
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo 7: 
Danças, corporeidades e movimentos  
 
Online  
Dias: terça-feira (31/05) e quarta-feira (01/06) - Horário: 9h às 12h 
Local: ZOOM 
 
Mediadoras: Demmy Cristina Ribeiro de Sousa  
                     Luane Pedroso 
 
1º Dia (31/05) 
 
1 - Diálogos entre Vianna, Béziers e Graham: Proposta para a criação de uma 
prática de coexistência. 
Marcela  Páez 
IA/UNICAMP 
 
2 - A improvisação na linguagem gaga: pedagogias para criação em dança. 
Demmy Cristina Ribeiro de Sousa 
UDESC 
 
3 - Da dança que se pensa, para a dança que se dança. 
Jovair Batista De Jesus 
IFG 
 
4 - Modos de Instrução e Consciência Corporal no Ensino - Aprendizagem de 
Dança Contemporânea. 
Paulina Valerio Alves 
UNICAMP 
 
5 - Aplicação do pilates para composição artístico-corporal do ator.  
Sâmara Batista Almeida 
UFU 
 
2º Dia (01/06) 
 
1 - Modos dançantes festivos urbanos: O estar-junto e a experiência como 
lugares de construção de pedagogias da dança. 
Roberto Rodrigues 
UNB 
 
2 - Afrofuturismo e estado ampliado da consciência em cena. 
Henrique Cesar Hokamura Silva 
UNICAMP 
 
3 - Ora viva São Gonçalo: Tradição e continuidade. 
Danillo Queiroz 
UFBA 
 
4 - Entre fronteiras e saberes: As poéticas do corpo no atravessamento de 
culturas. 
Cassiana Rodrigues 
Unicamp 



 
5 - A dobra do papel da dança na infância: Manualidade como estratégia 
pedagógica volitiva. 
Juliana Zelenski Alves 
UNESPAR 
 



 
Diálogos entre Vianna, Béziers e Graham:  

Proposta para a criação de uma prática de coexistência.  
 
 

Marcela Pereyra Páez 
Instituto de Artes - IA/UNICAMP 

 
 
Como pensar arte num mundo em ruínas? Como, pela arte, podemos desbravar 

caminhos possíveis ou imagináveis de coexistência entre os escombros?  
A resposta talvez seja: Criar práticas que possam ser como paraquedas coloridos que 

amparem nossa irremediável queda (KRENAK, 2019)1. Práticas que permitam construir 
outros “nós”, configurações de coletividade que rompam com o excepcionalismo humano e 
permitam modos de viver e morrer mais dignos para toda a rede multiespécie que compõe 
esta existência em meio à crise. Criar práticas reconhecendo que ninguém faz sozinho, por 
mais que esteja fisicamente só. O fazer se dá em coletividades que transpassam o 
contemporâneo e incluem múltiplas heranças.  

Este projeto se propõe a criar uma prática para o corpo operando no trânsito entre 
ensino e criação, entre dança e educação somática. Partindo de heranças concretas, 
materializadas pelo trabalho de Klauss Vianna, a prática de Coordenação Motora de M.M 
Béziers e a técnica de Martha Graham, buscamos desenvolver um processo técnico-
pedagógico-criativo que permita gestar uma prática integrada de dança somática, a partir da 
investigação criativa sobre configurações multiespécies, corporeidades simbióticas e seres 
tentaculares (HARAWAY, 2021)2. Almeja-se que o processo permita desenvolver não só um 
produto cênico, mas também uma série de exercícios e procedimentos que possam ser 
utilizados em processos de formação em dança, a partir do encontro entre esta linguagem 
artística e a educação somática.  

 
Palavras-chave: dança somática; processo artístico-pedagógico; prática técnico-

criativa.   

 
 

 
1 KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Cia. das Letras, 2019. 

2 HARAWAY, Donna. O manifesto das espécies companheiras: cachorros, pessoas e alteridade 
significativa. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021. 



A IMPROVISAÇÃO NA LINGUAGEM GAGA: PEDAGOGIAS PARA CRIAÇÃO 

EM DANÇA 

 
Demmy Cristina Ribeiro de Sousa 

Ceart - Udesc 

 

 

O presente estudo pretende informar sobre a linguagem de movimento Gaga, 

desenvolvida durante os anos 90 pelo coreógrafo israelense Ohad Naharin, após assumir a 

direção artística da companhia Batsheva Dance Company, em Israel. Trazendo os principais 

dispositivos corporais, a partir da análise estrutural, biográfica do artista e experimentações que 

configuram a abordagem e estética de Naharin e, desta forma, trazer uma reflexão das 

potencialidades que influenciam na descoberta de novas camadas criativas. Além disso, 

identificar possíveis similaridades criativas com a Gaga e outras abordagens em dança, as quais 

utilizam da improvisação em dança como mecanismo criativo. Embora este processo de 

trabalho seja conhecido mundialmente, existem poucos registros que descrevam está linguagem 

de forma técnica e sensível. Para a coleta de dados, foi feita a análise de materiais como: vídeos, 

entrevistas, espetáculos, participação em workshops, aulas on-line e presenciais, e a 

contextualização da minha experiência com a linguagem. A fim de esclarecer e trazer uma 

reflexão sobre a estrutura de trabalho Gaga. 

 

PALAVRA-CHAVE: Ohad Naharin; Gaga; Batsheva; Práticas Pedagógicas em Dança.  

 

 

 

 

 



DA DANÇA QUE SE PENSA, PARA A DANÇA QUE SE DANÇA 
 
 
 

Mestrando: Jovair Batista de Jesus 
Orientadora: Prof. Dra. Luciana Gomes Ribeiro 

 
Instituto Federal de Goiás – IFG - Campus Aparecida de Goiânia 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES 
Mestrado Profissional em Artes - PROFARTES 

 
 
O presente projeto objetiva desenvolver uma proposta pedagógica associada à dança 
na escola com o intuito de despertar sensações, sentimentos e promover a produção 
de conhecimento nos sujeitos envolvidos. A pergunta orientadora da investigação 
centra-se em explicitar possibilidades de como o professor de arte/dança pode 
aproximar e/ou transformar as experiências em dança vivenciadas pelos alunos 
matriculados no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) da Escola Municipal Rural de 
Ensino Fundamental Vale do Rio Doce em experiências estético-sensíveis, 
emancipadoras e emancipatórias. O intuito é pensar caminhos dessa e para essa 
aproximação. Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma Pesquisa 
Educacional Baseada em Arte (PEBA) relacionada à dança na escola. A pesquisa se 
caracterizará como artística de abordagem qualitativa associada a uma pesquisa 
mista entre os tipos participante e narrativa, essas se inter-relacionarão no decorrer 
de todo processo. Serão realizadas ações pedagógicas voltadas para o ensino da 
arte-dança elaboradas a partir de uma análise diagnóstica e levando em consideração 
as experiências e os aspectos culturais dos sujeitos envolvidos, pois entende-se que 
ao reconhecer o perfil dos alunos é possível desenvolver ações de dança na escola 
que provoquem uma ampliação do olhar e da percepção da realidade do mundo. Para 
o processo de acompanhamento e reflexão sobre as ações didáticas serão 
realizados: rodas de conversas com apresentação de narrativas, registros em diário 
de campo e em memorial, criação e alimentação de um perfil em uma rede social e 
entrevistas semiestruturadas. Pretende-se, ao final da pesquisa, apresentar a 
construção de uma Proposta Pedagógica vinculada às experiências dos alunos com 
a dança na escola. As experiências desses processos pedagógicos poderão compor 
um artigo científico, que poderá servir como fonte de pesquisa e incentivar os 
profissionais da área da educação a refletirem sobre o papel da dança na escola para 
a formação dos alunos. 
 
 
Palavras-chave: Dança. Escola. Dimensão Estético-sensível. Perspectiva crítico-
emancipatória. 



 
Modos de Instrução e Consciência Corporal no Ensino - Aprendizagem de Dança 

Contemporânea 
 

Paulina Alves 
Instituto das Artes - UNICAMP 

 
Esta pesquisa visa investigar sobre modos de ensino de técnicas de dança, em especial da dança 
contemporânea no que se diz respeito às explicações e instruções que se dão através de metáforas. 
Ao que parece, muitos estudos e técnicas de dança contemporânea se formulam a partir de técnicas 
somáticas, que priorizam o autoconhecimento, mas ainda assim, foi identificado que, as metáforas 
são usadas nas práticas como facilitadoras do processo de ensino e na instrução de práticas de 
dança. Identificou-se também, que as imagens provocadas pelas metáforas do cotidiano podem ser 
inapropriadas para a percepção do aluno, e deste modo, podem vir a prejudicar o aprendizado ao 
invés de contribuir. A hipótese desta pesquisa é que primeiramente o corpo lida com a sensação 
causada pela metáfora para depois chegar ao entendimento do que realmente a instrução pede, ou 
seja, as metáforas podem causar um desvio ou um “atraso” no processo do corpo traçar a 
informação para a execução da proposta, pois o corpo se “pré-ocupa”, ou melhor, se ocupa 
primeiramente com a leitura da metáfora e depois com as sensações corporais. O objetivo é 
identificar os modos de o corpo receber instrução no que diz respeito ao processo cognitivo e 
caminhos desta instrução no corpo até chegar ao movimento de dança, além de defender que o 
indivíduo interessado na prática da dança contemporânea e em processos criativos, tenha acesso 
ao autoconhecimento corporal de modo que não tenha seu aprendizado limitado por enunciados 
metafóricos que não lidam diretamente com aspectos anatômicos e cinesiológicos do corpo. Essa 
é uma pesquisa qualitativa acerca de processos de ensino-aprendizagem na dança. 
 
KATZ, Helena & GREINER, Christine. Por uma teoria do Corpomídia in O Corpo – Pistas para 
estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. 
LAKOFF & JOHNSON. Metáforas da Vida Cotidiana. São Paulo: Educ, 2002. 
MILLER, Jussara. A Escuta do Corpo – Sistematização da Técnica Klauss Vianna. São Paulo: 
Summus, 2007. 
NEVES, Neide. A Técnica como Dispositivo de Controle do Corpomídia. Tese de Doutorado. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010. 
VIANNA, Klauss. A Dança. São Paulo: Summus, 2005.  
 
Palavras-chave: Instrução, Educação Somática, Técnica Klauss Vianna, Metáfora 



APLICAÇÃO DO PILATES PARA COMPOSIÇÃO ARTÍSTICO-CORPORAL 
DO ATOR 

 
Sâmara Batista Almeida 

UFU 
 
Esta pesquisa tem como proposta aplicar o conhecimento do pilates como 
ferramenta de trabalho do ator aplicando cenas como exemplos estruturais para 
estruturar esta ferramenta de trabalho, esta ferramenta seria o auto 
conhecimento dos diferentes movimentos possibilitando explorar além do padrão 
realizado sempre tentando pegar cenas que já são conhecidas e que utilizem o 
maior número de articulações possíveis ou seja movimentos que utilizem braços, 
pernas e coluna ao mesmo tempo com práticas corporais que considerem o 
corpo, os cuidados do corpo e dialogam esse corpo com a cena. 
Este estudo leva em consideração a percepção do corpo do aluno para 
desenvolver a competência de ter uma atenção e percepção em si mesmo tendo 
atividades de referência da fisioterapia como foco principal o pilates e de 
diretrizes somáticas  aplicando a utilização da articulação, do tônus muscular, 
equilíbrio, fluidez e coordenação motora ou seja ação muscular como objetivo e 
foco principal trabalhando a forma do corpo e a consciência corporal tendo como 
base atividades que dão referências de expressão do corpo com exercícios 
tendo como base vídeos ou fotos. 
Esse estudo possibilita a amplitude da possibilidade dos movimentos corporais 
e permite que o aluno descubra movimentos diferentes do movimento do seu 
cotidiano, ampliando a percepção do corpo na comunicação. 
Sabendo que os participantes já tem um conhecimento anatômico: ósseo, 
muscular e articular por já estarem no quarto e sexto período da graduação, 
partirei do princípio de unir o conhecimento já adquirido e focar na criação e 
composição da cena, criando sentido e diálogo do conceito para a ação, 
integrando conhecimento do corpo para a cena. 
 
Palavra-chave: Pilates, Artes cênicas, Cena, Preparação Corporal, Consciência 
Corporal 



    

 
 

MODOS DANÇANTES FESTIVOS URBANOS: O ESTAR-JUNTO E A EXPERIÊNCIA 

COMO LUGARES DE CONSTRUÇÃO DE PEDAGOGIAS DA DANÇA 

 

Roberto Rodrigues 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UNB 

Orientador: Jonas de Lima Sales 

 
 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho é fruto inicial de uma pesquisa de doutorado a ser desenvolvida com alunos do 

curso de Licenciatura em Dança do Instituto Federal de Goiás – Campus Aparecida de Goiânia e em 

diálogo com um movimento cultural na mesma cidade, conhecido como Movimento Flashback. 

Conjectura-se que nos eventos culturais do Movimento Flashback se constituem relações entre sujeitos 

praticantes dessas danças e pessoas das comunidades locais (não praticantes) em torno de possibilidades 

do estar-junto como aponta Maffesoli (2014), construídas a partir da experiência coletiva e que pode 

ser pensada a partir de uma perspectiva decolonial para o ensino-aprendizagem-criação da dança 

baseado nas propostas de Araújo & Purper (2020).  Tal contexto se constitui como um espaço de 

encontro onde pessoas se reúnem para compartilhar danças surgidas de uma ambiência social 

envolvendo musicalidades que transitam entre funk, soul, música eletrônica e outras hibridações nos 

tempos atuais. Nesse sentido, é possível visualizar relações entre corpos diferentes que se encontram e 

compartilham danças, de modos singulares, cruzando referências estéticas de práticas dançantes 

constituídas nos contextos urbanos e as corporeidades cotidianas de sujeitos que participam e se inserem 

nesse ambiente, onde existem brechas para que se possa inventar, improvisar, dançar-junto no aqui e 

agora. Para tanto, essa investigação partirá de uma pesquisa de campo junto ao Movimento Flashback 

e da retomada de um Projeto de Pesquisa intitulado Cotidianos que dançam: poéticas urbanas em cena, 

criado no ano de 2019 no IFG com alunas/os/es do curso de Licenciatura em Dança e interrompido em 

função da situação de saúde mundial ocorrida com a pandemia da Covid-19. A partir daí, quer-se 

explorar a seguinte questão: Como ampliar possibilidades e caminhos de ensino-aprendizagem-criação 

a partir da construção de modos de saberes-fazeres em dança que transitem entre o contexto urbano e o 

ambiente acadêmico de formação superior em dança?  

 
Palavras-Chave: Dança. Modos dançantes festivos urbanos. Estar-junto. Experiência. Pedagogias 

da dança. 

 

 

 

 
 



AFROFUTURISMO E ESTADO AMPLIADO DA CONSCIÊNCIA EM 
CENA 

 

 
Henrique Cesar Hokamura Silva (UNICAMP)  

 

Dança e diáspora negra: poéticas políticas, modos de saber epistemes outras 
 

 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo analisar como a linguagem 
afrofuturista e os estados alterados da consciência extática podem contribuir na 
expressividade do corpo na prática criativa da dança contemporânea. Para isso, são 
realizados laboratórios práticos de investigação em dança, nos quais o proponente 
investiga procedimentos que possibilitam a entrada do corpo em um estado extático 
de consciência. A fundamentação dos procedimentos é baseada na linguagem 
afrofuturista e permeada por reflexões acerca da experiência da negritude discutidas 
por Grada Kilomba (2019). A investigação tem um carácter autoetnográfico, no qual 
o proponente registra, por meio de vídeos, fotografias e escritos, como suas próprias 
experiências extáticas, em laboratórios, contribuem para a expressão de um corpo 
cênico. Algumas das técnicas extáticas levantadas são conquistadas a partir de 
exercícios de excitação ou inibição de movimentos.. As investigações sobre os 
estados alterados da consciência extática e a linguagem afrofuturista serão utilizados 
pelo proponente como fundamentação teórica, técnica e poética para a releitura da 
obra ilusões vol I. Narciso e Eco  (videoinstalação 2019), da artista Grada Kilomba.  
 
 
Palavras-chave: DANÇA AFROFUTURISTA. DANÇA CONTEMPORÂNEA. 

PRÁTICAS CRIATIVAS. CONSCIÊNCIA EXTÁTICA. 

 
Henrique Cesar Hokamura Silva 

UNICAMP 
E-mail henriquehokamura@gmail.com 

Henrique Cesar Hokamura Silva é mestrando em artes da cena na UNICAMP 

(2020) na área Poéticas e Linguagens da Cena. Possui bacharelado em dança pela 

mesma instituição.  

 Juliana Rodrigues Martins de Moraes 
UNICAMP 

E-mail jumorae@unicamp.br 
Professora do Departamento de Artes Corporais da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). Doutora em Artes e Bacharel em Dança pela UNICAMP. 
Possui especialização e mestrado pelo Trinity Laban Conservatoire for Movement 

and Dance, Londres, revalidado pela ECA-USP. De 2005 a 2018, foi professora de 
performance no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. 

 
 

mailto:henriquehokamura@gmail.com
mailto:jumorae@unicamp.br
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ORA VIVA SÃO GONÇALO: TRADIÇÃO E CONTINUIDADE.   

Danillo Taylan Queiroz de Souza (UFBA) 

Rita Ferreira de Aquino (UFBA) 

 

A seguinte proposta tem como interesse refletir e analisar as questões que permeiam as 

práticas em danças populares realizada no centro norte do Estado da Bahia, e traz como 

principal objeto de investigação a Dança de São Gonçalo. A partir desse recorte, interessa-

nos saber quais os meios que os atores locais percorrem para garantir a continuidade dessa 

prática na região, bem como as dimensões artísticas/culturais que a Dança de São Gonçalo 

pode representar; seja para os praticantes ou para a comunidade onde a realização 

acontece. O desejo para este diálogo surge a partir da pesquisa de mestrado que se 

encontra em desenvolvimento e vem se debruçando sobre o campo das políticas culturais 

existentes e/ou ausentes no Município de Jaguarari-BA, realizada no Programa de Pós-

Graduação em Dança- PPGDança/ UFBA, com apoio financeiro da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado da Bahia- FAPESB, sob orientação da Profª Drª Rita Aquino. Como 

recurso de expansão, o trabalho conta em seu arcabouço teórico autores como: 

VELLOZO (2015), GUARATO (2014), BAUMAN (2012), GOHN (2011), RUBIM 

(2011) e DEBORD (1997). Esse trabalho tem como expectativa a identificação dos 

grupos locais que realizam a Dança de São Gonçalo, suas compreensões acerca dos seus 

fazeres, das relações entre o artístico e popular, e os meios de sustentabilidade dessa 

prática na região.  

Palavras-chave: Dança, Dança Popular, Políticas Culturais, Cultura.  

 



ENTRE FRONTEIRAS E SABERES: AS POÉTICAS DO CORPO NO 

ATRAVESSAMENTO DE CULTURAS 

 

CASSIANA RODRIGUES SANTANA 

 Universidade Estadual de Campinas 

RESUMO: 

 Essa é uma proposta intra e intercultural que atravessa saberes ancestrais 

advindos da Ásia e África para colocá-los em diálogo por meio de um corpo 

latino-americano. A pesquisa parte do estudo de conceitos que formam a base 

de construção expressiva da dança clássica indiana, bhava e rasa, definidos no 

Natyasastra1, para ir de encontro ao corpo afro-brasileiro com sua história, 

cultura e espiritualidade. Rasa é a forma dada à emoção (bhava) que se pretende 

demonstrar e significa, literalmente, sabor. Quando um intérprete está 

preenchido por bhava, ele produz um rasa (a estética) que é então, “oferecido” 

ao espectador, produzindo nele, uma nova emoção. Esses princípios vão muito 

além do campo dramático, pois são modos de percepção da vida e passam por 

conceitos filosóficos que estruturam o pensamento hindu. Já a cultura afro-

brasileira encontra, nos orixás, a representação arquetípica de forças da 

natureza confrontadas com traços de personalidade conectando corpo, meio-

ambiente e ancestralidade. Apesar de possuírem histórias bastante diversas, 

essas manifestações revelam pontos em comum: a relação com saberes 

ancestrais, o solapamento histórico pelas estruturas hegemônicas e a resistência 

pela cultura. As artes da cena atuam nos caminhos abertos entre fronteiras, 

como um espaço de sobrevivência e de denúncia, onde as vozes caladas por 

tantos séculos se unem para abrir horizontes em tempos desafiadores. Ambos 

desejam o reconhecimento daqueles que construíram a nossa história e que 

foram apagados pelo tempo, tendo seus corpos negados e vozes sufocadas. 

Essa investigação busca relacionar essas culturas por meio das poéticas do 

movimento expressivo, baseados nos nove rasas da dança indiana, em diálogo 

com os orixás cultuados na Umbanda. Para tal, o corpo brasileiro será o 

mediador desses processos de resistência contra a colonização e apropriação 

cultural.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  

DANÇA INDIANA; UMBANDA; INTERCULTURALISMO. 

 

 
1 O “Tratado das Artes Dramáticas” hindu. 



 
 

A Dobra do Papel da Dança na Infância:  

Manualidade como estratégia pedagógica volitiva 

 
Juliana Zelenski Alves  

Universidade Estadual do Paraná 
 

O presente estudo tem como proposta problematizar a dança na infância, 
com foco nas relações entre o fazer manual e estratégias pedagógicas que 
colaborem para nutrir a volição da criança nos processos de ensino, 
aprendizagem e criação em dança.  A partir do olhar da A/r/tografia em uma 
investigação viva em artes, trarei como matéria de estudo conquistas corporais 
impressas em trabalhos no inter/entre-territórios ao longo da minha atuação 
como artista-pesquisadora-professora em dança. Das artes manuais, serão 
levantadas pistas sobre o conhecimento tácito, a volição e o fazer manual-
corporal na materialização de questões sobre gênero, infância e mundividência, 
estabelecendo um diálogo teórico principalmente com Ludwig von Bertalanffy, 
Jorge Albuquerque Vieira, Rita Irwin, Christine Greiner, Sueli Rolnik, António 
Damásio e Walter Benjamin. Proponho ainda discutir relações entre abordagens 
conceituais sobre a prática do artista e do artífice, criando interfaces com as 
noções de aprendizagem inventiva e performativa, em articulação teórica com 
Richard Sennet, Virginia Kastrup, Naiara Ciotti e Jussara Setenta, de modo a 
contextualizar conceitos e práticas pedagógicas por uma possível dança volitiva 
na infância. 
 

Palavras chaves: Ensino-aprendizagem, infância, volição e manualidade. 

 


