 

1.3 As TIC, a EAD e a Dança - do presencial ao digital na UFBA 

 

Este subcapítulo aborda a partir do entendimento de TIC e as suas relações de 

interdisciplinaridade educacional, a educação a distância em um modelo híbrido e disruptivo, 

na busca de uma educação mais Onlife e a dança na educação à distância em seu meio digital.  

O etendimento de ensino híbrido neste estudo caminha lado a lado com variedade de 

métodos, de sinônimos (b-learning, blended learning e educação bimodal entre outros) e 

conceitos que descrevem sua característica de ser semipresencial com as tecnologias, técnicas 

e metodolodias do hoje. Logo, ao possibilitar romper barreiras para além deste tempo e espaço  

a pesquisa trás o sentido mais claro de ubiquidade e torna a afirmação deste conceito ainda mais 

aplicada. Pode-se entender que não há a separação de tempo e espaço como muitos estudos o 

estão organizando, pois há um lugar amplo e generoso de possibilidades do espaço Híbrido 

(MACHADO, 2018). As leis atuais não reconhecem este conceito com a verdadeira 
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multiplicidade com que ele é aplicado no cotidiano das pessoas. Assim, o híbrido acontece em 

tempos e espaços diversos, ajuda artistas, trabalhadores da área e professores a construir e obter 

outras formas de estudo.  

Observamos questões pertinentes ao tema como a pluralização das tecnologias digitais 

da informação e comunicação e diferenciamos os modelos de EaD e de EAD. Aplicam-se, 

assim, as tecnologias digitais para beneficiar a formação de professores. 

Ao refletir aspectos curriculares envolvendo educação, dança e o meio digital. 

Discutindo os paradigmas atuais e se estes deveriam sofrer alguma alteração. Além de um olhar 

sobre as experiências do universo das pesquisas do conhecimento digital, imersiva e ubíqua da 

dança. 

Entre as potencialidades desafiadoras da EAD, com seus meios/instrumentos 

comunicacionais ubíquos na relativização de espaços geográficos, na convocação de ações 

tecnológicas transformadoras e inclusivas, destaca-se a possibilidade desta metodologia de 

ensino-aprendizagem desenvolver práticas pedagógicas colaborativas urgentes e necessárias 

em meio a um contexto social e comunicacional multifacetado.  

A formação e a atualização/instrumentalização dos docentes quanto aos requisitos da 
educação mediada por tecnologias, neste contexto, devem ser constantes. Para tal 
intento, torna-se necessário atualizar e disponibilizar novas estruturas para o processo 
interativo de ensino-aprendizagem, que hoje caminha para um outro patamar 
educacional mais digital, híbrido/blended e ubíquo (WOSNIAK; MOTTA, 2020, p. 
164). 

Neste sentido, os autores demonstram possibilidade de se pensar e agir de modo que os 

ambientes educacionais digitais, via EAD, valorizem e favoreçam os esforços dos professores, 

devendo encontrar o equilíbrio entre a teoria e a prática, o saber e a experiência, a reflexão e a 

ação, tanto para seu desenvolvimento pessoal quanto profissional.  

Diante dessas formulações, o artista entra em cena para agir e modificar as relações, as 

coisas e as pessoas. Bauman (1998, p. 128 apud DOMINGUES, 2009, p. 509), dialoga com as 

artes e as mídias, com a ciência e a tecnologia e afirma uma realidade em que:  

Novas invenções artísticas não são destinadas a eliminar as anteriores, tampouco a 
substitui-las. Ao contrário elas se juntam às precursoras na busca de seus próprios 
espaços de circulação no palco Artístico superlotado. Em um cenário no qual a 
sincronia substitui a diacronia, a copresença toma lugar da sucessão, e o presente 
perpétuo destronou a história, não há missão, defesa, profecia, nem verdade única para 
sufocar as pseudoverdades. Estilos novos e velhos devem provar seu próprio direto de 
sobrevivência. Quando a competição domina, não há tempo nem espaço para litania 
de ideias, escolas disciplinadoras, normas ou cânones a serem consensualmente 
proclamados.  
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Neste sentido, o legado que se apresenta na arte, nela incluso a dança, perpassa as épocas 

e adentra a era digital, com aprendizagem e formatos educacionais diversificados, não 

engarrafados, mas em constante aprendizagem. Pois, “o acesso não seria mais o principal 

desafio, pois, quando se sofisticam os recursos pedagógicos a partir dos recursos tecnológicos, 

os espaços se encurtam e o processo de ensino e aprendizagem é dinamizado” (WOSNIAK; 

MOTTA, 2020, p. 162) e este seria o papel principal da EAD na dança. 

A emergência educacional de ampliação e comunicação entres os seres humanos faz 

expandir, na atualidade, modos e formatos diferenciados de fazer e ensinar dança, rompendo, 

assim, as barreiras do presencial. No caso específico da aprendizagem e dos conhecimentos 

geridos e gerados pelo currículo da dança, em seus espaços e tempos diversos, faz e altera 

significativamente modos sociais, culturais e educacionais. 

A Educação a Distância (EaD) como possibilidade de uma comunicação bilateral na 
relação professor-aluno como habitantes de diferentes espaços geográficos, permite 
que qualquer pessoa interessada participe de “um processo formativo virtual, 
independente de sua localização, tendo como base a construção de redes, bastando ter 
acesso a um computador ligado à internet e, no caso de ter critérios de seleção 
específicos, cumpri-los” (CUNHA, 2016, p. 6). A EaD, segundo Cunha (2016) tem a 
capacidade de agrupar diversos perfis de interesse e disponibilidade em um mesmo 
ambiente de estudo, permitindo identificar a diversidade exposta na sociedade 
contemporânea brasileira, “tornando-se este o seu maior desafio e, ao mesmo tempo, 
o seu grande diferencial como processo formativo na diversidade” (CUNHA, 2016, 
p. 9) (WOSNIAK; MOTTA, 2020, p. 143). 

Diante deste grande desafio e questionamento dialético, Wosniak e Motta (2020, p. 143) 

se questionam se a dança, cuja matriz educacional se fundamenta sobre: 

a tradição da co(rpo)presença8, estaria disponível e aberta para admitir a suposta 
‘invasão’ das metodologias de ensino a distância e dos corpos comunicativos e 
ubíquos a ‘macular’ o território dos processos de ensino-aprendizagem regidos, na 
contemporaneidade, pela (i)materialidade do virtual? 

Antes de darmos continuidade a esta discussão, precisamos diferenciar os conceitos e 

terminologias de EaD e EAD, pois não só a escrita é diferente, mas seu contexto histórico de 

implementações de técnicas e tecnologias, cada uma com sua especificidade. Moreira e 

Schlemmer (2020), no estudo “Por um novo conceito e paradigma de educação digital Onlife”, 

perseguem os conceitos como: ensino remoto ou aula remota, e-learning, educação online, web-

basead learning, Open learning, Blended Learning, Educação híbrida, desmistificando e 

ensinando melhor cada um deles, até criar um enredo para a educação Onlife. 

 
8 Com este neologismo, os autores propõem que a presente investigação, entende-se a materialidade presencial dos 
professores em relação aos alunos/dançarinos – presentes no espaço-tempo da sala/estúdio de dança enquanto estes 
últimos aprendem as lições, gestos e movimentos dançantes. 
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Mas, neste estudo, vamos nos ater resumidamente a diferenciar do senso comum 

referente às duas formas de aprendizagem EaD e EAD respectivamente. 

Moore e Kearsley (2011) afirmam que o Ensino a Distância se baseia num conceito 
muito simples: na separação física e, por vezes temporal, entre alunos e professores. 
Partindo desta premissa, pode-se afirmar que o Ensino a Distância se vincula a um 
meio de comunicação, pois, a primeira alternativa que permitiu às pessoas 
comunicarem-se, não estando face-a-face, foi a escrita (MOREIRA; SCHLEMMER, 
2020, p. 10). 

Partindo do entendimento da comunicação viabilizada e popularizada pela escrita – por 

meio da qual apenas alguns detinham o poder de entendê-la – o estudo por correspondência foi 

um marco importante no século XIX. Postais, cartilhas e cursos eram enviados e recebidos pelos 

correios, criando, assim, uma geração de ensino a distância até meados do século XX. Quando 

do surgimento do rádio e da televisão, passou-se à distribuição dos postais para o ambiente mais 

intrusivo dos rádios e das TVs. 

No caso específico do Brasil existem referências ao Ensino a Distância desde 1904, 

quando no Jornal do Brasil foi anunciado, nos classificados, um curso de datilografia por 

correspondência. A chegada da TV se massificou com o surgimento do satélite, e os programas 

e serviços por cabo, sendo esses reponsáveis pela ampliação desses ensinamentos. Um exemplo, 

logo depois deste período foram os Telecursos da Fundação Roberto Marinho. Para Moreira e 

Schlemmer (2020, p. 11) todas essas “iniciativas, apesar de trabalhar com diferentes meios de 

comunicação (correspondência, rádio, tv e satélite) tinham em comum a centralidade no 

conteúdo e a comunicação unidirecional - um para muitos e se dedicavam a disseminar a 

informação”. É a partir da década de 1990 que o uso das TIC se intensifica e pluraliza no 

contexto das universidades e a UFBA, neste sentido, também conta a sua trajetória. 

O entendimento da terminologia de EAD hoje: 

Educação a Distância no final da década de 1990, com o desenvolvimento dos pri-
meiros Ambientes Virtuais de Aprendizagem, também conhecidos como Virtual 
Learning Environment, de acordo com Schlemmer (2001, 2002), começa a surgir o 
que chamamos de Educação a Distância, que consiste em utilizar as tecnologias da 
Internet para propiciar um amplo conjunto de soluções que objetivam servir de suporte 
para que a aprendizagem ocorra. A Educação a Distância possibilita soluções de 
aprendizado que vão além dos paradigmas tradicionais de treinamento, de estímulo-
resposta, representado pela concepção empirista e expressos pela oferta de 
treinamento e instrução como o CBT, WBI e o WBT. A Educação a Distância é a 
interação constante entre os sujeitos as tecnologias e a informação e não havia razão 
para que a EAD imitasse o que poderia ser realizado em sala de aula presencial, ou 
pelos meios anteriormente utilizados para o Ensino a Distância (MOREIRA; 
SCHLEMMER, 2020, p. 13). 

Assim, a EAD é a construção social e a interação dos conhecimentos que confluem na 

operalização com fins educacionais. Deixando de lado o tempo e o espaço rígido e trazendo 
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uma maior liberdade para a aprendizagem mais focada. Com uma construção multifacetadas de 

TIC, meios e aparatos digitais, novas metodologias são aplicadas com auxílio deste meio 

educacional e cria assim ferramentas de interatividade (sinconra e assíncrona) mais digital e 

colaborativa e com ilhas de construção cooperação.   

E a partir do pioneirismo na construção cênica e educacional advém a audácia do CEO9 

da década de 1950, professor Edgar Santos. Plural em suas ideias, se destacou pelo ideário de 

tornar a Universidade da Bahia um território multiculturalizado de ideias e formação “ao 

investir na formação profissional e produção de arte e cultura [...] delineando seu perfil de 

interesse nas artes e humanidade” (UFBA, 2015, p. 06). Com a fundação desta instituição, seu 

entusiasmo, em terrenos movediços, o possibilitou antever o poder das grandes transformações 

nacionais. As artes e os padrões culturais sofreriam mudanças constantes em sua formulação de 

sociedade e de cultura. 

Dentro do seu legado, juntamente com a implementação dos cursos de Magistério 

Elementar, formação de dançarino profissional e Magistério Superior (licenciatura), a condução 

da escola, e sua construção histórica, recebeu diversos professores oriundos de países 

estrangeiros que se firmaram e alicerçaram ideias, e corporificaram um currículo importando-

o e remodelando padrões corporais historicamente reproduzido naquele contexto. Como 

exemplo, o ballet moderno e danças-afro foram trazidos ou “espelhados de fora”, oriundos de 

nações que naquelas épocas construíam um conhecimento mais solidificado. Mal sabiam eles 

que a construção deste ideal se tornaria uma peça-chave na evolução da pedagogia curricular 

da dança.  

O curso de Dança da Universidade Federal da Bahia carrega, em sua trajetória, meio 

século de pioneirismo institucional. A UFBA traz, em seu escopo institucional, uma 

metamorfose ambulante de sua história social, seu corpo e uma construção de conhecimento 

notadamente defensora das artes e das ciências humanas. Desse modo, possibilita o acesso ao 

ensino público e de qualidade desde a sua fundação, sempre de alguma forma na vanguarda do 

contexto histórico curricular brasileiro. Tornando referência em solo brasileiro, a escola de 

dança construiu um corpo acadêmico o qual denominou de perfil. 

Aos universitários são concedidos, depois de sua formação acadêmica, o título de 

Licenciatura em dança e de Dançarino Profissional – nome este atribuído a todo profissional de 

 
9 Do Inglês: O Termo CEO vem do inglês e se pronuncia CI-I-O. A sigla significa Chief Executive Officer e 
significa Diretor Executivo. Sua função varia de acordo com o tamanho, tipo e estrutura da empresa, mas está 
ligada à prosperidade do negócio. Neste estudo deve ser entendido como construtor de Inéditos viáveis (CIV). 
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dança em seu órgão regulador da profissão da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), o que 

gera seu número de identidade artística cedido por lei, pelo Registro de Trabalho Profissional.  

Dentre as constantes transformações que sofreu a Escola de Dança da UFBA, foi 

possível observar uma remodelação em seu currículo, diante de sua historiografia demarcada 

pela construção de seus cursos superiores no Brasil. Em 1971, e a partir da resolução da CFP 

de 19 de agosto de 1972, que instituiu o currículo mínimo para o curso de Dança, demonstrou 

elegância em discutir as novas teorias e tendências que irão propor novos desafios a todos os 

envolvidos.  

O desafio daquele tempo foi pensar na: 

interação social casual e do uso da Comunicação Mediada por Computador - CMC, 
observa-se o surgimento de comunidades virtuais. Essas comunidades podem ser 
relativamente formalizadas ou formadas por redes sociais que interagem por meio da 
Internet. Embora o meio tenha mudado, possibilitando comunicação e interação 
multidirecional, ainda hoje identificam-se instituições que reproduzem o Ensino a 
Distância da década de 70, onde materiais em papel, apostilas, eram enviados pelo 
correio (hoje material enviado por email ou postado nos AVA, os quais se 
transformam em verdadeiros repositórios) ou, ainda da década de 80, onde eram 
enviados CD com material audiovisual, sem falar na TV escola, centrada em vídeo-
aulas. O modelo pedagógico muitas vezes permanece focado no instrucionismo, 
mesmo com a mudança dos meios para Internet, a qual possibilita a conexão e 
potencializa a liberação do polo de emissão, o que poderia resultar em novos modelos 
que privilegiassem a reconfiguração de currículos, metodologias e práticas 
pedagógicas, provocando uma mudança de paradigma. É preciso modificar o 
paradigma para a lógica de rede (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 13). 

Como denota Machado (2018, p. 47), na década de 1990, com a massificação da internet 

e seu exponencial crescimento, houve uma mercadologização do ensino a que construiu um 

profundo conhecimento com o discurso de “flexibilidade de tempo e espaço que propicia ao 

discente estudar onde e quando quiser, com elementos de interação e interatividade, 

desenvolvendo autonomia e autogestão da sua aprendizagem” anseios realmente alcançados 

por um vertiginoso crescimento. 

Em 1999, outra grande conversa foi atribuída à remodelação deste currículo, “na 

intenção de discutir e propor currículos pautados em bases epistemológicas e pedagógicas mais 

adequadas à formação do profissional da dança no século XXI” (UFBA, 2015, p. 19).  

Nessa construção social, Vieira (2019, p. 123), ao falar das instituições históricas da 

dança do nosso país, pondera que os cursos de dança carregam no corpo de dançarino “as 

vivências corporais marcadas por sua história de vida, onde esses resguardam o prestígio do 

movimento na prática ao invés de serem mais teóricos”. Mas é de suma importância destacar 

que esse profissional deve se formar de forma reflexiva em sua própria prática e teoria, com 

bases epistêmicas e pedagógicas fundantes no ensino superior. 
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Em 2004, embasada nas leis e regida pela orquestra da LDBEN n.º 9.394/96, essa 

condução da aprendizagem da dança de forma nacional propõe-se a um projeto baseado em seu 

perfil formador, o qual se predispõe a executar um modelo curricular que se baseia na “ideia de 

módulos e laboratórios experenciados no trânsito de conhecimento, abolindo, dentre outros 

aspectos, a ideia do pré-requisito entre os componentes curriculares” (UFBA, 2015, p. 07). Ao 

desamarrar a obrigatoriedade de ter que cursar uma disciplina e depois a outra, a universidade 

possibilita a pluralidade de forma de acesso ao público, principalmente o do seu entorno, das 

cidades próximas e/ou vizinhas. Muitos deles têm dificuldade de adentrar a educação, e dar 

continuidade a disciplinas obrigatórias e seriadas, em sua maioria por questões financeiras, 

sendo custoso permanecer por ter que trabalhar, estudar e sobreviver. 

Com tantas intempéries, o universitário é conduzido a estudar de forma crítica e 

investigativa, diante dos pressupostos curriculares e estruturais da educação contemporânea e 

dos vieses da instituição. Mudanças ímpares neste momento demonstram uma evolução, por 

exemplo, no processo de avaliação sendo de forma dialógica e processual, por tratar o objeto 

de estudo o corpo como meio e fim de toda formação acadêmica. 

As palavras de Sanches Neto (2012, p. 156) reforçam a ideia de que os “Corpos (são) 

capazes de propor transformações no ambiente da dança e redesenhar culturas” e é por meio da 

conversa com a Deusa da dança Terpsícore10 que o autor retrata a síntese deste novo currículo 

que transborda as novas correlações que interdisciplinarizam a dança neste contexto, pois ele 

acredita que no Brasil, 

há muito que ser refletido e experimentado no campo curricular em dança. Acho 
importante ousar, observar e avaliar a ousadia. Mas antes disso acho importante 
também aprofundar os conhecimentos no campo curricular e entender que um 
currículo ultrapassa a proposta descrita em um documento. Que vai além da ação de 
propor componentes curriculares adequados a uma formação. Entender que ele se faz 
vivo nos sujeitos-currículo envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem e que 
por isso deve ser criado e desenvolvido a partir de um contexto pedagógico amplo 
(SANCHES NETO, 2012, p. 157). 

Na busca de uma contaminação, esse diálogo em formato de tese, proposto por Sanches 

Neto (2012) transpõe o ideário revolucional da arquitetura que se formulou no currículo da 

instituição a ponto de culminarem transformações curriculares em propostas remodeladas que, 

quando entendidas e se apropriando dos estudos de Sööt e Viskus (2013) sobre os anseios da 

 
10 A Musa da Dança e da Poesia Lírica na Mitologia Grega. Uma das nove musas filhas de Zeus e Mnemósine. 
Possui um profundo conhecimento sobre a dança e sobre as humanidades. Figura feminina grega, de cabelos cheios 
e castanhos escuros que alcançam os ombros em ondas irregulares. De olhar tranquilo e seguro e movimentos 
suaves, sua fala revela uma personalidade forte. Interessada nas discussões que abordam a dança em suas diferentes 
configurações (SANCHES NETO, 2012, p. 16). 
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sociedade Europeia nessa construção curricular. A partir daí, espera-se, cada vez mais, dos 

professores e dos alunos e das alunas da dança uma nova formulação de tendências para se ver 

conexões e soluções com criatividade para tarefas. Desse modo, é “importante considerar o 

desenvolvimento da alfabetização em dança para que a educação em dança esteja atualizada e 

considere as necessidades sociais [tradução nossa]” (SÖÖT; VISKUS, 2013, p. 291). 

O passar dos anos trouxe um amadurecimento para as atividades artísticas e culturais da 

escola de dança da UFBA. Colocou-se mais adubo em seu subsolo, que alargou mais 

digitalmente o acesso àquela instituição pública, com a miscigenação de corpos, pessoas e 

conhecimentos. Assim, foram sendo aprendidas e reestruturadas, cada vez mais, o trabalho da 

classe artística tão esquecido pelas políticas públicas que insistentemente estão em 

descompasso com a evolução e prioridade do fazer educacional libertador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PRIMEIRO ATO – TECNOLOGIAS, CORPO, CORPORALIDADE E O DIGITAL 
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2.1 Por uma construção de sociedade mais Onlife 

 

Sob a liderança do professor Luciano Floridi, no âmbito do projeto Onlife Iniciative, foi 

elaborado um documento intitulado The Onlife Manifesto: being human in a hyperconnected 

era, lançado no ano de 2015, como resultado de uma pesquisa coletiva entre quinze estudiosos 

da área da informação. 

Luciano Floridi é um pesquisador italiano conhecido por seu trabalho na área de 

Filosofia da Informação e da Ética da Informação. Atualmente é professor de filosofia e ética 

da informação e diretor do Digital Ethics Lab na Universidade de Oxford, na Inglaterra. A 

expressão onlife, cunhada por Floridi (2015), refere-se a essa nova experiência de realidade 

hiperconectada na qual não faz mais sentido perguntar para determinado sujeito se ele está online 

ou offline. Destaca-se, assim, que as tecnologias digitais não podem ser observadas apenas como 

meras ferramentas, mas como forças ambientais que afetam diretamente a nossa auto-conceção 

(quem somos), as nossas interações (como socializamos) e a forma como ensinamos e 

aprendemos.  

Assim, as relações cotidianas transformam as TIC em combinações mais ubíquas e 

sencientes de vida. As TIC e suas formulação tecnológicas influem diretamente no 

desenvolvimento do cotidiano humano. 

Os autores deste documento entendem as tecnologias da informação e comunicação não 

são apenas ferramentas, mas são “forças ambientais” que cada vez mais afetando a nossa noção 

de quem somos, em nossas múltiplas formas de nos interagirmos mutuamente, além da nossa 

concepção de realidade (nossa metafisica) e as nossas interações com a realidade. 

As TICs não são meras ferramentas, mas sim forças ambientais que estão afetando 
cada vez mais: 1. nossa autoconcepção (quem somos); 2. nossas interações mútuas 
(como nos socializamos); 3. nossa concepção da realidade (nossa metafísica); e 4. 
nossas interações com a realidade (nossa agência). Em cada caso, as TICs têm um 
enorme significado ético, jurídico e político, mas com o qual começamos a nos acertar 
apenas recentemente. Também estamos convencidos de que o referido impacto 
exercido pelas TICs se deve a pelo menos quatro grandes transformações: a 
indefinição da distinção entre realidade e virtualidade; b. a indefinição da distinção 
entre humano, máquina e natureza; c. a reversão da escassez de informações para a 
abundância de informações; e d. a mudança da primazia das coisas autônomas, 
propriedades e relações binárias, à primazia das interações, processos e redes 
(FLORIDI, 2015, p. 02, tradução nossa). 

Assim, o documento abre um debate sobre os impactos da era computacional nos 

espaços públicos, políticos e sociais em direção a uma criação de políticas na agenda digital. 

O Manifesto Onlife é a nossa contribuição sobre as mudanças que os formuladores de 
políticas e outras partes interessadas precisam considerar a fim de moldar a ação 
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pública e privada em uma era hiperconectada. Cada palavra do Manifesto Onlife foi 
cuidadosamente considerada e se apenas uma coisa deve ser lida, é este Manifesto e 
não está conclusão (FLORIDI, 2015, p. 02, tradução nossa). 

Questiona-se o que é ser humano em uma era hiperconectada? Onde os dados são 

gravados, armazenados, computados e realimentados em todas as máquinas, aplicativos e 

dispositivos, criando infinitas oportunidades para ambientes adaptáveis e personalizados? 

Filtros de vários tipos continuam a destruir uma percepção objetiva e imparcial da realidade, ao 

mesmo tempo que abrem novos espaços para interações humanas e novas práticas de 

conhecimento.  

Floridi (2015) também nos leva a repensar e desenvolver novas formas de educação que 

estão, certamente, entre os desafios mais emocionantes do nosso tempo. Existem grandes 

oportunidades, mas também sérios riscos de perdê-los. O desafio é repensar quais técnicas serão 

mais viáveis para gerenciar os processos de aprendizagem, quando na verdade o problema 

fundamental não é como, mas o quê: que tipo de conhecimento será necessário e esperado. 

Considerando a abundância de informações, abriu-se um caminho de experimentação 
da liberdade, da igualdade e da alteridade nas esferas públicas, que não vem de forma 
pacífica, é mediada por interações calculadas e controladas. Novas formas de 
vulnerabilidades sistêmicas surgem da crescente dependência de infraestruturas 
informacionais. No movimento de nos tornar uma sociedade de literacias digitais 
propõem-se o desenvolvimento de uma relação crítica com as tecnologias, mas não a 
procura de um lugar transcendental fora destas mediações. Mas sim, um esforço de 
entendimento imanente de como as tecnologias nos moldam como seres humanos, 
enquanto nós, seres humanos, moldamos criticamente as tecnologias (BELINE, 2018, 
p. 01). 

O manifesto é um chamamento inicial que afirma ser preciso dar mais atenção coletiva 

às outras faces do cotidiano e do Outro como um contributo em que o ser humano se relaciona 

e se condiciona a se engajar em ações significativas no seu ecossistema. Observando, assim, 

um mundo do trabalho onde a técnica e a tecnologia devem ser organizadas como conceito. O 

objetivo do Manifesto, é, portanto, contribuir para a atualização de nosso arcabouço conceitual. 

É uma meta construtiva, como diz Floridi. 
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2.2 O entendimento de Técnica e tecnologia humana 

 

Ao compreender o conceito “era tecnológica”, Álvaro Vieira Pinto, filósofo nascido em 

1909 em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, desmistifica este pensar ao afirmar que 

não se pode equiparar essas eras em todas as sociedades como igual. Para ele, o conceito é 

muito mais aprofundado, pois sabe-se que a tecnologia advém das contínuas reorganizações e 

ressignificações de técnicas acumuladas em diversos séculos pelo homem. É importante notar 

que as tecnologias que “influíram sobre rumos do progresso e a produção de bens de uso, só se 

originem em restritas áreas nacionais dominantes e nestas sejam promovidas por grupos 

economicamente privilegiados, que delas auferem todo proveito” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 

43). Sendo assim, é mecanismo natural do progresso, e que não se pode dizer que todos vivemos 

em uma era tecnológica, pois nem todas as nações estão em pé de igualdade nas inovações 

técnicas e científicas. 

Coloca-se em discussão o conceito de totalidade, devendo essa ser vista como uma 

categoria dialética, porém a colocam em um conjunto único de “construir uma época de 

esplendor, seguro penhor de felicidade quem dela participa” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 42). O 

ardiloso argumento, denominado por ele de sofisma, é instituído por nações desenvolvidas que 

profetam a era tecnológica como um caminho que todos percorreram em pé de igualdade, se 

desnuda. 

O filosofo Álvaro Vieira Pinto, crítico da construção social do emprego da palavra 

tecnologia, salienta que suas derivações e acepções devem ser observadas e ter o cuidado de 

alargar a ideia de algo sempre novo, ou de modernidade, pois, para ele, não devemos imbuir 

em seu significado de negar o real e tangível, quando se contemporaniza o aprimoramento do 

termo. O real e tangível são observados nas diferenças sociais e tecnológicas entre países. O 

significado etimológico trazido pelo autor é de teoria e ciência do conceito de eras tecnológicas.  

O segundo significado atribui a ele a técnica que os homens produzem; o terceiro se atribui ao 

conjunto de técnicas aglutinadas por uma sociedade em seu contexto histórico e cultural, 

discutindo, assim, o significado e a importância de seu real capital e ideologização da técnica, 

termo esse que será explicado mais à frente. 
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Este é o enredo que os países mais ricos propagam para as outras nações. As “outras 

nações” foram chamadas de terceiro mundo, que imitam ou reproduzem o conhecimento gerado 

do acúmulo das técnicas implementadas pelas potências de primeiro mundo11.  

O enredo trazido por Vieira Pinto (2005, p. 43) exige que se revistem o conceito de 

tecnologias, pois ao “a) revesti-lo de valor ético positivo e b) manejá-lo na qualidade de 

instrumento para silenciar as manifestações da consciência política das massas e, muito 

particularmente, das nações subdesenvolvidas”. 

Ao mesmo tempo que a cultura por esses construídos, “são os registros dos bens 

intelectuais fielmente reproduzidos, fabricados por pensadores de fora e apenas adquiridos por 

nativos com especial inclinação e suficiente tempo vago para se dedicarem a este gênero de 

dissipação espiritual” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 46). 

Essa cultura, envolta de técnicas de um processo cumulativo, é vista como um achado 

de superioridade das nações mais abastadas, atribuindo a elas o aforismo de poder, que agora 

também se justifica pelo valer “à ciência e a técnica aparecem como uma benemerência pelo 

valor moral que outorgam aos seus cultores” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 42).  

Em seu texto, o autor afirma que as nações subdesenvolvidas ao reproduzir, replicar e 

aceitar os conhecimentos dessas nações, deixam [por vezes] de produzir ou inovar em suas 

áreas tecnológicas e científicas, em seus países e, de certa forma, direta ou indiretamente, 

imitam, ou aceitam esse conhecimento como sendo o válido para sua nação. 

A técnica, em Vieira Pinto, tem seu significado etimológico sendo o meio e reflete o 

processo de reflexão. “A técnica é sempre um modo de ser, um existencial do homem, e se 

identifica com o movimento pelo qual realiza sua posição no mundo, transformando este último 

de acordo com o projeto que dela faz” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 238). 

Muitos destes atributos levam a significar a técnica como ideia de exigir um 

esclarecimento teórico sem refletir, de fato, como se deu seu produto da percepção humana. 

Aos técnicos “não chegam a ter consciência do caráter dos julgamentos que proferem [...] 

infelizmente por deficiência de correta formação crítica, mostram-se incapacitados para 

apreciar a natureza do trabalho que executam e de suas funções” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 

222). 

 
11 O contexto em que AVP classifica a relação entre os países está feita pelo Banco Mundial nas décadas de 1960, 
com a ideias de primeiro, segundo e terceiro mundismo, segundo o grau de desenvolvimento econômico, apenas. 
Tal classificação não é hoje, no início do século XXI, aceita não só pela evolução das economias, mas como das 
poucas variáveis definidoras da complexidade das nações. 
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em tal caso, o técnico e a técnica que lhe é existencialmente consubstancial tem de ser 
objeto da análise do pensador que, não sendo em geral um especialista em qualquer 
ramo definido da atividade fabricadora, adquiriu os instrumentos lógicos suficientes 
para habilitarem a dedicar-se, de direito e sem nenhuma presunção, ao estudo das 
ações técnicas, que pessoalmente não prática, mas pode julgar, por não se desligar ou 
desinteressar socialmente delas, graças a compreensão que lhe dá o nível de abstração 
no qual situa a percepção da realidade (VIEIRA PINTO, 2005, p. 222). 

O que leva a uma dicotomia de prática e da teoria, em que a teoria é feita pelos práticos 

e a prática é imaginada pelos teóricos. 

A práxis, aqui, é entendida como algo que poderá se instituir em categoria 

epistemológica universalmente reconhecida e eficaz de produção do homem. Entretanto, a 

relação de dominação em determinados momentos da sociedade é capaz de exercer sobre a 

natureza e fazer isso tornar-se oposto. Assim, ao dizer que a técnica é apenas o objeto pelo qual 

ele estuda, sem observar o entorno, visa-se apenas um dado da realidade objetiva ou um produto 

feito pela mão dos homens, em seus resultados, de formulações teóricas de produção de 

conhecimento, que devem ser denominados de científicos. 

O autor ressalta que mesmo carregada de propriedades teóricas e práticas, a concepção 

de tecnologia pelo cientificismo deve considerar o fato do sofisma empregado ao termo, em que 

a relação de técnica e tecnologia para o homem carrega, em si, formulações sociais impostas 

por sociedades imperialistas que detêm esse conhecimento, sendo que toda sociedade é rica de 

tecnologia e não deve apenas consumir as que foram impostas por terceiros. “O domínio teórico 

da técnica pelo homem liberta-o da servidão prática à técnica, que vem sendo, crescentemente, 

o modo atual de vida pelo qual é definido e reconhecido” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 223) ao 

longo dos tempos, se perpetuando como um modelo de aceitação. 

As concepções ingênuas, elaboradas pelos técnicos, e seus conceitos estruturantes, 

como: explosão tecnológica, tecnoestrutura e cultura de massa, não passam apenas de dizeres 

de nações dominantes diante das minorias receptoras. Ou seja, falar do termo “fenômeno” como 

algo diferente e novo, é papel crítico do empregador do termo. Agora, do leitor, que ao suscitar 

a síntese de que este termo quando empregado carrega em si um processo cultural demarcado 

por esferas políticas e sociais faz repensar estes “fenômenos” de dizeres de eras tecnológicas, 

não apenas como um novo, mas sim pelos fatores e mediações sociais que envolvem todo esse 

processo ao criar uma epistemologia técnica, um fazer pensar crítico diante do termo e dos 

diversos contextos. 

Mas para um pensador ingênuo, que se justifica puramente pelo viés ideológico, convêm 

aos seres humanos, quase em sua totalidade, e em seu efeito politíco “explicados pela própria 

diátese especulativa, permanece oculto à consciência de quem cultiva e propaga as referidas 
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ideiasmas reluz límpido aos olhos do filosofo crítico” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 227). 

Instalando-se, assim, a acepção de juízo de valor dos chamados teóricos da técnica, em grande 

número simples tecnocratas que se “valem das faculdades intelectuais um tanto mais aguçado 

pela prática administrativa, pública ou privada, a serviço de grupos que lhe dão emprego, para 

fazer “críticas” à sociedade, propor reformas da situação vigente, algumas rotuladas por eles 

mesmo” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 227). Visto que, em verdade, por trás deste teatro todo, 

quem detém o poder apenas quer perpetuar o status em essência que os beneficia.   

A afirmação de Vieria Pinto torna, assim, diáfano o que profana que a técnica é o motor 

do processo histórico, devendo observar toda a ideologia que carrega a perpetuidade deste 

conceito, tornando-a um equívoco de ser profanada.  

Os termos que imbuem as expressões ‘novas eras tecnológicas’, ‘novas tecnologias’ e 

as ‘explosões de tecnológica’ carecem de substrato, pois não refletem apenas o momento 

contemporâneo. O emprego repleto de significado deste termo diatópico carrega, em si, a crítica 

de não aferir ou verificar o curso de seu processo histórico. 

 Toda época teve a técnica que devia ter, com suas alegrias e tristezas, seus avanços e 

angústias, sua exploração e explorados e, por vezes, os opressores se tornam oprimidos.  

A percepção da hominização aprende a não repetir as experiências negativas, que 

resultaram de algumas técnicas, e aprimora as positivas com o intuito de possibilitar outras, 

tendo, na técnica, uma apropriação modificadora e crítica de sua real aplicabilidade. 

Assim, o corpo do dançarino contracenando sempre com as ocasiões do cotidiano e 

deixando desvelar suas características próprias. Ou seja, uma identidade, que é a marca de seu 

corpo, reconhece como técnica; comunicações próprias que se constroem desde a vida 

intrauterina e desaguam em formulações indeléveis, com características e posições específicas 

de suas identidades culturais.  

É a composição de uma construção corpomídia de conhecimentos ao longo de tempos 

corporificados. A técnica do corpo humano, para a dança, é seu trabalho e sua evolução. 

 

2.3 A educação da dança e o trabalho – as oportunidades de um possível mundo do 

trabalho digital 

 

As evoluções do pensamento e dos desafios à Matemática e à Física, que precederam o 

desenvolvimento das TIC, reformularam a visão da sociedade sobre diferentes culturas, a ponto 
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de poder extrair dados de números primários como uma outra forma de transformá-las em 

informações e codificar seus conhecimentos.  

Esses múltiplos dados convivem, hoje, aliados ao capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 

2021) que se instaurou em um mundo de atenção (ou dispersão). Zuboff (2021) nos traz esse 

pensar em um mundo vivo, em um capitalismo de vigilância cujas regras são travadas em uma 

luta do trabalho de converter nossas experiências em dados. Ela explora a ideia de datificação, 

ao nos entregar mais substratos para a compreensão desse mar de redes, como novas formas de 

existência de um capitalismo rentista.  

Para a autora:  

O capitalismo de vigilância precisa trabalhar com ambos os lados da equação. De um 
lado, suas tecnologias são projetadas para converter nossas experiências em dados, 
como o óleo a partir da gordura. Isso costuma ocorrer sem a nossa consciência e, muito 
menos, com nosso consentimento. Do outro lado da equação, toda a vez que 
encontramos uma interface digital tornamos a nossa experiência passível de 
datificação, portanto, entregamos ao capitalismo de vigilância a contribuição contínua 
de suprimentos de matéria prima (ZUBOFF, 2021, p. 270).  

Toda essa característica particular do estado, do modo de capital atual, faz com que 

articulemos novas propostas, onde antes a forma mecânica de trabalho tratou de ser auxiliada 

pela técnica e foi, cada vez mais, se desenvolvendo a partir e com o advento da revolução 

industrial e hoje traz transformações mais significativas em áreas como: saúde, bem-estar e 

qualidade de vida e das pessoas. A economia também faz parte e dita regras deste contexto de 

batalha, com um largo e doloroso caminho para a maioria das famílias e comunidades, que cada 

vez mais são excluídos do sistema. 

O mundo se volta às ditas eras de revolução, eras de informação, as eras líquidas ou as 

eras de vigilância. Enfim as Eras, como já dizia Vieira Pinto (2005, p. 185) nós formulamos 

muitas ingenuidades a respeito do tema de técnica como fatos da essência do homem “de uma 

maneira ou de outra, acabam sempre convertendo a técnica em sujeito histórico operante e 

ignorando o papel do verdadeiro, o homem”. Com mais ou menos tecnologias, todas, 

modificaram seu tempo e território, sempre deixando para trás algumas mazelas sociais ou bens 

individuais, nacionais e culturais.  

Dentro desse cenário de avanços das tecnologias sobre a mente e o corpo humano, como 

a dança se reorganiza como espaço cultural manifestante da vida e das grandes questões 

humanas? Nesse caso seu trabalho artesanal ganha outra forma de olhar e cuidar das questões 

sinestésicas. Cuidando observar neste contexto de capitalismo de vigilância degenerativo e 

atuante do hoje, o entendimento da ampliação e da liberdade de exposição do corpo que dança. 
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Não é tarefa fácil. É para abrir alguns caminhos para sua percepção que se dedica essa 

nossa pesquisa. 

O trabalho é modificado pela evolução das tecnologias, ora descartando postos de 

trabalho, ora reduzindo-o a função meramente racional, ora ampliando as potencialidades dos 

sentidos e gestos.  Pensamos que o robô ocupará o nosso lugar, mas de fato ter ao seu lado 

alguém que lhe auxilie em tarefas repetitivas, talvez seja uma opção valiosa para você tomar 

conta do seu corpo, para você ocupar a posição de ausculta do corpo de espaço e tempo de 

consciência. Isso se formos os proprietários dos robôs. Principalmente dos robôs inteligentes e 

de alta performace. Mas seguramente esse não é o robô que será o auxiliar do pequeno artesão 

ou do empregado que perdeu seu emprego na fábrica.  

Da mesma forma as tecnologias emergentes criam possibilidades infinitas como outras 

tantas formas de empregá-las a nosso favor. Ou para poupar-nos de trabalhos insanos ou para 

ampliar nossa potencialidade. Ou buscar pelas tecnologias pervasivas a longevidade, mais 

saúde e mais condições de trabalho humano.  

Saúde e longevidade aqui serão trazidas para guiar as condições de uma consciência de 

trabalho para não viver apenas no mundo sem sentido de Sísifo, onde o trabalho é a utopia 

inalcançálvel do humano. Mas para que todas as promessas feitas em nome das tecnologias se 

cumpram, requerem-se investimentos, políticas culturais adequadas e ações de políticas 

públicas contundentes.  

A dança e o corpo que dança surgem como linguagem, mas também como trabalho, 

carecem de políticas públicas que construam suas bases educativas em currículos que se voltem 

à aprendizagem da Arte em função de uma grande cadeia e política cultural que gerem renda e 

valor.  

A máquina não será um tipo de sub-homem, mas auxiliará o corpo do homem ao seu 

desfrute e trabalho. O caminho desta construção é a longa história que até agora tem tido o 

caminho contrário: o da acumulação e não o da partilha. 

Por mais que riquezas sejam geradas em grupos cada vez menores e ricos e tornem-se 

cada vez mais encapsulados por uma bolha, haverá grandes riquezas em poucas mãos, 

diminuindo, cada vez mais, a mobilidade social e as oportunidades. Gera-se, assim, um grito de 

luta pelo emprego, um movimentar de capacitação de pessoas que querem acompanhar essa 

mobilidade econômica de origem também tecnológica, movediça, com seus códigos 

formulados no hoje. O dilema também se espalha sobre a ampliação das oportunidades de 
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trabalho para um campo maior da dança, que ainda é inferiorizada na inviabilidade das 

múltiplas culturas que são vivas em nosso país.  

Para Dowbor (2020, p. 26): 

A nova sociedade traz indiscutivelmente em seu bojo tanto um potencial de libertação 
quanto sombrias possibilidades de um universo opressivo à la 1984, de George 
Orwell, ou Admirável mundo novo, de Aldous Huxley. Ainda assim, caso se 
configure um universo sombrio, as novas formas de dominação não caracterizarão 
necessariamente um modo de produção capitalista. Quando a forma de apropriação 
do excedente social já não é predominantemente a exploração pelo salário, as 
mudanças se tornam qualitativas, constituem uma mutação e um deslocamento da 
lógica sistêmica dos processos de reprodução social. Os bilhões apropriados por um 
Bill Gates ou um Carlos Slim são baseados em sistemas imateriais, e não em fábricas. 
David Harvey, em A loucura da razão econômica. nota com razão que o "capital" que 
Thomas Piketty analisa em O capital no século XXI não é bem capital, e sim 
patrimônio, gerando mais enriquecimento desmesurado no topo do que acumulação 
do capital. O próprio conceito de acumulação do capital se desloca. 

Desloca-se para um lugar que se faz necessário discutir na dança e na educação da dança 

o lugar e papel do trabalhador, professor e pesquisador neste momento atual. Assim, elevo a 

discussão da substituição do trabalho humano por máquinas, pelo capitalismo, do robô a 

inteligência artificial, ao seu maior nível, para observar o quão importante é a relação artesanal 

do corpo da dança, mas conectado com um presente mais ubíquo e senciente para romper 

paradigmas e revolucionar seu ensino e sua aprendizagem.  

Para ir além de um foco simplista na contagem de empregos potencialmente afetados, 
um ponto de partida útil é examinar de perto os diferentes mecanismos por meio dos 
quais a automação altera o trabalho humano. Esse processo opera por meio de três 
canais distintos, mas relacionados: substituição, complementaridade e criação de 
novas tarefas. Desses três, apenas o primeiro (substituição) costuma ser reconhecido 
nas discussões populares — o que acreditamos levar a um pessimismo indevido. A 
automação em seu nível mais básico serve para substituir os trabalhadores na 
execução de um subconjunto de tarefas de trabalho, muitas vezes aquelas que 
envolvem atividades fisicamente exigentes, repetitivas e rotineiras como, por 
exemplo, equipar escavadeiras de valas com escavadeiras mecânicas. Esse processo 
aumenta a produtividade e geralmente proporciona empregos mais seguros e 
interessantes aos trabalhadores. Mas esse deslocamento não é inócuo. Quando a 
maquinaria industrial têxtil substituiu fiandeiros, rendeiros e tecelões das zonas rurais 
com teares manuais na Inglaterra do século XIX, a mudança foi excelente para a 
produtividade e os consumidores, mas também uma adversidade séria e duradoura 
para os trabalhadores têxteis rurais (AUTOR; MINDELL; REYNOLDS, 2020, p. 03). 

Algumas técnicas irão potencializar e alterar outras formulações de técnicas já 

existentes. Com isso, acarretarão mudanças que desembocam em diferentes formulações e de 

mais produções corporais. Será latente a necessidade de processos, de formas significativas, 

que construam pontes de acesso ao bem-estar do corpo e do planeta, pois o trabalho que a 

máquina hoje reproduz é mediado pelo extremo esforço humano que os músculos dos homens 

podem carregar. Essa nova geração busca tomar consciência de corpo, de planeta e de vida. Ao 
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trazer um pensar mais humano e deixar um planeta vivo para novas gerações sob a égide do 

princípio de responsabilidade de Hans Jonas (VALVERDE, 2018). A fim de remodelar os 

costumes, estereótipos, padrões, estruturas que quando utilizamos tecnologias inadequadas, 

erradas ou apenas fazemos o gesto eloquente de tirar sem repor, de sugar sem devolver água, 

metais e fortunas o ecossistema pode se acabar para as novas gerações.  

Pode-se dizer que foram ultrapassados os modos fiandeiros antigos de produção 

artesanal de bens e consumo, para produção rápida de bens, muitos deles supérfluos. Gerações 

foram criadas em modus operandi de extrativismo agrícola, até hoje com características 

escravocratas, para chegarmos aos modos industriais de extração de riquezas, como minérios e 

petróleo, até chegarmos a um extrativismo “inconsciente” de dados. Estes cenários ainda pairam 

sobre nosso processo histórico, ao passo que nos propomos a descobrir o prazer que o corpo 

nos proporciona como fruição, arte, trabalho e habilidades, às duras custas do plantio e do 

extrativismo. Deste momento em diante, outras tantas formas de se trabalhar surgiram. Algumas 

delas em descompasso total com as evoluções de seu tempo, de investimento e retorno real para 

o bem da população e sua educação. 

Dando continuidade de acordo com Autor, Mindell e Reynolds (2020), existe uma 

polarização intensa no emprego e nas distinções das tecnologias digitais e da inteligência 

artificial. Essas construções são como uma roda que gira a favor dos mais afortunados, mas 

com a arte neste cenário, isso pode voltar e remodelar um novo tipo de cultura de visibilidade, 

em contraponto aos estranhos modus operandi da reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin 

(2018)12. 

Autor, Mindell e Reynolds (2020, p. 04) descrevem a questão:  

primeira distinção entre o passado e o presente reside em como as tecnologias digitais 
remodelam a divisão de trabalho entre pessoas e máquinas. A era da produção em 
massa gerou oportunidades de ganhos para os operários em fábricas e empresas, ao 
mesmo tempo que criou perspectivas para os trabalhadores qualificados em escritórios 
e outras profissões. Assim como as ondas anteriores de automação, a era atual de 
digitalização também complementa as habilidades de trabalhadores altamente 
qualificados, que possuem conhecimento, discernimento e criatividade. Mas, ao 
contrário de eras anteriores, a automação digital tende a deslocar trabalhadores de 
habilidades médias, que executam tarefas codificáveis de rotina, como vendas, suporte 
de escritório e administrativo, além de ocupações nas áreas de produção, artesanato e 
consertos em geral. Ironicamente, a digitalização teve menor impacto nas tarefas dos 
trabalhadores em empregos manuais e serviços mal pagos. Essas posições exigem 
destreza física, reconhecimento visual, comunicação face a face e adaptabilidade 
situacional, cujas habilidades permanecem amplamente fora do alcance de hardware 

 
12 A reprodutibilidade técnica, em Walter Benjamin, exclui a obra da arte das esferas aristocrática e religiosa, que 
a elitiza. Assim, a dissolução da aura alcança dimensões sociais. A perda da aura e suas consequências sociais são 
bem notáveis no cinema. O contrapoto às tecnologias do hoje é o que podemos notar nas expressões rentáveis e 
artísticas da venda de pequenos produtos de GIF em NFT, como moeda.  
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e software atuais, mas são prontamente realizadas por adultos com níveis 
intermediários de ensino. À medida que as ocupações de qualificação média 
diminuíram, as ocupações manuais e de serviços se tornaram uma categoria de 
empregos cada vez mais fundamental para aqueles com Ensino Médio ou níveis 
abaixo dele. 

Todo este contexto histórico e social gerou um maior descompasso no setor cultural das 

artes em geral e da dança, como espetáculo em particular. Entre os resultados da má aplicação 

de políticas públicas salta aos olhos os que vão de encontro aos menos afortunados quando, de 

fato, pode-se constatar que: 

à diferença da era de crescimento equitativo que a precedeu, a era digital catalisou a 
polarização do mercado de trabalho — ou seja, o crescimento simultâneo de empregos 
com nível maior de ensino e alta remuneração, e de menor nível de ensino e baixa 
remuneração, em detrimento de empregos que exigem qualificação média. Esse 
crescimento desigual concentrou as recompensas do mercado de trabalho entre os 
trabalhadores mais qualificados e com nível educacional maior, ao mesmo tempo que 
desvalorizou grande parte do trabalho não especializado que restou (AUTOR; 
MINDELL; REYNOLDS, 2020, p. 04). 

Aqui vale retomar o mercado de trabalho da dança, tema pontuado no início desta tese. 

Partimos do princípio de que, necessariamente, a boa formação não gera serviço. O mercado de 

trabalho (que se distingue do mundo do trabalho) é regido por mecanismos econômicos que 

extrapolam as funções da formação universitária. A lógica é que muita oferta gera desinteresse 

da empregabilidade na área e, portanto, acarreta redução de salários ou desemprego.  A 

existência de muitos alunos/profisisonais formados em uma determinada área, em cursos 

superiores, tende a diminuir seu valor de “mercado”.  

A desvalorização de mercado está embutida a ideia sobre trabalhos e robôs. Sobre este 

assunto e dando a atenção a respeito do robô amigo do trabalhador, Almeida (2021b, p. 202) 

afirma que: 

Outra parte do engodo embutido na ideia que os robôs facilitarão a vida do trabalhador 
é que outros empregos serão gerados pelo próprio campo das tecnologias. Não é 
verdade. Não vale dizer que outros cagos foram criados para pessoas que produziram, 
produzirão ou manipulam os robôs. O número de desempregados não é reposto agora 
pelos novos empregados gerados pelas indústrias da informática. O número de postos 
de trabalho desaparecidos é muito maior do que os gerados pelo desemprego 
tecnológico. Além do mais, os novos empregados pelas tecnologias situam-se em 
funções incomparavelmente diversas das funções daqueles que ficaram sem trabalho. 
Não é à toa que a massa de pessoas sem trabalho cresce no mundo inteiro. 

O propósito destes parágrafos é demonstrar a importância cultural e educativa do campo 

das artes, principalmente no que diz respeito à amplitude da formação das questões da 

empregabilidade. Como podemos notar, a arte passa por necessidades e tendências de 

atualização tecnológica. No entanto, o uso das tecnologias não altera o valor estético das 
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produções artísticas, mas pode determinar seu valor de mercado. Os valores da produção 

artística e seus suportes tecnológicos nem sempre andam no mesmo diapasão. Tais formas de 

afinação são objetos densos desta pesquisa. 

A dança não se sustenta apenas pelo ato de amor de dançar, pois envolve suor e trabalho 

corporal. Ela é auxiliada pelas novas e outras tantas velhas tecnologias que emanam, com 

múltiplos olhares, novos tipos de campos de trabalhos. Um exemplo seria o dançarino de fundo 

verde com sensores de captação de movimentos que ficam espalhados em pontos pelo corpo. 

Dessa forma, seus movimentos são captados por uma câmera em uma edição. Assim, ganha 

vida um dos mais belos corpos em movimento com a digitalização sobreposta de imagem ao 

corpo para aquele espaço cênico que dá vida ao personagem. Porém, nos bastidores, há o suor 

do dançarino que executou, por várias vezes, a mesma formulação coreográfica para o 

computador embelezar sua estética e sinestesia de arte, imprimindo assim o resultado de seu 

trabalho.  

Nessa outra forma de trabalho, também há. 

A substituição de trabalhadores por máquinas cria vencedores e perdedores. Os 
ganhos normalmente fluem para as empresas por meio de lucros maiores e, para os 
clientes, por meio de preços mais baixos. Os custos, no entanto, normalmente são 
pagos pelos trabalhadores deslocados, suas famílias e suas comunidades, bem como 
pela população, por meio de programas de benefícios sociais dos quais os 
trabalhadores dependem quando perdem seus empregos (AUTOR; MINDELL; 
REYNOLDS, 2020, p. 05). 

Mas a dança também cria espaços inesgotáveis para se reformular no presente e no 

espaço cênico em que ela se constrói e apresenta novas formas de trabalho.  As tecnologias 

digitais e suas maiores complexidades vão sempre caminhar mais a frente, ao passo que a 

automação, como exemplo, vai complementar o espaço de trabalho e ajudar o trabalhador a 

melhorar sua performance. Pois, “Tal como acontece com as tecnologias de substituição de 

trabalho, essas tecnologias complementares de trabalho também aumentam a produtividade” 

(AUTOR; MINDELL; REYNOLDS, 2020, p. 13) construindo outras formas de oportunidades. 

Para sustentar um modelo automação13 da dança existem, por de trás das coxias, 

diversos trabalhadores, espaços esses ocupados em filmes musicais, animações, modelagem do 

corpo em design 3D, entre outros. A multiplicidade de formas de trabalho exije intenso 

experenciar do corpo, esse processo criativo, exploratório e dinâmico ajuda a formular novos 

 
13 Lembrem-se que a dança surgiu dos corpos, e as tecnologias que contribuíram com suas técnas derão a ela mais 
conhecimento para evoluir. Para chegarmos na automação digital houve um tempo que a tração humana era quem 
puxava as cordas das coxias para se trocar um pesado cenário.  
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campos de trabalhos. Desta forma, novas portas se abriram aos artistas, contrapondo-se a um 

modelo enraizado de invisibilidade artística e cultural.  

  Sabemos que poucos artistas detêm a valorização cênica e status de trabalho com 

remuneração adequada. Apresentam-se assim oportunidades aos professores de dança 

descobrirem-se com a criação de caminhos mais digitais para serem explorados. É aí que os 

novos invisíveis visíveis das artes exploraram o fazer artístico em um outro modo, espaço e 

tempo que se diferencia totalmente do conceito de obra de arte de reprodutibilidade técnica. 

 Os novos trabalhadores, ensinados por professores formadores das artes, criam novos 

caminhos curriculares e assim criam novas profissões. Estaria apto o professor de dança a ser 

formulador de questões voltando-se para o pensar sobre o corpo novas e diferentes formas de 

trabalho da dança no/do digital? Observar como as dancinhas do TikTok rendem dinheiro para 

um artista que ali cria seu espetáculo, retornar ao seu bolso um capital. Surge assim um outro 

modo de se viver e ganhar dinheiro com a arte. Alargado pelo modo Onlife de existir, em uma 

condição nova de humanidade e alteridade, consegue construir pontes com outras inquietudes 

que surgem de muitas outras técnicas e tecnologias para o auxílio do homem.  

Ainda que relutemos a acreditar que “É aí que reside uma realidade econômica pouco 

reconhecida: nem todas as inovações que aumentam a produtividade deslocam trabalhadores, e 

nem todas as inovações que deslocam trabalhadores aumentam substancialmente a 

produtividade” (AUTOR; MINDELL; REYNOLDS, 2020, p. 06). Hoje em um mundo 

conectado com as tecnologias que usam a internet das coisas para controlar dados de nosso 

cotidiano, em alguns casos promove uma facilitação de seu trabalho. É aí que podemos dar um 

foco nos robôs atuais, no futuro do corpo ciborgue (ONUKI, 2010, 2020) e de outras 

inquietudes que irão surgir. 

Atentando-se que Santaella (2013) nos aponta outros obstáculos pela frente, pois o 

corpo, como máquina, sempre vai carecer da famosa “troca de óleo”. E o óleo é movido, no 

corpo de quem trabalha com dança, pela arte e pela saúde.   

Neste lugar Onlife abre-se um espaço diferenciado para observar as mudanças 

tecnológicas e lutar pelas igualdades. Os espaços abertos pela “Era computacional”, em seus 

espaços midiáticos, podem contribuir para que as pessoas proponham políticas públicas que 

experienciem formulações de novas profissões dentro do espaço acadêmico de ensino.  

Não queremos produzir corpos ou professores vazios, mas construir um corpo que 

também responda a essas novas habilidades de entendimento e remodelação dos formatos de 

trabalho mais complexos da proposição Onlife. 
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2.4 O entendimento de Corpo, corporalidade 

A visibilidade do Currículo/Arte (escola) não são os equipamentos físicos da 
instituição educativa, mas as suas presenças orgânicas, vivas, vitais: os corpos (dos) 
docentes e os corpos (dos) discentes. O Corpo-Movimento-arte-currículo se mostra 
de todas as formas e em todos os tempos de seus fluxos e percursos: sua aparência, 
sua substância, suas produções, sua estética. Corpo agredido, violentado. Corpo 
insaciável. Corpo- cérebro-mente. Corpo pensante. Suas (des)razões, sua alma, seus 
pecados e suas virtudes. Suas estórias e sua exclusiva história. Corpo que fala 
(in)compreensíveis linguagens e línguas. Corpo (in)disciplinado. Corpo 
(des)educado, educando, educador. Corpo-percurso. Corpo-Currículo. O que ensinam 
e o que aprendem os corpos em movimento nos ataques, nas lutas e resistências. Corpo 
animal (zoé) e corpo cultura (bios). A cor da sua pele, seu sexo, sua sexualidade e as 
suas marcações identitárias: corpo hetero, homo, bi, multi, trans, travestido. Seus 
desejos invisíveis. Corpos em contato: temor e atração. Corpos compactados na 
massa. Corpo-que-corre-salta-dança: corpo infantil, jovem, atlético, estético. Corpo 
ferido, doente, envelhecido, frágil, imobilizado. Suas potências, deficiências, 
insuficiências. Corpo que sonha. Corpo (e/i)migrante (des/re)territorializado no 
mundo globalizado. Corpo ereto, sentado, deitado, acocorado, curvado, ajoelhado: 
posições de lazer, de poder e de submissão. Corpo-escravo e corpo-trabalhador. Corpo 
produtor e corpo consumidor: corpo-capital. Corpo medicalizado, higienizado. Corpo 
político, exposto em ruas, praças, redes. Corpomídia em inesgotáveis imagens, 
representações e exibições. Corpo-acontecimento, corpo-celebração. Corpo-
máscara/personagem. Corpo-teatro. Seus gritos, choros, risos, gargalhadas. Suas 
invejas da máquina: maquinações da sua alienação. Suas tatuagens, tinturas, 
cosméticos, piercings, indumentárias, sons, fluidos e ausculta. Suas cicatrizes, 
mutilações, próteses e adições químicas. Suas auto-esculturas nas academias de body-
building. Corpo nu (CASALI, 201914). 

Os corpos trazidos por Casali em um estudo em sala de aula no ano de 2019, na 

disciplina O corpo nos revela relação intrínseca e indissociável da vida humana. A anatomia 

constrói o corpo, sua fisiologia o faz viver, e sua consciência tenta, entre todas as coisas, o 

colocar como “ser”, cidadão do mundo. Este ser se relaciona com o todo. Quando indagado de 

suas responsabilidades se torna comprometido com aquilo que constrói e por aquilo que cativa.  

As técnicas aprendidas pelo corpo, ao longo dos tempos, criam e constroem histórias.  

A introjeção das habilidades aprendidas com as ciências é seu legado atribuído ao saber, posta 

a verdadeira face do conhecimento, trazendo, de geração em geração, as postulações 

convencionadas para se viver em sociedade. Por meio da técnica, o homem deixou de ser 

nômade e se especializou. Criou raízes, subverteu as ordens da natureza e constituiu um legado. 

Formulou as técnicas em meio a tantas pequenas ou grandes conquistas tecnológicas. As 

técnicas, que foram ao longo dos tempos aprimoradas, deram a este ser a arbitrariedade de 

escolha e campos de sua liberdade. 

A metáfora corporal é trazida pela tradução de que os corpos são parte do mundo, desde 

a era paleolítica até os tempos atuais. Nesse entremeio podemos destacar a evolução do corpo-

 
14 Notas da aula do professor Alípio Márcio Dias Casali, no curso de Educação: Currículo, da PUC-SP, Seminários 
de Projetos Integrados: “O Corpo”, no primeiro semestre de 2019. 
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homem, da degradação à evolução. Seus subterfúgios e suas conquistas, sua história e seu 

retrocesso, são, em alguns casos, considerados. 

Segundo Casali (2019), somos o corpo oriundo de duas matrizes culturais, que 

comportam em receptáculos/capsulas a evolução das nossas técnicas. A distinção da natureza, 

ou o eterno viver, não nos traria para a atual realidade que nos apresentam hoje diante de todos 

os acontecimentos históricos pautados neste século. “Mas talvez a técnica poderá alcançar 

poderes superiores à natureza, dominando-a inteiramente (reduzindo-a a seu serviço) e, no 

extremo, poderá até destrui-la” (CASALI, 2019, p. 30). 

A primeira matriz helênica, a partir de Platão, considera o corpo prisão da alma. A 

semita valoriza o corpo e não é dualista, corpo e alma. A primeira circunscreve a narrativa de 

que o homem é fruto da natureza. Uma narrativa que adentra séculos e postula uma ideia de 

natureza eterna. Do outro lado, a matriz judaico-cristã, inverte a leitura grega fundada no ideal 

do paraíso, mas introduz nela a queda, o mal, com efeito da ação humana e não da divina. 

O conhecimento aglutinado no corpo em sua historicidade carrega a desavença de um 

ideal de homem social. Dilemas que trazem na contemporaneidade a discussão, por exemplo, 

de seu tamanho potencial de hipermobilidade e ubiquidade tecnológica (SANTAELLA, 2013).  

Para Santaella (2013), o conceito de hipermobilidade busca designar o deslocamento no 

espaço físico conectando-se ao ciberespaço com uma inspiração grega do mundo perfeito das 

ideias. Por meio do uso das tecnologias móveis, transformaram as pessoas em corpos 

conectados e em seres ubíquos, que podem ser encontrados em qualquer lugar e a qualquer 

hora. Assim, apresenta-se uma nova dualidade da presença-ausência neste formato diferenciado 

de comunicação e pessoas, podendo reverberar em efeitos difusos e desconexos da realidade 

uma “cacofonia em rede” (SANTAELLA, 2018). 

O termo ubiquidade se originou da computação para designar a comunicação entre 

pessoas, realizada através de dispositivos móveis. Santaella (2013, p. 21) diz que “é preciso 

viver as tecnologias. Se vamos falar de tecnologias, temos que estar nelas, e não simplesmente 

mirá-las com arrogância do ponto de vista aéreo de um escritório”. Ao mesmo tempo que aborda 

a introdução da internet em nossas vidas, e a evolução dos dispositivos móveis hiperconectados, 

ao discutir o pós-humanismo, as Rádio Frequency identification (RFDS) são tecnologia de 

identificação e captura de dados e os Spimes: que são “objetos sensíveis ao lugar, sensíveis ao 

ambiente, autoconectados, autodocumentados, identificáveis na sua unicidade e que expelem 

dados sobre si mesmos” (SANTAELLA, 2013, p. 30-31) a tal internet das coisas, mediada por 
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redes e sensores que implicam na implementação das nanotecnologias, corpo e silício e nos 

trazem um pensar mais do corpo senciente. 

O corpo aprende e se submente à intensa tecnologia. Traz, em sua pós-modernidade, o 

ato de profanar um conhecimento que se põe à prova a todo instante do viver e vivenciar. Pois, 

o trabalho ubíquo nos proporciona um maior alargamento dos sentidos e aproximação da 

presencialidade do remoto. 

O trabalho de Sísifo é uma expressão originada da mitologia grega, que remete a todo 

tipo de trabalho ou a uma situação inútil ou interminável. Assim, na contemporaneidade, esta 

expressão leva à ideia e à contextualização de que por mais que trabalhemos e nos esforcemos 

sempre iremos acabar com resultados não compensatórios e até frustrantes. Essa formulação da 

condição humana ao trabalho de Sísifo, evidencia que os humanos vivem para uma rotina diária 

e repetitiva, sem levar em consideração os prazeres da vida, na busca concreta de seu gozo. 

Será que um dia a tecnologia irá fazer com que o humano desfrute do prazer? Ou simplesmente 

o tornará maquinal? 

 

2.4.1 Corporalidade 

 

O termo corporalidade da dança, neste estudo, se identifica na forma que um corpo 

quando inserido em sociedade comunica sempre algo, sua posição, sua hierarquia, seu status e 

seu poder. Ao entender este corpo como sendo cultura “entre um indivíduo e o coletivo, entre 

dentro e fora do corpo, operando o tempo inteiro num continuum” (GREINER, 2005, p. 103) 

se estabelecem relações de socialização deste corpo, agora mais corporificado. 

As narrativas que balizam a consciência deste corpo se confundem e se misturam. As 
representações corporais entram em colisão em meio a ordens que buscam esquemas 
classificatórios ou discriminatórios e aquelas que acionam mecanismos de resistência 
aos discursos dominantes, fazendo o corpo pulsar movido pelo desejo de 
movimentar-se (VILLAÇA; GÓES, 2014, p. 21, grifos nossos). 

À guisa de introdução, na primeira parte de seu livro de Christine Greiner (2005) se 

ocupa de apontar ao leitor um pouco da história dos nomes do corpo.  

Assim, ao entendermos 

A noção de corporalidade ou corporealidade, a partir de corporealities de Susan Leigh 
Foster et al. (FOSTER ,1996) toma a realidade corporal não como natural ou dada 
como absoluta, mas como uma categoria tangível e substancial da experiência 
cultural. Contrariando a sua instrumentalização e ser tomado como veículo para a 
expressão de outra coisa, os corpos são ou não inscritos através das práticas culturais 
vigentes. Os o local de fazer sentido da realidade da corporalização/embodiment. 
(FOSTER et al., 1996) (MOLINA, 2015, p. 46). 
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Construindo, assim, um corpo simbiótico que percorre os corredores e se transforma 

sempre em rede de conexões plurais. Mesmo se a dança estiver sobre um domínio, dominador 

ou por algum tipo metodológico de corpo disciplinado, ainda assim, se modifica e se apresenta 

como arte. 

Ao longo do tempo, adquire tecnologia e melhora a atribuição de suas técnicas. Para 

proporcionar maior bem-estar a si próprio (a busca incessante do homem), mas, ao se deparar 

com esta sociedade, tenta constantemente se endireitar sobre ética, e regido pelo Princípio de 

Responsabilidade, de Hans Jonas, sob a ótica de Antonio Valverde (2018), em seu Artigo 

intitulado: Hans Jonas e o princípio responsabilidade. 

Este estudo entende ética a partir da relação entre corpo e tecnologia, que confluem para 

pautar um debate sobre o bem e o mal: 

O princípio responsabilidade deve pautar o debate ético para a civilização tecnológica, 
em vista tanto da fundamentação metafísica e da derivação ontológica, quanto pelas 
evidências e desdobramentos da “natureza modificada do agir humano”. Neste ponto, 
a obra jonasiana apresenta-se como pioneira, a ponto de permitir a crítica da 
convergência entre ciência e técnica, além de outra a ser discutida sob outra aragem, 
que é a da conjunção do princípio responsabilidade e a noção de “ainda-não 
consciente”, blochiano. Pois, para Jonas há que se abandonar o utopismo, um dos 
motores da ilusão científico-técnica a compor o costume arraigado do tempo presente. 
Porém, a chave de compreensão e da praxis do “ainda-não consciente” de Bloch 
poderá mobilizar com mais força horizontes de negação da ordem em curso, que é a 
de destruição da natureza, de nenhuma garantia da continuidade de uma vida autêntica 
e do pensar ético em vista das gerações futuras (VALVERDE, 2018, p. 147). 

Este princípio vem a definir o corpo como este objeto de constante representatividade, 

pois é nele que carregamos nossa história quando determinados fatores de organização, como 

nação, etnia e classe formam das identidades e perdem crescentemente seu poder aglutinador, 

“o corpo suas expressões envelopes e próteses propiciam análises mais singulares fora da ótica 

“macro” dos grandes sistemas classificatórios, e uma nova ordem se processa” (VILLAÇA; 

GÓES, 2014, p. 39). 

Para Villaça e Góes (2014, p. 12) “a importância do consumo e da pós-modernidade e 

as dimensões ligadas à lógica e motivações mercadológicas que incidem principalmente sobre 

o individualismo, a imaterialidade, a mobilidade e ao imaginário”. Onde o enfoque sobre o 

individualismo determinou uma maior atenção ao corpo sem perder de vista o vínculo social e 

que a universo da mídia desempenha um fator considerável nas descobertas coletivas e até 

memso individuais.  

Para Juvin e Lipovetsky (2012), esse entendimento de corpo, sua corporalidade, seu 

modo de viver e usufruir, é ditado pelo hiperconsumo. Os autores utilizam essa máxima para 
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dar apoio ao meio do capital na relação do corpo com a vontade de prazeres, quando o homem 

não mais busca apenas o consumo pelo dinheiro em um modo capitalista, mas utiliza das 

ferramentas que este dispõe para se apropriar dos diferentes entendimentos, se despir de outros 

conceitos e fazer as coisas pelo prazer, ao usufruir de suas técnicas. Assim, ao viajar, por 

exemplo, hoje não é um corpo que apenas se desloca, mas é um corpo que quer vivenciar outras 

culturas e agregar mais imagens e memórias. 

Todavia, aquilo que deveria liberar a sociedade de seus antigos entraves acabou 
criando uma ordem econômica sobre a qual os homens quase não têm ação, ou seja, 
uma economia incontrolável e caótica, na qual o espaço de atuação do Estado é cada 
vez mais reduzido, circunscrito pelos mecanismos da competição internacional. A 
cultura -mundo professa um culto a liberdade e à responsabilidade dos agentes 
econômicos, mas o mundo que ela organiza funciona como um sistema anônimo, 
dotado de uma necessidade implacável, que reside em exercer a hegemonia do critério 
de rentabilidade e desempenho econômico. De forma concomitante, a cultura-mundo, 
que teoricamente deveria ser o instrumento para a prosperidade, está na origem de 
desigualdade extremas, do desemprego em massa, da desqualificação profissional. O 
cosmopolitismo clássico era uma de consciência, de escolha ideológica, de 
voluntarismo ético e político, pois veiculava uma cultura de emancipação. Já o mesmo 
não acontece com a cultura-mundo do hipercapitalismo. Esta irrompe como uma 
ameaça, como algo que nos por fatalidade, uma forma de coerção, impondo ditames 
de adaptação e de flexibilidade, de competitividade e de modernização, como 
verdadeiros imperativos para não sermos excluídos da arena mundial. Em suma: 
“globalizar-se” ou desaparecer. Todos estão sujeitos ao mesmo dilema: passamos de 
uma forma de capitalismo livre e voluntária a um cosmopolitismo inelutável, 
direcionado para o objetivo da sobrevivência econômica. A bem dizer, em vez de 
engajamento livre do cidadão livre, verifica-se uma “globalização sob pressão” 
corpos e identidade sob pressão (JUVIN; LIPOVETSKY, 2012, p. 11, grifos 
nossos). 

Mesmo que nestes novos tempos o processo neoliberal fomente uma construção de 

identidade cada vez mais horizontalizada, por meio do hiperconsumo, e a grande mídia 

provoque um tsunami de iguais, há uma leve tendência a ter um corpo dominado, que, 

paulatinamente, aceita ordens de um corpo dominador, disciplinando sutilmente o processo de 

fusão cultural, advindo de uma multiplicidade de corporalidade, técnicas e tecnologias. 

Assim resguardando a singularidade de entendimento de técnica atribuída aos 
inscritos de Platão: “A boa educação se revela na capacidade de proporcionar ao corpo 
- sómata – e à alma – psikhés – toda a beleza - kállista – e excelências/virtudes – areté 
- possíveis. Eis um princípio que se me afigura muito bem fundamentado” 
(PLATÃO). Leis. VII, 788 c-d.). O fim da educação é duplo, por assim dizer: ginástica 
para o corpo e a música para o benefício da alma. A ginástica por sua vez se subdivide 
em dança e luta. Uma das partes da dança visa a imitar as palavras das Musas [...]; a 
outra promove os bons hábitos, agilidade e beleza dos membros e demais partes do 
corpo (CASALI, 2019, p. 01). 

O pensamento platônico incumbe, neste sentido, a educação do corpo como objeto de 

personificação da representação da identidade. Assim, a expressividade, neste caso, pode ser 

oriunda das práticas corporais que este corpo se submete ao longo do tempo. Comer, andar, 
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falar e dançar faz parte deste cotidiano. Ao mesmo tempo em que Baitello Jr. (2012) afirma que 

o pensamento contemporâneo não é mais saltitante, movente; é um pensamento sentado onde 

os glúteos se desenvolvem com o caminhar e se atrofiam com o sentar (encurtamento dos 

tendões). 

Estamos vivendo o advento da terceira grande catástrofe, ainda sem nome, na qual a 
proteção e o aconchego das habitações deixaram de existir, pois nossas casas estão 
perfuradas por todos os lados, tornaram-se permeáveis aos ‘furacões da mídia’. 
Assim, nossas moradias se tornaram inabituais [...] e por isso inabitáveis [...]. 
Convidam-nos a estar lá onde não estamos, em cenários, paisagens e ambientes 
distantes e virtuais. O lugar onde estamos de fato – sempre sentados – é o lugar 
inóspito, que não se deixa habitar porque está invadido pela ventania das imagens 
visuais e sonoras da mídia. [...] [A] nova ‘mobilidade’ ou o novo ‘nomadismo’ são 
uma reunião paradoxal de imobilidade com fluidez. As imagens fluem celeremente e 
nós surfamos virtualmente nelas enquanto o corpo, em torpor, está sentado em alguma 
cadeira, sem alma ambos, corpo e cadeira (BAITELLO JR, 2012, p. 27-28). 

Este corpo está, de alguma forma, sendo submetido a separação de mente e corpo, e hoje 

se torna mais sentado, em detrimento a conexões celulares e outros avanços corporais.  

Por outro lado, estes modos de sabedorias somáticas (HARTLEY, 1995) podem ser 
estimulados através de possibilidades sensíveis de escuta e relação, em ambientes 
criativos que contemplem o ser humano como um todo, recuperando e reativando 
diferentes graus de evolução neuromuscular, respeitando-se as diferenças e desafios 
de cada corporeidade (FERNANDES, 2017, p. 137). 

Essa relação, para além do corpo sentado, pode ser vista na educação da dança que eleva 

o patamar da educação no corpo. Assim, a educação do corpo para a dança vem desobstruir o 

entendimento de corpo e mente segregados por René Descartes (1596-1650) em um 

“pensamento como legislador daquilo que existe (cogito ergo sum) consolida a compreensão 

do humano como a mistura de duas substâncias: o corpo – objeto da natureza que tem extensão 

temporal e espacial” (WOSNIAK, 2006, p. 31-32). “Teoria ‘dualista’ implementado desde 

Platão (428 – 348 a.C.) que afirma ser essência da alma a responsável pelo movimento, 

necessitando o corpo de algo que não contém para tornar-se vivo” (WOSNIAK, 2006, p. 32). 

corpo e mente (alma) que se desagua na contemporaneidade como corpo aprendente, sem 

divisão e em movimento de constante aprendizagem. 

Cada uma dessas singularidades transforma o cotidiano do ser humano de forma a 

aglutinar seu entorno. O corpo é processo, é construção e entendimento do biológico, fisiológico 

e cognitivo. É receptáculo que se constitui como um conglomerado de informação que, ao longo 

do tempo, se formula e conta história e se reconstrói por meio dos conhecimentos adquiridos.  

No próximo tópico, vamos viajar pela construção do corpo que na dança, dança em todos os 

lugares, aqui, ali e acolá; tem identidade, raízes e é construtor de conhecimento. 
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2.4.2 Corpo Dança e sua identidade 

 

Sujeito de práticas e conhecimentos contínuos, o corpo é para a dança, a função 

primordial de atribuição de suas técnicas. Sua plasticidade se aflora diante das múltiplas 

formulações culturais, orgânicas e tecnologias de seu fazer e que tem no dançarino o mover que 

personifica sua identidade artística.  

Greiner (2005), ao formular sua teoria corpomídia, constrói um conceito que resulta na 

apropriação de entendimento de corpo como sendo o lugar onde as informações do meio se 

instalam; o corpo, alterado por elas, continua a se relacionar com este meio, este espaço meio, 

mas agora de outra maneira, o que o leva a propor novas formas de troca. Meio e corpo se 

ajustam permanentemente num fluxo inestancável de transformações e mudanças. Nesta 

formulação, a autora propõe ir além de apenas um corpo ciborgue ou um corpo encapsulado ou 

moldado por alguma era ou momento histórico.  

Seus estudos demostram a coesão imbricada na fundação desta teoria, postulando, 

assim, que, 

O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois, toda 
informação que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é resultado 
desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. É com 
essa noção de mídia de si mesmo que o corpomídia lida, e não com essa mídia pensada 
como veículo de transmissão. A mídia à qual o corpomídia se refere diz respeito ao 
processo evolutivo de selecionar informações que vão constituindo corpo, e se 
prolifera em constante processo de contaminação (GREINER, 2005, p. 131). 

Tem-se um corpomídia que se (re)formula no ambiente presencial e transfigura para 

além da presença da sinestésica no virtual o tempo todo. O corpo, nesta concepção de dança, se 

entretece em rede e construção histórica modelada por nuances de muitas civilizações. O corpo 

que dança uma técnica específica na atualidade se (re)formula o tempo todo e em constante 

movimento de aprendizagem, ao se posicionar em momentos diversos e épocas dissociadas de 

inúmeras formas, até serem estudadas e, de alguma forma, codificadas, ou pelo corpo ou pela 

história. 

Formularam-se um corpo do dançarino, a partir deste acúmulo de técnica, tecnologia e 

corporalidade, o conhecimento de algumas técnicas especificadas na história (ballet moderno e 

ginástica). Esse conhecimento, ao ser reestruturado, se adapta a fim de compor sua formulação 

atual de propriedade identitária. 

As identidades da dança do corpo de quem vive a profissão e se denomina dançarino, 

regulado segundo a DRT. Esta identidade aglutinou diversas formulações de tempo e história 
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e, ao longo dos tempos, vivencia um processo de culturação ou aculturação constante. Essa 

profissão carrega, em enredo principal, em seu processo histórico, nuances de técnicas que se 

aglutinaram e a fizeram conduzir performances da arte e do viver, em sua principal tecnologia, 

o corpo. 

A dança é organizada a partir de um corpo que se movimenta, criando padrões espaço 
temporais determinados natural e culturalmente. Nas palavras de Soter (2002, p. 84) 
“na construção de uma corporalidade, a dança, como arte do corpo, faz conversar com 
a natureza e cultura”. Neste sentido, para investigar a dança é preciso investigar antes, 
corpo que dança como lugar de circulação de referências e informações diversas que 
o atravessam, dando visibilidade à multiplicidade e à efemeridade de suas 
representações (WOSNIAK, 2006, p. 31). 

Pois, nas palavras de Laban (1971 apud GARAUDY, 1980, p. 19),  

o homem se movimenta a fim de satisfazer suas necessidades” tendo sempre em vista 
atingir algo que lhe atribui valor. Neste sentido nas palavras do autor é fácil 
reconhecer este objetivo se este objeto for algo tangível. “entretanto, há também 
valores intangíveis que inspiram o movimento. 

Pela percepção de um acesso e modelo mais digital, a identidade da dança percorre um 

caminho de pesquisa e alcança outras esferas e pessoas. Com a ampliação de seus 

conhecimentos, chega em diversos corações. Ao se mostrar como arte nas telas e nos vídeos, 

na internet, no ciberespaço, um lugar maior de visibilidade e de acesso é onde sua cultura 

começa a ser vista e é mais difundida, de forma que a sua reprodutibilidade, não mais efêmera, 

está marcada por um eterno olhar como arte no meio digital? O que será no futuro as micro 

danças do TikTok? 

Percorrendo um caminho mais digital, a identidade da dança Onuki (2010, p. 40) afirma 

que, ao referenciar Stelarc (1997, p. 55), o que está sendo considerado na atual cultura sobre a 

redefinição do que é humano, é a ideia de um corpo, não mais como objeto de desejo, mas, 

enquanto objeto de projeto, ou seja, “o corpo pode ser amplificado e acelerado atingindo a 

velocidade de fuga planetária. Ele se torna um míssil pós-evolutivo, afastando-se e 

diversificando-se em forma e função”. 

Ao mesmo tempo, a ideia do pós-humano de Santaella (2003) vem nos dirigir a um 

percurso enriquecedor em que o homem, o tempo todo, é levado a se questionar e a investigar, 

nos últimos vinte anos, sendo colocado sob tal nível de interrogação que acabou por culminar 

na denominação pós-humano, forma de expressão encontrada para sinalizar as mudanças físicas 

psíquicas, mentais, perceptivas e sensórias que estão em processo, decorrentes da 

reconfiguração do corpo humano na sua fusão tecnológica e extensões bioquímicas.  

Assim, ao definir essas formulações Onuki (2010, p. 41) diz que: 
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Se por um lado, essa revolução do estatuto do corpo humano pode contribuir para a 
readaptação ou reconstrução de corpos mutilados, restaurando aspectos funcionais, 
por outro lado, o ressurgimento do corpo na atualidade, fundado nas próteses e no 
modelo cibernético, traz consigo o reaparecimento do dualismo, em novas bases, 
apontando uma defasagem do corpo em relação às possibilidades da bioengenharia, 
transformações do corpo e viagens cibernéticas. Uma nova mentalidade ressurge com 
toda força na cultura contemporânea. Desse modo, busca-se substituir a emergência 
das funções corporais pela virtualidade, tornando o corpo um objeto cibernético. 

Diante desta contextualização, a dança é corpo. Não apenas um corpo, mas um processo 

de acúmulo [corporalidade], de técnicas e enredos históricos culturais, sua identidade.  

Ao se propagar para o ambiente educacional, a ideia de dança como corpo, ganha um 

espaço ainda muito além do ideal. “Onde o Renascimento da dança como forma de cultura e de 

vida é parte de uma luta mais geral por um modo novo de vida, por um novo regime econômico 

e político, por um homem novo” são palavras de Garaudy na Paris de 1972, e que remonta ainda 

a constante formulação do corpo na dança em seu processo identitário. “A escolha existe – é 

preciso repetir sempre – e nós somos responsáveis por ela: civilização do confronto ou 

civilização do coral” (GARAUDY, 1980, p. 184). Palavras essas ditas em um contexto em que 

o autor vislumbrava um futuro da dança no século XX. Pensava-se “a dança como continuidade 

orgânica do homem com a natureza humanizada pela ação da técnica. A dança como realização 

em ato de uma comunidade harmoniosa, sempre nascendo e sempre ameaçada, sempre se 

criando e se recriando” (GARAUDY, 1980, p. 175). Ela sempre se projeta no futuro como 

imitação, ou superação de si mesma e das ordens já existentes ou paradigmas a serem superados.  

Devemos, então, continuar a reproduzir algo ou inovar e formular novas e diferentes 

identidades da dança? Não sabemos aonde irão chegar as micro danças do TikTok, mas já 

podemos afirmar que é uma nova formulação de dança e movimento, nas quais as crianças e 

jovens reproduzem os movimentos e apenas dançam. Os jovens dançam uma dança reprodutiva, 

que “copia e cola”, nada diferente de outras gerações aquelas que fizeram técnicas de ginástica, 

ballet ou moderno à exautão. Mas se pensarmos no sendentarismo, de que algumas de nossas 

sociedades sofre, isso já seria uma nova formulação de se movimentar. Devemos, assim, pensar 

no movimento do corpo, e neste momento midiático que dança e dele se abstrai traz o benefício 

da saúde. Pode isso trazer ao mesmo tempo sua dimensão de arte para ser mostrada em 

microvídeos.  

O conhecimento, as atitudes e os novos currículos, neste caso, deverão ser plurais, 

imaginativos e situados culturalmente para se posicionar sobre essa nova realidade de micro 

danças que podem proporcionar saúde, e movimento e, ao mesmo tempo, podem formular 
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frustrações do não conseguir fazer a dança apresentada neste novo tipo de mídia, de 

representações corporais das novas gerações.  

 

2.5 O digital e a dança 

 

A Cultura do digital entra na contemporaneidade como uma possibilidade híbrida de se 

ensinar em novos formatos transformadores e articuladores da sociedade. A dança, nesse 

contexto digital, vem oferecer à sociedade um saber resultante dos esforços de reflexões, 

descobertas e invenções produzidas pelo empenho histórico da humanidade com a finalidade 

de criar, gerir e representar uma das formas de Arte, a dança. 

Para Pontes (2018, p. 46), o entendimento do digital nesse contexto aparece 

enquanto código de sistemas eletrônicos, não é intrasferível e próprio, mas vias de 
conexões não lineares e reticulares entre pessoas que, juntas, compõem uma 
identidade maior, carregada de artefatos e elementos de múltiplas culturas. Nessa 
conjuntura, o meio digital, como fenômeno orgânico e pervasivo, provoca 
transformações na vida dos que o compõe, tornando-se parte do modus vivendi, e, 
também constantemente transformado por ele. Segundo Vieira Pinto (2005), a técnica 
é concebida em caráter substantivo e abstrato e, a partir dela, o homem cria sua 
história, a fim de criar-se a si mesmo. O desenvolvimento digital é um fator da 
evolução do pensamento humano; portanto, o homem, enquanto sujeito histórico, cria 
e modela técnicas para transformar seu estilo de vida, sua relação com os outros com 
o mundo e consigo. 

Diante deste entendimento de cultura digital, a dança digital15 (MOTTA, 2019), neste 

estudo, é entendida como uma linguagem mediada pelos processos técnicos e tecnológicos 

emergentes nos diálogos reais, colaborativos e educacionais em que se estrutura. A dança pode 

ser ensinada nas escolas formais ou em seus vastos territórios informais em que se educa um 

corpo por sua arte. A sociedade que produz a cultura da dança carrega um conhecimento popular 

que é reelaborado nas academias, nas ruas ou em escolas técnicas, que sempre devem ser 

levados em consideração. Pois é dos currículos não formais que saem dançarinos inspirados a 

viver e modificar as estruturas hierárquicas sociais existentes e recorrentes. A partir de muitos 

solos de produção cultural da dança é que ela pode se libertar de um status de invisibilidade que 

a sociedade frequentemente a confere. 

 
15 Termo atribuído a uma pesquisa que teve o objetivo de identificar as nomenclaturas utilizadas na construção do 
corpo no formato EAD de ensino da linguagem dança nos indexadores das revistas eletrônicas Scielo e Periódicos 
CAPES/MEC. Denominada de EAD DANÇA: REVISÃO SISTEMÁTICA, de Everson Luiz Oliveira Motta. 
Conclui-se que os estudos em diversos contextos falam de dança digital e não de dança na educação à distância. 
A dança digital auxilia e conduz, por meio de diversos formatos midiáticos, a possibilidade do ensino da dança à 
distância, que pode ser acessada em: http://www4.pucsp.br/webcurriculo/downloads/ANAIS-VI-SEMINARIO-
WEB-CURRICULO-EDUCACAO-E-HUMANISMO.pdf. 

http://www4.pucsp.br/webcurriculo/downloads/ANAIS-VI-SEMINARIO-WEB-CURRICULO-EDUCACAO-E-HUMANISMO.pdf
http://www4.pucsp.br/webcurriculo/downloads/ANAIS-VI-SEMINARIO-WEB-CURRICULO-EDUCACAO-E-HUMANISMO.pdf
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Contudo, a linguagem da dança se destaca por ser onipresente e multifacetada 

culturalmente, podendo ser interpretada por vários vieses e sentidos diante do contexto social 

em que ela aflora. Suas ações se caracterizam pela ubiquidade tecnológica, conceito formulado 

por Santaella (2013), que possibilita comunicação e estar conectada a tudo ao mesmo tempo; 

onde tudo se faz em torno da complexidade e das relações da era digital. A dança se faz nesse 

entremeio. E a educação faz a “relação professor-meio-aluno não é mais apenas uma via de mão 

única tampouco de mão dupla, mas, sim, um tráfego diferenciado de informações 

multifacetadas guiadas e dirigidas por curadores do conhecimento e suas inovações 

tecnológicas ou não” (MOTTA, 2019, p. 131). 

O resquício do passado cultural e tecnológico que carrega a evolução histórica da dança 

vem se transfigurando como se voasse para além de seu tempo. Datada a partir da dança 

moderna, tem sua mediação auxiliada por aparatos das TIC, até seu entendimento atual de corpo 

da dança contemporânea atual16. Ao mesmo tempo em que o corpo transforma o mundo, ele se 

reconstrói, se desconstrói em determinados momentos históricos e se reinventa em tempos e 

em formatos diversos pluralizados, sempre com identidades próprias de seu meio social. De 

forma secular, a dança foi sendo transportada para lugares onde o movimento persistia e a dança 

se reconstruía. 

As cibertecnologias – pelo menos como as vemos nesse início de século, nos levam para 

outros espaços, entre eles para o ciberespaço. 

O ciberespaço engloba, intencionalmente, os conteúdos representados em contextos 

verbais, hipermídias, materiais multimodais e outros recursos, seus objetivos e motivação, os 

territórios físicos, virtuais, culturais, simbólicos e políticos. Um ambiente constitutivo de 

aprendizagem, relações e trocas, que pode ser definido de forma um tanto simplista, pois é um 

conjunto coerente de fatos, circunstâncias e pessoas que acompanham e concretizam uma 

situação de aprendizagem. 

A educação para a dança, permeada pela rede complexa do ciberespaço, relaciona-se 

com todas as formas colaborativas de ritmos, gestos e sons em meio à educação digital e o 

ambiente cibernético. A forma que se vive atualmente, foi cunhada pelo professor Derek Keats, 

da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, África do Sul. Diante deste enredamento 

 
16 O conceito de corpo da dança contemporânea no contexto desse trabalho carrega a consequência biopolítica da 
homogeneização é a estabilização da “dança contemporânea” como um estilo de dança, que se distingue apenas 
por certos traços estéticos. Uma vez entendida como uma dança que se apresenta com certos aspectos estéticos, a 
“dança contemporânea” se transforma em discurso modalizador do caminho para se sobreviver no campo da 
produção artística atual.  
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que é proporcionado pelas redes tecnológicas que possibilitam outras tantas conexões é que se 

entretecem as conexões da dança com o ciberespaço. As conexões de corpo e aparatos 

tecnológicos é que costuram essas conexões.  

Esse entremeio que conecta o corpo e a tecnologia é que faz a dança explorar mais os 

espaços de interlocução com os ambientes. E a 

[...] a convergência dos meios tecnológicos, nomeadamente digitais e móveis com 
conexão sem fio à internet (TMSF), associada à mobilidade, à instantaneidade e à 
conectividade a qualquer tempo e de qualquer lugar, bem como o acesso a aplicativos 
de fácil manuseio disponíveis na internet das nuvens, oferecem condições para 
explorar distintas mobilidades como a mobilidade do tempo, do espaço da informação, 
das relações sociais, das interligações virtuais e do contexto de aprendizagem, que se 
torna um contexto ubíquo. Uma nova forma de olhar para dança (ALMEIDA, 
2019, p. 7, grifos nossos). 

Com um olhar voltado ao professor de dança, inserindo-o no meio cultural e digital, 

devemos ousar na utilização do corpo para a função do movimentar em dança. Tais utilizações 

podem vir a transfigurá-lo para além da tela, do design, da arquitetura e do digital abrindo-o 

para um novo espaço, uma nova formulação e uma nova pedagogia ainda a ser construída. 

Dessa forma, o professor de dança ubíquo, transformador e construtor de um saber 

busca, mediado pelas ações pedagógicas com os discentes, as suas relações intrínsecas e 

extrínsecas com a sociedade plural, suas novas formulações e conexões. Na busca do ensino da 

dança com uma dimensão de equidade social – como expressão não apenas de uma arte 

individual – pode ter na EAD um elemento de divulgação e mais ampla difusão popular, 

gerando uma arte mais representativa da riqueza cultural dos diferentes territórios onde ela 

acontece.  

 

2.6 Formação de professores e a corporalidade plural do conhecimento do professor 

 

A formação de professores, na atualidade, ocorre em espaços e tempos intra e 

extraclasses. Com o auxílio das tecnologias, o aprender e o ensinar tornam-se cada vez mais 

ubíquos. Motta (2017) em seus estudos sobre dança e o fazer artístico da formação de 

professores retoma este diálogo e constrói uma pesquisa que apresenta, indaga e complementa 

a necessidade de melhorias e o aprofundamento do entendimento do uso das TIC para o bem 

social da formação dos novos e futuros professores. Assim, as ferramentas didáticas 

pedagógicas analisadas possibilitam ampliar direcionamentos e fomentar variadas formulações 

dinâmicas, adaptativas e flexíveis. 

Everson Luiz Oliveira Motta
novo
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Considerando este estudo, o autor demonstra ainda que o pensar a educação para além 

dos muros da escola é urgente e necessário, pois o trabalhador professor é o agente social do 

conhecimento. Ele não passa ileso às coerções sócio-históricas e culturais e de sua afetividade. 

“Características se associam intrinsecamente ao campo da Educação e fazem o ser professor e 

o ser aluno ângulos complementares de um mesmo recorte sociocultural e histórico” (MOTTA, 

2017, p. 39). Por isso, deve-se ter bem claro no horizonte de prospecção do profissional da 

educação, ao traçarmos a linha de conhecimentos e vivência no chão da escola, observamos seu 

lugar de vida, ou melhor seu lugar de fala. Uma narrativa complexa cheia de dificuldades, 

paradoxos, contradições e possibilidades que implica diretamente uma prática atenta à 

aprendizagem junto do seu entorno sociocultural, histórico e tecnológico. 

 

Os professores protagonistas de suas trajetórias assumem responsabilidades políticas 
educativas de ensinar. Para além disso, eles também são incumbidos de pensar na 
continuidade de suas carreiras, seja buscando perfil mais científico, seja reconhecendo 
o saber de seu tempo mais biográfico. Esses percursos não são excludentes entre si, 
eles podem ser complementares, isto é, conforme se vive, se aprende a pesquisar 
(MOTTA, 2017, p. 43). 

A fim de demonstrar caminhos que possam ser percorridos para melhorar a forma de 

trabalho e de estudo no contexto social e na atualidade faz-se necessário que a dança, como 

disciplina obrigatória do currículo, com seu largo repertório de conhecimentos adquiridos ao 

longo de sua história assegure a necessidade de maior aprofundamento e entendimento na 

construção da formação inicial do professor. 

O conhecimento sobre o tema nas últimas duas décadas, é audacioso a ponto de 

promover evidências que, ao longo dos tempos, foram se enraizando culturalmente como uma 

realidade produzida, aumentada, difundida, usada, manipulada ou protegida, escondida, 

falseada ou apagada da história.  

Pode-se entender esta história como a micro-história das individualidades e de suas 

infinitas formas de interpretação ou a macro-história dos povos, das economias, das culturas ou 

de suas representações sociais. Uma construção de uma identidade pautada no conhecimento. 

Esse vasto conhecimento acumulado pelos séculos foi ganhando formatos dos mais 

pragmáticos aos estéticos, religiosos ou afetivos em forma de linguagens, acervos históricos e 

documentais, no cérebro ou fora dele ou desde as artes rupestres pintadas nos tetos das cavernas 

e paredes de museus. Ao mesmo tempo que esse vasto conhecimento pode ter dimensões 

redutíveis a bits, elas não esgotam a complexidade e suas formas de ser produzido como 
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também não definem ou compreendem todo seu valor. Ele está por toda a parte e é plástico em 

sua apropriação, sempre metafórico e análogo.  

Diante dessa imensidão e invasão de saberes, o professor deste novo século se vê o 

tempo todo em construção. Tem seu papel na atualidade mediado pelo contexto (analógico e 

digital) emergente. É por meio da pesquisa que se reconhece as universidades e os institutos de 

pesquisa, como guardiões da produção de conhecimento de forma cuidadosa e rigorosa. 

Produção profundamente marcada pela dimensão de relevância social e de temas de longo prazo 

e que não garantem retorno imediato nem lucrativo de suas investigações. As pequisas na área 

são de prazo longo, seja pela temática geral e pouco pragmática, por isso não valorizadas 

quando vistas de um ponto historicamente míope. São tais instituições encarregadas, pelas suas 

próprias origens históricas, de sua divulgação como um bem comum humano.  

Ao mesmo tempo, sabe-se, também, que a produção do conhecimento é sempre tarefa 

social e que cada ser humano, em cada um de seus lugares sociais, traz sua contribuição ao todo 

do conhecimento do contexto de um currículo aprendente, compreendendo o currículo como 

um repositório de experiências exitosas. Portanto, conhecer o conhecimento e reconhecer seus 

complexos processos mentais, sociais e antropológicos, reconhecer os impactos econômicos 

envolvidos, ganha, para nós, uma dimensão de democracia. A obrigação da universidade e da 

escola (e dos currículos escolares) de sempre relembrar que ele, o conhecimento, pertence a 

todos como uma tarefa quase de Sísifo. Reconhecer o direito de todos à participação da imensa 

matéria do conhecimento é dever contínuo de instituições de caráter social, cultural, tecnológico 

e educativo.  

Assim, partimos da reflexão do professor que se observa na teoria da sua formação o 

caráter de ação educativa; sendo um conjunto de condutas de interações entre formadores e 

formandos, que pode ter muitas finalidades nas quais existe uma intencionalidade de mudança. 

Nota-se, diante disto, que seu trabalho foi modificando ao longo do tempo, o percurso da 

história modificou sua construção simbólica e sua estrutura, auxiliado pela evolução da 

educação.  

O trabalho do professor é desenvolvido por meio da existência de momentos históricos 

de sua práxis. Para Paulo Freire (2008, p. 29), práxis é sinônimo de ação-reflexão, “tomar posse 

da realidade”, sendo capaz de arguir em conhecimento crítico em um papel humano de 

“conhecimento crítico”, capaz de reformular o mundo em “compromisso histórico”, com uma 

atitude humana transformadora dos padrões humanos e da natureza, que fazem e refazem o 

mundo (AGOSTINI, 2019). 
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Ao tratarmos de cultura, falamos desta como uma construção histórica social que se 

estabelece em meio às relações do cotidiano das pessoas e dos outros. Etimologicamente vindo 

do latim, o termo colare (cultura), no sentido de instrução para o trabalho e para proliferação 

de conhecimento, adquiridos e acumulados pelos seus antepassados. Em outras palavras, as 

relações culturais se encontram e desencontram, nos diversos ambientes em que se estabelecem 

relações intrínsecas e extrínsecas na humanidade. 

Vivemos num momento em que as culturas se entrelaçam em diversos eixos, 

pluralizando e convergindo para um momento muito especial e, ao mesmo tempo, tenebroso. 

Passa diante dos nossos olhos a diversidade cultural que aglutina tantas culturas em uma teia 

de conexões, com respingos de ditaduras em alguns lugares, retrocessos em outros e uma eterna 

xenofobia, dando sentido à constituição de uma rede de diversidades culturais de resistência 

democrática.  

Para Pérez Tapias (2013), uma “multiculturalidade” é a junção, ou seja, a rede fabricada 

de processos que, ao longo do tempo, de forma inevitável e irreversível. Tal afirmação traz em 

si o questionamento de formas de reconstrução da convivência social. Quando cotejadas, as 

diferenças revelam-se, em diversos contextos, como fator construtivo de identidades. 

Para Casali (2018, p. 11), essas diferenças são criadas a partir de um contexto histórico: 

Jean-Paul Sartre esculpiu uma sentença que se tornou emblemática: “O inferno são os 
outros.” (SARTRE, [1944] 2009). Dois anos depois, redefiniu essa posição, para 
argumentar que o existencialismo é um humanismo: “Para obter uma verdade 
qualquer sobre mim, necessário é que eu passe pelo outro. O outro é indispensável a 
minha existência, tal como aliás ao conhecimento que eu tenho de mim.” (SARTRE, 
[1946] 1970, p. 249) (CASALI, 2018, p. 10). [...] Em outro contexto muito diverso, 
em 1818, Arthur Schopenhauer, sob forte influência de Kant, agregara novas razões 
para corroborar o valor daquela prudência grega, agora diante da potência da “vontade 
de viver”, pois a astúcia da espécie trama continuamente contra a subjetividade 
singular do sujeito, buscando sobrepor-se a ele, para submeter a pretendida 
racionalidade do sujeito aos comandos “irracionais” (nebulosos e tempestuosos, diria 
Kant) da espécie (SCHOPENHAUER, 2001). 

Para Hall (2005, p. 07), “a identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica 

“sutura”) o sujeito à estrutura”. Estabiliza, assim, os sujeitos nos lugares onde eles habitam em 

seus mundos diversificados culturalmente. Mesmo este sujeito tornando-se multifacetado e 

fragmentado, é forjado em uma construção histórica que se transforma cotidianamente.  

Para Elias (2011), as “identidades” foram sendo esvaziadas em um processo de 

civilização. Em uma história de costumes, o autor estuda os costumes e os comportamentos 

banais em contraponto aos estudos das épocas em que achavam alguns gestos fúteis, tornando, 

assim, as coisas cotidianas em processos de mudanças profundas e culturais. Controles 
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corporais foram lentamente elaborados, mas bem depressa esquecidos, a ponto de parecerem 

naturais e modeladores de sensibilidade. Como exemplo dessa modelação, podemos citar: o 

garfo, os escarradores (onde nos reinados reis e rainhas vomitavam para caber mais comida) as 

roupas de moda ou época etc. A história passa por uma laboriosa elaboração da etiqueta, polidez 

e autocontrole – do corpo, moldando processos de identidades ou processo civilizador ou 

castrador de corpos. 

A postura, os gestos, o vestuário, as expressões faciais – este comportamento 
“externo” de que cuida o tratado é a manifestação do homem interior, inteiro. Erasmo 
sabe disso e, vez por outra, o declara explicitamente: Embora este decoro corporal 
externo proceda de uma mente bem-constituída não obstante descobrimos às vezes 
que, por falta de instrução, essa graça falta em homens excelentes e cultos (ELIAS, 
2011, p. 67). 

Neste contexto de identidade e processo civilizatório, o professor não está inerte às ações 

econômicas, éticas e humanas. Este trabalhador costumeiramente observa as mudanças globais 

e cotidianas e tenta ser diferente. Busca mudança à conta-gotas de dentro para fora, com as 

identidades pluralizadas, vivenciada nos corpos escolares. Tenta subverter ideologias e 

desmistificar erros históricos ao ensinar novos e velhos conhecimentos para orientar novas e 

outras múltiplas e críticas identidades. 

Assim, para o professor, sua vida, sua obra e sua profissão são sua existência. Este não 

suporta não ter acesso e nem reconhecimento sobre o que faz, e qual é o seu verdadeiro ofício 

de práxis, ao desenvolver mais a compaixão de ensinar, cria e exercita algo. Ao passo que 

necessita de um norte para ancorar-se e guiar novas formulações, ao ser instigado a desenvolver 

o respeito crítico e a ética social do entendimento do diferente e alteridade.  

Para Casali (2018), a identidade é uma âncora, individual e sociocultural (a alteridade 

também). A âncora, neste sentido, remete à flutuação, que estaciona no mesmo lugar, podendo 

ser içada, manejada e transferida, porém, será individualizada. Assim, torna-se a face de sua 

relação e inter-relação, entre docente e discente, que se dá no meio socioeconômico e cultural, 

deslocando-se e ancorando-se para poder flutuar e voltar para sempre a um lugar seguro. 

Portanto, o professor trabalha no ambiente em que ele habita, ele é a presença de seu 

corpo em constante apropriação de seu conhecimento que gere, articula e dissemina, a partir 

dos princípios de responsabilidade dos deveres educacionais e sociais. 

Para Tardif (2014), o corpo do professor é social, pois é partilhado com um grupo de 

agentes, e habita outros, porque a posse e utilização do seu saber construído dentro da escola 

em seu cotidiano repousam sobre todo o sistema, de leis nacionais e educacionais, que vem 

garantir legitimidade e orientar sua definição e utilização, porque seus próprios objetivos são 
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sociais, porque organizam o currículo junto as transformações suas e dos outros  e, por fim, por 

pertencer a um contexto de “socialização profissional” que não vem a ser apenas um conjunto 

de conteúdos cognitivos, mas um processo de aprendizagem no qual o professor 

progressivamente domina o seu próprio habitat “ao mesmo tempo em que se insere nele e o 

interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua “consciência 

prática”” (TARDIF, 2014, p. 14). 

Ao reorganizar, pluralizar a teia do cotidiano escolar por uma diversidade de identidades 

construídas nos processos e multiculturalizado do cotidiano profissional, torna-o produto do 

meio que o circunscreve e é neste que se produz e constrói sua identidade profissional.  

Na atmosfera atual, sua práxis é mediada pelas competências e pelas habilidades em 

busca de uma formação continuada. O conhecimento de mundo e de si é, instantaneamente, 

compartilhado pela tecnologia do digital e a internet amplifica o dedilhar no teclado para 

descobrir outras curisosidades.  

Assim, ao sempre buscar novas informações para compor sua práxis e seus 

conhecimentos, o professor busca modificar um pensamento pragmático enraizado em uma 

educação tradicional, dicotomizada em um entendimento social raso de seu fazer em teoria e 

prática.  

Para Gimeno Sacristán (1999), ambos discursos – o da teoria e o da prática – ao buscar 

os elementos chaves na profissão docente e entender como este profissional se situa na relação 

de seu cotidiano e o sistema educativo que ele está envolvido. O autor revela a consequência 

da visão racional e de seus modelos de um saber educativo que normatiza a ação docente, um 

mito da teoria como harmonizadora para melhoria do mundo da prática, desconsiderando as 

ações evidentes no contexto de escola em seu viver complexo da realidade contraditória, feita 

por identidades que carregam culturas diversas.  

Propõe que a análise da ação pedagógica supere o ponto de vista instrumental 
(oferecido pela racionalidade), tomando também os elementos da subjetividade que 
interferem na ação dos sujeitos que atuam na educação. Diferencia ação de intenção, 
destacando a importância do significado da ação, sob o filtro das restrições físicas, 
econômicas, sociais e psicológicas, interferindo nos processos de decisão, escolhas, 
percepções, crenças, valores e sentimentos. Para Sacristán, todos esses elementos 
devem ser considerados institucionalmente, ao serem analisados os níveis de 
formalização e dinamicidade da ação (conotativos, volitivo e normativo). Destaca o 
poder dos planos em educação e da criação de vínculos a partir de pautas assumidas 
coletivamente, orientadas por projetos, destacando a importância da reflexão que 
recoloca a teoria em relação à prática, aqui entendida como ação aberta, imprevisível 
(ANASTACIOS; ALMEIDA; GOMES, 2002, p. 01).  
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Na dança, teoria e prática também são entendidas como abertas, amplas e aglutinadoras 

e o professor é produtor constante de sua identidade e projeta culturas em corpos, em seus 

contextos, e personifica um movimentar apaixonante, para contribuir com o seu ensinar da 

dança e dessas diferentes culturas. O professor formula suas contribuições ao longo de sua 

carreira e produz formações e articulação de conhecimento em um corpomídia, que resulta em 

um processo permanente de reconstrução pessoal e profissional. 

A valorização profissional do professor é de caráter irredutível, pois sua função 

profissional carece constantemente de investimento em todas as esferas da sociedade e que a 

sociedade participe mais da construção social e de alteridade junto aos que já convivem mais 

próximos do entorno, transformando a escola em um grande ecossistema de pensamento 

corporificado ou de corporeidade pensante. 

Atribui-se, dentro desta visão, ao professor uma autonomia profissional, compartilhada 

com seus colegas e direcionada para a emancipação. Ele busca dar respostas às dificuldades e 

às angústias do contexto escolar e seu processo educacional para não deixar o seu amor pela 

profissão morrer. 

A partir de todo este entendimento, a identidade do corpo do professor se constrói com 

acúmulo de vivência e conhecimento. Esta corporalidade do dançarino, do professor e do 

pesquisador de dança é contribuída pelos ensinamentos de Maçaneiro (2013) em sua tese define 

essa tríade como ser A/R/Tógráfo17, um corpo que carrega múltiplas identidades ao mesmo 

tempo, que acompanha, dissemina e multiplica. Este ser, estuda para formar o Outro para um 

mundo do trabalho, devemos construir currículos que formulem novas proposta para uma 

aproximação dos propósitos, do manifesto Onlife.  

Trazendo, assim, o corpo artístico, pesquisador e professoral, formado por aqueles que 

bailam no espaço curricular da escola como elemento contemporâneo mais para a virtualidade 

do corpo – no sentido de virtude, de poder e força corporal com a capacidade de modificar o 

status quo dos ambientes. Ou seja, poder transformar seu local de trabalho seu corpo, seu 

próprio mundo e criar novas ideias para desmistificar essa visão idílica de “natividade digital” 

(ALMEIDA, 2021a, n.p.). 

 
17 Maçaneiro (2013, p. 5), explica o termo “a/r/tográfico, como sendo é uma metodologia de pesquisa baseada em 
arte, conhecida pela sigla MPBA do inglês Arts Based Educational Research A/r/tography. Conceitualmente, é 
“um entre lugar educacional que proporciona aos artistas/pesquisadores/professores existirem em contigüidade, 
num híbrido despertar da mestiçagem texto-corpo”. Ressalta-se que essa proposta foi cunhada pelos professores 
pesquisadores da Universidade da Columbia Britânica, situada em Vancouver, no Canadá. 
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Estes corpos podem, por meio das TIC, obter mais ferramentas para criar características 

em que seus espaços curriculares produzam o “inédito viável” (FREIRE, 2013) em uma relação 

de práxis com o contexto de criatividade inovadora que possa a vir a surgir e se construir em 

formulações inovativas em que os professores estejam antenados na situação atual do 

capitalismo de vigilância? 

Paulo Freire, inovador nato, traz em sua obra e em sua trajetória profissional a real 

necessidade de resolver os problemas da educação e promover a educação pública de qualidade 

– de qualidade social, como dizia ele. Era sabido que sua responsabilidade como gestor no 

período de 1989-1991, como secretário de Educação da cidade de São Paulo, tinha como 

prioridade a valorização da prática existente na rede escolar. Tal prática para ele seria a origem 

da construção do currículo e do conhecimento libertador do professor, da escola e dos alunos.  

Trinta anos passados de sua experiência como gestor, nos deslocamos no espaço cênico do 

tempo e formulamos outros novos problemas que exigem novas outras e mais complexas 

organizações curriculares.  

As teorias curriculares de Freire se ampliam agora não só de não alfabetizados, mas 

também para o cenário de desigualdade social, discrepâncias econômicas e a falta de acesso a 

estruturas tecnológicas básicas. A cultura, como prática da liberdade, completa esse rol de 

tantos outros problemas visíveis nos novos tempos para o desenvolvimento real da educação 

emancipadora.  

Chama esse processo de criar o “inédito viável”. Diante da imensidão da riqueza de 

vocabulários freireanos, é uma categoria que permite melhor compreender seus mundos 

conceituais.  

A categoria “inédito viável” é mencionada em Pedagogia do Oprimido, obra freireana 

escrita no exílio do autor. Vale ressaltar que esta categoria não foi esmiuçada pelo autor, mas 

sua companheira sempre o ouvia falar dela, e, portanto, merece mais destaque, feito assim em 

Pedagogia da Esperança (FREIRE, 2013), que marca o retorno do diálogo entre o oprimido e o 

esperançar. Essa categoria é esmiuçada pela parceira de vida de Paulo Freire, sua esposa Ana 

Maria Araújo Freire – Nita Freire. Em Pedagogia da esperança, já na primeira nota de rodapé 

(nota 1, p. 205-207) Nita Freire aprofunda este conceito e é desta parceria longa que extrairemos 

o conteúdo deste estudo.  

Parte-se de noções do ‘percebido-destacado’ e das ‘situações-limite’ que 

complementam este entendimento. O primeiro o ‘percebido-destacado’ faz uma denúncia, da 

vida das pessoas e seus cotidianos, onde tudo o que necessita ser enfrentado, discutido e 
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superado, não devendo permanecer como está. O segundo as ‘situações-limite’ são observadas 

como obstáculos, no cotidiano das pessoas, que devem ser enfrentados de frente.  

As pessoas, ao entenderem criticamente os desafios implicados nessas situações, que 

passam a ser percebidos-destacados, são guiadas a um esperançar, uma confiança para, assim, 

lutar e agir (FREIRE, 2013). 

Ele surge do afastamento das ‘situações-limite’ que, ao serem identificadas, podem ser 

objetivadas e compreendidas em profundidade; ao se tornarem destacadas do que aí está podem 

ser vistas como um ‘tema-problema’.  As ações que rompem com as ‘situações-limite’ são 

denominadas de “atoslimites” que ajudam na superação do que está posto como dado, 

implicando em uma postura decidida dos sujeitos frente a sociedade. Essa conjectura denuncia 

a existência dos dominantes e dos oprimidos, sendo os segundos os que sentem no dever de 

romper as barreiras das ‘situações-limite’ e descobrirem o ‘inédito viável’ (FREIRE, 2013). 

O ‘inédito viável’ é uma palavra-ação, práxis, para expressar planos, projetos e atos de 

possibilidades humanas, com inquietude sadia e boniteza: afetiva, cognitiva, política, 

ontológica e ética (FREIRE, 2013). O "inédito-viável" é, na realidade, uma coisa inédita, ainda 

não claramente conhecida e vivida, mas sonhada e quando se torna um "percebido destacado" 

pelos que pensam em desbravar novos horizontes, esses sabem, então, que alguns problemas 

não são mais meros sonhos, podem se tornar realidade. 

Deduz-se a importância do conceito partindo da leitura de que todo o processo 

pedagógico desenvolvido por Freire transcende o caráter instrumental de saber ler e escrever 

ou de compreender o processo explorador do trabalho da lavoura ou da exploração industrial. 

Tal transcendência, referia-se à transformação das relações de opressão, baseada na reação dos 

oprimidos. É essa reação crítica e de conscientização que denuncia o status quo e, ao mesmo 

tempo, concretiza transformações possível a partir dos inéditos viáveis. 

Tanto no trabalho de alfabetização com os camponeses quanto no trabalho com o 

habitante das zonas periféricas urbanas, é apresentada, igualmente, a importância de explorar o 

conceito de inédito viável no âmbito escolar. O campo da educação para a alfabetização e 

conscientização está marcado pela desigualdade social e cultural e pela reprodução de relações 

de desigualdades. Tais desigualdades aparecem, muitas vezes, naturalizadas ou aceitas como 

insuperáveis, e em constante território de disputa. As disputas de conquistas territoriais 

revelam-se, também, em aspectos corporais e torna-se necessário ampliar o território 

democrático de luta. Na educação formal, este território está balizado pela posse da construção 

de currículos específicos. 
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Não se quer aqui dizer que o currículo vem a ser um produto com um fim e objeto 

imposto, mas sim que deva nascer das necessidades e de ideias viáveis de dentro do contexto 

da comunidade escolar, com suas tantas variâncias. O currículo é uma elaboração constante e 

permanente entre os envolvidos no contexto escolar, os educadores, a comunidade e as amplas 

políticas nacionais.   

Voltamos, assim, a discutir a questão: estariam os professores aptos a criarem “inéditos 

viáveis” para criar soluções às novas formulações educacionais na direção de uma política 

educacional libertadora?  

A preocupação básica de Freire, ao propor uma educação libertadora, ganha agora uma 

nova dimensão, a tecnologia da vigilância, embutida nas dimensões controladoras das redes 

sociais. É sobre isso que nossa pesquisa quer se debruçar. Como enfrentar a necessidade de uma 

nova alfabetização na área da dança para a defesa contra os mecanismos de condicionamento 

de comportamentos nascidos das redes sociais?   

Pode a dança formular novos currículos e inéditos viáveis para ampliar seu potencial de 

arte, e, ao mesmo tempo, formar profissionais de dança que carregaram a cultura da dança como 

currículo? É neste sentido que vamos abordar o próximo capítulo. 
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3 SEGUNDO ATO - O CURRÍCULO 

 

Já faz muito tempo que a arte da dança não é vista apenas 
como orientada para o corpo. Outras formas de mensagem a 

comunicação se tornaram mais frequente. A educação em 
dança pode aplicar pessoas interessadas em dança em todas as 

artes acessíveis e relevantes (design de luz, design de som, 
design gráfico etc.). Enriquece a pessoa e a arte. 

Anu Sööt e Ele Viskus 

 

3.1 O currículo que dança 

 

O que o currículo e os sujeitos curriculares, aqueles que moldam aqueles que fazem e 

que influenciam e são influenciados por ele, trazem ao jogo da velha luta pelo poder presente 

na cultura? O currículo é o espaço da explicitação e do mapeamento destas questões do 

conhecimendo.  A dança é uma forma de aprendizagem e ensino que, sem dúvida, interfere na 

construção social com o Outro e com os Outros, sendo determinante, portanto, nessa relação de 

poder. Para Arroyo (2013, p. 13), “Currículo é um campo de batalha que reflete outras lutas: 

corporativas, políticas, econômicas, religiosas, de identidade, culturais etc.”. 

Os currículos são caminhos e direções moldadas e escolhidas pelos interesses sociais e 

pelas identidades participantes. São elos que se entrecruzam e estabelecem relações concretas 

nem sempre claras para seus atores. Pode, assim, mostrar direções e caminhos aos discentes e 

docentes, que serão dirigidos para aquilo que se propõem aprender.  

O currículo é resultante de escolhas das mais amplas e políticas, às aparentemente 

minúsculas e individualizadas. Podem ser realizadas por governos, instituições, gestores, 

professores e demais profissionais da educação. Nesse sentido, imprime significados e sentidos 

de determinadas épocas e temporalidades. É uma construção política, social, histórica e cultural. 

Para estudá-lo e compreendê-lo, é preciso envolver todo o meio educacional, com sua complexa 

rede de diferentes sujeitos, professores, alunos e comunidade, tendo como mediadoras as 

relações com a gestão escolar em suas dimensões democráticas e organizadoras de todo o 

complexo social.  

Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998, p. 148) afirmam que compreender o currículo 

depende de marcos muito variáveis, devendo considerar que:  



  84 

 

Primeiro: o estudo do currículo deve servir para oferecer uma visão da cultura que se 
dá nas escolas, em sua dimensão oculta e manifesta, levando em conta as condições 
em que se desenvolve. 
Segundo: trata-se de um projeto que só pode ser entendido como um processo 
historicamente condicionado, pertencente a uma sociedade, selecionado de acordo 
com as forças dominantes nela, mas não apenas com capacidade de reproduzir, mas 
também de incidir nesta mesma sociedade.  
Terceiro: o currículo é um campo no qual interagem ideias e práticas reciprocamente.  
Quarto: como projeto cultural elaborado, condiciona a profissionalização do docente 
e é preciso vê-lo como uma pauta com diferente grau de flexibilidade para que os 
professores/as intervenham nele. 

Da mesma forma que a cultura muda o contexto, a arte, em especial, transfigura as 

relações desses processos, pois condensa os contextos transformados, alicerçando teorias e 

valores que subjazem seus conhecimentos. Articula, entrelaça e complexifica o currículo 

juntamente com a identidade social que o circunda. Nesse complexo processo, pessoas, grupos 

e o contexto social se constroem com maior ou menor consciência destes entrelaçamentos.  

Conhecer a cultura escolar e o que tem dentro de seu contexto é elemento central (nem 

sempre explícito) do currículo. Sendo esta observação in loco uma condição que não pode faltar 

para que os conhecimentos que a sociedade produz devam ser aprendidos neste ambiente. Tais 

conhecimentos, quando criticados e reconstruídos por diversas mãos, podem ser transformados 

em mais cultura. Dessa forma, os conteúdos precisam ser relevantes, experienciados e 

significativos, sendo adaptados aos múltiplos cotidianos dos seus sujeitos. Seu objetivo é o de 

transformar os sujeitos deste ecossistema em seres sempre mais autônomos, críticos e criativos.  

O currículo, para Chizzotti (2017), propõe a inovar, redescobrir e refletir a respeito do 

compilado de conhecimentos produzidos pela humanidade. Em cotidianos das sociedades 

humanas, os conhecimentos a respeito da vida humana são construídos. Por meio da Ontologia 

é que se questiona “o que são as coisas ou os objetos sobre os quais se detém uma investigação. 

"(ou em uma palavra de indagação filosófica, o que é o mundo)” (CHIZZOTTI, 2017, p. 25). 

Sendo assim, é a concepção pela qual o pesquisador assume sua concepção de mundo. Ao 

mesmo tempo que as pesquisas qualitativas não têm um padrão único, pois admitem que a 

realidade é fluente e contraditória e o processo em que está o pesquisador depende de seus 

valores, suas concepções e seus objetivos. Assim a epistemologia18 “significa os fundamentos 

do conhecimento que dão sustentação à investigação de um problema” (CHIZZOTTI, 2017, p. 

26).  

 
18 O termo "epistemologia", cunhado pelo filósofo escocês James Frederick Ferrier (1808 – 1864), refere-se, 
especificamente, à parte da gnosiologia que estuda os requisitos e condições necessários à produção do 
conhecimento científico, incluindo os fundamentos, a validade, a consistência lógica das teorias e os limites desse 
conhecimento. Mais recentemente, entretanto, o conceito passou a ser usado, em sentido amplo, como sinônimo 
de gnosiologia ou teoria do conhecimento - disciplina que se ocupa do estudo do conhecimento humano em geral.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Frederick_Ferrier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gnosiologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gnosiologia
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A investigação recorrente dos problemas no cotidiano escolar é que se comunica 

diretamente com o currículo. Fundamento do conhecimento em contraposição à mera opinião. 

Ao passo que o currículo escolar propõe oferecer à educação escolar um conjunto de saberes, 

resultado de muito esforço e descobertas, de invenções e que foram produzidas ao longo da 

história e da vida humana, com a finalidade de produzir cidadãos para participar ativamente da 

sociedade. O conhecimento atrelado ao currículo apresenta caminhos que qualquer área 

percorre suas discussões, interface e formulações. Transfigura realidades sociais imersas em 

realidades distintas, a fim de formular uma rota para a melhor forma de aprendizagem vivida 

naquele contexto.  

Assim, quando nos colocamos no espaço da escola, com o corpo docente e 

administrativo, a exigência que se faz perante os sistemas formais de ensino é que o currículo 

“seja expresso em um texto que contemple toda a complexidade dos fins da educação e 

desenvolva uma ação holística capaz de despertar nos sujeitos processos que sejam propícios 

para alcance desses objetivos” (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 24). 

A escola e seu corpo, conteúdo e pessoas são as razões de existência do currículo e, por 

isso, são seus atores e autores. Nesse sentido, as variáveis que o compõem são indispensáveis 

no relato do todo. O território, a cultura, as tensões sociais e o corpo que todos somos.  

O corpo, por vezes, secundarizado, esquecido ou subsumetido à mente, em função de 

uma tradição social racionalista e intelectualista, que acaba sendo determinante no 

planejamento do currículo. 

A escola é o ecossistema do currículo e os corpos que o cercam é o bioma deste 

complexo de intercruzamentos de sistemas, circunstâncias, violências, ocultações e 

necessidades é que se firmam as relações cotidianas. 

O currículo pode acompanhar algumas tendências e ser direcionado ao esforço mútuo 

de professor e discente, não mais como uma via de mão dupla, mas com acessos inexplorados. 

Cabe ao docente e suas equipes pedagógicas a exploração de uma percepção de currículo não 

imposto, por órgãos reguladores, que emerja do contexto em que estes têm sua práxis.  

Gimeno Sacristán (2000, p. 16) afirma que  

[...] o currículo é algo evidente que está aí, não importa como o denominamos. É 
aquilo que um aluno estuda. Por outro lado, quando começamos a desvelar suas 
origens, suas implicações e os agentes envolvidos, os aspectos que o currículo 
condiciona e aqueles por ele condicionados, damo-nos conta de que nesse conceito se 
cruzam muitas dimensões que envolvem dilemas e situações perante os quais somos 
obrigados a nos posicionar.  
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A partir de então, uma formação baseada em pesquisa denominada como um dos 

elementos do currículo em pesquisa fundamenta-se em três fatores essenciais para exemplificá-

la. Primeiro, os professores são competentes, e podem fazer de suas experiências campos de 

pesquisa didática e curricular; os professores podem buscar dados que respondem às indagações 

relevantes, criando, assim, desenhos de respostas aos problemas encontrados. Por fim, os 

professores podem desenvolver novas formas de compreensão, formulando seus próprios 

questionamentos e respondendo-os dentro de sua cultura local, buscando sempre sua autonomia 

individual e grupal (IMBERNÓN, 2013). 

Neste contexto, podemos destacar o ensino diferenciado, dinâmico, interativo e 

intercomunicativo ao qual nos propomos analisar.  

Os diversos ensinos, conceitos e identidades multifacetadas refletem vários 

posicionamentos, compromissos e pontos de vista teóricos. Dessa forma, devemos observar que 

estas construções e o desenvolvimento do currículo trazem, em seu interior, questões 

ideológicas, que contribuem ou não para a manutenção de paradigmas. Por isso, é fundamental 

ver quem o alimenta, quem o constrói e os agentes que colocam sempre ele em prática.  

O currículo é organizado pelo ecossistema escolar, e suas instituições, concebido como 

as múltiplas experiências que enredam o conhecimento, de relações sociais que auxiliam na 

construção de identidades dos estudantes. Além de ser para Imbernón (2013), um conjunto 

muito importante de esforços pedagógicos que são desenvolvidos com intenção educativa. 

Campos (2010, p. 2), por sua vez, discorre sobre a escola, tendo esta um formato herdado 

da modernidade, o qual encontra-se em crise e assim afirma:  

As reformas educacionais que vêm sendo introduzidas em diversos países, entre os 
quais o Brasil, procuram ajustar a escola a essas mudanças mais amplas, de acordo 
com as concepções dominantes sobre as novas demandas da economia, da sociedade 
e da cultura. Com uma pauta assim ambiciosa e abrangente, as reformas atingem 
praticamente todos os aspectos dos sistemas educacionais, desde o financiamento, 
gestão e organização das redes, até o funcionamento das unidades escolares, o 
conteúdo e o formato da atividade pedagógica propriamente dita. 

Nesta grande mudança social, que vem de dentro do contexto escolar, surge o papel do 

professor indagador e pesquisador, esses dois últimos modelos que vêm sendo estruturados na 

formação do professor e no desenvolvimento de um currículo aglutinador para responder suas 

verdadeiras situações reais. 

Neste contexto, repensar os ambientes educacionais que valorizam e favorecem os 

esforços dos professores e sua articulação com o mundo dos alunos, suas necessidades e seu 

contexto em relação - teoria prática - saber e experiência, pessoal e profissional. 
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Quando se trata do currículo e sua intensa relação na gestão democrática, é necessário 

refletir diretamente sobre qual ecossistema de escola, de ensino e de professor se está 

idealizando, tendo a consciência que estes elos se entrecruzam pelas necessidades sociais, 

políticas econômicas de nossa sociedade em cada processo de construção de técnicas, 

tecnologias e sociedade. 

Para Arroyo (2007, p. 19):  

As indagações sobre o Currículo vindas da nova consciência e identidade profissional 
nos levam a repensar as lógicas e valores que estruturam a organização curricular. 
Este é o cerne das indagações: repensar e superar lógicas estruturantes dos currículos 
que afetam a estrutura de trabalho, de tempos e até as hierarquias profissionais –, 
indagações nucleares pouco privilegiadas nas políticas de currículo. 

Essas construções curriculares marcam fundamentalmente a gestão democrática, na área 

pedagógica, pois como afirma o autor, o docente não pode ser o adaptador do currículo, mas 

devemos considerá-lo como mediador entre a cultura do ecossistema e a cultura pedagógica 

que se instala, produz e se reconstrói dentro do ambiente escolar. Assim, devemos nos 

preocupar em como estruturar ambientes complexos, situações ambíguas, conflitos e processos 

dificilmente previsíveis. Por isso, a formação precisa caminhar no sentido de capacitar para o 

diagnóstico e tomada de decisões de forma autônoma e em grupo. “[...] mais do que armá-lo de 

respostas, é necessário lhes facilitar esquemas gerais de ação e instrumentos de análise para 

tomar decisões responsáveis” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 96).  

Assim, a gestão democrática-participativa é de caráter irredutível para a construção 

plural do currículo, pois nele encontraremos um arcabouço e um referencial político para se 

guiar a tomar decisões ao se fortalecer e efetivamente contribuir para a transformação social. 

 

3.2 A Educação republicana brasileira, o currículo e a dança 

 

Ao problematizar o objeto de investigação da evolução do pensamento pedagógico da 

dança, no Brasil, nos debruçamos nos estudos de Vieira (2019) como forma a dar vida ao texto, 

por um caminho na (re)constituição das trilhas da arte/dança em seu aspecto curricular, 

proporcionando a visão do contexto mais recente da evolução curricular do ensino da dança no 

Brasil. 

A dança, no período da monarquia brasileira, não era reconhecida como corpo e 

linguagem.  

O ratio studiorum, manual de orientação e valorização dos estudos elaborado pelos 
Jesuítas na Europa, no Brasil propunha colocar em escala de valores as atividades de 
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ordem literária e demonstra acentuado preconceito contra atividades manuais, 
identificadas com o trabalho escravo (VIEIRA, 2019, p. 30).  

Nas primeiras décadas do século XX, dois séculos depois, é que se identifica o processo 

de “cientifização da arte”, ao tentar embutir a obrigatoriedade do ensino de artes como parte da 

estrutura curricular. Com destaque ao desenho, no ensino artístico, que dominou quase que 

exclusivamente nas duas primeiras décadas do século seguinte, ensinado por meio de técnicas 

e uma formação propedêutica, com o intuito de auxiliar as disciplinas mais importantes: 

matemática e português. Reformas que precederam este contexto fragilizaram o ensino do 

desenho, e as duas primeiras décadas da República foram criticadas por alguns por não reprovar 

o aluno. 

Encenando, o que esperar do ensino de artes/dança a partir da Segunda República, a Era 

Vargas, observam-se os horizontes diversos. Precedida de outras reformas na década de 1930, 

com proliferação ideológica e autoritarismo da Era Vargas, tinha-se a intenção de educar e 

afirmava-se que “as transformações não se operam pelas ações das mentalidades primitivas, 

mas sim pela influência das ciências e das artes, de filósofos, pesquisadores engenheiros, 

artistas” (VIEIRA, 2019, p. 50). Possibilitando uma estruturação do ensino industrial na década 

de 1940, as Leis Orgânicas de Ensino dividiam o ensino em ginasial e normal, lançando as 

diretrizes da educação até 1960. Diretriz esta que propunha, ao ensino das artes, a 

obrigatoriedade da volta do canto orfeônico para compor o currículo, permanecendo, assim, até 

chegada de Heitor Villas-Lobos, superintendente de educação artística, que tinha nas artes, 

naquele contexto, o intuito de construir uma ênfase maior nas artes plásticas. A formulação 

curricular das artes, naquela época, tinha interesse de nacionalização, principalmente por 

conteúdos hegemônicos como canto orfeônico e desenho.  

Os rumos que tomaram o ensino da arte/dança foram marcados por lutas, leis e diretrizes 

didáticas. Nesse período, Anísio Teixeira propunha o movimento Escolanovista, guiado pela 

liberdade, democratização e criação. Mesmo assim, as artes eram vistas como de menos 

importância, fazendo repensar quais aspectos deveriam ser preconizados mais tarde dentro da 

Leis de Diretrizes e Bases n.º 4.024/61. Nessa reconstrução, elaborada durante a ditadura militar 

(1064-1985) nasce a Lei n.º 5.692 de 1971, que embora tornasse obrigatório o ensino das artes, 

ou melhor, da educação artística, não definiu quais linguagens deveriam ser introduzidas dentro 

do sistema educacional.  

É importante salientar que diversos pareceres antecederam e preconizaram a definição 

de um núcleo comum e o objetivo de formar professores com a graduação de educação artística 

em 1973. Em um tipo de licenciatura curta de dois anos, e a plena de forma mais ampla não 
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continha a dança em seu texto, apenas as linguagens: artes plásticas, artes cênicas, música e 

desenho.  

A proposta era formar professores que lecionariam nas escolas de forma polivalente, 

esvaziando as áreas que não eram de domínio do professor, fazendo a dança se desarticular e 

perder a identidade, sendo relegada a datas comemorativas e atividades recreativas, enfatizando 

mais as artes plásticas. Portanto, um caminho mais tecnicista, com proibições, de movimentos 

artísticos engajados com o ativismo, próprias dos anos do governo militar, surgem os preceitos 

da arte-educação que defendiam o potencial de criação individual e ativa, voltada para si 

mesmo. Tais preceitos vão se espalhando e ganhando novas formas e adesões culturais. 

A área da Dança luta democraticamente para garantir o espaço das artes no currículo até 

chegar em sua obrigatoriedade sob a Lei n.º 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em voga na atualidade e sua “emancipação” a partir da alteração do inciso 6§ da 

LDBEN na forma da Lei n.º 13.278, publicada no ano de 2016. 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 
[...] 
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório da educação básica (Redação dada pela Lei nº 
13.415, de 2017). 
[...] 
§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o 
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo (Redação dada pela Lei nº 
13.278, de 2016). 

Assim, ao conseguir um status de disciplina curricular, passados mais de 5 anos, 

observamos o total desmonte das artes em nosso país. E por ora, ainda não conseguimos, de 

fato, implementar a dança como disciplina curricular, sem características de polivalência do 

professor – quando este trabalha todas as linguagens, realidade presente no chão da escola. É 

assim que segue a educação republicana de nosso país, como trataremos mais a fundo no 

próximo tópico.  

Os documentos oficiais da República brasileira percorrem um caminho que elabora um 

saber pedagógico da dança, não suficientemente discutido com os múltiplos setores da 

sociedade, mas temos que saber lidar com o começo de algo que possa nos guiar. A Base 

Nacional Comum Curricular de 2017 (BNCC) abre espaço para tal debate. Sua análise deve 

passar pelo crivo de como estão sendo observadas suas inserções no tecido da sociedade 

complexa em que vivemos. Sabe-se que a BNCC não foi profundamente construída – apesar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm#ART1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm#ART1


  90 

 

do tempo de 20 anos previsto pela Lei – com todas suas etapas e com a participação real dos 

setores sociais em geral. O seu processo de melhoria e ajuste às realidades está apenas 

começando. Daí nosso interesse no debate e a necessidade de cooperações da área de currículo. 

Assim, apresentamos a partir da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 

que a dança nas artes é entendida como sendo uma 

[...] prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação 
dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento 
dançado. Os processos de investigação e produção artística da dança centram-se 
naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando relações entre 
corporeidade e produção estética (BRASIL, 2017, p. 153). 

Como se apreende a partir deste trecho, a dança é concebida como prática artística e está 

intrinsecamente associada ao corpo. Relaciona-se com o movimento, aportes teórico-

metodológicos e práticos que versam seu trabalho e o ensino. No contexto atual, é ensinada nas 

instituições de ensino superior e vai ao encontro de 

articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento dançado ao 
seu próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do 
corpo e da dança, por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo. 
Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios (corpo versus 
mente, popular versus erudito, teoria versus prática), em favor de um conjunto híbrido 
e dinâmico de práticas (BRASIL, 2017, p. 153). 

Como se nota, a BNCC versa que é necessário romper as dicotomias para se ensinar a 

dança. Como promotora e articuladora de aspectos sensíveis, epistemológicos e formais a partir 

do movimento, a dança não se restringe a uma técnica ou uma série de repetição. Para tanto, os 

dispositivos legais que regulam a aprendizagem da dança no Brasil fazem com que o 

entendimento da prática da dança, a partir do alunado, possa compreender os contextos de 

produção e circulação do movimento, seus significados e, como eles, se processam na criação 

artística. 

Um documento novo, com um terreno movediço e um subsolo ainda não alicerçado que 

precisa ser mais analisado, reelaborado e estudado, diante dos desafios de implementação dessa 

normativa. 

Pode-se observar, a partir dos anos 2000, uma forma de ensinar e aprender dança nas 

interfaces da educação infantil onde se prioriza o acesso da criança pequena a diversas formas 

de linguagem na educação, desde as creches e até na pré-escola. De acordo com o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, há possibilidade de produção artística e a 

apreciação de diferentes culturas para se ensinar às crianças. Sendo posta no eixo 

“conhecimento do mundo”, dedica-se a analisar o movimento ao expressar sentimentos, 
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emoções e pensamentos, ao mesmo tempo em que o movimento deve ser entendido diante das 

ações corporais por meio da dança, fazendo parte do cotidiano da criança. Ao promover a 

sensibilidade, criatividade, ludicidade e liberdade de expressão, que são direitos da criança vista 

como sujeito de produção de seu próprio cotidiano que constrói sua identidade pessoal, o 

brincar, nesse sentido, configura-se como espaço da linguagem corporal, alimentando o 

movimento e se alfabetizando nessa linguagem, não devendo ser apenas um veículo de 

recreação, mas um meio legítimo de ensinar. 

Ao direcionar as interfaces entre a dança e o ensino fundamental, tendo o ensino de artes 

como obrigatoriedade a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) visam respeitar as diversidades regionais, 

culturais e políticas existentes no país e articulam os ensinamentos existentes nos ambientes 

sociais que circundam o cotidiano das comunidades. A dança é incluída no volume 6 dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que só em 1997 aparece como campo articular em artes e 

educação física, embora ainda “descontextualizada nos currículos escolares [...] contenham 

enfoques científicos diferentes entre si” (VIEIRA, 2019, p. 78). Deixando a sensação de que a 

dança não se caracteriza de forma autônoma e sem um conteúdo a partir de sua identidade.  

Nos PCN de Artes, a dança é vista na construção de um ser mais crítico e social, devendo 

ser participativo e fruidor. A dança é entendida como parte de uma manifestação da cultura 

corporal. Seus conteúdos devem versar sobre o conhecimento de corpo, improvisação, 

repertório da dança, apreciação estética e dimensões sociopolíticas e culturais, delegando à 

escola o ato de ensinar e ampliar o conhecimento sobre os gestos do dançar, respeitando as 

individualidades do sujeito dançante. 

Na sua interface entre a dança e o ensino médio, vemos nos PCN que os estudantes 

devem desenvolver a consciência corporal, social e espiritual, psíquica e física, com criação 

coreográficas por meio das teorias de Rudolf Von Laban, contemplando a diversidade e a 

pluralidade cultural. 

A progressiva extensão, a obrigatoriedade e universalização são garantias de leis e têm 

o objetivo de construir conhecimentos que satisfaçam a expressão do ser humano, que trabalhe 

com a criatividade e o criar por meio de seu objeto de trabalho, o corpo na dança. 

As escolas técnicas como um dos ambientes da dança, demonstram seu papel importante 

para a profissionalização. Um exemplo é a Escola de Belas Artes, posterior Academia Imperial 

de Belas Artes, deu origem à aprendizagem nestes espaços. A fim de promover, ao bailarino, 

dançarino ou intérprete criador, um espaço técnico de aprendizagem, escolas, pelo Brasil, 
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fizeram história. Dentre elas, uma das mais antigas, a Escola Municipal Maria Olenewa, no Rio 

de Janeiro, a Escola de Dança do Teatro Guaíra, em Curitiba, no Paraná, e a escola de formação 

técnica da Bahia, entre tantas outras.  

Essas escolas são de cunho formativo e contribuem para a profissionalização de dança 

ao constar em seus currículos que “o ensino formal técnico desempenha um papel importante 

na dinâmica de gestão artística da dança, a fim de tratar questões de valorização com funções 

especificas e diferenciadas, e porque não articuláveis” (VIEIRA, 2019, p. 120), delegando boa 

parte do incentivo político na cultura da dança para escolas particulares e academias de dança. 

Uma questão de investimento em companhias próprias e grandes centros de educação 

comunitárias, com acesso a múltiplas identidades e culturas. 

Na análise da dança na universidade, Vieira (2019) diz que a formação em dança, por 

meio dos cursos de licenciaturas instalados no Brasil, leva em conta a pré-existência de 

experiência corporal em uma vida de dança e que essas pessoas são bem mais do universo da 

prática do que da teoria. Essas universidades buscam formar, com base em seus currículos, 

profissionais reflexivos em sua prática e teoria, envolvidos com a produção de espetáculos e 

coreografias valorizando a autoestima e a expressão corporal. Devendo esses trabalhar com 

portadores de necessidades especiais, libras e estagiar, formulando suas competências e 

habilidades com contribuições dos domínios cinesiológicos, interpretação coreográfica e 

reconhecimento de estruturas metodológicas da dança. 

As problemáticas da crise, reveladas ao articular as leis vigentes e a atual BNCC 

demonstram que o ensino da arte é relegado ao subcomponente e à unidade temática, que 

favorece a sua aprendizagem de forma polivalente. Renega-se, desta forma, a produção de 

conhecimento de cada uma das linguagens da educação básica “contrariando o que preconiza a 

LDBEN de 1996, reforçada pelo substantivo da câmara dos deputados. Este documento altera 

o inciso 6 do art. 26, da LDBEN n.º 9.394/96 referente ao ensino de Artes” (VIEIRA, 2019, p. 

135).  a obrigatoriedade das quatro linguagens e seu reconhecimento como área em que se 

produz conhecimento. Devendo o foco das artes estar nas práticas expressivas individualizadas 

no fazer e no fruir, que desconsidera a dimensão crítica e conceitual da área. A lei sugere, nesse 

sentido, um esvaziamento do ensino das artes em seu teor crítico e reflexivo, para formar 

sujeitos “dóceis e conformados”, ao mesmo tempo que abre espaço para que outros 

profissionais de outras áreas possam lecionar artes, como ocorreu no período militar de nossa 

história.  
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Aqui podemos trazer a afirmação do patriarcalismo, existente neste espaço de 

construção, que a dança formou quando afirma Marques (2020), uma rede de privilégios 

hegemônicos. Para Isabel Marques (2020, p. 169), revisitando seus escritos, logo após um longo 

período de emancipação da dança, constata que, 

as metanarrativas iluministas sobre a escola “[representavam] e [generalizavam] um 
discurso patriarcal, branco, europeu, etnocêntrico, dualista, imperialista, separatista e 
logocêntrico, imposto como verdade única e comum a todos os seres humanos” 
(MARQUES, 1999, p. 51). Colocou-se claramente, há vinte anos, como uma 
denúncia. Estava posto um alerta, ou uma forma de levar a conhecimento algo que 
estava velado. À época, estava em jogo a discussão de que, ao universalizar 
concepções, conceitos e práticas de ensino e aprendizagem da dança, estávamos 
claramente incidindo e reforçando uma rede de privilégios hegemônicos. 

Assim podemos dizer que as artes não têm espaço pleno na BNCC, pois esta reduz o 

papel docente a “eficiente disseminador de competências para obtenção de resultados 

“exitosos” nas avaliações. Não haverá espaço para a subjetividade, a diversidade e a 

criatividade tão necessárias à ação docente” (VIEIRA, 2019, p. 136). Se não houver resistência, 

não poderemos construir novos alicerces em cima dos diretos já adquiridos e grandes caminhos 

percorridos.  

Em consonância com a Resolução CNE/CP n.º 2/2019 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui 

a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação) (MEC, 2019), reduz a formação docente para o ensino de conteúdos e os seus modos 

de ensinar, sem apresentar uma visão crítica da sociedade, ou seja, constitui-se em uma política 

que restringue a formação à aprendizagem de conteúdos que deverão ser ensinados, limitando 

a ação docente das Artes e da Dança, que não observará o seu entorno social e cultural.  

O enaltecimento desta legislação carrega em seu escopo a verdadeira face da 

invisibilidade da realidade social e cultural, do não aprofundamento da realidade curricular 

entres os pares existentes neste bioma político e econômico. Há um claro deslocamento real do 

chão da escola e do contexto em que se insere, quando trata e observa essas novas regras na 

prática.  

Assim, a BNC restringe-se aos conhecimentos aplicados, longe de apresentar uma visão 

crítica da realidade social e cultural. Ela define o perfil do professor, os conteúdos que devem 

ensinar e os meios para tal. O currículo dos cursos de formação de professores conforme a 

BNC/2019 restringe-se a: 800 h de conhecimento profissional; 800 h de práticas pedagógicas e 

1600 h de conhecimentos específicos da BNCC (MEC, 2019), entre outros aspectos que 

merecem mais cuidado para tomadas de ações. 
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Outro ponto a destacar na BNC é que a carga horária dedicada às práticas pedagógicas 

deverá ser trabalhada em seu formato presencial. Dessa maneira, os cursos em EaD terão, pelo 

menos, 25% da carga horária presencial, posicionando assim a aplicabilidade da formação dos 

professores voltada à prática.  

Todas estas políticas públicas que se apresentam deslocadas da realidade dos sujeitos 

curriculares devem ser revistas e reformuladas, de modo que novas regras sejam implementadas 

nos currículos oficiais e na verdadeira face dos currículos reais que se atêm às multiplicidades 

das realidades locais dos ecossistemas educacionais.  

 

3.2.1 Currículo Profissional da Dança 

 

A dança tem uma história ímpar. Ao mesmo tempo que sua práxis acompanha a 

evolução das outras três linguagens: artes visuais, da música e do teatro e na atualidade a uma 

propensão ao digital (DOMINGUES, 1997; 2009). 

Ainda que a sua verdadeira identidade seja remodelada nos currículos universitários, na 

pesquisa, na cultura e na mídia e, também dentro do sistema educacional de ensino, o currículo 

informal da dança, neste caso, também a remodela em sua forma mais amadora e orgânica de 

fruição em diversos formatos (ballet, jazz, dança de salão, hip-hop etc.) e contextos culturais. 

Em suas manifestações no universo cultural, na escola (currículo) e na formação cidadã para o 

trabalho busca, de forma incessante, ganhar espaço. 

Um grande reconhecimento histórico é observado em forma de lei – sua práxis. 

Lei nº 6.533, e o Decreto nº 82.385 de 05 de Outubro de 1978, a regulamentação do 
Artista e Técnico em Espetáculos de Diversões definia quem era o ‘artista: bailarino 
ou dançarino’ em território nacional: O bailarino ou dançarino é aquele que executa 
danças através de movimentos coreográficos, preestabelecidos ou não; ensaia 
seguindo a orientação do coreógrafo, atuando individualmente ou em conjunto, 
interpretando papéis principais ou secundários; pode optar pela dança clássica, 
moderna, contemporânea, folclórica, popular ou shows; pode ministrar aulas de dança 
em academias ou escolas de dança, reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação, 
obedecidas as condições para registro como professor (WOSNIAK, 2010, p. 124). 

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), atualizada em 2010, que 

define em cada área, o quadro das ocupações inseridas em seu contexto, na família “artistas da 

dança” (exceto dança tradicional e popular), estão presentes as seguintes categorias: – assistente 

de coreografia – bailarino (bailarino criador, bailarino intérprete, dançarino) – coreógrafo 

(bailarino coreógrafo, coreógrafo bailarino) – dramaturgo de dança – ensaiador de dança – 

professor de dança (maître de ballet). Este mesmo documento descreve os profissionais aptos a 
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concretizar “projeto cênico em dança, realizando montagens de obras coreográficas; executam 

apresentações públicas de dança e, para tanto, preparam o corpo, pesquisam movimentos, 

gestos, dança, e ensaiam coreografias, podem ensinar dança” (BRASIL, 2010, p. 415). 

Ao mesmo tempo que se observa que a CBO reconhece: 

o exercício das ocupações da família não exige escolaridade formal determinada, 
embora siga-se a tendência que vem ocorrendo no mundo das artes em geral, rumo à 
profissionalização. Nesse sentido, torna-se cada vez mais desejável que o profissional 
tenha curso superior na área. Para o exercício pleno das atividades requer-se mais de 
cinco anos de experiência (BRASIL, 2010, p. 416). 

Nota-se que, neste mesmo documento, a práxis do professor deve ser mais 

profissionalizada e ter caminhos para o ensino superior. Ainda que em uma ressalva estabeleça 

que “É comum encontrar no mercado de trabalho casos de artistas da dança que também 

exercem função de professor nos variados níveis de ensino formal e em cursos informais. Para 

codificá-los, considerar as atividades principais” (BRASIL, 2010, p. 415). Assim, o documento 

reconhece que pode haver professores sem formação em algumas localidades, mas não é o ideal.  

Dando continuidade à relação de trabalho e formação do profissional de dança, pode-se 

destacar a pesquisa de Wosniak (2010), em seu artigo intitulado Bacharelado e/ou licenciatura: 

quais são as opções do artista da dança no Brasil? Esta se refere ao entendimento e da 

construção histórico e social do discente da dança no Brasil e suas opções de formação 

encontrada em sua práxis. Para a autora, o universo da dança como viés e possibilidade 

educacional se volta, também, ao trabalho, sendo assim o 

Universo acadêmico que além de dançar, e muito, o aluno poderá ampliar seus 
conhecimentos na área: refletir, questionar, criticar, pesquisar, documentar as 
possibilidades da dança em seu contexto histórico local, regional, nacional ou 
internacional, criar, conhecer novas possibilidades de movimento, de diferentes 
tecnologias aplicada à dança e às artes, trocar experiências com alunos de outros 
cursos ou áreas afins, compreender sua atuação como profissional da dança e cidadão 
consciente na educação e na sociedade. As graduações em dança formam mais do que 
o bailarino: formam o pesquisador, o professor, o criador. Formam o bailarino que 
pensa [...]. Bailarino que não sabe comentar e refletir sobre seu trabalho artístico, não 
é um profissional que se preze [...]. Fica claro que não basta exercitar os músculos 
para ser um bom bailarino; precisa-se exercitar a cabeça também. E isso pode ser feito 
nos diferentes cursos superiores distribuídos pelo país. Mas para se entrar na 
universidade, precisa-se já ter estudado e vivenciado a dança, daí o papel fundamental 
das academias e escolas livres de dança. As faculdades precisam das academias tanto 
quanto as academias precisam das faculdades de dança. Essa simbiose é mais que 
salutar, é necessária, é fundamental (STRAZZACAPA 2006: 13) (WOSNIAK, 2010, 
p. 125). 

Essa profissão é entendida pelos órgãos competentes como sinônimos, pois o artista e 

professor trabalham juntos em uma simbiose. Ressalta-se, assim, a diferença entre as 
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modalidades existentes no curso de dança no bacharelado e licenciatura em diferentes contextos 

nacionais. 

A fim de formular características pedagógicas e conceituais adequadas a essa formação, 

guia-se a aprendizagem da dança para formar profissionais capazes de exercer sua práxis. Para 

que isso ocorra, o currículo, estrutura-se no sentido de permitir que os sujeitos sejam capazes 

de se reconhecer em sua identidade movente, transformadora e transfigurante. 
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4 INTERVALO: OS BASTIDORES DA METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, abordaremos o percurso metodológico desta pesquisa. E o alargamento 

do locus desta pesquisa, a partir de uma metodologia cartográfica que percorreu vários lugares 

e caminhos que deram origem a este estudo. Seus sujeitos são personas envoltas no ecossistema 

que dança com a comunidade, os estudantes, os bailarinos aprendizes, os professores 

formadores e os tutores fazem parte deste espetáculo. 

 

4.1 Construção do design metodológico 

 

Toda essa construção, histórica e social de corpo na dança e currículo, analisa, nesses 

contextos, os diferentes vieses metodológicos. Não em tão raros casos, a dança tem uma 

trajetória secular, mostrou-se em épocas de diferentes formas e em diversos contextos.  

Nota-se que nos documentos analisados, são corroborados ideais contemporâneos do 

cenário europeu, quando os autores Sööt e Viskus (2013) discutem as tendências gerais de 

desenvolvimento e desafios da pedagogia da dança contemporânea e seus objetivos e métodos 

de ensino essenciais na pedagogia da dança. 

A abordagem holística pressupõe que o professor de dança perceba um humano como 
um todo em relação aos seus aprendizes bem como eles mesmos. O aumento da 
importância relativa da autorregulação e da reflexão trouxe consigo a fato de que hoje 
em dia não é suficiente apenas ensinar os passos através de um método direto. 
Individualidade, a criatividade e a abordagem subjetiva em relação ao aprendiz e ao 
processo de aprendizagem têm um papel essencial a desempenhar.  
A abordagem somática continua a mesma tendência, aplicando o modo de pensar 
também no ensino de técnicas de dança. Em Além disso, a prontidão cognitiva e 
receptividade também são apoiadas por técnicas de corpo somático - ioga, Alexander 
técnica, etc. Um tópico comum também inclui a relação do artista de dança com a 
pedagogia. Além de muitas habilidades especiais os artistas de dança também 
precisam de apoio pedagógico.  
A reflexão adquirida, dirigida e percebida de que os estudos apoiam o 
desenvolvimento baseado em especialidade do professor. A imprecisão crescente das 
fronteiras entre diferentes formas de arte requer disposição para introduzir e adquirir 
novos meios e dispositivos (SÖÖT; VISKUS, 2013, p. 297-298, tradução nossa). 

Assim, na junção e produção de novas tecnologias que articulem e preparem os 

professores; mídias que formulem novas propostas pedagógicas onde o professor seja 

catalisador e um filtro que articula e analisa como poderá melhor usar essas ferramentas em seu 

contexto. Ao mesmo tempo que apoiar as identidades culturais da aula de dança seja um pré-

requisito de boa conduta para executar a dança em um ambiente multicultural. Assim, “Um 

professor que se especializou em dança também deve gerir problemas socioculturais. 
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Resultando da natureza particular da dança da arte em relação ao corpo, provoca os tópicos da 

sexualidade no palco e na aula, homossexualidade e gênero” (SÖÖT; VISKUS, 2013, p. 297-

298, tradução nossa). 

A dança, em seus contextos diversos e plurais, entende o corpo como linguagem – é a 

melhor ferramenta de sua própria arte, é sua máquina potente de ação e cultura, emoção e razão. 

Está sendo repassada ao longo dos séculos, pelo trabalho identitário de diversos e diferentes 

nomes, referências e pessoas. Conforme estudos de Garaudy (1980), Paul Bourcier (2001), seu 

processo cultural de identidade passou por diversos contextos e se reformulou a buscar neles 

um valor para sua práxis. 

Não raros foram os casos, em que a dança na educação brasileira analisou o seu caminho 

sempre em contraponto aos ensinamentos de países europeus e norte-americanos. Escolas de 

dança do mundo ajudaram no entendimento de currículo da dança, que se atualizaram, em seus 

projetos pedagógicos. 

Ao analisarmos os conceitos de identidade, cultura e práxis do professor e elencarmos 

as categorias iniciais de Robatto (2012), em seu livro “Dança com privilégio da educação, relato 

de uma experiência”, notamos que a autora define critérios para a construção de uma 

metodologia para se construir cursos de dança. A proposta é de uma sistematização de uma 

metodologia de ensino de dança como educação – “trabalhando para que os alunos/as alcancem 

um domínio do movimento corporal, oferencendo instrumentos técnicos e expressivos que 

desenvolvam nos jovens compotências para lidarem com a linguagem da técnica artística do 

trabalho corporal” (ROBATTO, 2012, p. 75), considerando as estruturas psicofísicas do 

movimento para que possam atender as exigências da carreira do profissional de dança. 

Para Robatto (2012, p. 76), 

Quando o ensino de dança recorre à sensibilidade e à imaginação corporal do aluno, 
produzindo movimentos, formas e gestuais numa perspectiva emocional, sensível e 
intuitiva, em abordagens subjetivas promovendo a livre expressão de seus sentimentos 
e ideias, com qualidade técnica e valor estético, essa prática está atribuindo 
centralidade ao aprendiz, um dos princípios mais significativos da educação. 

Com a intenção de aquisição de desempenho no domínio do movimento, de diversas 

representações simbólicas do mundo e conscientização dos fatores que o movimento corporal 

traz, a autora cria três eixos principais denominados: técnicas corporais, criatividade e 

investigação dos fatores da linguagem da dança. Que neste estudo, este último será denominado 

apenas de investigação.  



  99 

 

A técnicas corporais – Visando um aprendizado de dança com fundamentos 
anatômicos, fisiológicos, cinesiológicos e sensibilidade expressiva através de: 
consciência corporal e realinhamento postural, alongamento, condicionamento físico 
etc. Técnicas específicas de ballet, dança moderna e/ou contemporânea, dança 
afrocontemporânea, contact improvisation, capoeira, entre outras técnicas tradicionais 
ou alternativas, étnicas locais e exógenas; 
Criatividade – Técnicas interpretativas específicas. Dramaturgia do movimento num 
processo de transposição de sensações, imagens, pesquisa de gestuais expressivos, 
narrativos e partituras de ações físicas individuais e coreográficas. 
Investigação dos Fatores da Linguagem da Dança – através de processos de análise e 
exploração dos seguintes elementos: Espaço, tempo, forma, peso, fluxo, esforço, 
impulso, dinâmica e suas variantes (ROBATTO, 2012, p. 97). 

Assim, para Robatto (2012), os conteúdos devem abranger técnicas corporais, pesquisa, 

resgate de manifestações corpóreas, culturais e populares de nossa cultura. Transposição e 

recriação de repertórios da dança onde se investigue seus conteúdos teóricos, socioculturais e 

históricos da dança. Com um processo de ensino que possibilite apresentação discente ao 

público interno e externo, além de ter propostas de ensino sistemáticas e abertas.  

Observe-se que o tempo em que a dança, devido à sua natureza de técnico coporal, 
cria uma necessária disciplina, finda equilibrando esse rigor com possibilidades de 
rupturas das regras, em busca de novas soluções criativas, sobre qualquer assunto 
tabu, pela sua característica inovadora de eterna busca pela verdade subjetiva e pela 
forma de cada um de simbolizar o mundo (ROBATTO, 2012, p. 79). 

Neste contexto, esta tese sistematiza um modelo de análise de curso de dança em seu 

formato digital e a distância, que se aproxima do manifesto e das características para uma 

educação Onlife, com seus formatos diversos e em suas múltiplas manifestações corpóreas e 

fruídas na educação. Assim, neste modelo, deve ser estipulado um currículo, um conteúdo 

programático que aguarde o tempo do aluno, pense em seu ritmo de aprendizagem que preserve 

o princípio da inclusão aos iniciantes, o que caracteriza a arte como educação. 

Apresentamos um modelo construído, unindo os ensinamentos de Robatto (2012) e sua 

sistematização de categorias metodológicas de ensino de dança em educação presencial, 

unindo-as com os ensinamentos de Sööt e Viskus (2013), que discute os ensinamentos 

pedagógicos da dança na atualidade, em três categorias que formulam pedagogias 

denominadas: hoslística, somática e reflexão adquirida, que poderão ser expressas e observadas 

na figura abaixo.  
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Figura 2 - Resumo de análise de dança e cartografia 

 

Fonte: Construção do autor (2021) a partir de Robatto (2012) e Sööt; Viskus (2013). 
 
 

As Pedagogias Somáticas (AVA) = técnicas corporais + investigação: perscrutam os 

conhecimentos epistêmicos do corpo, compondo assim, diferentes técnicas para se perpetuar ao 

longo do século e se definir mais como um corpo plural – ou neutro. Corpo neutro no sentido 

“mais próximo de sua naturalidade, um corpo menos técnico e mais vivo” (STRAZZACAPPA; 

MORANDI, 2012, p. 49). Estas autoras abordam a técnica como o conjunto de aprendizado, 

que foi sendo sistematizado ao longo do tempo e a partir desse construirão corpos preparados 

para o aprendizado significativo.  

Na atualidade, estas técnicas, de forma somática, corroboram e aglutinam mais o 

aprendizado e significado do corpo aluno-professor e da vida a esta trajetória dentro do interior 

do artista que, ao mesmo tempo, é docente. Ao estabelecer conexões nas universidades, alguns 

destes se tornam docentes para dar continuidade à pluralidade de seu trabalho educadores 

artistas. 

O entendimento de Pedagogia Holística (Tutoria) = investigação + criatividade 

fundamenta conceitualmente o pensamento, a imaginação e a criatividade. Assim, o 

entendimento plural das nuances que complementam esta pedagogia dá o direito do discente 

decidir, por meio de seu percurso, o seu caminho, as técnicas, além daquelas pré-existentes em 

seu corpo – aquelas pelas quais tomou gosto pela dança e as transforma. Nesse sentido, a 

possibilidade curricular de escolher disciplinas optativas, ter experiências fora de estágio ou 
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trabalho, dá ao discente mais conhecimento de toda teia entrelaçada de possibilidades que se 

vislumbra no corpo deste artista. 

A Pedagogia Reflexão Adquirida (e-book) = Técnica corporal + criatividade, nesse 

sentido, pode ser a âncora que flutua e leva as investigações a outro nível, pois quando cotejadas 

as diferentes artes e apresentadas diversas técnicas para serem exploradas dentro do contexto 

da dança, surgem diferentes corpos que na atualidade são mais ubíquos, sencientes e 

exploratórios.  

Nesta construção, podemos compartilhar uma ideia delineada para analisar os contextos, 

os vídeos e os discursos encontrados neste estudo. Nele “a dança não é apenas espetáculo, e 

entusiasmo de público novo e fervoroso (cujo fascínio) não levará à parte alguma se uma 

profunda revolução não lhe devolver seu lugar no seio de uma sociedade que busca definição” 

(BÉJART apud GARAUDY, 1980, p. 10). 

No entendimento deste autor, nasce a tríade da pedagogia da dança Onlife, um subsolo 

que vai nos guiar nas análises deste estudo e nos fazer explorar, ainda mais, cada detalhe destas 

novas descobertas.  

No entanto, vale ressaltar que a construção desta figura é circular, pois não existe 

começo ou meio ou fim. A exploração dela se dá neste entremeio de ações que formulam as 

inúmeras pedagogias e metodologias de dança. A construção desta figura é apenas uma forma 

didática de se expor a ideia desta parte de análise deste estudo. 

No próximo capítulo, falaremos mais especificamente sobre nossa metodologia, sobre 

a construção cartográfica de Deleuze a Guattari como referências para a análise dos conceitos 

e o currículo da UFBA.  

 

4.2 Metodologia Cartográfica 

 

Esta seção apresenta o design metodológico desta pesquisa, com uma abordagem de 

pesquisa qualitativa (CHIZZOTTI, 2017), com o objetivo geral de demonstrar as relações 

encontradas nos rizomas cartográficos. Assim, o pesquisador seleciona os elementos a que tem 

acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o corpus de sua pesquisa.  

Para Chizzotti (2017, p. 28), “o termo qualitativo implica uma partilha densa com 

pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma tensão sensível”. 
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Levando a possibilidade de nortear este estudo pela cartografia, um método de pesquisa 

que se desenvolve não apenas pelo objeto, pois não traça um movimento linear, mas delineia 

uma outra roupagem de “movimentos” de seus próprios processos. “Os dados são processados 

a partir de regras lógicas, que são, em última análise, as regras do método que surgem” 

(AGUIAR, 2010, p. 03). Esses não se materializam com os fatos de forma representativa, mas 

geográfica, é como se estivéssemos vendo uma paisagem, que muda sempre com o vento e, ao 

mesmo tempo, é estática.  

A apropriação conceitual da cartografia tem como base, principalmente, a filosofia de 
Gilles Deleuze e Félix Guattari, no livro Mil platôs (1995). A presença de Deleuze 
(autor que se debruçou na releitura de diversos filósofos) faz com que o conceito se 
caracterize pela atualização de diversos projetos filosóficos, como o método intuitivo 
de Henri Bergson, ou a genealogia de Michel Foucault. De Bergson, Deleuze (2004) 
traz para a cartografia as noções de multiplicidade e temporalidade, tais quais como 
estão construídas no conceito de Duração: o jorro ininterrupto de mudança em que se 
encontram as diferenças de natureza. Já de Foucault, além do apreço por metáforas 
geográficas, Deleuze (1990) parece se inspirar no conceito de Dispositivo, como um 
conjunto multilinear de elementos moventes e heterogêneos. Duração e Dispositivo, 
a meu ver, são a base de um dos princípios fundadores da cartografia, o Rizoma: uma 
imagem do pensamento múltiplo (AGUIAR, 2010, p. 02). 

Destacamos a função de rizomas, sendo esses demonstrados como nós, que nos guiam 

para outros grandes encontros e novas possibilidades em um pensamento múltiplo. Para 

Deleuze e Guattari é: 

Um conceito que ajuda a criar uma imagem do pensamento múltiplo é o rizoma. A 
proposta de Deleuze e Guattari é que Mil Platôs fosse pensado como um livro-raiz, 
um livro menor que não busca a natureza do livro clássico, que imita a àrvore, e na 
qual o pensamento é realizado na unidade de um reflexão teórica, mas, sim, um livro 
que possibilitasse a criação, a multiplicação de conceitos, porém, é indispensável fazer 
o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário, da 
maneira simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões de que se dispõe, 
sempre n-1 (é somente assim que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre 
subtraído dele). Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1. 
Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma (1995, p. 150) (AGUIAR, 2010, p. 
08). 

Ao falarmos de rizomas, podemos citar suas especificidades e podemos tirar a 

proximidade almejada pelo conceito de cartografia, que aparece pela primeira vez no quinto 

princípio assim construído: 

O 1º princípio - de conexão - informa que “qualquer ponto de um rizoma pode ser 
conectado com qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15). 
Esse primeiro princípio serve para distinguir o modelo de árvore do rizoma, pois 
diferente da árvore que segue uma hierarquia (folhas / caule / raízes), o rizoma é 
totalmente livre, ou seja, conecta-se por contato e desenvolve-se por qualquer direção. 

O 2º princípio - de heterogeneidade - mostra que o rizoma não é de origem lingüística. 
Para Deleuze e Guattari, enquanto a árvore funciona por dicotomias, num rizoma, ao 
contrário, cada traço não remete necessariamente a um traço lingüístico: cadeias 
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semióticas de toda natureza são aí conectadas a modos de codificação muito diversos, 
cadeias biológicas, políticas, econômicas etc., colocando em jogo não somente 
regimes de signos diferentes, mas também estatutos de estados de coisas (1995, p. 15). 

O 3º princípio - da multiplicidade - é a teoria/ciência do ser, a ontologia mais 
importante, pois é através dessa multiplicidade que Deleuze e Guattari conseguem 
afirmar que todas as coisas (objeto, sujeito, etc.) são desde sempre e para sempre 
moventes, ou seja, é somente quando o múltiplo é efetivamente tratado como 
substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o uno como 
sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e mundo 
(...). Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas somente 
determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mudem de 
natureza (as leis de combinação aumentam, pois, com a multiplicidade) (1995, p. 16). 

O 4º princípio - da ruptura a-significante -, alerta que “um rizoma pode ser 
rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma segundo uma ou outra de 
suas linhas e segundo outras linhas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 18), ou seja, 
as formas podem sempre ser rompidas, mas mais do que isso, elas são 
permanentemente móveis, assim pode haver sempre uma devir linha que unida a outra 
faz a reposição continua e incessante das formas. 

O 5º princípio - da cartografia -, para Kastrup esse “é o primeiro princípio 
metodológico da filosofia de Deleuze e Guattari. Ele aponta para o fato de que o 
pensamento sobre o rizoma não é representacional, mas inventivo” (KASTRUP In 
FONSECA e KIRST, 2003, p. 55). Assim, de acordo com Deleuze e Guattari o rizoma 
funciona como um mapa, quando se entende que o mapa não reproduz um 
inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói (...). O mapa é aberto, é 
conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber 
modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a 
montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma 
formação social (...). Uma das características mais importantes do rizoma talvez seja 
a de ter sempre múltiplas entradas… (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22). 

O 6º princípio - da decalcomania - segue a lógica do decalque (copiar algo de alguma 
coisa que pode ser original), mas o “decalque reproduz do mapa ou do rizoma são 
somente os impasses, os bloqueios, os germes de pivô ou os pontos de estruturação.” 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 23). Entretanto, o movimento criador só é 
possível quando iniciado pelo mapa, pois, se iniciado pelo decalque, não gera pontos 
de tensão e se torna apenas uma cópia. O importante do decalque são as comparações 
onde é possível relacionar os pontos de estruturação (AGUIAR, 2010, p. 09-10). 

Quando o cartógrafo acessa seu universo de investigação, encontra um lugar 

desconhecido onde ele não habita e com o qual não é familiarizado, mas assim que o 

pesquisador entra em contato com este lugar, de alguma forma, passa a fazer parte desse 

contexto.  

Quando o cartógrafo entra em campo já há processos em curso. A pesquisa requer a 
habitação de um território diferente que, em princípio ele não habita. Nessa medida, 
a cartografia se aproxima da pesquisa de modo geral, já que ao colocar-se em contato 
com seu objeto – qualquer que ele seja – o pesquisador passa a habitar uma nova 
região. Assim, a cartografia propõe um debate e um percurso metodológico que vai 
se formando na medida em que o pesquisador se defronta com o objeto estudado, 
permitindo, dessa forma, o desenvolvimento de paisagens psicossociais11, a 
constituição de um olhar comprometido com o conhecimento, por meio do qual toda 
teoria a respeito de um assunto passaria a ser instrumentalizada pelo pesquisador 
através da observação e da experiência de contato que ele tem com o seu objeto de 
estudo. Deste modo, o investigador, no processo metodológico, vai processando 
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novos territórios e percorrendo outros caminhos que ampliam os conhecimentos desse 
sujeito. Nesse sentido, não há o distanciamento dele do seu objeto, o que ocorre é um 
novo processo de produção de conhecimento (AGUIAR, 2010, p. 12). 

Deleuze e Guattari (1995) dizem que a cartografia não é uma competência, mas uma 

performance. 

A cartografia assume, desse modo, grande importância na pesquisa, pois o que se 
espera não é apenas uma “coleta de dados”, mas a possibilidade de produzir em cima 
dos dados já existentes. A coleta de dados pode ser pensada em paralelo ao conceito 
de processamento enquanto a processualidade se atualiza por um procedimento de 
diferenciação e produção em cima de algo já existente. Assim, o que existe é um 
processo de produção de conhecimento. É a produção de “algo que já estava lá”, que 
se comporta como a atualização de uma virtualidade (AGUIAR, 2010, p. 12). 

Podemos observar a cartografia que se desenhará performaticamente nesta pesquisa. Ela 

se constituirá como a junção de vários rizomas de diferentes formas conectivas de pesquisa, 

não se condensando apenas em um espaço, mas se ampliando para outros tipos de pesquisa.  

O mapa cartográfico iniciou seu processo com um braço da pesquisa-ação sob a ótica 

da etnopesquisa-formação. A visão geral do mapa cartográfico desta tese inicia-se com uma 

abordagem na formulação da problemática de uma etnopesquisa-formação (MACEDO, 2000). 

Aqui é um braço da pesquisa-ação (CHIZZOTTI, 2017) com algumas diferenças, pois o 

processo se dá no interior de uma problemática social, envolvendo uma necessidade social que 

preocupa um grupo num dado contexto. A coleta de dados ocorre por meio das discussões em 

grupo, jogos de papéis, reflexões em profundidade com questões abertas numa perspectiva 

semiológica. É o aval comunitário vindo dos participantes – observadores e atuantes - que 

autoriza a pesquisa e confere autenticidade científica necessária para aquela realidade a ser 

conhecida e transformada. O despertar da consciência crítica em si – o que investigamos e o 

modo de investigamos - levará à legitimação da própria pesquisa.  

Com a pesquisa de campo, iniciaram-se os contatos com os coordenadores, os 

professores e os estudantes participantes desta pesquisa. Cada qual com sua especificidade 

contribuiu com seus conhecimentos. Um coordenador como especialista bem-informado, uma 

professora como mapa aberto e uma técnica que acompanha o AVA, foram sujeitos 

entrevistados desta pesquisa, prontamente abertos a responder quando solicitados.  

Os professores formadores são aqueles que estão na sede principal, podendo ser estes 

participantes da construção do material didático e do e-book ou que ministrarão as aulas 

presenciais, já os professores tutores são responsáveis pela condução in loco dos estudantes, 

nas cidades dos polos e buscam no entrosamento do digital e nas aulas presenciais as conexões 

necessárias para realização e condução das atividades no decorrer do curso. Ambos os 
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profissionais acompanham cotidianamente os estudantes. Os estudantes, mediados pelo meio 

digital, têm acesso direto à coordenação do curso. Todos são situados no espaço cênico da 

UFBA.  

Ao formular as questões a partir da etnopesquisa-formação, o campo se inicia em um 

híbrido de virtual (síncrono e assíncrono) com visitas in loco, com o deslocamento ao campo, 

estadia, viagem e culminando com as narrativas digitais. 

Os dados obtidos, com cuidado, deste estudo, levam em consideração, principalmente, 

toda história de cada DNA vivo dentro da UFBA. Os sujeitos desta pesquisa construíram 

carreiras diferentes em formatos distintos e com mais ou menos apoio e incentivo. Constatou-

se que há diferenças de vivência corporal, e antecedentes de dança ou não, pois o curso estudado 

não requer experiência em dança, mas no local foi observado que, em sua maioria, os 

acadêmicos já traziam em seu corpo alguma experiência prévia em dança, mesmo não sendo 

obrigatório.  

Para chegarmos à coordenação do curso enviamos e-mails e obtivemos respostas a partir 

do diálogo em rede. As conversas, autorizações e cartas que precederam esta pesquisa, foram 

enviadas e respondidas até se obter sua fomalização.  

Quanto à seleção dos estudantes participantes da pesquisa foram estabelecidos os 

seguintes critérios: Deveriam estar matriculados no curso de dança da UFBA e em algum dos 

quatro polos existentes. Com aprofundamento e refinamento desta pesquisa, foram 

selecionados os concluintes do curso em seu oitavo período, perfazendo, assim, um total de 47 

respostas que foram analisadas a seguir. Tiveram, assim, o aceite de consentimento de 

participação desta pesquisa por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

em seu formato digital, ao mesmo tempo que dois não aceitaram o termo, sendo assim retirados 

das análises, que tiveram 47 respostas, sendo assim excluído um aluno que estava no 3° 

semestre e dois do 7°. Foram analisados apenas os concluintes do curso em seu 8° período. 

Totalizando assim 44 respostas analisadas no capítulo 5.  

Os passos seguintes deste estudo seguiram por um caminho de Revisão Sistemática de 

Literatura. Observamos como se denomina a dança em EAD e identificamos algumas 

nomenclaturaa não existentes nos estudos oficiais e destacamos algumas das teorias a respeito 

deste tema. O estudo levou-nos a entender que a nomenclatura que pode ser mais adaptada à 

linguagem da dança nesta pesquisa seria dança digital (MOTTA, 2019). O que podemos 

observar neste trabalho que a novidade do problema levantado nessa pesquisa em dança no 

tocante ao EaD, pode ganhar mais espaço e forma, em novos estudos desse contexto.  
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Logo, buscamos guardar suas visitas em um processo de Narrativa digital. Para Almeida 

e Valente (2012), as narrativas não são ideações livres, visto que englobam o saber, a 

racionalidade e a identidade de como as pessoas percebem o mundo. Existe, atualmente, uma 

pluralidade de meios de produção de narrativas digitais; são elas: narrativas interativas, histórias 

digitais, relatos digitais, narrativas multimídias ou narrativas multimidiáticas, que permitem, 

também, a criação não linear das histórias. Mas, neste estudo e conforme os autores, vamos nos 

ater ao processo e constructo de narrativa digital, conforme salienta:  

O próprio ato de narrar, para Bruner (1990), tem valor educacional intrínseco, uma 
vez que organizar a experiência, em forma de narrativa, serve para interpretar melhor 
o que se passou, ajudando a promover uma nova forma de contar. As narrativas são 
construídas a partir de um conjunto de pontos de vista pessoais e, portanto, podem 
existir diversas versões da mesma história ou da experiência. Qualquer que seja o 
meio de expressão do pensamento, o discurso narrativo é crítico e possui uma estrutura 
que caracteriza uma trama, devendo conter um início para captar a atenção do outro; 
e o desenvolvimento dos personagens (pessoa, fato, fenômeno, comunidade etc.), com 
uma sequência de transformações, que mantenham entre si algum significado e 
integrem o conflito, o personagem, a consciência, podendo ficar aberta para ser 
abordada mediante outras perspectivas. A narrativa assim produzida não é uma 
construção livre. Envolve o saber, a identidade e a racionalidade sobre como as 
pessoas constroem o conhecimento do mundo ao seu redor, a compreensão de si 
mesmo e a interlocução com outras pessoas. Neste sentido, as narrativas, produzidas 
na forma oral, escrita ou hipermidiática, têm grande potencial educacional, como 
afirma Galvão (2005). Podem ser utilizadas tanto para investigar o conhecimento que 
as pessoas expressam quanto para auxiliar processos de construção de conhecimento. 
[...] A partir da concepção de Bruner, de que a narrativa constitui uma forma de dar 
sentido à própria vida, à experiência e à compreensão da realidade, entendemos que 
também reflete a maneira como o seu produtor pensa e organiza suas ideias e 
conceitos. Neste sentido, a narrativa pode ser vista como uma “janela” na mente do 
aprendiz, permitindo entender o nível de conhecimento, do qual ele dispõe sobre os 
conteúdos e temas trabalhados. A explicitação deste conhecimento permite que o 
educador possa conhecer o nível de conhecimento do aprendiz e, assim, intervir e 
auxiliá-lo na depuração desses conceitos, de modo que conhecimentos mais 
sofisticados possam ser construídos (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 63-64). 

Sendo assim, este estudo irá denominar esse processo de narrativa digital – mesmo 

sabendo que existem diversas outras formas de narrativas que podem ser exploradas19.  

Dessa forma, construir um processo de narrativa digital e seus percursos, segundo 

Mandaio, Motta e Almeida (2020, p. 01), constitui, na atualidade, “um instrumento de pesquisa 

qualitativa que cria um contexto síncrono com a realidade vivida in loco”. Ao mesmo tempo, a 

rede social Facebook, “por meio de sua timeline, possibilita criar design de pesquisa, 

 
19 A possibilidade de uso destes recursos digitais na produção de narrativas faz com que sejam tratadas como 
histórias digitais (CARVALHO, 2008), relatos digitais (RODRÍGUEZ ILLERA; LONDOÑO, 2009), narrativas 
interativas (CIRINO, 2010), narrativas multimídia (PAIVA, 2007), narrativas multimidiáticas (VASCONCELOS; 
MAGALHÃES, 2010), ou narrativas digitais (JESUS, 2010; BOTTENTUIT JUNIOR; LISBOA; COUTINHO, 
2012). Na literatura de Língua Inglesa, o termo mais utilizado é digital storytelling (YUKSEL; ROBIN; McNEIL, 
2011; LOWENTHAL, 2009; OHLER, 2008). Para efeito deste artigo, estamos adotando terminologia “narrativas 
digitais” (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 65-66). 
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promovendo a aprendizagem e permitindo armazenagem e coleta de dados, seguindo uma 

organização temporal, bem como o contato direto com o leitor” (MANDAIO; MOTTA; 

ALMEIDA, 2020, p. 01), Logo, grande enriquecedor do processo inicial desta pesquisa deu-se, 

assim, a criação da página EAD Dança20, que posteriormente veio a se tornar um arcabouço de 

notícias, ideias e vicissitudes das linguagens da dança que são aproximadas pelo meio digital. 

A construção desta metodologia foi realizada em conjunto e com a   aproximação inicial 

dos docentes e discentes da instituição no estado da Bahia. Um conhecimento aglutinado e 

narrado por meio de uma página do Facebook, denominada EAD DANÇA foi feito no início 

desta pesquisa. Por meio de uma metodologia de narrativa digital na plataforma da rede social 

Facebook, realizou-se à análise do contexto educacional da instituição. A universidade da Bahia 

e seu curso de formação em Dança na modalidade de educação a distância.  

O foco foi os conteúdos formativos que integram e interagem com as disciplinas de 

“Arte/Dança como tecnologia Educacional I, II, III nos respectivos 4°, 5° e 6° semestres com 

suas diante das múltiplas bases fundantes, entendimento e especificidade de cada professor 

conteudista e tutor. 

Na observação ativa do AVA, do curso da UFBA estudado pelo autor, foram observados 

usabilidades e formatos de postagem de disciplinas, além de condução de aulas e avisos. Assim, 

os aprofundamentos dos temas fizeram a construção das hipóteses levantadas pela realidade 

vivida pelos discentes da instituição - futuros professores. O acompanhamento foi realizado até 

o surgimento da pandemia, março de 2020, quando todos fomos afetados. 

As análises rizomáticas foram se interconectando e se retroalimentando na 

multiplicidade de corpos e a observação in loco que se deu em dois momentos. O primeiro em 

setembro de 2019, quando se iniciam as narrativas digitais em vídeos, que podem ser vistas no 

endereço do rodapé, e outra em março de 2020, com uma rápida visita para aprofundar mais as 

entrevistas.  

Três entrevistas foram realizadas nesta parte, uma com um coordenador, uma com uma 

pessoa de tecnologias da informação que constrói as relações técnicas de tecnologia da 

informação (TI) professor-tutor e tutor-aluno do AVA Moodle e outra com um professor de 

uma disciplina específica. O contato direto posterior e síncrono desta pesquisa se deu nas 

respostas de um especialista bem-informado, o coordenador atual do curso de dança em EAD 

da UFBA, que sanou prontamente as dúvidas surgidas no decorrer deste estudo. 

 
20 EAD Dança – Link: https://www.facebook.com/eaddanca. Acesso em: 10 out. 2021. 

https://www.facebook.com/eaddanca
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Ao retomar o processo histórico e construir relações em rede, a partir de uma releitura 

crítica de pesquisa do tipo documental, apresentam-se as análises dos materiais e os documentos 

desta instituição. 

Além da leitura e análise dos ricos materiais utilizados pelos futuros professores, foram 

averiguados os e-books. Uma linda sistematização da formação em dança que está disponível 

em Creative Commons (CC) para todos. Trata-se de uma dinâmica coleção digital de livros que 

são mostrados nas Figuras 11 e 12 desta tese. 

A distância entre pessoas e universidade é amenizada por momentos Onlife. A realidade 

da pandemia nos impôs uma forma diferente e remota de se pesquisar dança. A dificuldade de 

acesso, e coleta de dados, de enviar e receber respostas também não foi diferente na construção 

e distribuição dos questionários. As conversas com os professores, cordenadores já foram 

remotas e muito acolhedoras e completas.  

A estruturação do questionário se deu em formato online na plataforma de dados e big 

data Google e sua ferramenta de aplicabilidade e confecção de questionários o Google Forms, 

com perguntas fechadas, que podem ser vistas no capítulo V deste estudo. Foram selecionadas 

e analisadas 14 perguntas para fazer parte desta tese, divididas em seções: 1- Dados sobre 

condições de estudo; 2 - Uso das TIC e sua eficácia; 3 - Dados de profissão e expectativa de 

trabalho da Dança, expostos em gráficos nesta tese. 4 - A dimensão experiencial será analisada 

por meio de vídeos selecionados que fazem parte da produção prática destes universitários da 

UFBA. 

A sua aplicabilidade também nos trouxe um desafio, aflorando um lado mais atencioso 

de buscar relação com os respondentes da pesquisa. Para isso, foram enviados, cotidianamente, 

vídeos feitos, pelo WhatsApp e instagram, além de comunicação por e-mail, pelo autor deste 

estudo, incentivando os discentes responderam até chegarmos ao número de 47 respondentes 

de um total de 150 alunos ativos no curso estudado.  

Um outro questionário também foi aplicado com a intenção de observar respostas 

abertas. Este recebeu apenas sete respostas que podem ser observadas no apêndice deste estudo 

(Cf. Apêndice C). 
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Figura 3 - Resumo da metodologia 

 

Fonte: Construção do autor (2021). 
 
 

Esta figura representa de forma figurativa os passos da metodologia. Não significa que 

ela siga uma ordem, nem uma cronologia exata, ela apenas é um esboço para apresentar de 

forma visual a construção da metodologia.  
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5 TERCEIRO ATO - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A dança com mediação tecnológica é a arte-vida  
surgida na sopa de ossos, 

 carne e silício. 
 

Ivani Santana 

 

5.1 O curso EAD de Dança - Materiais didáticos pedagógicos (e-books), (inter) atividade 

do AVA, tutoria e encontros presenciais 

 

O curso foi projetado para ampliar a formação em dança e o acesso de futuros 

professores na educação básica, com o intuito de alargar a equidade nacional na representação 

dos ideais promovidos e construir elos socioeducacionais com a ampliação do universo dos 

indivíduos à universidade pública. Ao buscar por melhorias e adequações, nos prédios, na 

formação, nas disciplinas, na localização e nuances pedagógicas, atenuam-se as dificuldades de 

levar o curso EAD de dança a lugares longínquos. 

Os dados expostos se embasam em três entrevistas e na observação da página do AVA 

do curso, rotineiramente, com acesso autorizado como participante e ouvinte de duas turmas, 

nos períodos de novembro de 2019 a julho de 2021.  O AVA utilizado é a plataforma Moodle 

UFBA, instalada e aperfeiçoada pela equipe do Projeto EAD da CPD (atualmente 

Superintendência de Tecnologia da Informação – STI). 

São sustentados por três pilares: 1- ambiente virtual; 2- material didático; 3- tutoria.  

Esses pilares são complementares à aprendizagem dos discentes. Sua primeira turma foi 

implementada no segundo semestre de 2016, com um vestibular interno com o objetivo de ter 

6 polos atendidos, mas foram implementados 4, e escolhidos, de forma estratégica, e 

geograficamente acessível para suprir uma demanda local e estadual, sendo eles: Itabuna, 

Juazeiro, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Brumado e Esplanada. O primeiro, Itabuna, 

foi implementado apenas em 2017, já os outros três próximos foram implementados logo na 

sequência. Notem que Brumado e Esplanada não entraram nesta fase de implementação, pois 

não houve fomento governamental para dar continuidade a esta expansão. 

Os ingressantes foram selecionados pelo Enem em um edital interno que contou com 

mais participantes das seguintes cidades: Itabuna, Juazeiro, Vitória da Conquista e Lauro de 

Freitas. Para liberação, aplicação e captação de recursos desde a apresentação do projeto, 
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observamos que demorou um ano e meio a sua implementação e ainda hoje sofre inconstâncias 

de sua forma de fomento. 

Atualmente, estão matriculados 150 alunos nesses diferentes polos, com um regimento 

interno que os coloca nos parâmetros do curso presencial sob a égide da Lei e dos trâmites 

legais do Ensino a Distância.  

Estes alunos estão sujeitos a um calendário acadêmico, trancamentos, reprovações e 

acompanhamento e orientação docente, institucional e discente, como em qualquer outro curso 

superior. 

Diferenciam na aplicabilidade de suas notas por não atribuir um valor pautado apenas 

na prova presencial em seu processo de avaliação, mas na realização de todo desenho 

pedagógico a que se propõe a estruturação metodológica curricular do curso. 

 

Figura 4 - Estrutura curricular do PPC 

 

Fonte: PPC-UFBA (2015). 
 
 

Este desenho é permeado pelo trânsito que se estabelece no conceito de educação no 

digital. Incorporado à cultura da sociedade contemporânea, a matriz curricular explora as ações 
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do Corpo, Dança e Pedagogia, em que cada um entra e se desloca e construindo novas 

formulações dentro deste ciclo que se retroalimenta de outras tantas pedagogias e metodologias. 

O Currículo, como se pode observar no desenho acima, abrange três campos 
principais de estudo, assumindo e relevando suas interseções. O Corpo, a Dança e a 
Pedagogia são entendidos como campos históricos do conhecimento e da cultura 
humana, inseridos na contemporaneidade e na multiplicidade de diferentes contextos 
socioculturais e educacionais. Permeados de informações que interagem com os 
ambientes, sendo partes – e sendo todo – no campo do conhecimento humano, o 
Corpo, a Dança e a Pedagogia se fazem e se refazem ao fazerem e refazerem o mundo.  
O Currículo, entendido como artefato vivo que se constrói nas relações entre os 
sujeitos envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem – e não apenas como uma 
estrutura descrita em uma folha de papel ou arquivo de computador – mantém relação 
direta com o ambiente. No contexto da Educação a Distância, envolvendo diferentes 
regiões do quinto maior Estado do país, com área de 564.692 k² (equivalente à países 
como Alemanha e Quênia), o currículo do Curso de Licenciatura em Dança 
EAD/UFBA, assume a pluralidade de experiências socioculturais – e suas 
multirreferências – no conjunto de conhecimentos que formará o professor licenciado 
em dança no interior do Estado da Bahia (UFBA, 2015, p. 60). 

A práxis educacional que se posta no centro do curso se prenuncia no entendimento de 

Freire (1996) sobre o tema. “A Práxis não se refere apenas ao conhecimento de cunho prático, 

mas compreende ações e experiências pedagógicas desenvolvidas nos processos de ensino-

aprendizagem” (UFBA, 2015, p. 62). 

Diante deste novo paradigma, novas perspectivas da contemporaneidade não mais 
comportam concepções clássicas, compartimentadas e lineares, instigando e propondo 
dialogias envolvendo atores, esferas e níveis diversos: entre indivíduos, grupos, 
culturas, instituições, saberes e áreas de conhecimento, dentre outros, buscando 
responder e compreender os anseios dos cidadãos e às demandas da sociedade 
contemporânea. Progressivamente e quantitativamente, o número de parcerias e 
intercâmbios acadêmicos, sociais, culturais e pessoais, cresce. O “outro” (semelhante 
ou diferente, próximo ou distante) tornou-se objeto de interesse e atração. A rigor, a 
valorização da alteridade é uma característica marcante da pós-modernidade. Formas 
diferenciadas de identidade, de visões de mundo, de comportamentos e hábitos, enfim, 
de referências históricas, geográficas, culturais e/ ou sociais têm atraído a atenção de 
grupos e indivíduos contemporâneos (UFBA, 2015, p. 19). 

Tal visão se anuncia e explicita o termo “Tecnologia Educacional como o conjunto de 

conhecimentos inerentes aos processos pedagógicos, incluindo os conhecimentos teóricos e as 

experiências práticas realizadas no componente curricular” (UFBA, 2015, p. 8). 

Divididos em 2.244 horas de atividades formativas, 408 horas de prática como 

componente curricular, 408 horas de estágio supervisionado e 200 horas de atividades 

complementares, formulando, assim, um total de 3.260 para obter, depois de quatro (04) anos, 

o título de licenciado em Dança.  

Esta estrutura formativa se fundamenta nos seguintes componentes curriculares: 
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Quadro 2 - Componentes Curriculares 

COMPONENTE DEFINIÇÃO DISCIPLINAS 
OB=Obrigatórias 

OP=Optativas 
Ciclo Introdutório:  
 

Cursado no 1 semestre obrigatórios, 
propõe uma imersão inicial no universo 
EaD, acadêmicos da dança e da 
pedagogia e nos estudos introdutórios 
de corpo. 

Introdução à Educação da 
Dança a Distância 
Dança e Culturas de Rede 
(OB); 
Dança, Corpo e 
Contemporaneidade (OB); 
Contextos Múltiplos na Dança 
(OB); 
Referências Conceituais para 
uma Pedagogia da Dança (OB). 

Ciclo de Estudos 
Contemporâneos:  
 

aborda conhecimentos téorico-práticos 
propondo discussões críticas 
sustentadas por bases epistemológicas 
do pensamento contemporâneo no 
campo das Artes e da Dança, propondo 
reflexões sobre temas correlatos como 
diversidade, estética, poética, tradição e 
contemporaneidade.  

Danças Afro-Indígenas 
Brasileiras: Tradição e 
Contemporaneidade (OB); 
Produção Crítica em Dança 
(OB); 
Estéticas e Poéticas da Arte e 
da Dança (OB); 
Estudos Monográficos em 
Dança (OB); 
Configurações da Dança (OP); 
Introdução à Pesquisa 
Acadêmica em Dança (OP). 

Ciclo de Estudos 
Históricos e 
Contextos 
Socioculturais: 

Abordam referências históricas do 
corpo, do movimento humano e da 
dança, esta entendida como arte e como 
manifestação popular, imbricadas nas 
relações com os diferentes contextos 
socioculturais contemporâneos, 
promovendo reflexões teóricas e 
experiências pedagógicas de cunho 
prático.  

Elementos do Movimento na 
Dança (OB); 
Referências Históricas da Arte 
e da Dança (OB); 
Referências Múltiplas da 
Dança (OB); 
Dança e Manifestações 
Populares (OP); 
Referências Históricas da 
Dança no Brasil (OP); 
Elementos Compositivos de 
Cenas de Dança (OP); 
Abordagens e Técnicas 
Corporais (OP); 
Condicionamento Corporal 
(OP). 

Ciclo de Práxis da 
Pedagogia da 
Dança: 

Aborda conhecimentos teóricos e 
experiências práticas acerca da 
Pedagogia da Dança. A Práxis não se 
refere apenas ao conhecimento de 
cunho prático, mas compreende ações e 
experiências pedagógicas 
desenvolvidas nos processos de ensino-
aprendizagem. Propõem o termo 
Tecnologia Educacional como o 
conjunto de conhecimentos inerentes 
aos processos pedagógicos, incluindo 

Arte/Dança como Tecnologia 
Educacional I (OB); 
Arte/Dança como Tecnologia 
Educacional II (OB); 
Arte/Dança como Tecnologia 
Educacional III (OB); 
Ensino da Dança para Crianças 
(OB); 
Dança como Mediação 
Educacional para Diversidade e 
Ações Afirmativas I (OB); 
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os conhecimentos teóricos e as 
experiências práticas realizadas no 
componente curricular. Configuram-se 
os componentes Ensino da Dança para 
Crianças e Dança como Mediação 
Educacional para Diversidade e Ações 
Afirmativas. Este último atende 
também às legislações que exigem o 
estudo de conteúdos dos Direitos 
Humanos e do Meio Ambiente.  

Dança como Mediação 
Educacional para Diversidade e 
Ações Afirmativas II (OB); 
Laboratório Artístico-
Pedagógico I (OB); 
Laboratório Artístico-
Pedagógico II (OB);  
Libras (OB). 
 

Ciclo de 
Laboratórios 
Artístico-
Científicos: 

Refere-se a experiências de cunho 
laboratorial abordando conhecimentos 
teórico-práticos que promovem no 
aluno a reflexão crítica sobre o seu 
fazer.  

Laboratório de Cinesiologia na 
Dança I (OB); 
Laboratório de Cinesiologia na 
Dança II (OB); 
Laboratório de Música e 
Processos Coreográficos (OB); 
Laboratório de Interseções 
Artísticas (OB). 

Fonte: PPC-UFBA (2015). 
 
 

Esses componentes curriculares constroem a formação de dança neste espaço. 

Toda a formulação curricular deste curso é alicerçada em bases epistêmicas de um largo 

conhecimento adquirido no fazer pedagógico. Desta prática surgiram as mudanças e novas 

pesquisas no corpo, nas teorias que deram bases as transformações curriculares que desaguaram 

neste currículo em EAD. 

A partir de agora, vamos observar a tríade que faz o alicerce do curso, compondo em 

seu primeiro pilar o ambiente virtual de aprendizagem que irá mediar os conhecimentos e 

conectar os corpos. 

 

5.1.1 O AVA utilizado é o Moodle 

 

Segundo Almeida (2003), os ambientes virtuais de aprendizagem são: sistemas 

computacionais disponíveis na internet, que de forma digital são suporte de atividades mediadas 

pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, 

linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações 

entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista atingir 

determinados objetivos. 

Com a aplicabilidades de códigos diversificados, fechados e abertos, podemos dizer que 

existem alguns projetos de AVAs. Sendo assim, apresentaremos um software de código aberto 

denominado Modular Object Oriented Lerning System (Moodle), um software que apresenta 
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uma estrutura de códigos e plugins com interfaces que possibilitam o detentor deste código 

reformular e atribuir a ele um design que melhor se identifique com sua instituição. 

O Moodle foi desenvolvido em 1999 pelo australiano Martin Dougiamas como parte do 

seu projeto de doutoramento na Curtin University of Technology, na Austrália. Tornando, 

assim, o Ambiente Virtual de Apredizagem, modificado e aperfeiçoado pelo Centro de 

Tecnologia da Informação da UFBA. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle é uma plataforma Web que permite a 

gestão de processos de aprendizagem na perspectiva técnica, administrativa/gestão e 

pedagógica/educacional (MACHADO 2018). Os diversos recursos oferecidos no Moodle 

podem ser classificados como comunicacionais, de conteúdos ou os dois, híbrido. Permite 

trocar mensagens e às vezes é necessário conectar plugins diferentes para se ter conexão e 

executar reflexões entre todos os participantes de forma assíncrona nos fóruns de discussões. 

Podemos ter, também, conversas em tempo real através dos chats, além de lugares onde 

podemos ver páginas web, livros de hipertextos, diários (SOUZA, 2012). 

A plataforma Moodle foi escolhida por ser gratuita e de código aberto dentro das 

políticas da universidade. Para Machado (2018, p. 69),  

Está disponível gratuitamente com uma licença aberta e apresenta mecanismos de 
interação tais como mensagens, fóruns de discussão e chats (discussão em tempo real). 
Esse tipo de ambiente baseia-se na concepção de interatividade, que envolve a 
participação colaborativa, bidirecional e dialógica, pressupõe a compreensão de 
conhecimento como algo (hiper)textual, aberto a conexões, à integração de várias 
linguagens (sons, textos, imagens) e âncoras, e na abordagem da educação como “um 
sistema aberto, com mecanismos de participação e descentralização flexíveis, com 
regras de controle discutidas pela comunidade e decisões tomadas por grupos 
interdisciplinares” (Silva, 2006, p. 9 apud ROSTAS, ROSTAS, 2009. P. 139) A 
observação de três salas virtuais nas duas IES demonstra que o AVA é utilizado como 
repositório de materiais multimidiáticos e para realização de atividades. Resultados 
similares são encontrados nas pesquisas de GoudourisI, Giannella e StruchinerI 
(2013), Parreira Júnior, Baraúna, Oliveira (2013a e 2013b) e Martínez; Bizelli e 
Inforsato (2017). Há concordância entre os estudos de que o ambiente virtual tem sido 
utilizado, em grande parte para disponibilizar materiais, em sua maioria textuais, não 
explorando totalmente o potencial de interação oferecido pelos recursos da 
ferramenta, apesar dos docentes terem respondido que consideram a interação 
importante. 

Essa possibilidade de construção colaborativa se justifica no contexto da utilização desta 

ferramenta, pois permite uma interação com os discentes, ao trocar e usufruir de um espaço 

fluído de compartilhamento. Este tipo de plataforma possibilita inúmeras formas de se criar um 

roteiro didático pedagógico e acessar os alunos com o auxílio de outros softwares para 

complementar o que falta dentro dela. Sendo o Moodle um universo complexo e, ao mesmo 
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tempo, intuitivo; gratuito e o tempo todo atualizado, modular por conter nele formas de criar 

uma rota de aprendizagem e plural, ao permitir todos possam baixar seu software. 

No próximo tópico, vamos observar mais este ambiente dentro desta instituição.  

 

5.1.2 Desenho Metodológico do AVA 

 

Assim, o AVA é o espaço cênico deste curso de dança. O software disponibilizado ao 

discente que busca o suporte e o desenvolvimento de suas atividades e estudos de forma 

síncrona e assíncrona. Além de poder comunicar com os professores, de forma mais delongada, 

a experiência do curso demonstra uma problemática nesta situação de resposta aos alunos. 

Como se mostra nas palavras de Sanches Neto (2020, p. 203), esse é um dos maiores desafios:  

Agilizar o feedback para os alunos – Diferente dos cursos presenciais, o feedback na 
EAD não acontece de forma imediata. Alunos, tutores e professores, em geral, nem 
sempre interagem simultaneamente e isso requer um tempo maior para que as 
informações transitem na rede. Tem sido um exercício constante buscar soluções mais 
ágeis para acompanhar e responder às perguntas dos alunos. As ações síncronas 
(aquelas que acontecem ao mesmo tempo para todos), como as aulas online, se 
mostraram importantíssimas para diminuir o tempo do feedback. 

Desafio este que está sendo corrigido e melhorado cada vez mais, possibilitando a 

interação mais direta entre professor e aluno, como outros plugins e softwares de comunicação 

ubíqua. Alguns professores utilizam o WhatsApp e Telegram para aproximar mais esta 

comunicação. As relações institucionais devem ser solicitadas por abas específicas dentro do 

AVA Moodle UFBA, por exemplo, solicitação de trancamento de matrículas, desistência e 

justificativa de faltas. 

Para Sanches Neto (2020, p. 202): 

Conscientizar que a sala de aula é o ambiente virtual de aprendizagem Moodle – Para 
a comunidade da dança, acostumada à experiência do movimento e do contato físico 
das salas de aula, esta tem sido uma das tarefas mais difíceis. E isto não atinge apenas 
os alunos, mas igualmente os professores e tutores. É preciso incorporar o (novo) 
hábito de interagir no ambiente virtual de aprendizagem. Assistir aulas e estudar tendo 
o computador como ferramenta principal, apesar de não ser mais uma novidade, exige 
tempo, organização, disciplina e muita força de vontade. Este aspecto como um todo, 
tem exigido uma atenção especial por parte da coordenação pedagógica do curso que 
busca conscientizar que os encontros presenciais físicos não são mais importantes que 
as atividades propostas no Moodle. 

Logo abaixo, observaremos figuras prints do ambiente virtual de aprendizagem que 

corroboram a sequência didático-pedagógica da construção dos componentes curriculares do 

AVA. De forma sequenciada, o AVA é dividido em componentes curriculares que vão do 
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primeiro semestre ao oitavo semestre. Abaixo, podemos observar um exemplo do layout digital 

do AVA do curso, e seus componentes curriculares do primeiro semestre: 

 

Figura 5 - Exemplo de componentes Curriculares no AVA 

 

Fonte: AVA Dança UFBA (2019). 
 
 

Como na maioria das instituições, a maior carga de disciplinas compreende os 

primeiros anos de faculdade, tendo sua amenização ao longo dos semestres decorrentes. Cada 

disciplina varia de uma carga horária de 34/68 (34 de teoria e 34 de práticas) e tem disciplinas 

de até 102 horas (Cf. Anexo B), como os seminários interdisciplinares cujos conteúdos pode-

se observar na figura abaixo: 

 

Figura 6 - Componentes Curriculares 4º Semestre 

 

Fonte: AVA Dança UFBA (2019). 
 
 

Em alguns casos, os componentes curriculares são introduzidos de informe, como 

podemos observar ao final da figura acima, em que existe um informe de 4° semestre do ano 

no primeiro semestre de 2018. 
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A figura abaixo compreende o espaço de interação, um lugar para realizar 

comunicações, fórum e diálogos, avisos que são passados para todos como documentos e 

informes gerais. 

 

Figura 7 - Espaço de interação 

 

Fonte: AVA Dança UFBA (2019). 
 
 

Este espaço de interação busca alimentar a curiosidade e responder as dúvidas dos 

estudantes e abre diversos canais de comunicação com os acadêmicos, podendo os alunos 

receber, assim, retornos que buscam, 

Criar metodologias apropriadas para o aluno de dança – Recebemos feedbacks de 
alguns alunos em relação à recorrência de um mesmo padrão metodológico no 
Moodle. Isso tem nos levado a refletir quais métodos podem ser mais atrativos na 
EAD para alunos habituados com o movimento da dança. Por ser um curso pioneiro 
no país, a ausência de parâmetros e experiências anteriores nos exige atenção e 
reflexão permanentes. Temos buscado experimentar e avaliar diferentes ações 
metodológicas que estimulem nosso alunado a perceber que ele integra um curso de 
dança. Ações metodológicas com foco apenas na leitura de textos e discussões nos 
fóruns provocaram certo desestímulo. Métodos que estimulam a criação e a 
investigação, como também a prática da dança e da educação da dança se mostraram 
mais atrativos. Entretanto, desenvolvê-los não foi é tarefa fácil na EAD (SANCHES 
NETO, 2020, p. 202-203). 

Assim o repercurso é o ato de voltar a realizar uma ação, nome dado a uma criação feita 

ao longo do curso para possibilitar aos acadêmicos a realização de tarefas ou trabalhos que 

foram abandonados ou dificultados por outras tarefas dos alunos. 
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Figura 8 - AVA do Repercurso 

 

Fonte: AVA Dança UFBA (2019). 
 
 

Como podemos observar, o AVA é o meio – e não o fim em si mesmo – de aprendizagem 

dos discentes. A junção de técnica corporal e investigação resulta em uma pedagogia somática, 

pois, como podemos notar, esse traço é muito consistente em vídeos que estão espalhados no 

youtube com várias atividades à disposição das pessoas nas redes. Essa extrapolação de espaço, 

multidisciplinar e, ao mesmo tempo, de relações, dando, assim, uma estrutura somática que 

pode ser assim entendida segundo as palavras da pesquisadora Ciane Fernandes (2014, p.83): 

A Somática advém do Movimento Corporalista, no início do século XX, com 
pioneiros como Laban, Alexander e Feldenkrais. A partir desse Movimento, a ênfase 
deixou de ser tanto em um gênero ou estilo de arte, mas no ser humano compreendido 
em sua totalidade da experiência, em inte(g)ração com o ambiente. Cada vez mais 
plurais em suas potências, as artes minaram todos os limites preconcebidos do que 
cabe à arte ser ou não ser (Santaella, 2012, p. 63), em prol de uma estética de 
sensibilização pessoal e consciência planetária: “Ética é a estética do futuro.” 
(Anderson, 1993). Pesquisa Somática seria a pesquisa realizada pelos profissionais 
que atuam no âmbito da educação somática, que vem se consolidando como um 
campo autônomo e científico nas últimas décadas. A Pesquisa Somática é 
implicitamente especificada pelos princípios da educação somática, porém seu 
método de investigação per se – coleta, análise e discussão de dados – confunde-se 
com procedimentos educacionais e terapêuticos, continua nebuloso e muitas vezes 
usando modos já consagrados (e ultrapassados) de pesquisa. Mesmo assim, reside na 
porosidade somática alguns dos fundamentos de uma revolução na academia. 

Assim, devemos olhar a pesquisa do corpo como argumento da educação e pesquisa de 

corpórea de forma complexa e resiliente, traduzindo todo esse conhecimento e arcabouço 

teórico-prático como pesquisa, resultando de árduo trabalho e esforço de professores e 

pesquisadores. “Como somas em constante equilíbrio e desequilíbrio, a pesquisa hoje tem um 

papel ecológico de renovar nossa compreensão e atitude como simultaneamente passivos e 

ativos, dançando com(o) átomos, moléculas, células, letras, símbolos, signos e universos” 

(FERNANDES, 2014, p. 88). 
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Figura 9 - Análise técnica corporal e investigação = Pedagogia Somática 

 
Fonte: Construção do autor (2021) a partir de Robatto (2012) e Sööt e Viskus (2013). 

 
 

Pode-se dizer que existe uma pedagogia intrínsica dentro deste ciberespaço. A junção 

das múltiplas técnicas corporais, juntamente com estudos aprofundados de investigação, com 

ou sem direcionamento do professor, mas com um direcionamento de um profissional que 

entende e estuda dança, constrói um conjunto de conhecimentos que se transformam nas 

pedagogias somáticas que a dança carrega em seu Currículo. 

Tais pedagogias somáticas prescrutam os conhecimentos epistêmicos do corpo. 

Relacionando, assim, diferentes técnicas que podem ser vistas em atividades e produções 

vivenciadas pelo corpo acadêmico. Mesmo em filas de banco, em casa, ou na sala, é construído 

outro conhecimento, alicerçado em um base solidificada de aprendizagens.  

O AVA, neste contexto, representa o meio pelo qual se produz um conhecimento 

somático, não apartado de seus conhecimentos de vida e trazidos de seu DNA, mais inseridos 

nas formulações corporais e na investigação da dança presentes potencialmente em seus 

próprios corpos.  
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5.1.3 Material didático (e-book) 

 

O conceito de Electronic Book, mais conhecido como e-book, é um termo utilizado para 

designar um livro em formato eletrônico, o qual pode ser adquirido, via Internet, para o 

computador, por meio de download. Já instalado dentro do aparelho, o arquivo do livro pode 

ser lido na própria tela do equipamento a partir de sua apresentação e visualização em softwares 

e/ou aplicativos compatíveis com o formato do arquivo. Além disso, ele é mais sustentável e 

ecológico se comparado ao livro impresso porque deixa de gastar papel e passa a ser uma nova 

forma de comunicar.  

Assim, ao compreender esse panorama, a escolha pelo e-book como objeto de 

aprendizagem se deve principalmente à sua reprodução. Ele pode ser replicado diversas vezes 

e difundido aos professores de dança de diversas e diferentes localidades do Brasil ou até fora 

dele.  

Essa é uma das características principais de um objeto de aprendizagem na perspectiva 

teórica assumida em nossa pesquisa. Sua funcionalidade advém da propriedade de reutilização 

que barateia e agiliza seu uso. Surge também seu uso como uma justificativa de redução de 

alguns dos custos associados ao desenvolvimento de cursos e de materiais didáticos (MOTTA, 

2017). 

Em tal recurso, conotam-se algumas vantagens pedagógicas e comunicacionais de seu 

uso, como os afirmados no texto abaixo: 

é possível engendrar intratextualidade, conectar textos de todo o ambiente virtual de 
aprendizagem no livro através de links, e intertextualidade, interligar também com 
outros textos do ciberespaço, para assim tecer uma rede de conexões heterogênea, 
dinâmica, em movimento que possibilita leituras plurais e livres. Esta teia de textos é 
hipermidiática, porque é possível reunir, “mixar” imagens, vídeos, áudios nesse 
espaço numa convergência de mídias. Ou seja, esta interface está em consonância com 
o conceito de hipertextualidade (SOUZA, 2012, p. 31). 

A figura 11 representa parte da coleção de e-book de dança da instituição, na qual toda 

essa formulação de hipertexto e facilidade de disseminação é, de certa forma, mais barata e 

ajuda a não utilizar papel de forma desnecessária, ao passo que a construção do leitor 

contemplativo de Santaella (2018) necessite deste papel para talvez levá-lo a outro lugar de 

sinestesia. Vamos nos ater à formulação de apropriação e disseminação para alcançar maiores 

públicos em uma expansão de equidade, apresentando, assim, a coleção de e-books que 

compõem o curso de dança. 
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Na atualidade, esta coleção tem um total de 44 livros e e-books, cada um deles 

representa uma disciplina e um campo educacional para ser estudado pelos universitários. Mas 

logo observamos que sua disseminação está transpassando as barreiras do ecossistema da 

UFBA e adentrando mais nas esferas internacionais. Embora, nos anos iniciais do curso, ainda 

quando os livros também eram impressos ouvia-se nos corredores da universidade o gostar mais 

de receber os livros em seu formato físico. Pois para os alunos isso criava ainda mais a sensação 

de pertencimento de poder carregá-los e colocá-los nas prateleiras como uma coleção. Porém 

com o arroxo fiscal realizado pelas estrutras universitárias e por cortes de verbas destinadas a 

essa produção do livro físico, como os e-books eram tidos também em sua versão digital caíram 

no gosto dos alunos e estes se adptaram bem com a leitura neste formato 

Os e-books tornaran-se o instrumento principal de apoio e aprendizagem dos discentes. 

Nos próximos gráficos, que aqui terão a função de análise foram dividos em três pedagogias: 

Reflexão adiquirida, somáticas e holístico. Como serão  

Quando observamos esta coleção digital os e-books podem ser categorizados em:  

Técnica corporal e Criatividade = Pedagogia da reflexão, adquirido, como podemos notar, na 

figura.  

 

Figura 10 - Análise técnica corporal e criatividade = Pedagogia da Refexão Adquirida 

 

Fonte: Construção do autor (2021). 



  123 

 

 
Na pedagogia, a reflexão é adquirida de diversar formas. É como uma âncora que flutua 

e leva as investigações a outro nível, pois diante de inúmeras mazelas sociais, com dificuldades 

de estudo e de acesso, as mais belas e diferentes artes se apresentam, alicerçadas em múltiplas 

e diversas técnicas para serem exploradas dentro do contexto da dança. Assim, faz surgir um 

novo lugar, um espaço cênico mais dinâmico, mais plural e com uma reflexão não superficial. 

Pelo contrário. É didática e dialógica. 

Surgem, assim, corpos mais ubíquos, sencientes e exploratórios, que refletem suas 

teorias e práticas já vivenciadas em suas múltiplas culturas e trazem para sua reflexão. Por meio 

do acesso às pequenas telas de celulares, as disciplinas auxiliam na construção curricular deste 

espaço, trazendo a alteridade, que não se faz presente apenas no discurso de forma reflexiva, 

mas também na prática, modificando, assim, não apenas seus corpos biológicos, mas suas 

almas.  

É na construção desses múltiplos saberes alicerçados de sua cultura e do DNA corporal 

que o aluno já traz sua vivência corporal na dança (e até mesmo daquele que nunca dançou 

acomo prática profissional) é que este aluno explora nesta pedagogia a criatividade, técnicas 

(movimentos) e aprofunda sua reflexão corporal. Ao perceber o corpo em movimentos, (com 

ou sem técnica corporal, já instaurada no seu corpo), para, assim, construir sua nova camada de 

DNA da Dança, a partir de suas diversas culturas existente no seu habitat cultural estabelece 

novas e outras relações de movimentos. Deve-se lembrar que cada corpo escuta, aciona e 

responde de maneira diferente a cada formulação das propostas pedagógicas que são 

didaticamente exploradas pelos professores com os alunos. discentes.  
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Figura 11 - E-book de dança da instituição 

 

Fonte: Site UFBA. Acesso em: 02 set. 2019. 
 
 

Esses livros se encontram divididos por seção e cada componente curricular pode ser 

visto no site: 
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Figura 12 - Livros e capítulos 
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Fonte: Site UFBA. Acesso em: 02 set. 2019. 

 
 

Logo abaixo, podemos observar a utilização em números de visitas e leituras de acesso 

aos e-books por diferentes pessoas21. No início de setembro de 2019, temos a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 
21 Site para observar as estatísticas de leitura e acesso dos e-books: 
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/26108/statistics. 

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/26108/statistics
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Figura 13 - Estatística de visitas aos livros digtais (e-book) de Dança 

 

Fonte: Site UFBA. Acesso em: 02 set. 2019. 
 
 

Logo depois, em 25 de setembro de 2021, foi feito um print da mesma página e 

observamos os seguintes números: 
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Figura 14 - Estatística de visitas aos livros digtais (e-book) de Dança II 

 
Fonte: Site UFBA. Acesso em: 02 set. 2019. 

 
 

Como se nota, a partir do print da tela de acessos da página de banco de teses da 

instituição, a maior visualização é de cunho internacional. 

A primeira figura, printada em 2019, nos mostra 540 visualizações nos e-books de 

dança. Notem que esta coleção apenas tem os livros que foram fabricados para o curso de Dança 

em EAD da UFBA. Passando em setembro de 2021 para 2389 visualizações, perfaz um 

aumento de 1849 visitas, alargando seu acesso ao conhecimento da dança por outros.  

A comunicação em rede, que se estabelece dentro e fora do ambiente acadêmico, 

demonstra a inversão do papel de novas tecnologias, pois mais de 188 visualizações foram feitas 

de territórios internacionais. Esses acessos são realizados, em sua maioria, pelos brasileiros que 

mantêm visita regular de acessos, tendo meses que ultrapassam mais de 100 acessos por mês, 

podendo esses ser de discentes da instituição ou de curiosos que colhem o conhecimento 
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alicerçado neste espaço. Dessa forma, o acesso, a leitura e a exploração que os alunos e alunas 

fazem dos e-book dentro da universidade e fora dela nos demonstra que os e-book já estão 

sendo digitalmente disseminados pela web, e utilizados pelos discentes. 

 

5.1.4 O eixo três: Tutoria 

 

O modelo de tutoria é um nome dado à atividade do professor mediador dos conteúdos 

propostos. Ele realiza a função de mediador do ambiente digital, o AVA, retroalimentando a 

comunicação didático-pedagógica do curso. Além de dar aulas, corrigir e produzir materiais 

que complementam este ensinar ele é o produtor dos e-books e também pode conduzir as aulas.  

O professor tutor passa por um processo de capacitação nas esferas da UFBA, além de 

seleção em forma de editais públicos. Conduz a sua trajetória de aprendizagem junto com o 

curso. Fomenta a formação dos futuros professores e constrói com os estudantes as formulações 

de aulas, online e presenciais. Este professor tutor carrega em seu corpo uma vivência clara de 

dança, adquirida dentro das instuições acadêmicas e que repassa aos seus novos aprendizes.  

Em um dos vídeos dessa tese, mostramos o trabalho deste tutor em sala de aula. A base 

sólida que dança amparado por um seu subsolo de conhecimentos adquiridos na prática docente, 

se fortalece e se comunica facilmente possibilitando do alargamento das metodologias que este 

professor faz em seu formato presencial e digital. 

Devendo o coordenador dos tutores cumprir: participações nas atividades e 

capacitações, bem como acompanhar os planejamentos e atualizações da coordenação central 

do curso; assessorar e acompanhar as atividades acadêmicas em seus componentes curriculares 

e conteúdos; verificar presencialmente o acompanhamento do curso e informar a coordenação 

dos tutores aptos e não aptos a receber bolsa, além de acompanhar e supervisionar o 

planejamento e atividades de desenvolvidas pelos tutores, enviando, ao final, relatórios de 

andamento do curso.  

Faz parte o desenvolvimento cinesiológico o pensamento que fundamenta a Pedagogia 

Holística, que aflora a imaginação e a criatividade. Assim, o entendimento plural das nuances 

que complementam esta pedagogia dá direito ao discente decidir, por meio de seu percurso, o 

seu caminho, ou as técnicas além da pré-existente em seu corpo – aquela pela qual ele tomou 

gosto pela dança e a transforma partes orgânicas e fisiológicas na arte da dança.  
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Figura 15 - Criatividade e investigação = Pedagogia Holística 

 

 

Fonte: Contrução do autor (2021). 
 
 

Além de assessorar os outros tutores das outras cidades, este professor é elo de acesso 

mais próximo do estudante nos polos. Deve ajudar a cumprir uma carga horária de 2088 horas 

divididas em 48 meses, ou seja, 8 semestres. Por lei, o estudante que não conseguir cumprir 

essa carga horária tem direito a terminar o curso até dois anos após o período correto, até seu 

jubilamento. 

O professor tutor a distância é 

responsável pela condução dos conteúdos de cada componente curricular junto aos 
alunos através do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle; por estabelecer 
intervenções que estimulem a interatividade e a aprendizagem por meio do Moodle; 
por promover a motivação dos alunos para o cumprimento das atividades acadêmicas; 
aferir notas dos alunos nos instrumentos de avaliação virtual e presencial. Além disso, 
o tutor a distância corrige as avaliações virtuais (especificamente do trabalho do 
componente curricular, uma vez que as avaliações são automaticamente corrigidas 
pelo ambiente Moodle) com base no referencial de resposta elaborado pelo professor 
formador, e se necessário, sob a supervisão deste. São atividades específicas dos 
tutores a distância (UFBA, 2015, p. 42). 

Este deve auxiliar no cotidiano dos estudantes e deve mediar a comunicação entre o 

professor e os estudantes, através dos fóruns (modalidade assíncrona) e chats (modalidade 

síncrona); acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; ajudar no 
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acesso ao Moodle, até no máximo de 24h; estabelecer contato e colaborar com os estudantes; 

participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Coordenação 

Pedagógica; participar do processo de avaliação do componente curricular sob orientação do 

professor formador responsável (UFBA, 2015). 

Já os tutores presenciais devem apoiar as operações em conjunto com a coordenação 

nas atividades presenciais do curso. Também devem aplicar avaliações presencias, tornabdo-se 

reponsáveis pela correção, sob a orientação – ou não – do professor formador. Além disso, são 

responsáveis pelo lançamento das notas no sistema, atividade de integração, banca de Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), seminários/eventos e as atividades complementares. A atividade 

de integração dos encontros deverá acontecer 1 (uma) vez por mês, no dia em que o aluno for 

fazer a avaliação presencial. Dessa forma, os universitários vivenciam as atividades de 

integração a partir da atividade do novo componente.  

Dessa forma, é composta a tríade de tutorias do curso. Todos auxiliam, em conjunto, os 

alunos e as alunas. Além do professor conteudista, aquele que faz a teoria dos materiais 

didáticos (e-books) e os professores da disciplina, podendo este ser ou não o mesmo que guiará 

as aulas no AVA ou presencialmente.  

 

5.2 O Dançarino Ubíquo da UFBA 

 

Um novo tipo de leitor - aqui neste estudo dançarino - nasce como um dedilhador de 

telas que se apoia nas tecnologias e amplifica seu trabalho para fórmular diferentes acessos ao 

conhecimento. Muitos desses leitores enfrentam as resistências e interpéries da tecnologia em 

descompasso com a real necessidade social e financeira que se encontram. Mas eles vão em 

frente. As tarefas são lidas em tecnologias diversas, em smartphones e, no chão batido em tão 

diferentes lares. As atividades são feitas em múltiplos lugares; textos são lidos nos ônibus, na 

fila do mercado. As tarefas são enviadas de onde a internet da vizinha pega e, assim, vamos ao 

encontro das múltiplas e diferentes identidades destes bailarinos ubíquos e tão tecnológicos 

quanto possível.  

Para formá-los para um mundo do trabalho desses alunos nascidos no século XXI, o 

professor de dança em (EAD), não pode rotulá-los com uma nomenclatura que divide as eras, 

as técnicas e até o corpo em fragmentos. Não podemos dizer que só apenas estes discentes, por 

viverem nesta era, são caracterizados, pelo conceito de Prensky (2001), como Nativos Digitais. 

Eles são mais que isso ou menos que isso. 
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Para Almeida (2021a, n.p.) 

Em nossa sociedade, formada pela leitura de Pato Donald e Mickey, os nativos são 
aqueles que, com grande grau de inocência, não conseguem dirigir os seus projetos 
culturais, econômicos, sociais e educativos. Aquilo que se chama “natividade digital” 
é, sim, uma relação com o que a civilização colonialista vê como natividade para tudo: 
inocência, curiosidade ingênua, falta de repertório e de senso crítico, falta de 
autonomia. 
Tais conceitos espelham-se na forma como foram tratados, durante séculos, os 
indígenas em nosso país. Como se fossem seres infantis e incapazes de tomar seus 
destinos, de ter autonomia ou direito à posse de suas terras – e tudo o que isso significa. 
A terra pode ser do garimpeiro, do madeireiro ou do plantador de soja, pois os 
indígenas são apenas nativos e, como tal, nada sabem e entendem.  
Essa visão idílica – mas perversa – de serem os jovens “nativos digitais” esconde, na 
verdade, que eles devem ser vistos como inocentes digitais. Manipulados digitais, 
acríticos digitais. Assim, a rapidez, as habilidades comportamentais induzidas pelos 
softwares embarcados nos jogos e nas instruções de instalação do despertador não são 
uma virtude intrínseca de uma nova aprendizagem dos jovens, mas o velho 
mecanismo da programação de comportamento vindo das produtoras centrais do 
equipamento e da cultura tecnológica. 
Profetizam, então, que seus netos serão os geniais engenheiros do futuro, porque são 
nativos digitais. Os inocentes “profetas do nativismo” – esses adultos – se esqueceram 
de três coisas: 1) A aparelhagem digital é que condiciona as crianças às mais 
primitivas habilidades de aprender: o comportamento condicionado. 2) As crianças, 
nesse contexto, aprendem como o cão de Pavlov aprendia, com pequenas doses de 
informação, com suas reações imediatamente reforçadas, com novos e constantes 
estímulos para obter aprendizagens mecânicas e irrefletidas. 3) Induz-se, controla-se 
e produz-se – nessas crianças e jovens apressados – o comportamento operante para 
cada vez mais precisarem das máquinas e de seus novos condicionamentos. 

Para se entender a nova função e papel do professor de dança não basta ser formado por 

modalidade digital não basta qualificá-lo como nativo digital temos que entender todo o 

contexto que o currículo se apresenta. Além de observar e ir adiante na concepção de que novo 

agente social e educativo é esse podemos olhar ao seu redor. Este ecossistema curricular pode 

ser visto na fala do reitor da UFBA. 

Ao mesmo tempo, no relatório geral da UFBA, o reitor João Carlos Salles assina a 

seguinte introdução, que além do real enfrentamento e entendimento do território local, há uma 

nova função social que se desenha para além da pandemia.  

Os números nunca dizem tudo, mas certamente ajudam bastante a ver. Em uma 
realidade dinâmica, são decisivos para a interpretação da realidade. Nesse sentido, 
esta nova edição do UFBA EM NÚMEROS 2021, que tem por base os dados de 2020, 
flagra bem um deslocamento abrupto da vida universitária, obrigados que fomos, por 
causa da pandemia do novo coronavírus, à suspensão das atividades presenciais em 
março de 2020. Os dados, em primeiro lugar, confirmam a manutenção do trabalho 
dos docentes e mesmo seu incremento, como traduz bem o aumento do número de 
artigos registrados na Web of Science. Por outro lado, alguns indicadores refluem 
naturalmente, como a redução no serviço de creche ou a assistência direta em nosso 
restaurante universitário. O menor número de alunos em intercâmbio ocorre assim ao 
mesmo tempo que aumentou o número geral de alunos matriculados, uma vez que, 
com a ausência de componentes práticos necessários e a diminuição do número de 
formandos, é maior a quantidade de alunos com matrícula ativa na UFBA. Os 
números, portanto, uma vez tensionados, parecem contorcer-se como uma fotografia 
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à qual fosse concedido algum movimento. O menor número de reclamações 
registrados na Ouvidoria deu lugar, por exemplo, a um número bem maior de pedidos 
de informação, o número menor de bolsas compensou-se por um número bem maior 
de monitorias – em ambos os casos, se bem lidos os números, são sinais claros do 
esforço coletivo para implantação do Semestre Letivo Suplementar. Além de registrar 
essas alterações, o UFBA EM NÚMEROS dá conta dos traços essenciais da 
Universidade, que permaneceu sim ativa e em movimento. Desse modo, o ensino, a 
pesquisa e a extensão, bem como as atividades administrativas têm seu registro 
preciso, dando a conhecer os contornos mais amplos de nossa instituição. A 
singularidade desse momento da vida universitária faz dessa edição do UFBA EM 
NÚMEROS um documento precioso, tanto por flagrar o desafio circunstancial de 
nosso enfrentamento da pandemia da COVID-19, quanto por testemunhar também a 
grandeza de uma instituição como a Universidade Federal da Bahia, que reafirma, 
mesmo em situação tão adversa, sua força e natureza, como instituição pública, 
inclusiva e de qualidade. João Carlos Salles reitor da UFBA (UFBA, 2021). 

O Reitor Salles caracteriza gente e pessoas como atores que venceram uma grande 

batalha contra as intempéries permaneceram ativos e em movimento. Ele observou as 

dificuldades, percebeu as reações da comunidade universitária que construiu novas formas de 

aprimorar a educação remota no tempo de pandemia.  

Caracterizamos os discentes, aproximando-os dos sujeitos desta pesquisa citando 

Santaella (2004) quando traz os vários conceitos de leitores nesta era de hipermobilidade. A 

autora usa o termo internauta, mas iremos adaptar o termo e usar para a mesma função do 

acadêmico de dança em EAD. Sabe-se que este não é o real sujeito desta tese, mas se abre aqui 

um norte para criar aproximações deste novo lugar mais Onlife entre pessoas e cultura do 

digital. Dessa forma, este perfil pode ser aproximado e identificado na trajetória desta pesquisa 

como o dançarino em EAD, observando todo contexto histórico e social envolto de sua 

graduação, se torna, também, um leitor que transita na hipermobilidade, aqui denominado como 

dançarino ubíquo, quiçá Santaella poderia chamá-los de dançarino internauta.  

Diante das transformações observadas nos campos cognitivos, perceptivos, sensórios e 

mesmo motores, Santaella (2004) apresenta diferentes perfis de leitores usuários das redes. Em 

seu livro “navegar no ciberespaço”, a autora nos traz o perfil do leitor imersivo. Um leitor que 

se orienta pela mobilidade das relações espaços temporais, as quais estão em constantes 

transformações líquidas. A leitura orientada hipermidiaticamente é perambulante, se orienta de 

um lado para o outro, unindo fragmentos em uma “lógica associativa e de mapas cognitivos 

personalizados e intransferíveis” (SANTAELLLA, 2004, p. 175). Desse modo, são divididos 

em três níveis de perfil cognitivos do internauta: errante, detetive e previdente. 

O internauta errante vem a ser aquele que navega a partir do seu instinto, sendo a sua 

maior capacidade a de criar. “Navegar de maneira errante é derivar na ausência de um rumo 

pré-determinado, sem um foco, e por rotas desorientadas” (SANTAELLA, 2004, p. 179). Por 
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sinal, segue as trilhas e é munido de uma memória operativa aguçada. De forma estrategista, 

este leitor percorre caminhos onde as buscas são mediadas por avanços, erros e autocorreções.  

O internauta detetive, “como um experimentador ad hoc, munido de uma memória 

operativa aguçada, esse navegador se movimenta pelo campo do contingente” (SANTAELLA, 

2004, p. 178) e suas buscas são acionadas pelos acertos e erros, reorientando para uma nova 

formulação de busca, sempre se autorreorganizando. 

O internauta previdente é aquele cujo hábito fixa-se no desenvolvimento das inferências 

dedutivas, tendo a habilidade mental da elaboração. Navegando por percursos ordenados por 

uma memória de longo prazo que o livra dos riscos do inesperado. São estilos. Próprios e 

valorizáveis.   

O ideal do leitor imersivo é observado pela autora quando neste unem-se os três perfis 

em um só, sendo que o seu ideal “é que esse leitor não se entregue às rotinas sem imaginação 

do previdente, mas se abra para a surpresa, entregue-se às errâncias para poder vestir a 

roupagem do detetive, farejando pistas” (SANTAELLA, 2004, p. 180).  

Por fim, conclui Santaella que a grande marca da ação do leitor imersivo é a 

interatividade e suas transformações sensoriais e perceptivas e cognitivas vêm a complementar 

este tipo de leitor. Cabe lembrar que no ciberespaço a informação é dissipada na velocidade da 

luz, não tendo assim mais um tempo para contemplação. Aí está uma dimensão a ser 

desenvolvida pelo educador, pelo professor, pelo currículo e pelos estudantes: o tempo da 

contemplação, da atenção redobrada, a assimilação orgânica do mundo, do outro e do próprio 

corpo. Santaella vai conceber tal lugar como um espaço de autocrítica aqual a autora se dedica 

em sua obra “Cacofonia nas redes”.  

Continuando seus estudos, que são parte de uma classificação maior, menciona quatro 

tipos de leitores: leitor contemplativo, leitor movente, leitor imersivo e leitor ubíquo, de modo 

a não negligenciar as tecnologias cognitivas anteriores ao digital e as configurações 

socioculturais que comportam.  

O leitor contemplativo deriva de uma relação íntima entre o leitor e o livro impresso 
(SANTAELLA, 2004, p. 23); enquanto o leitor movente, sincronizado no ritmo 
urbano, é marcado pela lógica de consumo e pela emergência de um novo estatuto da 
percepção, fragmentada pela leitura de imagens em movimento e pelos cortes 
abruptos da linguagem cinematográfica e, depois, televisiva (SANTAELLA, 2004, p. 
26-27). O leitor imersivo, por sua vez, nasce com as redes digitais. É aquele que 
navega em informações reticulares, saltando entre conteúdos multimidiáticos. O leitor 
ubíquo, por outro lado, surge a partir da evolução de sistemas computacionais móveis, 
que permitem sincronizar a navegação interativa pelas teias de linguagens nas redes 
da internet com a mobilidade nos espaços físicos. É essa ideia de estar sempre presente 
em qualquer tempo e lugar que interessa levar para a caracterização do leitor ubíquo, 
uma nova condição de leitura e de cognição que está fadada a trazer enormes desafios 
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para a educação, desafios que estamos apenas começando a vislumbrar 
(SANTAELLA, 2013, p. 278) (POLICARPO; SANTAELLA, 2018, p. 34).  

Assim, o leitor ubíquo (e seu correspondente dançarino ubíquo – ser movente e 

imersivo) conjuga traços do leitor movente e do leitor imersivo. A capacidade de presença em 

ambientes intersticiais evoca um estado de prontidão inédito, pois vive e participa de um espaço 

e tempo em que as transformações ocorrem em tempo real. Contudo, as facilidades 

proporcionadas pela disponibilidade de um conhecimento e aprendizado ubíquos, culminam em 

questões problemáticas como a economia da atenção.  

De fato, um dos aspectos de maior relevância na classificação de tipos de leitores, 

desenvolvida por Santaella, encontra-se na abertura de caminhos que essa classificação traz 

para a consideração das transformações substantivas nos processos de aprendizagem e 

aquisição de conhecimento que vieram à tona com as redes digitais. Dessa composição 

multilinguagem, decorre uma quebra da hegemonia da cultura do livro (impresso) e da 

linguagem verbal linear. Longe do que se pode negar apressadamente, as atuais formas 

miscigenadas de linguagens, além de se constituírem com qualidades estéticas inéditas, também 

são meios eficazes de produção, transmissão e aquisição de conhecimento (POLICARPO, 

SANTAELLA, 2018). Logo, a construção do movimento e do corpo do dançarino ubíquo 

perpassa entre outros lugares, o da percepção e do Corpomídia, não para encapsulá-lo, mas para 

dar um start às novas e futuras construções da dança em um Ciberespaço. 

A partir deste conceito do leitor ubíquo do mundo é que se denominam os “dançarinos 

ubíquos”, em constante movimento de aprendizagem. Talvez serão leitores dançarinos que num 

futuro serão professores que descortinarão a presencialidade do digital. 

 

5.3 Descortinando a presencialidade 

 

O movimento da dança percorre o espaço Onlife, aquele que quebra as paredes da 

presencialidade de forma ubíqua e mais dinâmica. O espaço Onlife abre-se para uma 

aprendizagem que se constitui para alargar mais os conhecimentos construídos ao longo dos 

tempos, aprofundando-os. A dança pausou seu espaço cênico e movimentou o lado mais digital 

de sua presencialidade, conectividade e a ubiquidade trazidas às nossas mãos e aplicadas no 

ambiente EAD da UFBA.  

O curso, em seu programa inicial, prevê 3 encontros presenciais (início, meio e fim do 

semestre) para serem experienciados os conteúdos e aprofundados os temas, além de 

esclarecimento de dúvidas. Com uma carga horária de 408 práticas como componente curricular 
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está em consonâncias com as que regem a licenciatura e solicita o (mínimo de 400 horas) pela 

Resolução CNE/CP n.º 02/2015. Assim, “em ações pedagógicas não-presenciais de cunho 

prático que serão registradas pelos alunos em vídeo ou fotografia e postadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem Moodle para serem avaliadas pelos professores” (UFBA, 2015, p. 

25). 

Nelas, serão desenvolvidas 

estudos e experimentações práticas laboratoriais abordando o movimento corporal, a 
criação em dança e a pedagogia da dança, através de projetos cooperativos que 
favoreçam a socialização dos estudantes e a construção de vínculos entre os atores 
envolvidos no processo, contribuindo para enfrentar possível sentimento de 
isolamento que a educação a distância pode propiciar e que causa muitas vezes o 
abandono do curso (UFBA, 2015, p. 25). 

Os componentes que integram este ciclo são: Apresentação do Curso; Introdução à EAD 

e Ambientação no Moodle; Laboratórios investigativos teórico-práticos; Avaliações presenciais 

de aprendizagem, além de ter componentes optativos e atividades complementares. 

Os componentes optativos são distribuídos em todos os períodos, podendo o discente 

escolher, dentre os expostos na matriz curricular do curso quais serão mais próximos de sua 

necessidade pessoal de formação. Complementando, assim, sua formação e a carga horária 

mínima necessária para se graduar.  

As atividades complementares são exigências dos novos currículos para os discentes 

experienciarem coisas diferentes que complementam suas vivências na graduação. Este lugar 

possibilita uma sinestesia diferente, que experiencia uma nova atuação de trabalho do 

dançarino. Como por exemplo, um estágio em alguma Cia. de dança reconhecida. Estas, aliás, 

vêm sendo gradativamente dizimadas por falta de patrocínio, de cuidado e de incentivos de 

entidades públicas e culturais. 

Assim, o curso entende que as atividades complementares  

se constituirão no aproveitamento de estudos e práticas no campo da dança e áreas 
afins realizados ao longo de todo o Curso tais como: cursos livres, atividades 
artísticas, participação em projetos de pesquisa e extensão, participação em eventos e 
quaisquer outras atividades similares. Poderão também ser aproveitados como 
Atividades Complementares componentes curriculares de cursos de graduação e/ou 
pós-graduação cursados no período em que o aluno estiver matriculado no Curso 
(UFBA, 2015, p. 65). 

Sendo este um exemplo de busca pela Alteridade, que permite a vivência do fazer e falar 

com o Outro. O curso expande as fronteiras da graduação e possibilita acesso e intercâmbio da 

comunidade e da sociedade, com interação social por meio de uma Ação Curricular em 
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Comunidade e Sociedade (ACCS), que significa uma outra forma de educar e trazer a alteridade 

e inovação para dentro do curso. 

A Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade, oferecida por diferentes 
Unidades de Ensino da UFBA, é um componente curricular em que estudantes e 
professores, em uma relação multidirecional com grupos da sociedade, desenvolvem 
ações de extensão no âmbito da criação, tecnologia e inovação, promovendo o 
intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade com 
perspectiva de transformação. O aluno do Curso de Licenciatura em Dança – 
EAD/UFBA que tenha o interesse e a possibilidade de cursar um componente ACCS 
terá a carga horária da atividade aproveitada como componente optativo até o limite 
de 136 horas, como prevê a Resolução CONSEPE/UFBA 01/2013 (UFBA, 2015, p. 
65).  

Adiante, podemos observar na figura 16 um quadro de horários fixado no mural de 

avisos. Os encontros são pré-agendados com antecedência para possibilitar uma imersão mais 

detalhada aos conteúdos realizados no AVA. Esse tipo de imersão possibilita a execução e o 

diálogo entre os estudantes e uma outra forma de sentir e vivenciar o fazer da dança neste novo 

formato, cada vez mais híbrido e digital.  

 

Figura 16 - Exemplo de cronograma do 6º período 

 
Fonte: Quadro de horários retirado do moodle AVA UFBA do ano de 2019. 

 
 

Muitos destes encontros presenciais foram realizados pelo meio digital com a abrupta 

chegada da pandemia que assolou o mundo. 

Lidar com o estado de isolamento devido à pandemia do corona vírus – Apesar da 
natureza do curso pré-estabelecer o aspecto da distância, a pandemia do COVID19 
apresentou dificuldades outras devido à quarentena, quando muitos dos alunos que 
precisavam se dirigir aos polos de apoio, lan houses e casas de parentes e amigos para 
acessarem a internet, se viram, da noite para o dia, sem condições de acesso às 
atividades e aulas dos componentes curriculares, visto que estavam impedidos de 
saírem de suas casas e por questões financeiras ou por morarem em áreas rurais 
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remotas, não possuíam acesso direto à internet. A pandemia atingiu também em cheio 
a prática dos estágios finais da primeira turma do curso, prevista para concluir em 
dezembro de 2020, visto que as escolas da Educação Básica em todo o país tiveram 
suas aulas suspensas, tornando impossível qualquer acesso às salas de aula. Foi 
hercúleo o esforço de toda a coordenação do curso para converter o estágio em 
atividade remota a distância sem comprometer a qualidade da formação. Esse 
imprevisto causou o atraso na conclusão da primeira turma, que passará para junho de 
2021 (SANCHES NETO, 2020, p. 203). 

Alguns professores, ainda quando podiam se encontrar presencialmente, lecionavam 

mais que três aulas e outros aprofundavam, sempre que possível, com atividades, vídeos, app 

ou formas diferentes de apresentar e dar suas aulas. Objetos de aprendizagem de diversos 

formatos, plurais, possibilitam melhorar a formulação Onlife e a ubiquidade que o acesso à 

internet nos traz, sem esquecer das discrepâncias sociais que revestem estas situações de grupos 

que não conseguem acesso à internet. Mesmo assim, podemos ver nos trabalhos destes alunos, 

em diversos links da rede do youtube, sua sistemática expressividade na dimensão experencial.  

Note que algumas adaptações precisaram ser realizadas ao longo desta formação, uma 

delas foi: 

Vencer a sensação de solidão e vencer a evasão – estes são ainda dois dos maiores 
desafios da EAD em todas as áreas. Como fazer o estudante se sentir parte de um 
grupo de alunos quando se estuda sozinho a maior parte do tempo? Como promover 
a certeza de pertencer a uma universidade, onde existe um grupo de pessoas olhando 
por cada um deles, apesar de assistir as aulas em sua própria casa? Os três encontros 
presenciais obrigatórios a cada semestre suprem, em parte, essa sensação de 
isolamento, mas ainda assim é importante estarmos atentos para que o aluno não 
desista do curso por se sentir solitário e afastado da tão importante relação social, 
aspecto mais que relevante nos ambientes de formação institucional. Neste sentido, os 
tutores presenciais – que residem nos municípios que possuem os polos de apoio 
presencial – endossados pela coordenação do curso, possuem papel fundamental na 
ação de aproximar os alunos, dando a estes um suporte presencial ao propor encontros 
regulares para atender às suas necessidades. Além disso, os grupos criados no 
aplicativo WhatsApp e em outras redes sociais têm diminuído a distância entre os 
alunos, tornando-se ferramentas essenciais no processo de formação na EAD 
(SANCHES NETO, 2020, p. 201). 

O percurso metodológico exposto possibilitou uma construção de um curso que sempre 

teve características pragmáticas de ser mais presencial e agora ganha novas bases para se 

estruturar e se alargar em outras experiências com videodanças em formatos diversos e imersivo 

e digitais de aprendizagem. 

 

5.4 Dados demográficos 

 

Esta amostra de pesquisa do Curso de Dança em Educação a Distância da UFBA está 

composta por 44 pessoas e foi realizada entre setembro e novembro de 2020. Este agrupamento 
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de respondentes foi composto por alunos que estavam em fase final de conclusão de curso, que 

tem duração de quatro anos. Este grupo estava, à época, realizando seu TCC e apresentando 

seus projetos coreográficos finais. 

Vale ressaltar que o curso de Dança EAD da UFBA tem um grupo acadêmico composto 

por 150 alunos (as) ativos matriculados. Estão concentrados, em sua maioria, no Nordeste 

brasileiro e composto por um grupo maior de 84% no Estado da Bahia, sendo 77% de mulheres, 

como se verificará na pesquisa. 

O questionário se apresenta em um contexto em que os discentes pudessem responder 

por estar não apenas em EAD, distante, mas em um mundo com distanciamento social e com 

uma pandemia. Ao verificar os vínculos entre a aprendizagem mediada pelo digital em seu 

ensino Onlife (FLORIDI, 2015), este grupo colaborou com esta pesquisa. Os dados trazidos 

pelos alunos evidenciaram como o curso de Dança da UFBA contempla o desenvolvimento dos 

alunos ante suas intenções, acesso e formação acadêmica. Os alunos puderam questionar as 

possibilidades de suas pedagogias e formas de se trabalhar, sendo estas formais e informais. 

Esta análise buscou interlocuções com o espaço curricular e cênico das artes do cotidiano dos 

alunos que vivenciam o curso de dança da UFBA que se propuseram a responder estes 

questionários. 

Ao explicitar a descrição dos elementos constituintes dos gráficos, desenvolveu-se uma 

infraestrutura de apresentação das respostas com os dados demográficos, em um primeiro 

momento. Num segundo momento, apresentam-se os dados acadêmicos e, por fim, os dados 

em relação às hipóteses dos alunos sobre o tempo desejado para estarem atuando na área da 

profissão. 

Buscou-se, no discorrer dos elementos da pesquisa, um meio comum que servirá de guia 

para tecer uma rede de dados estatísticos, contribuindo, assim, para apresentar o estado atual de 

ensino e aprendizagem em que se encontra o curso de Dança.  

Diante do contexto levantado pelas questões postas no instrumento de pesquisa, 

questionou-se qual era a faixa etária do grupo pesquisado. Com relação à população de nosso 

estudo, 50% têm idade entre 25 e 34 anos; 41% têm de 35 a 49 anos; 4% têm de 16 a 24 anos e 

5% têm 50 anos, chegando muito próximos aos estudos nacionais.  

Apenas como título de aproximação, ao demonstrar características de proximidade aos 

estudos de Matos e Nussbaumer (2016), observamos, na pesquisa dessas autoras, que num total 

de mais dois mil respondentes, que 70,2% deles se encontram entre as faixas de 16 a 25 anos 

(38,1%) e de 26 e 35 anos (32,1%) (MATOS, NUSSBAUMER, 2016). Estas nos trazem dados 
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nacionais em uma amostra maior, que puderam ser mais detalhados e observados na bibliografia 

deste estudo.  

O próximo gráfico trará a localidade regional que o grupo estudado nesta tese representa. 

É necessário apresentar a localidade para expressar a formulação de distância na educação e 

como políticas públicas de acesso ao formato online de educação a distância pode ser 

aprimorado. A localização espacial e geográfica é ponto inicial de nossa discussão, mas não 

ponto final, pois, como afirma Santaella (2013), corpos ubíquos são aqueles que estão em todos 

os lugares e estão presentes de tal forma que hoje mais podemos dizer OnLife. 

 

Gráfico 1 - Em qual estado reside? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Contrução do autor (2021). 
 
 

Este questionamento buscou verificar qual é a distância entre os polos, e se por acaso 

existiam alunos e alunas que também estão fora do estado da Bahia fazendo as aulas. O Gráfico 

1 apresenta 84% do grupo como residente no estado da Bahia (BA), localizado na região 

Nordeste e 12% no estado vizinho de Pernambuco (PE). 

Entender a distância que eles estudam possibilita a construção e o entendimento de como 

é possível este tipo de curso abranger um número maior de pessoas. Observando a localização 

das cidades, ou dos polos em que esses discentes estudam, sua distância e sua facilidade ou não 

de acesso aos polos que possam o auxiliar com tutoria presencial, caso seja necessário. 
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São Paulo (SP)
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Gráfico 2 - Em que polo você estuda? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Contrução do autor (2021). 
 
 

O Gráfico 2 constata a quantidade de acadêmicos respondentes que estudam em um dos 

quatro polos oferecidos pelo curso (Juazeiro, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Itabuna) 

espalhados pelo estado da Bahia. Os Polos com mais respondentes são Lauro de Freitas e 

Juazeiro, com 39% de respostas em cada. Observe-se o fato de proximidade geográfica com o 

prédio central da UFBA. Diferenciando-se, assim, a distância de Juazeiro, que fica a 508 km 

do centro de Salvador. Temos, também, Vitória da Conquista, com 20% de respondentes, 

município a sudeste da Bahia a 500 km de distância da capital e, por fim, temos o polo de 

Itabuna, com 2% dos entrevistados. 

Observando o Gráfico 1, nota-se que uma parcela significativa de pessoas vive e mora 

no polo em que estuda; 84% dos alunos residem no Bahia. Destes, 39% estão em Lauro de 

Freitas, município bem próximo da capital, ao mesmo tempo em que outros 39% estão em 

Juazeiro. Tal fato demonstra que a criação de polos em cidades das regiões metropolitanas 

próximas em seu projeto inicial busca atender aquela determinada região. Sendo assim, isso 

fortalece o formato de comunicação entre a central e os polos espalhados por essas regiões, 

auxiliando-os a distância e ao acesso ao polo central, à internet, ao computador e às salas de 

aulas, caso seja necessário utilizá-las em momentos presenciais e em momentos em que o 

discente carece de apoio presencial, respondendo, assim, às Leis e suas atribuições nacionais 

de um mínimo necessário de apoio presencial na EAD. 

A próxima seção visa recortar o processo de escolarização cotidiano dos estudantes. 

Buscou-se demonstrar, a partir de números, a vivência digital na universidade, com dados 
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revelados pelos estudantes sobre a quantidade de horas estudadas, as dificuldades de acesso e 

o tipo de conexão com a internet. 

Sabendo que a internet facilitou a inclusão geográfica de algumas pessoas que têm 

acesso a ela, mas aumentou o abismo de outras por conta da falta de acesso ao sinal ou a 

equipamentos, explicitando ainda mais a relevância do acesso para aqueles de poucos recursos 

financeiros.  

Mais adiante, será tratado como os discentes percebem o uso dos objetos de 

aprendizagem como meio pelo qual estudam e aprendem. Serão considerados objetos de 

aprendizagem equipamentos como o e-book e o AVA em seu contexto universitário. Pretende-

se, com o questionário, verificar, na percepção dos alunos, como esses recursos das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TIC) atuais ajudam a construir um repertório 

acadêmico de conhecimento para serem futuros professores. Além de observar a quantidade de 

horas que estes estudam e complementam a compreensão do uso das TIC e do estudo online 

com leituras em plataformas.  

 

5.4.1 Dados sobre condições de estudo 

 
Gráfico 3 - Quantas horas diárias você estuda? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Contrução do autor (2021). 
 
 

Esta pergunta foi elaborada para observar se os discentes sabem qual o mínimo de carga 

horária necessária para concluir seus estudos.  
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Ao aferir a percepção individual deles quanto ao trabalho e organização de estudos em 

horas no seu dia a dia, no decorrer de sua formação. O Gráfico 3 apresenta a quantidade de 

carga horária de estudo dos discentes. Espera-se que o aluno, além das horas dedicadas ao 

estudo, considere o trabalho externo, a família e outros problemas que podem enfrentar em seu 

cotidiano.  

Entende-se aqui, por horas de estudos, o tempo dedicado à produção corporal de 

videodanças, trabalhos (como: tarefas, projetos acadêmicos e trabalho final de conclusão de 

curso) e acesso remoto às aulas. Além de observar o mínimo tempo necessário para utilizar, ou 

não, o ambiente virtual de aprendizagem com o objetivo de assistir às aulas e responder sobre 

as atividades extras e a produção corporal.  

Está registrado que 77,27% dos discentes dizem estudar, em média, de 2 a 4 horas por 

dia. Sendo assim, a quantidade de horas de estudo declarado pelos participantes condiz com o 

regulamento da universidade para o curso, que afirma ser necessário 3.260 horas para cumprir 

o curso. Este tem, no mínimo, 8 semestres de duração, pois os discentes precisam estudar, em 

em média, 2,2 horas, para cumprir sua carga horária total. 

Entendendo que um estudo adequado para este curso a distância deve ser de, no mínimo, 

2 horas por dia. E, de certo modo, estes discentes afirmam que estão cumprindo o mínimo 

necessário. Sendo assim, um bom acadêmico de dança EAD, com atividades complementares, 

e participando das rotas de aprendizagens, precisa estudar, no mínimo, duas horas, em média, 

no curso. No entanto estudos suplementares de até 10h/dia tornam-se horizontes de travalho 

para um estudante/professor de dança, gastando-se mais de 10 horas entre coreografias e o 

espetáculo.  

Destaque-se que 20,45% dos discentes estudam de 4 a 8 horas diárias. Este número 

representa uma parcela real dos estudantes, aqueles que se utilizam do AVA e dos e-books para 

estudar. Além destes, 2,27% afirmam estudar de 8 a 12 horas por dia.  

Esses estudos são realizados de forma síncrona e assíncrona, com a utilização das TIC 

e das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (Tdic). Devem ser considerados 

outros fatores socioeconômicos que podem influir neste estudo. O acesso à internet é um fator 

de dificuldade que os acadêmicos podem encontrar em sua jornada curricular. Essa pode 

interferir no processo de aprendizagem ou dificultar acesso a mais formas de conhecimento.   
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Gráfico 4 - Financeiramente, dificuldades técnicas a má conexão, falta de dados móveis (4G) 

interferiram na qualidade de seu aprendizado? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Contrução do autor (2021). 
 
 

Com esta pergunta, buscou-se observar se a dificuldade financeira impossibilita ou 

dificulta a aprendizagem dos discentes. Sabendo que estes são envoltos de diversos contextos 

e uma série de dificuldades sociais e econômicas.  

O Gráfico 4 demonstra que 68% do grupo disseram ter, em partes, sua aprendizagem 

dificultada pelo modo de conexão. Somados aos que negam ter tido dificuldades, encontra-se 

um grupo heterogêneo com boas conexões e má conexões de internet. Entre o grupo que 

respondeu se há alguma má qualidade de seu aprendizado, evidencia-se que 45% dos discentes 

disseram ter a qualidade de seus aprendizados com interferência, “em poucas situações”, 

enquanto 32%, dizem ter tido problemas “em situação alguma”. Ou seja, muitos desses alunos 

e alunas, por inúmeros motivos, sofreram, em partes, com a má qualidade da conexão da 

internet e o lado financeiro dificultou ainda mais o acesso. Os outros 14% afirmaram ter tido 

problemas “na maioria das situações” e 9% apontaram ter tido dificuldade de estudar “em 

todas as situações”, interferindo, assim, na qualidade de sua aprendizagem. 

Desse modo, 24% dos discentes dizem ter dificuldades com o tipo de conexão que dá 

acesso aos seus conteúdos de estudo. Se somarmos os dados “sim, na maioria das situações 

(14%)” com “sim, em todas as situações (9%)” temos 23% que confirmam que essas 

dificuldades relacionadas à banda adequada ou ao acesso à internet trouxeram problemas para 

seus estudos. Em contraponto, temos um total de 77% pessoas que disseram não ter problemas 

nesse sentido. 
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Ao aferir os dados, nota-se que dificuldades técnicas e financeiras (redes de crédito de 

4G, ou posições geográficas e/ ou não cabeamento de internet banda larga) interferiram nos 

estudos dos discentes. Isso retrata uma realidade viva e desconexa do não acesso. Trata-se da 

rede mundial de computadores, a internet no Brasil, reproduzindo a profunda desigualdade 

social em relação ao seu acesso e à qualidade de utilização, pois, ao mesmo tempo que os 

discentes tiveram dificuldade com má conexão de dados cabeados ou móveis, tal fato interferiu 

no aprendizado de quase metade dos entrevistados. 

Constata-se que a qualidade da internet não ajudou os estudantes na organização da 

jornada acadêmica durante a semana de estudo, já que o sinal da internet caia com frequência 

ou apresentava má conexão, ficando, alguns momentos, off-line, já os momentos pontuais são 

observados quando a internet, naquele momento, cai e a conexão falha ou, por exemplo, fica 

sem rede.  

Desse modo, os estudantes sugerem que, ao se conectarem à internet por meio de uma 

conexão de cabos ou de redes móveis, os estudos não ficaram prejudicados em sua totalidade. 

Mas o fator “conectar na internet” traz uma instabilidade que quase sempre está associada à 

conexão de torres, espaço geográfico e condições financeiras. Isso sugere que esses três fatores 

somados dificultaram sua aprendizagem, pois o curso se faz na modalidade a distância e esse 

modelo, na atualidade, exige a conexão das Tdic para cumprir seus objetivos pedagógicos.  

 

5.4.2 Uso das TIC e sua eficácia 

 

Também foi solicitado ao grupo de discentes uma análise dos objetos de aprendizagem 

que os auxiliaram em sua jornada. As mídias digitais de apoio funcionam conectadas com três 

pilares: (1) ambiente virtual, (2) material didático e (3) tutoria (UFBA, 2015). O pilar 

denominado material didático, neste caso, é o e-book e, juntamente com o AVA, no caso, o 

Moodle, estão avaliados nos gráficos que se seguem. 

A internet, para os discentes que a utilizaram, como meio digital de conexão, relação de 

estudos e apropriação de conhecimento e aprendizagem, trouxe algumas dificuldades, até 

mesmo porque más conexões, que envolvem o fato de as regiões serem distantes, com conexões 

não muito boas ou mesmo inexistentes, evidenciam que para um curso EAD é necessário 

melhorar o acesso, tanto na rede da internet quanto na forma como essa rede chega à população 

discente, para que haja um aprendizado de qualidade  
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem, segundo Almeida (2003, p. 331), é composto 

por: 

sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades 
mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar 
múltiplas mídias, linguagens e 155 recursos, apresentar informações de maneira 
organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar 
e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle é um software que executa as funções de 

operação e distribuição de disciplinas no curso referido. De forma gratuita e com a usabilidade 

de UX (user experience) não muito intuitiva, provida de uma licença aberta. O Creative 

Commons (CC) de acesso é um software de interação que possibilita enviar mensagens aos 

fóruns de discussão e chats (discussão em tempo real). Tal interatividade é possibilitada pela 

inclusão das manifestações das Tdic como suporte a esses tipos ubíquos de tecnologia. Neste 

contexto, foi solicitado aos acadêmicos do curso responderem sobre seu uso. 

 

Gráfico 5 - Com que frequência utiliza o AVA por semana? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Construção do autor (2021). 
 
 

Neste gráfico, foi perguntado com que frequência os discentes utilizavam o AVApor 

semana, sendo este o local onde se encontram dispostos os conteúdos do curso. Nota-se que a 

maior frequência de utilização do AVA, ao menos uma vez por semana foi de 47,73%. Ao 

mesmo tempo, 20,45% o utilizam ao menos uma vez a cada 15 dias e 18,18% dizem usar 

pelo menos uma vez por mês. 
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O acesso ao pilar do AVA é pequeno quando se nota que o grupo estudado o usa 

diariamente é de 13,64%. Mesmo assim, a utilização das TIC em complementação à utilização 

das Tdic, nos tempos atuais, demonstra na utilização dos e-books que amplia o campo de 

experiência e dinamiza sua aprendizagem. 

Motta (2018) retrata a utilização dos e-book como um elo múltiplo entre os discentes da 

Dança, que possibilita acesso ao arquivo de PDF e com hiperconectividade, hipermobilidade e 

ubiquidade. Além de tais acessos ele pode ser reutilizável, sustentável e ter reprodutibilidade 

de acessos. Esses são fatores congregados de reutilização e apropriação ubíqua do objeto de 

aprendizagem do e-book que facilitam a sua utilização. Como se nota, a frequência e utilização 

são demonstradas nas pesquisas destes acadêmicos, sendo um pilar de grande aceitação pelos 

discentes. Os e-books apresentam sua utilização quase que semanal para dar suporte à maioria. 

 

Gráfico 6 - Com que frequência utiliza os e-book por semana? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Construção do autor (2021). 
 
 

Sabe-se que o curso é composto por uma coleção de e-books feita com esmero e 

graficamente bonita por cada professor de cada disciplina. Assim, questionou-se a sua utilização 

e frequência de uso a fim de demonstrar a sua manipulação de uso.  

No Gráfico 6, os discentes foram questionados sobre a frequência que utilizavam o 

objeto de aprendizagem e-book para estudar. Destes, 40,91% disseram utilizar apenas uma vez 

por semana; outros, 15,91%, de duas a três vezes por semana e 15,91%, ao menos a cada 
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15 dias; enquanto 2,27% disseram não gostar de utilizá-los. Observa-se que apenas 2,27% 

dizem não gostar de utilizá-los. 

É possível notar que a maioria estuda uma vez por semana, enquanto o valor porcentual 

de quem não gosta de usar e-book é bem menor, quase insignificante, nesta pesquisa. 

Demonstrando que o uso do material, por ser de fácil acesso, e ter o formato gráfico de e-book 

e, até a metade do curso também foi impresso, fazendo com que este objeto de aprendizagem 

seja rico pelo suporte teórico que apresenta.  

A pergunta que se segue procurou responder foi: Em qual semestre o e-book mais 

marcou o discente.  

 

Gráfico 7 - Em qual semestre o e-book mais te marcou? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Construção do autor (2021). 
 
 

Com esta pergunta, buscou-se observar qual conteúdo mais chamou atenção dos 

acadêmicos. Assim, ao ver qual e-book eles gostaram, conseguimos aferir qual é o conteúdo 

disposto e em que semestre é abordado para observar o contexto de sua utilização.  

O Gráfico 7 apresenta o questionamento sobre qual semestre o e-book mais marcou os 

estudantes. Nota-se que o 4° semestre teve 31,82% de respostas, seguido de 25% para o 2° 

semestre e 18,18%, no 3° semestre. Essas marcações são todas dos dois primeiros anos, que 

têm os ciclos de introdução, anato-fisiologia e estudos estéticos da dança. O primeiro semestre 

foi marcado com 6,82%, juntamente com o 6° semestre com o mesmo valor, de 6,82%. 

Seguindo do restante no grupo final do curso, 5° e 7°, ambos com 4,55%, e o 8°, com 2,27%. 
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Dentro da coleção digital de e-books, que fazem parte do curso, apresentam-se os que 

fazem parte do quarto semestre, como exemplos o texto:  

“Dança como mediação para Diversidade e Ações afirmativas II”, escrito pela autora. 

Marilza Silva (2018, p. 9) fala de: 

Os estudos com ênfase na dança como mediação educacional para a diversidade e 
ações afirmativas II aponta possibilidades de aprendizagem, de compreensão e 
convivência com as diferenças em meio a diversidade, despertando o sentido de 
pertença, alteridade, igualdade e afeto na construção de relações igualitárias, 
respeitosas, justas e inclusivas, no âmbito da sociedade e da arte, contribuindo para a 
formação crítica e reflexiva do sujeito, do artista e do cidadão. [...] Para tratar destas 
questões que se ligam diretamente com as manifestações artísticas desses povos, como 
forma de resistência e das quais a dança tem papel importante, este componente será 
dividido em três unidades. Na unidade I, trataremos dos aspectos histórico-culturais 
referentes aos principais povos indígenas e seus territórios de identidade. Na unidade 
II apresentaremos um histórico sobre a situação do negro no Brasil, trazendo questões 
relacionadas ao racimo. Na unidade III abordaremos as políticas de ações afirmativas 
e as cotas. 

Outros tratam da Arte/Dança como tecnologia educacional I (RENGEL et al., 2018) de 

Lenira Peral Rengel, Ana Elisabeth S. Brandão, Antrifo R. Sanches Neto e Dulce Tamara da 

Rocha L. da Silva, grandes professores do curso e renomes da cena da dança de Salvador. Os 

e-books de Estéticas e poéticas da Artes de Jussara Setenta (2018) e da Dança, Laboratórios de 

intersecções artísticas de Daniela Bemfica Guimaraes (2018)22 também fazem parte da 

coletânea deste semestre. Juntos, demonstram características de cunho humano e social que 

agregam e compartilham a humanidade da dança.  

Alguns dos gráficos que seguem o padrão de pontuação foram construídos com o intuito 

de medir a aceitação por meio de um modelo de escala que pontua os fatores abordados em suas 

descrições.  

Ao solicitar as respostas utilizamos a marcação em uma Escala Likert, que se configura 

de forma crescente para dar respostas psicométricas, quando perguntando seu nível de 

concordância com a afirmação23.  

Sua adaptação foi construída com parâmetros de números que vão de 0 a 10, de negativo 

ao positivo, como no exemplo que se segue, mostrado na figura seguinte. Ele apresenta uma 

variação linear de 0 (não muito importante) a 10 (muito importante), conforme a figura 

abaixo: 

 

 
22 Alguns deste e-books podem ser acessados neste link: https://sead.UFBA.br/e-books.  
23 Criado por Rensis Likert, esta escala leva seu nome e a sua explicação se dá com a afirmação de concordância 
de respostas. Esta escala foi adaptada nos itens abaixo, sendo bipolar, medindo resposta progressivas de negativas 
a positivas. 

https://sead.ufba.br/e-books
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Figura 17 - Print da tela do modelo de pergunta no Google Forms 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – adaptação Likert. 
 
 

Diante da utilização deste objeto de aprendizagem, buscou-se questionar o quanto ele 

foi importante. Pois, como bem lembrado, ele é um objeto maleável e sua disseminação na 

cultura escolar é de mais fácil comunicação. Por ter características de baixo custo de bites, tanto 

em tamanho como mídia ou por ter menos carga de download, o que facilita e economiza. Pode 

ser salvo nos aparatos tecnológicos como smartphones, para fácil e rápido acesso de leitura, 

quando necessário. 

 

Gráfico 8 - O quanto foram importantes os e-books na sua jornada acadêmica? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Construção do autor (2021). 
 
 

Continuando os questionamentos a respeito e-books, buscou-se observar quanto este e-

book foi importante para eles na jornada acadêmica. Ao passo que este material impresso/online 

também foi importante para sua aprendizagem 

O Gráfico 8 representa o quanto foram importantes esses e-books nas jornadas 

acadêmicas dos universitários. Verifica-se que 68,18% disseram ser extremamente 
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importante o uso do e-book em sua aprendizagem. Nota-se que 22,73% deram nota 8 e 6,82% 

deram nota 9. A nota 7 ficou com 2,27% deste questionamento. 

Observa-se que a utilização do e-book é muito aceita e valorizada pelos discentes. 

Demonstrando que afirmativamente é um objeto de aprendizagem que faz diferença no processo 

de aquisição de conhecimento para eles. 

O gráfico apresenta apenas os valores descritos de 7, 8, 9, 10. Pois os valores de 0 a 7 

não foram marcados pelos entrevistados. Isso demonstra que a maioria acha de importante a 

utilização da ferramenta e-book. Por isso, foi necessária a explicação da coleta destes dados, na 

figura 1, ao demonstrar a forma de categorização. 

Ao comparar este gráfico com o gráfico 10, observa-se que os mais de 65% que utilizam 

o e-book como material de apoio e veem nele parte primordial de acesso ao conhecimento em 

sua jornada acadêmica, evidenciando, assim, a sua apreciação pelo formato de apoio dado pelo 

e-book.  

Dentro do contexto acadêmico, cada e-book demonstra a complementação dos 

conteúdos e da grade de disciplinas da universidade, como já demonstrados nos capítulos 

anteriores cada e-book representa uma disciplina da universidade. Estes indicam uma rota de 

aprendizagem a ser seguida e guia os discentes em um formato dinâmico de rota de 

aprendizagem. Por conter nele, por exemplo, leituras complementares, acesso a sites por 

hiperlinks ou por QR codes. Sendo assim, dentro desse instrumento midiático, outras mídias 

podem ser acessadas pelos diversos discentes a qualquer momento que desejarem, ampliando, 

assim, as interfaces e vivências dos alunos com a música, com textos, com imagens de filmes, 

com vozes e cantos e com a síntese de todos eles com a dança. 

Além do AVA, a complementação referencial teórico que traz os e-books serve de guia 

e é de extrema importância na comunicação ubíqua de acesso à Dança no digital, ao gerar um 

leque de opção para pesquisar e profundar os conteúdos necessários para a formação desses 

discentes. 

A experiência que leva o leitor a usufruir da mídia e-book fundamenta a teoria dos 

estudantes para complementar os encontros presenciais. Nos momentos síncronos, em salas 

presenciais e/ou por vídeo, de forma remota, o(a) professor(a) do componente curricular 

complementa a teoria que leva ao aprofundamento do conhecimento plural do professor.  

Todo esse arcabouço curricular complementado pela teoria corpomídia (GREINER, 

2005) aglutina, no corpo do discente, mais conhecimento. Por isso, foi questionado se toda essa 
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construção curricular lhe propiciou uma base para seguir, por exemplo, para o mercado de 

trabalho.  

 

Gráfico 9 - Você acredita que a base estudada no curso possibilita uma prática pedagógica? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Contrução do autor (2021). 
 
 

Neste questionamento, buscou-se observar o lado professor em formação. Se sua 

formação possibilita para ele ou ela uma prática pedagógica eficiente a ponto de tornar-se 

professor e aprender a dar aulas.  

Este gráfico segue o mesmo padrão da Figura 1, diferenciando pelo formato de escala. 

Os do Gráfico 9, baseados na marcação de 0 (não muito) a 10 (sim, plenamente) evidencia que 

os entrevistados acreditam que a base teórica estudada no curso possibilita uma prática 

pedagógica, pois 40,91% disseram que foi sim, plenamente importante esta base em seus 

estudos.  

Complementando, assim, sua formação, a união dos três pilares: (1) ambiente virtual; 

(2) material didático e (3) tutoria (UFBA, 2015). Essa união fomenta cada vez mais 

aprendizagem deste curso em seu formato EAD. 

Ao mesmo tempo que se observa que 31,82% deram nota 9 a sua aprendizagem, 9,09% 

deram nota 7 e a nota 8 ficou com 6,82%, de porcentagem entre as escolhas. A nota 5 teve 

4,55%, o restante das notas 3, 4 e 6, não tiveram mais que cada uma 2,27%, totalizando, juntas 

6.8%. Assim, o curso, para maioria dos discentes, propiciou base teórica e apropriação dos três 

pilares propostos pelo curso.  
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Ao comparar estes dados com o gráfico anterior, pode-se constatar que os discentes, em 

sua maioria, acreditam que o curso em seu formato EAD possibilitou uma prática pedagógica, 

mas não podemos afirmar que apenas a ajuda do e-book foi essencial para essa ação positiva da 

aprendizagem. 

Ao mesmo tempo que não se pode afirmar que apesar dos problemas de conexão e de 

acesso à internet, estes não deixaram de realizar suas atividades.  

No pilar AVA pode-se observar que sua utilização é de quase todos os respondentes. 

Mas, às vezes, a conexão com a internet não resulta em uma eficiente produção de 

acessibilidade. 

No entanto, para o pilar material didático pode-se aferir que mais da metade do curso 

utilizou os e-books e que a forma curricular que o curso ofereceu seus conteúdos dispostos em 

componentes curriculares ajuda a progressão e acesso ao curso. 

No pilar tutoria, ou seja, a utilização de professores que o orientam no AVA, no 

componente estudado, cada discente guiou-se da melhor forma para encontrar seus resultados 

e ver se há contradição ou confirmação da utilização de todos os recursos digitais oferecidos 

pelo curso. 

 

5.4.3 Dados de profissão e trabalho da Dança 

 

Esta seção visa fazer um recorte de dados da visão dos acadêmicos como futuros 

profissionais na área de Dança. Levou-se em consideração que muitos destes discente já têm 

uma carreira, trabalham em escolas, centros culturais ou em outro tipo de atividade que envolve 

o corpo. Neste caso, já estão empregados de alguma forma, em um trabalho formal ou informal, 

dando aulas, atuando em companhia de dança ou imersos em processos da indústria cultural. 

Os gráficos que se seguem representam um modo de esperança. Seus dados foram 

coletados com a intenção de mensurar a apresentação dos discente em relação à visão de 

trabalho que estes têm. No fundo, há uma forma de esperança de estar trabalhando. Vale lembrar 

que trabalho é diferente de emprego.  

Uma movente relação de desequilibro é que se estabelece a profissão do Artista da 

dança. Pronsato (2014, p. 62), em seus estudos, “Em equilíbrio precário: o trabalho do 

profissional da Dança em ações socioeducativas”, pondera que: 

Em relação a vida artística, a maioria comenta a dificuldade em se manter atuante, 
alguns desistiram, outros tentam quando surge uma oportunidade e o tempo de 
trabalho em outras atividades lhes permite. Outros como Uxa Xavier e Lívia Império 
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estão investindo em seus grupos de dança, participando de Editais de apoio, produção 
e circulação de obras artísticas (PROAC, Funarte, Prêmio Klauss Vianna, entre 
outros). O que todos têm em comum, seguindo um único estilo e metodologia de 
ensino ou interligando vários deles, é que passaram por inúmeros locais de trabalho e 
em grande parte de suas vidas, se adequando ao trabalho intermitente e temporário. A 
maior parte dos relatos demonstra uma vida instável, inconstante, em busca de novas 
formações que por vezes têm como objetivo se adequar ao mercado de trabalho. 

Isso suscita a esperança que se admira no artista da dança, que mesmo em desequilíbrio 

e um abismo de invisibilidade, sempre busca inovar quando é chamado para dançar, mesmo 

trabalhando de forma precária ou informal. Para observar essa esperança de trabalhar ao sair do 

curso de formação, foi questionado ao grupo estudado em quanto tempo eles e elas gostariam 

de poder estar trabalhando. 

 

Gráfico 10 - Depois do término do curso, após quanto tempo você gostaria de trabalhar na 

área de dança? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Contrução do autor (2021). 
 
 

Esta pergunta se justifica no sentido de verificar qual a expectativa de urgência para 

iniciar um trabalho tão logo o término de sua formação no curso. No gráfico 10, 77,27% dos 

discentes demonstram vontade de trabalhar na área a partir de um 1 mês após formado; 9,09% 

gostariam de estar empregados em, no máximo, 6 meses depois da conclusão de seus estudos; 

enquanto outros 6,82% desejam estar no mercado de trabalho com 1 ano de formado e 4,54% 

dizem querer estar empregados entre 1 e 3 meses. A minoria, representada por 2,27%, pretende 

trabalhar na área depois de 3 ou mais anos.  

Após a conclusão do curso, os recém-professores esperam estar inseridos no mercado 

informal ou no mercado de trabalho formal. Conforme os conteúdos abordados no capítulo 3, 
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estes professores receberam em seu diploma a insígnia de licenciatura de dança. Este título dará 

a oportunidade de trabalho com a Dança em todas as esferas e espaços artísticos formais e 

informais; dentro da escola ou na invisibilidade de outros setores precários da vida artística e 

cultural de nosso país. 

Diante deste oceano de possibilidade do artista professor e pesquisador da Dança, o 

sonho do trabalho, coloca para este acadêmico as múltiplas opções de ser um artista cênico, um 

ser A/R/Tográfico que, neste próximo gráfico, se demonstra apto, por meio do seu percurso 

acadêmico em EAD, estar pronto para o mercado de trabalho. 

 

Gráfico 11 - Você se sente preparado para o mercado de trabalho após sua formação em 

dança? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Construção do autor (2021). 
 
 

Buscou-se observar se os discentes se sentem preparados para estar no mercado de 

trabalho com a formação pedagógica que eles tiveram na modalidade a distância de ensino do 

curso de Dança.  

O Gráfico 11 apresenta a porcentagem de 56,82% para os que disseram estar preparados 

para o mercado de trabalho, em dança, na maioria das situações, seguido de 22,73% para 

todas as situações e com 18,73% em poucas situações. Ao fim, a resposta não, em situação 

alguma, teve um total de 2,27%. 

Se realizarmos uma comparação com os dados resultantes do gráfico 11, nota-se que os 

entrevistados acreditam que a base teórica estudada no curso possibilita uma prática pedagógica 

(40,91%), ao mesmo tempo que quase (60%) afirmaram possuir preparo para o mercado de 
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trabalho. Os dados mostram que os discentes se sentem preparados para sua futura profissão, a 

de ser professor de dança e atuar dentro dos ditames legais da LDBEN, dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e das diretrizes da BNCC, no ensino fundamental II e no ensino médio, 

além de sua grande aplicabilidade e utilização de mão de obra no mercado formal de academias, 

estúdios e centros de dança espalhados pelo Brasil.  

O curso de Dança da UFBA tem por objetivo formar professores para atuar no mercado 

da Dança. Diante de um vasto mercado, este acadêmico pode escolher e ser escolhido, em 

diferentes nortes. Sendo no mercado formal ou informal como academias ou em companhias 

de Dança. 

Sendo assim, foi questionado como este, em seu futuro próximo, se posicionaria no 

mercado de trabalho.  

 

Gráfico 12 - Qual ramo profissional da dança você pretende se colocar no mercado de 

trabalho? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Construção do autor (2021). 
 
 

Ao verificar onde eles preferem trabalhar no leque de opções que existe na cultura da 

Dança, 77% dos professores responderam que têm um meio adequado para sua formação no 

curso, pois a complementaridade teorico-prática e a construção curricular, no âmbito da 

universidade, dão o suporte a disciplinas de licenciatura. Já os outros 16% também podem ser 
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bem formados em EAD, pois fazem parte de outras construções de corpos que oportunizam 

outras profissões, por exemplo a de intérprete criador e a de empreendedor.  

A Análise do Gráfico 12 apresenta quais são as possíveis profissões a serem seguidas 

pelos acadêmicos entrevistados, depois de formados. Dentre os respondentes, 77,28% 

apontaram a escolha Professor(a) como objetivo de seu campo futuro de trabalho, número 

significativo, provavelmente por ser comum na região a função de professores, seja em escolas 

seja em academias de dança, seja em lugares de acesso culturais da aprendizagem do corpo. 

Seguidos pela maioria que se imagina como professor, aparecem os profissionais da 

coreografia 4,55% e Dançarino(a), bailarino(a) e intérprete criador(a) ambos, também 

ficaram com 2,27%. 

Os dados apresentados nos estudos do Mapeamento da dança revelam outros dados que 

não cabem na minha amostra, mas representam uma outra parcela, mais ampla da população da 

dança, não diferente da realidade deste estudo, visto que conviven no mesmo ecossistema 

cultural. Como demonstra: 

No que se refere às principais ocupações dos respondentes, considerando as categorias 
apresentadas em “artistas da dança”, conforme previstas na Classificação Brasileiras 
de Ocupações (CBO) do Ministério do trabalho, em uma questão de múltiplas 
alternativas, verifica-se que 18,3% se reconhecem como professor de dança; 14,3% 
dançarinos; 11,5% bailarinos intérpretes; 9,5% coreógrafos; 9,1% bailarinos 
criadores; 8,6% bailarinos coreógrafos; 6,8% coreógrafos bailarinos; e 6,1% 
ensaiadores de dança. Ainda em relação às ocupações “artista da dança”, apenas 2,3% 
dos respondentes não se identificam com nenhuma das ocupações apresentadas na 
questão (tabela 9) (MATOS; NUSSBAUMER, 2016, p. 1727). 

Isso nos demonstra que os dados podem ser aproximados pois: como na pesquisa 

realizada com os estudos com o mapeamento de dança a maioria dos envolvidos na pesquisa 

são professores. E, no curso de Dança em EAD da UFBA, a maioria deseja ser professor. Ou 

seja, novos professores irão compor o mercado de trabalho e darão aulas como se almeja no 

projeto curricular do curso. 
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Gráfico 13 - O quanto você acredita ser importante o estágio como forma de preparação 

profissional para o professor no mercado de trabalho da Dança? 

  

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Construção do autor (2021). 
 
 

O próximo gráfico representa o pensamento dos discentes sobre o estágio não 

obrigatório docente. Ou seja, sua relação fora do ambiente acadêmico, e sim como forma de 

trabalho. Aponta como um formato diferente da prática de ensino do curso. O curso tem, a partir 

do 5º semestre, a necessidade de estágio obrigatório, tendo cada fase 102 horas de estudo. Com 

quatro estágios I, II, III e IV em seus respectivos semestres seguintes, perfazendo 408h de 

estágio. 

Os estágios obrigatórios fazem parte da formação profissional dos futuros professores. 

Logo, procurou saber como eles entendem o estágio profissional no mercado de trabalho formal 

no gráfico que se segue. Esta pergunta pretende verificar se os estudantes acham importante o 

estágio não obrigatório como uma forma de ampliar o conhecimento de seus estudos, se acham 

relevante esse formato de aprendizagem. Que valor de 0 a 10 (sendo 0 nenhum valor, 5 mediano 

valor e 10 total valor – e seus graus intermediários.  

No gráfico 17, verifica-se o estágio, a prática de ensino, que é a disciplina de estágio em 

que o professor tem que dar aulas no ambiente escolar físico, mesmo sendo em um curso EAD, 

em razão da LDBEN (BRASIL, 1996). Relaciona-o como seria um estágio para empresas ou 

segmentos particulares do mercado que empregam iniciantes e novatos na relação de emprego 

e aprendizagem.  

Demonstra-se, no gráfico 13, o quanto eles acreditavam ser importante o estágio como 

forma de preparação profissional. Foi solicitado escolher em uma escala de “pouco 
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importante”, valendo 0, ao “extremamente importante” valendo 10 e seus valores 

intermediários de 1 a 9, gradativamente. Observou-se que 77,27% das pessoas que responderam 

acreditar ser de extrema importância, seguido do número 6,82% disseram 7 e 9 e 4,55% 6 e 8. 

A atividade do estágio é valorizada por todos os alunos como algo maior que a média, pois 

todos atribuíram, no mínimo, 6 ao estágio e a grande maioria atribuiu 10 a tal atividades. Ou 

seja, valorizam muito as atividades dos estágios, mesmo não sendo obrigatórias.  

 

Gráfico 14 - Como você se enxerga trabalhando em sociedade como um profissional da 

dança? 

 

Fonte: Dados do Curso de Dança EAD – UFBA (2021) – Construção do autor (2021). 
 
 

Busca-se observar como os estudantes universitários sentem, diante do atual caos de 

desemprego, a esperança de trabalhar na área. Com o olhar diante do desmonte e descaso das 

artes em nossa sociedade e fazendo relação direta com o futuro de sua profissionalização do 

futuro professor de dança.  

Conforme demonstra o gráfico 14, 84,09% dos discentes se enxergam como 

profissionais em contínuo processo de aprendizagem, 9,09% se enxergam preparados para 

tudo, como ótimos profissionais e do outro lado com 6,82% percebem estar inseguros para 

algumas situações.  

Em ambos os gráficos, 18 e 19, podemos relacionar que mais de 70% dos discentes 

gostariam de se preparar para o mercado profissional antes de entrar no mercado real. Ao passo 

que mais de 80% gostariam de aprender sempre, o que faz parte da construção cotidiana do 

professor, do aprender de forma continuada.  
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5.4.4 A dimensão experiencial 

 

A dimensão experiencial pode se robservada nos vídeos que estão dispostos pelo 

ciberespaço do youtube, que mencionam a pesquisa dança em EAD UFBA. Nele, podemos 

notar exercícios, coreografias, aulas e atividades de diversas turmas e da qual essa pesquisa se 

ateu. 

Ao mesmo tempo, não podemos deixar de dizer que o corpo que entra na dança já está 

repleto de DNA na vida, gasta com solas descalços ou sapatilhas ou até mesmo sem. Saltos, 

piruetas e entrée já encenaram muitas danças nos corpos vivos da UFBA. Logo, não existe uma 

pré-obrigação de dançar ou ser dançarino. Mas é notório observar que quase toda a turma já 

teve ou se identificou com alguma manifestação cultural da dança. Seja ela na calçada, na 

academia, ou nas festividades midiáticas que estão por aí. 

Aqui nos atemos a complementaridade da pedagogia da dança em seu modo Onlife.  

E por ela podemos listar alguns vídeos que observamos a construção da tríade como 

entrega de resultados.  

Lista dos vídeos observados no Youtube, para serem analisados, como a dimensão 

experiencial do corpo do aprendiz na EAD da Dança da UFBA: 

 

1 - Encontro presencial do II semestre de 2017 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kbW4i3Dl2Ug 

I Encontro Presencial II Semestre (2017.1). Curso Licenciatura em Dança a Distância - 

Universidade Federal da Bahia. Polo: Vitória da Conquista 

2 - II Encontro Presencial II Semestre (2017.1). Curso Licenciatura em Dança a 

Distância - Universidade Federal da Bahia. Polo: Vitória da Conquista 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xi6HlHoiRMk 

II Encontro Presencial II Semestre (2017.1). Curso Licenciatura em Dança a Distância 

- Universidade Federal da Bahia. Polo: Vitória da Conquista 

3 - Microdanças em vídeo - Licenciatura em dança EAD – UFBA 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TGN-jMV9WtE 

4 - A dança e a alma- UFBA/EAD (Licenciatura em dança). 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GFtMal2h8PA 

5 - UFBA (Licenciatura em dança) Elementos do Movimento na Dança. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbW4i3Dl2Ug
https://www.youtube.com/watch?v=xi6HlHoiRMk
https://www.youtube.com/watch?v=TGN-jMV9WtE
https://www.youtube.com/watch?v=GFtMal2h8PA


  161 

 

Atividade universitária realizada em grupo com intuito de aprendizagem e repassar 

conhecimento na dança. 

6 - Licenciatura de Dança EAD UFBA - Trabalhando o CORE 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=J-fF1vHTq44 

7 - UFBA/EAD Exercício 1: Ações na cinesfera (espaço, peso e tempo). Turma 2 Por:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7C28J-aNnQ0 

 

Esses vídeos nos trazem o grande arcabouço de possibilidades que vivenciaram, de 

alguma forma, os acadêmicos neste espaço cênico, o ciberespaço. Repleto de características de 

ubiquidade e formulações síncronas e assíncronas, no modelo exposto da figura de Metodologia 

de Ensino de Dança Digital (Medd), podemos observar nestes vídeos, por estarem espaçados 

ao longo do curso, que cada qual com característica diversa se apropria de uma das pedagogias 

(somática, reflexão adquirida e holística) que entrelaçam toda a trajetória de cada um desses 

alunos e alunas. 

Um vídeo representativo é o de número 2, no qual podemos observar a construção das 

oficinas nos momentos presenciais. Sabemos que existem inúmeras dificuldades, de 

deslocamento, de trabalho e até mesmo em termos financeiros, mas podemos observar um 

aparte de todo esse conglomerado, de todo esse conhecimento sendo ali representado pelas 

formulações das atividades que encontramos neste vídeo. 

Os outros são produções caseiras, de atividades feitas com muito esmero, a partir de um 

clique dos smarthphones são construídas grandes apresentações, com cenários diferenciados, 

como podem ser vistos, para se entregar as atividades solicitadas pelos professores de forma 

assíncrona. Não podemos deixar de mencionar o corpo, em sua múltipla ubiquidade da tele-

presença no ciberespaço, ele não deixa de ser corpo, mas é conduzido a outro patamar de 

apreciação sinestésica, e não deixa de ser dança, pois se complementa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-fF1vHTq44
https://www.youtube.com/watch?v=7C28J-aNnQ0
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CONSIDERAÇÕES AO FIM - A CODA – GRAND FINALE 

 

A reflexão que se deu neste estudo corrobora as novas e plurais formas de atender, 

entender e atingir o corpo que dança e está excluído e esquecido pelas políticas públicas. A 

construção curricular do curso de dança na UFBA dá espaço e contribui, por meio da EAD, 

para alargar e diversificar a formação superior da área, constituindo-se como uma inspiração às 

políticas públicas da área.  

Os trabalhos dos alunos e alunas produzidos e analisados contribuíram para este estudo 

como âncoras para as dimensões constitutivas desta tese. Merecem um espaço fundamental de 

arte e de pesquisas para que possam ser oferecidas à sociedade como uma pedagogia da dança 

no universo digital e Onlife. Tais discentes, aqueles que, formados, formarão novas gerações 

para a compreensão mais alargada, senciente e ubíqua das múltiplas formulações culturais de 

dança podem vivenciar nesse curso e em suas dimensões curriculares uma nova forma de criar 

estrutura e valorar a sua cultura na sociedade.  

Diante do problema evidenciado na pesquisa da baixa valorização do ensino da dança, 

de seus profissionais e suas más remunerações, a dança aparece como uma espécie de arte de 

segunda classe, vista por alguns segmentos da sociedade como desnecessária. Esta pesquisa 

questiona o que significa revalorizar o espaço da empregabilidade perguntando-se: “por que 

não há trabalho para o professor de dança?” Tal questão, de fato, não se restringe às artes da 

dança, mas a todas as ações dos trabalhos artísticos e intelectuais que não sejam ligadas à 

produção de bens imateriais de consumo e fruição.  

Para formar as novas gerações, para a compreensão de experiências iniciais e de 

vivências corporais da dança, asseveramos que os alunos e alunas deste curso têm os corpos 

propensos e disponíveis ao espaço cênico quando trabalham na dimensão também digital pelas 

metodologias representadas pelos e-books e pelos conhecimentos de forma tecnológica, mesmo 

que lhes faltem frequentemente infraestrutura de conexão digital. Ficou evidente, em nossa 

pesquisa, que nesse mundo digital ainda impera a desigualdade e a não universalização de 

dimensões da conectividade. 

Esses artistas da dança têm a dimensão cosmopolita em seus valores a ponto de serem 

criativos e inovadores, com um olhar digital aguçado, entendendo o lugar de fala de seus corpos 

nas relações humanas como partícipes sociais da ampla dimensão da cultura que envolve a 

dança. Seus corpos, por vezes, têm que executar as tarefas de estudos, em pé na fila do banco, 

sem muita conexão com a internet e sem dinheiro para usufruir de toda a infraestrutura que o 
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curso oferece. Seus corpos se mantiveram artistas nas filas de supermercados, na praça 

buscando sinal de celular e wifi, ou no interior de uma sala. Nos espaços de suas casas criaram 

formas, conexões e possibilidades de estudo e aprendizagem. 

São seres contemporâneos que entendem que este curso lhes traz algo novo. Tais 

inovações anunciadas e previstas no curso produzem inquietações que implicam romper novos 

e velhos paradigmas. Não é fácil a vida de artistas, de estudantes e de professores que não são 

incentivados por outros, a não ser pela busca de seus próprios sonhos, são deixados de lado 

quase como seres abstratos, cujas condições materiais são dispensáveis. Nossa tese mostra que 

as difíceis condições de acesso ao mundo digital pesam na sua formação. Mas a busca pela 

formação em dança, na modalidade EAD da UFBA, fez diferença, pois traz a esses discentes a 

possibilidade de estudar em seu tempo e espaço, não soltos, mas guiados e com foco por 

professores e tutores em uma matriz curricular coerente com suas realidades. 

O curso objetivou sua função social de formar novos formadores para atuarem como 

professores de dança. Os alunos do curso da UFBA são os primeiros a experimentar este lugar 

de aprender a ensinar dança em um modelo de educação a distância. Sabe-se que a UFBA 

entende as TIC e a EAD, que representam para os professores e alunos um novo formato de 

aprender e ensinar a dança, cuja experiência acontece nestes corpos, que se origina no presencial 

e se alarga para o digital, fazendo uma inversão de lógica, modelando-se ao ensino hibrído, 

vivido e discutido na atualidade. Assim, ao mirar as novas e futuras gerações de formadores, 

que estão sendo formados por métodos mais atuais, significativos e consonantes com a 

atualidade, construíram um base curricular passível de ser executada no ambiente da EAD e 

fortemente marcado pelo digital. 

Nesta instituição, que se propôs a formar formadores em dança na modalidade EAD, 

por métodos inovadores, por meio de formulações ainda em teste, foi observado um 

amadurecimento maior e entendimento de todos neste ambiente, com características do 

manifesto Onlife. Tais características foram demonstradas na construção curricular dos 

conhecimentos alicerçados e aprendidos, adaptados e usados para criar uma infraestrutura 

educacional curricular que os preparou com plenitude para serem professores licenciados em 

dança.  

Comprova-se, no decorrer desta pesquisa, que o currículo está adequado à proposta de 

dança em EAD feita pela instituição. Mesmo com dificuldades que se apresentaram em seu 

percurso e ao longo do curso, principalmente referentes às barreiras de aprendizagem, 

conectividades e financeiras, percebe-se que ajudaram a formular novas construções e adequar 
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erros e acertos durante esta caminhada. Após tais dificuldades serem compreendidas e 

superadas, houve uma evolução e os resultados se mostraram com a formação da primeira 

turma.  

Retomamos o objetivo deste trabalho, analisar se o ensino da dança no curso de 

licenciatura em Dança em EAD da UFBA, na estrutura educacional de seu currículo, está 

condizente com os propósitos de uma educação Onlife. Assim, assevera-se uma proximidade 

alargada ao manifesto e à aprendizagem que a UFBA viabiliza, seus objetivos, dentro dos 

limites do território e das disponibilidades dos alunos, a estrutura para realização das tarefas 

síncronas e assíncronas de forma eficaz. No contexto de aprendizagem e formação, a UFBA 

oferece à seus discentes apropriações, mediação e reformulação de seus processos de ensino e 

aprendizagens educacionais com experiências que podem ser desenvolvidas ao longo da vida 

profissional.  

Nesse ambiente tecnológico de aprendizagem e de ensino da dança, notou-se que o lugar 

do Ensino a Distância evolui em sua área como ciência e não está apenas estagnado na 

imposição da nomenclatura da Lei que estabelece um trabalho regulamentado pela sigla EaD 

no Brasil, conforme Decreto-Lei n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, do Ministério da 

Educação, atendendo ao disposto no Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Desse modo, discentes e docentes podem vir a criar outros lugares e formas de se ensinar e 

aprender, a legislação, por sua vez, deve ser trazida para a atualidade de um modelo híbrido de 

ensino. A UFBA já está à frente de seu tempo, apenas aguardando uma nova Lei que se espelhe 

mais fielmente na realidade atual.  

Em nosso estudo, confirmamos que a UFBA entende o corpo discente como um ato 

contínuo do desenvolvimento do saber sensível de seus educandos. Utiliza, assim, seus 

conhecimentos lógico-conceituais e suas ferramentas básicas da ciência, da pedagogia e da 

filosofia e aplica todo esse portifólio a favor de seus discentes. Ela fundamenta seu solo de 

conhecimentos, técnicas e formulações no campo dos ensinamentos holísticos e pautados em 

estudos anátomos-fisiológicos e cinestésicos e dos saberes oriundos da nossa corporeidade. Este 

profissional deve formar-se para atuar no sentido de apurar vivências, estimular reflexões e 

incentivar processos de novas formas de produção artística.  

Nota-se, a partir da pesquisa, que não há apenas uma transposição de currículo do seu 

formato presencial para o formato em EAD, mas, sim, uma nova formulação de currículo. Cria-

se um outro jeito de ensinar a ensinar Dança no ensino superior. Em uma transfiguração na qual 

se estabelece um movimento das redes, em uma dinâmica de entretecer conhecimentos, tempos, 
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espaços e contextos, que vêm a construir e romper limites da educação tradicional, e se 

aproximam mais da realidade viva dos alunos e alunas da UFBA.  

Assim, percebe-se que os resultados deste estudo nos demonstraram que a educação a 

distância também se tornou possível na aprendizagem e no ensino de dança. A universidade, ao 

possibilitar mais um curso em uma outra modalidade de ensino, conseguiu alcançar seus 

objetivos de levar seu curso de referência em dança a outras cidades que antes não tinham 

acesso.  

Com o auxílio das modernas tecnologias, gadgets, e-mail, softwares de vídeo e 

chamadas que unificam formulações diferenciadas de ensino de dança, obtêm-se múltiplos 

aparatos que as TIC fornecem e dão subsídios às aulas, à aprendizagem e ao ensino de dança, 

bem como trazem uma outra forma de emoção e fruição.  

As novas e diferentes formas e narrativas trazidas pelos alunos e pelos professores por 

meio das TIC vêm sendo o meio para essa geração analisada neste curso vivenciar a 

possibilidade de experimentar outros novos formatos de dança como: dança avatar e dança 

vetorizada, quando softwares de desenhos fazem com que a dança, nessas mídias, sirva para o 

bem da educação em dança. 

Tendo em vista a importância e a necessidade de aumento do campo de trabalho devem 

ser mais bem pesquisadas, assim como de novas formas de oferecer opções para formação no 

ensino superior de dança, adequando-as às realidades e condições do profissional de 

artes/dança.  

Espera-se que possamos ter como referência o exemplo encontrado na construção desta 

tese e a presença da história viva de uma região que viveu e fez surgir para além dos múltiplos 

corpos existentes um corpo chamado de Dançarino Ubíquo, que dança dentro do ambiente 

institucional da UFBA em um ciberespaço. Sendo esse corpo corpomídia, que dança na história 

da construção de seus currículos, na aprendizagem de seus outros três cursos presenciais deram 

um subsolo de conhecimento para construir o curso em EAD de dança.  

As formulações de pedagogias que se constituíram a partir das abordagens holística, 

somática e reflexão adquirida alargam, permeiam e aglutinam a dança no digital. Novos 

conceitos imersivos e interativos dentro do formato EAD de acesso Onlife se mostram possíveis 

de romper barreiras e paradigmas que contribuem para o pensamento atual da dança digital. 

Aferimos que a apropriação do termo Onlife serve para tirar as amarras do sofisma que 

se instaurou na dança durante séculos: pelo qual a dança só poderia ser executada com a 

co(rpo)presencialidade. Logo se viu que as múltiplas facetas que se estabelecem nas relações 
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da dança pelo meio digital são de grande notoriedade e enobrecem a cultura da dança. .  A partir 

da ampliação do espaço da dança no digital mais elementos se constituem para formar 

professores e conhecer melhor sua cultura.  

Assim, a relação das tecnologias com as formulações pedagógicas em EAD transita em 

um modo Onlife e influência novas formas de arte para as novas gerações como forma de 

comunicação. 

A junção das formulações pedagógicas e a tecnologia oportuniza também múltiplas e 

quase infinitas modalidades de performances e aprendizagens, que se formulam a partir do 

dançarino ubíquo que dança como um corpomídia. Um exemplo dessas inovações e 

modalidades de performaces pode ser observada nas microdanças do Tik-Tok. 

Quando ampliamos as possibilidades da dança EAD, criamos um ecossistema que 

permite combinações diferentes e ubíquas. A presença física e digital, em tempos síncronos e 

assíncronos, com tecnologias analógicas e digitais, faz parte da cultura diferenciada e com 

características predominantes do digital, articulando, assim, os diferentes formatos em espaços 

diversos.  

 A dança, ao se apropriar de uma rede de comunicação, passa a compreender melhor a 

própria corporeidade ela amplia a sua responsabilidade para com as novas gerações dentro de 

uma dimensão ética trazida por Hans Jonas (VALVERDE, 2018). Nessa direção, ainda, abre-

se o horizonte freiriano da criação de inéditos viáveis na educação e na tecnologia.  

Não se deve abandonar a busca por atualizações na formação do professor, ao mesmo 

tempo em que é preciso dispor de teoria e prática, o que possibilita uma aprendizagem 

diferenciada. No cenário atual, quando o professor(a) constrói sua aprendizagem 

cotidianamente, produz uma interação e um diálogo com distintas pessoas, a fim de transpor as 

barreiras da presencialidade. Para enfrentar tal desafio, o professor de dança se aplica como um 

ator transdisciplinar, ubíquo e em constante movimento de aprendizagem. 

Todo esse constructo para a melhoria e ampliação de formação em EAD, pulveriza e 

pluraliza os campos de trabalho para sua valorização profissional. O horizonte que se anuncia 

a partir de uma formação mais plural é de que se facilite a ampliação de vagas no mundo do 

trabalho. Assim, viabiliza-se a denúncia e o enfrentamento contra o esquecimento, o 

patriarcalismo e invisibilidade das políticas públicas para com as Artes, notadamente com 

relação à área da Dança.  

Podemos, agora, munidos de outras informações, pontuar novas descobertas e formular 

novos territórios de currículos como espaços de disputa a partir de um olhar apurado para uma 
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nova pedagogia da dança, cujo a complexidade articula em uma grande roda o mundo do 

trabalho, o ambiente cultural e ética.   

O mundo da dança abrange também, em suas dimensões culturais e políticas, os riscos 

de um capitalismo de vigilância sempre atento ao controle e renderização das ações, pessoas e 

produtos do mundo das artes e da educação.  

Dança é trabalho. E diante desta afirmação múltiplos contextos irão surgir e serão 

frutíferos e propositivos, os quais poderão ajudar a solucionar algumas das mazelas sociais ao 

contribuir com um bem cultural.  

A experiência da criação articulada entre novas pedagogias e o uso de tecnologias 

trazida pela UFBA pode nortear a criação de novos currículos na direção da equidade, na 

valorização das belas artes e na perspectiva de ser mais aceita como um bem cultural de valor, 

prestígio e ampliação de seus campos de influência  

Por fim, conclui-se que a dança como cultura e arte, é uma experiência Onlife e cria 

formas de alcançar os mais longínquos lugares do estado da Bahia e de todo o Brasil.  

Esta tese pretende abrir, no contexto de uma era hiperconectada, algumas clarezas sobre 

a corporalidade curricular; como os corpos (re)desenham a cultura e o currículo a partir do 

Outro, do território e das tecnologias no ensino da dança. Trata nosso trabalho de analisar um 

processo cognitivo, pessoal, performático, experiencial, que tem seu tecido feito de múltiplos 

projetos que permitem às dimensões subjetivas pensar de outras formas de corporeidade, outra 

educação e outro mundo, sempre na esfera da dança.  

Assim como contribuição maior este estudo observou que se trocarmos a palavra dança 

e colocarmos as outras artes (Arte visual, Teatro e Música ou Cinema) nestes mesmos cenários, 

enriquecido com tecnologia, apoiado pelo digital e incentivados por políticas públicas 

adequadas toda as culturas serão mais reconhecidas. As comunidades das artes podem colher 

resultados largos e frutíferos em seus novos currículos plurais e viáveis que serão formulados 

com este propósito. Tudo na busca de uma pedagogia da dança que possa ser também uma 

pedagogia da diferença, da diversidade e da emancipação da grande área das Artes.  

No corpo aprendente do dançarino ubíquo formado na UFBA foi construído o 

entendimento do novo curso de dança em EAD, e neste cenário ele corporifica o conceito da 

própria alma do ser professor. O currículo atual que a UFBA apresenta para o curso de dança 

em EAD está adequado para ser ampliado, recriado e adaptado ao tornar-se um curso de 

referência para a educação esteticamente humanizada e criativa. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr.(a). está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: ENSINO 
DA DANÇA em EAD: A CULTURAL DO DIGITAL desenvolvido por Everson Luiz oliveira 
Motta, Doutorando do Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é 
orientada, pela Dr° Fernando José de Almeida, a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar 
necessário. 

Neste estudo pretende-se identificar dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em 
linhas gerais é discutir, o Ensino da Dança no curso de licenciatura em Educação a Distância (EAD), 
na estrutura educacional dos currículos brasileiros, principalmente no que diz respeito ao Ensino 
da Dança para a educação básica, carente de metodologias condizentes com seus ensinos Onlife 
com sua largueza de valores, de identidade epistemológica da área, de abertura de vagas e de 
conteúdos motivadores para discentes e docentes.  Discutindo o lugar de fala e uma compreensão 
alargada do sentido de vivência corporal, política e social da dança ao evidenciar o problema de 
desvalorização de seus profissionais e sua má remuneração em todos os níveis do ensino e aprendizagem 
em dança, no tocante à formação e acessibilidade 

Para este estudo adotaremos o procedimento de entrevista por meio de formulário eletrônico 
que poderá ser aprofundado posteriormente por meio de entrevista pessoal, se assim o for permitido 
por V.Sa.. Sua participação é livre, podendo retirar seu consentimento ou interromper a 
participação a qualquer momento. A recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 
modificação na forma em que é atendido pela pesquisadora. Os procedimentos se apresentam 
isentos de riscos, custos ou qualquer vantagem financeira para V. Sa.  
        Os esclarecimentos sobre o estudo estão a sua disposição em qualquer aspecto que desejar a 
qualquer tempo. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, que não será 
identificada em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Destacamos que suas 
respostas são totalmente confidenciais e sigilosas, e dessa forma, em hipótese alguma serão 
entregues a qualquer pessoa que possa identificá-las como suas. 

Para garantir a confidencialidade e a privacidade dos indivíduos, suas caracterizações serão 
feitas por codificação de sua identidade. Todos os dados obtidos na pesquisa serão utilizados 
exclusivamente com finalidades científicas conforme previsto no consentimento do participante.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 
que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

Esta pesquisa está aprovada junto Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (CEP/PUC/SP) sob nr.50480321.6.0000.5482, e garantirá seus direitos atendendo a 
todas as especificações da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, que aprova como normas e 
regulamentos de pesquisas relacionadas a seres humanos. 

Qualquer dúvida entrar em contato com o referido CEP – Sede Campus Monte Alegre, 
localizado no andar térreo do Edifício Reitor Bandeira de Mello, na sala 63-C, na Rua Ministro 
Godói, 969 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466 – e-
mail:cometica@pucsp.br. 

mailto:e-mail%3Acometica@pucsp.br
mailto:e-mail%3Acometica@pucsp.br


  178 

 

Caso o(a) Sr.(a) tenha alguma consideração, dúvida ou denúncia sobre questões relacionadas 
a essa pesquisa, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato.   

Tendo sido orientado(a) quanto ao teor aqui descrito e compreendido a natureza e o objetivo 
do referido estudo, estando totalmente ciente de que não há qualquer valor econômico a receber 
ou pagar pela participação e concordando em participar deste estudo, solicito que selecione a opção 
“Sim”. 

Contamos com a sua colaboração e agradecemos sua participação. 

 
Pesquisador Responsável: Everson Luiz Oliveira Motta 
Curitiba – PR 
E-mail: soneve@gmail.com 
 
Declaro que fui informado sobre os termos da pesquisa e aceito ser participante. 

 

Curitiba, ____ de _________________ de _____ 

 

Assinatura do (a) participante: ______________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ___________________________ 

             Assinatura do (a) testemunha 1: ___________________________                

Assinatura do (a) testemunha 2 : ___________________________ 

 

 

 
 

 

mailto:soneve@gmail.com
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Apêndice B –Parecer Consubstanciado na Plataforma Brasil 
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Apêndice C - Questionário 
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Anexo A - Carta de Aceite 
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Anexo B - Quadro Curricular 

 
Quadro Geral 

SEMEST. COMPONENTES CURRICULARES 
CH 

SEMESTRAL 
Teórica Prática Estágio 

 
1O. 

 

Introdução à Educação da Dança a Distância 34 - - 
Dança e Culturas de Rede 34 - - 
Dança, Corpo e Contemporaneidade 68 - - 
Lab. de Cinesiologia na Dança I  34 34 - 
Contextos Múltiplos na Dança 68 - - 
Referências Conceituais para uma Pedagogia da 
Dança  68 - - 

Subtotal 306 34 00 
 

2O. 
 

Elementos do Movimento na Dança 34 34 - 
Lab. de Cinesiologia na Dança II 34 34 - 
Lab. de Música e Processos Coreográficos 51 51 - 
Referências Históricas da Arte e da Dança 68 - - 
Seminários Interdisciplinares 102 - - 

Subtotal 289 119 00 
 

3O. 
 

Dança como Mediação Educacional para 
Diversidade e Ações Afirmativas I  51 51 - 

Ensino da Dança para Crianças 51 51 - 
Danças Afro-Indígenas Brasileiras: Tradição e 
Contemporaneidade 34 34 - 

Referências Múltiplas da Dança 68 - - 
Seminários Interdisciplinares 102 - - 

Subtotal  306 136 00 
 

4O. 
 

Dança como Mediação Educacional para 
Diversidade e Ações Afirmativas II 51 51 - 

Arte/Dança como Tecnologia Educacional I 51 51 - 
Estéticas e Poéticas da Arte e da Dança 68 - - 
Lab. de Interseções Artísticas 51 51 - 
Seminários Interdisciplinares 102 - - 

Subtotal  323 153 00 
 

      5O. 
 

Produção Crítica em Dança 68 - - 
Arte/Dança como Tecnologia Educacional II 51 51 - 
Seminários Interdisciplinares 102 - - 
Libras 34 34 - 
Estágio I - - 102 

Subtotal  255 85 102 
 

6O. 
Lab. Artístico-Pedagógico I 34 34 - 
Arte/Dança como Tecnologia Educacional III 51 51 - 
Optativo 34 - - 
Optativo 34 - - 
Estágio II - - 102 

Subtotal  153 85 102 
 

7O. 
Lab. Artístico-Pedagógico II 34 34 - 
Optativo 68 - - 
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Optativo 68 - - 
Estágio III - - 102 

Subtotal 170 34 102 
 

8O. 
Estudos Monográficos em Dança 68 - - 
Optativo  68 - - 
Optativo 68 - - 
Estágio IV - - 102 

Subtotal  204  102 

Subtotal Geral 2006 646 
 

408 
 

Total 
 

3.060 
 

Atividades Complementares 200 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO – 3.260 
 

 

Integralização Curricular 

 
 

CURRÍCULO 
 

CARGA HORÁRIA 

Atividades Formativas 2.244 
Prática como Componente Curricular 408 
Estágio 408 
Atividades Complementares 200 

                                                       TOTAL 3.260 
 

 
Componentes Curriculares Optativos 

 

 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
C H 

SEMESTRAL 
Teórica Prática 

Tópicos Especiais em Dança 34 - 
Introdução à Pesquisa Acadêmica em Dança 34 - 
Condicionamento Corporal 34 - 
Referências Históricas da Dança no Brasil 68 - 
Configurações da Dança  68 - 
Dança e Manifestações Populares 68 - 
Abordagens e Técnicas Corporais 68 - 
Elementos Compositivos de Cenas de Dança 68 - 


	Link: https://www.youtube.com/watch?v=TGN-jMV9WtE
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