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RESUMO
A pesquisa se propôs a realizar um mapeamento na região central do Estado de São Paulo,
tendo como referência a cidade de Jaú e as cidades adjacentes, dentro de um raio de 50
km de distância, para a compreensão do cenário do ensino de dança contemporânea. A
partir de reflexões teóricas acerca da dança contemporânea e técnicas de movimento, a
autora procurou estabelecer parâmetros para a realização deste mapeamento em escolas
de ensino não formal desta região. Nessas academias foram averiguadas como se
configuram as práticas de dança na região, através de entrevistas e observações de aulas
dos professores atuantes, buscando compreender trajetórias e valores presentes na dança,
e como esses elementos se articulam no ensino em diferentes contextos. Ao relacionar as
vivências de professores com as suas definições e conceitos sobre essa área de
conhecimento, obteve-se uma visão de suas concepções sobre técnica e de que forma são
transmitidas em aulas regulares de dança contemporânea. Ao final de sua graduação, a
pesquisadora volta seu olhar para sua cidade de origem e adjacências, a fim de traçar e
refletir sobre a situação do ensino da dança contemporânea na região.
Palavras-chave: Dança contemporânea; ensino de dança; técnica de dança; interior;
Estado de São Paulo.
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ABSTRACT
The research aims to achieve a mapping in the central region of the State of São Paulo,
taking as reference the city of Jaú and the adjacent cities, within a radius of 50 km of
distance, to understand the contemporary dance teaching scene. Based on theoretical
reflections about contemporary dance and techniques of movement, the author sought to
establish parameters for the realization of this mapping in schools of non-formal
education in this region. In these academies it was verified how the dance practices in the
region are configured, through interviews and observations of classes of the acting
teachers, seeking to understand the trajectories and values present in the dance, and how
these elements are articulated in the teaching using different contexts. By relating the
experiences of teachers with their definitions and concepts on this area of knowledge, it
was possible to acquire a vision of their conceptions about technique and how they are
transmitted in regular classes of contemporary dance. At the end of graduation, the
researcher turns her gaze to her hometown and surroundings, in order to trace and reflect
on the situation of teaching contemporary dance in the region.
Key words: Contemporary dance; dance teaching; dance technique; small cities; State of
São Paulo.

6

Sumário

Introdução

8

1. A dança contemporânea: conceituação, técnicas e formação artística

11

2. A Dança Contemporânea na região central do Estado

18

2.1 Metodologia

18

2.1.1 Levantamento das escolas participantes

18

2.1.2 Caracterização do estudo, desenvolvimento de entrevistas

20

e roteiro de observação
3. Resultados obtidos

23

3.1 Análise do mapeamento

23

3.2 Análise e aplicação de entrevistas e acompanhamento das aulas

25

Considerações Finais

33

Referências Bibliográficas

35

Anexos

37

7

Introdução
Esse projeto surge a partir de questionamentos e inquietações desenvolvidas
durante a minha formação em dança. Iniciei meus estudos pelo balé e, por muito tempo,
acreditei que era a única forma de aquisição técnica que me bastava, me abrindo ou
aceitando poucas coisas que iam além da corporeidade com a qual já tinha contato.
Porém, ao iniciar os estudos no curso de graduação em Dança, as minhas noções
sobre o que era técnica – e muito mais, sobre o que era dança – foram totalmente abaladas.
Primeiramente, por estranhamentos, minha visão foi se ampliando para compreender uma
nova corporeidade que era proposta, completamente diferente da que eu possuía e
almejava. Aos poucos, pude abraçar as informações que eram compartilhadas,
compreendendo como meu corpo se comportava em meio a novas descobertas, e
aceitando o novo e o inesperado.
As diferenças entre as experiências que obtive dentro e fora da universidade eram
evidentes, não excluindo nenhuma delas, mas integrando e assumindo essas vivências da
minha trajetória. No entanto, por meus valores e crenças sobre a dança terem sofrido
grandes transformações, sempre me questionei, o que seria um trabalho técnico em dança,
sendo que me deparava com as mais diferentes abordagens.
Ao passar por profissionais que desenvolviam trabalhos únicos e particulares,
percebi que as atividades em sala de aula nunca eram as mesmas, criando uma beleza na
diversidade desses corpos que dançam. Deparei-me com uma pluralidade de ideias e
atuações, em que cada professor propõe diferentes trabalhos corporais em base do que
acredita ser necessário no aprimoramento corporal de um bailarino contemporâneo.
Conforme a visão de Geraldi (2007, p. 85):
Inúmeros têm sido os estudos na direção de integrar materiais, recursos
e procedimentos técnicos diferenciados às formas tradicionais de
preparo corporal, buscando uma melhor instrumentalização do
dançarino tanto para a performance cênica, quanto para a produção de
linguagem. A aplicação de estratégias criativas e recursos exploratórios
às gramáticas instituídas vêm servindo não apenas para redefinir o
conceito de técnica de dança, mas também para ampliar o rol de
habilidades e de usos do corpo do dançarino contemporâneo.

No entanto, dentro dessa diversidade de conceituações e maneiras de se dançar,
percebi um conflito dentro da sala - entre professores e alunos e, até mesmo entre o
próprio grupo de alunos - sobre o que se encaixaria dentro da concepção de “técnica” nas
aulas de dança contemporânea, ouvindo diversas vezes que um determinado trabalho em
dança “não é técnico”. Assim, surgiu uma necessidade de compreender a fundo qual seria
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o papel da técnica, e como se difunde um legado por meio dela dentro das salas de aula,
gerando um olhar mais crítico sobre a sua propagação, que geram não apenas
corporeidades, mas, pensamentos e conceitos sobre essa área de conhecimento.
Entre esses diversos fatores surgiram uma curiosidade e inspiração para entender
como essas definições sobre dança contemporânea e técnica – não se tratando de um
conceito único e universal – se constroem na formação de artistas e professores, e se isso
se torna fator determinante nas decisões que são feitas em sua pedagogia; e se, por outro
lado, as concepções sobre técnica podem influenciar modos de ensino, práticas e
pensamentos sobre dança na contemporaneidade.
Ao verificar que as inquietações não eram exclusivamente minhas, debrucei-me
sobre esse tema, percebendo a recorrência com que a técnica era vista de forma incerta,
com uma grande divergência entre opiniões e conceituações sobre o que ela é, e como
deve ser trabalhada. Dessa forma, busquei reflexões e compreensões sobre as práticas em
dança, que se tornam fatores importantes para analisar um desenvolvimento corporal na
troca entre alunos e professores no ambiente de ensino.
Com outra visão sobre dança, mas ainda com dúvidas sobre como ela se construía,
decidi-me por voltar para onde aprendi, podendo ver com outros olhos o processo de
formação pelo qual passei e que já sofreu transformações desde que me afastei daquele
contexto.
A pesquisa, portanto, foi desenvolvida na região central do Estado de São Paulo,
especificamente, tomando como ponto de referência a cidade de Jaú, e as cidades
adjacentes, dentro de um raio de 50 km de distância, onde pude me relacionar com minhas
próprias experiências de ensino e aprendizagem em dança. A região também se torna
importante foco, pois, assim, pode-se analisar como o pensamento e o fazer artístico se
encontram nesta área, por estar afastada de grandes centros culturais do Estado.
Desenvolve-se um olhar não somente para o ensino e a difusão da dança contemporânea,
mas, principalmente, sobre como seus conceitos se articulam na contemporaneidade,
aumentando a produção e reflexão sobre dança nas diferentes localidades do interior
paulista.
Com o intuito de entrar em contato com esse contexto de ensino, o trabalho foi
estruturado em quatro partes:
O primeiro capítulo se desenvolve na tentativa de compreender um quadro geral
da dança contemporânea; qual sua conceituação e quais as transformações provindas do
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olhar para as técnicas de dança, para uma compreensão de práticas desenvolvidas e
analisadas dentro do trabalho do artista contemporâneo.
O segundo capítulo apresenta o levantamento de dados obtidos da região estudada,
explicitando o recorte regional escolhido, para que possa se estabelecer um quadro das
particularidades presentes no interior de São Paulo, para assim, analisar o cenário
encontrado do ensino de dança contemporânea desta localidade. Além disso, são
indicados os critérios e condições para a escolha das escolas participantes do trabalho.
Na terceira parte são indicados a caracterização e os mecanismos de realização da
pesquisa, sendo que esta é feita por meio de entrevistas com os professores atuantes de
dança contemporânea encontrados nas instituições participantes. A partir da estruturação
de entrevistas, o intuito é obter um panorama sobre as cidades incluídas nesse recorte
regional partindo da visão dos professores que desenvolvem seus trabalhos nesse espaço;
procura-se também entender como desenvolvem seus métodos e técnicas, dentro do
contexto em que estão inseridos.
Por fim, no último capítulo são realizadas as análises do mapeamento e dos
discursos coletados. Sobre as escolas, são observadas suas particularidades de
funcionamento, criando assim um panorama geral sobre o ensino de dança
contemporânea. Ressalta-se que esse quadro, mesmo dentro de um recorte regional,
também é um recorte dentro de si, pois analisa algumas escolas e cidades presentes na
região, e apenas abrange o ensino de dança contemporânea. Os dados obtidos através dos
discursos dos docentes são de extrema importância para uma visão contextualizada,
trazendo reflexões sobre como o fazer artístico dessas pessoas está construindo e
modificando não apenas o ensino, mas uma concepção e pensamento sobre dança
contemporânea nessa região.
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1. A dança contemporânea: conceituação, técnicas e formação
artística
Ademais, além do facto de ser denominada dança, a prática
coreográfica contemporânea pertence à arte dos dias de hoje. É, antes
de mais, uma resposta contemporânea a um campo contemporâneo de
questionamento. (LOUPPE, 2012. p. 20)

Para se pensar na construção de um cenário contemporâneo em dança, é relevante
rejeitar uma linearidade da história da dança, pois o seu quadro se desenvolve a partir de
ocorrências dispersas, de forma que as transformações passam por processos de
acumulações e perdas, evidenciando as complexidades em que a dança se manifesta nos
diferentes contextos. Assim, desenvolvem-se diferentes corpos e técnicas, que também
sofrem retomadas e perdas, visto que os corpos e as técnicas são constantemente
redescobertos e experimentados.
O surgimento da dança contemporânea pode ser associado, mas não
exclusivamente, às quebras feitas no campo da dança e aos diversos caminhos em que ela
se expandiu (NOISETTE, 2011, p. 18). Muitos foram os personagens que contribuíram
ao longo da história para que essas transformações ocorressem no cenário da dança e para
a culminação da dança contemporânea; esta que realiza quebras e rupturas, seguindo
outros rumos antes utilizados na dança clássica. Essas rupturas trouxeram o corpo como
ferramenta de saber, gerando outras percepções e consciência dele e do mundo, gerando
diferentes formas de criação na arte (LOUPPE, 2012, p.21).
No entanto, na dança contemporânea, segundo Fazenda (2012) (apud LOUPPE,
2012, p. 10), as concepções e ideias não obedecem a uma lógica específica de construção,
sendo que as diferentes visões sobre o corpo são revisitadas, transformadas, mantidas ou
suprimidas; assim, podem-se articular uma multiplicidade de propostas decorrente da
articulação entre heranças históricas estabelecidas por coreógrafos e bailarinos.
Um grande marco citado por Maria José Fazenda, no prefácio de “A poética da
Dança Contemporânea”, de Laurence Louppe (2012), são as intervenções de Isadora
Duncan, no final do século XIX e início do século XX. É um marco enfatizado, pois, com
ela, se estabeleceram novas ordens e configurações corporais que quebraram com o
modelo do corpo encontrado na dança clássica – cuja corporeidade era centrada na
verticalidade e no uso expressivo das extremidades – e se voltaram para o chão, e o tronco
se tornou o centro expressivo, recorrendo às novas representações do corpo em
movimento. Outros expoentes da dança moderna também contribuíram para a formação
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de um novo pensamento no campo da dança, acarretando mudanças nas concepções de
corpo e movimento.
Louppe (2012, p.46) distingue a época da “grande modernidade” da época atual,
afirmando que na “grande modernidade” se criava, além de uma estética, toda uma prática
e teoria sobre determinado movimento. Porém, na atualidade, na denominada “nova
dança”, encontra-se um quadro que se caracteriza pela abundância de propostas, mas não
mais por uma formação de linguagens/formação estética; o que se torna relevante nesse
pensamento é o que a obra e o artista são capazes de dizerem em suas ações. Portanto, a
dança contemporânea é formada pela dança de cada indivíduo, no qual esse corpo que se
relaciona com o mundo se torna campo de saber particular. Esse corpo se torna ferramenta
de conhecimento de si e do mundo em que está inserido.
Louppe (2012) também enfatiza o surgimento da dança contemporânea a partir de
uma ausência de dança, na medida em que figuras de outros campos de conhecimento
agregaram entendimento do corpo para a produção e o pensamento artístico. “As suas
figuras tutelares, pelo menos aquelas que temos acesso historicamente, tal como
Dalcroze, não eram sequer bailarinos, mas visionários que se depararam com a dança nas
suas próprias investigações” (2012, p. 55). Assim, são presentes em sua trajetória
atribuições que contribuíram com a dança nas descobertas sobre a abordagem do corpo e
do movimento.
Segundo Louppe (2012, p. 45), a dança contemporânea é apoiada por valores, e
não por estéticas; esses valores retomam a ideia do corpo que exprime uma
individualidade nos seus gestos, que abandona o movimento pela forma e que reforça a
importância da gravidade e do peso como gerador de movimento. Nesse sentido, entendese que a sua herança é vista de forma não linear, pois se modifica, alimenta, rompe,
elimina e busca pelas mais diferentes qualidades de movimento, entre escolhas, e entre o
abandonar e redescobrir.
A dança contemporânea, portanto, não se caracteriza pela uniformidade, mas pela
ampla heterogeneidade, possibilidades e escolhas. Tornam-se evidentes as variedades de
corpos, manifestações, espaços artísticos e treinamentos; as fronteiras se dissolvem para
dar espaço ao corpo que se move. Porém, apesar desta pluralidade, Louppe (2012) ainda
enfatiza que há apenas uma dança contemporânea, que se constitui dos valores que
recusam modelos externos ao trabalho individual, no qual o corpo e sua individualidade
se tornam matéria e investigação do ato criativo.
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Contudo, segundo Noisette (2011, p. 15), independentemente de tantas
possibilidades e liberdades, a dança contemporânea não se compara ao caos, visto que os
treinamentos em dança fazem com que se encontre harmonia em meio à desordem. A
ampla variedade de corpos, técnicas e concepções artísticas torna-se parte relevante na
construção deste cenário. A dança contemporânea se infiltra e percorre constantemente
novos territórios, incorporando diferentes campos das artes para se reinventar, quebrando
e dissolvendo barreiras, agregando conhecimentos e as mais diversas linguagens em sua
elaboração. Essa dança se manifesta através da reflexão sobre nosso tempo, uma leitura
de mundo, em um quadro em que a realidade e seus questionamentos, conflitos, ideais e
a própria realidade dos corpos – em suas mais diversas formas – estão presentes na cena
contemporânea. O fazer e apreciar dança se torna, portanto, um exercício crítico e
reflexivo no seu contexto social.
Essa realidade trazida para a cena permite um diálogo e uma situação de igualdade
com o público (NOISETTE, 2011, p. 70). Ela permite que o cotidiano seja refletido em
sua manifestação, sendo que corpos e ideias são apresentados de maneira legítima,
representando uma diversidade presente em nosso meio social, para que, assim, possam
se estabelecer conexões entre obra e espectadores.
Conforme o conceito apresentado por Louppe (2012) percebe-se que a intervenção
entre obra e realidade torna-se uma via de mão dupla, assim como a relação ator e
espectador, em que ambos precisam coexistir, não existindo um maior que o outro, pois
se influenciam e se transformam mutuamente.
O artista se comunica diretamente com o sujeito espectador, sendo o primeiro
comunicador através de seu eu intrínseco ao movimento, que se encontra com a
sensibilidade e a significação do segundo, criando um encontro único em um tempo e
espaço (LOUPPE, 2012, p. 28); dessa forma, “O movimento dançado deixará as suas
marcas no corpo que o gera, tal como no corpo que o acolhe ou que o recepciona”
(LOUPPE, 2012, p. 32).
Para que esse diálogo seja presente e efetivo, o bailarino deve procurar conhecer
o corpo e seu entorno. O bailarino atualmente se depara com uma gama de possibilidades
e diferentes corporeidades, experiências e contextos e, portanto, é levado a fazer escolhas.
Entre os mais diversos pensamentos e práticas, o bailarino deve procurar compreender o
próprio corpo – seu físico, seus valores e conceitos – entre os diversos métodos de
investigação.
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O saber em dança é obtido a partir das mais diversas fontes, sendo que a formação
do bailarino pode ser feita por meio de múltiplas preparações corporais. Os corpos podem
se manifestar em diversas técnicas em dança – balé, dança moderna, sapateado, contato
improvisação, street dance, danças populares brasileiras, butô etc. – do mesmo modo que
podem se beneficiar de outras formas de treinamento corporal, como aikidô, técnicas
circenses, capoeira, eutonia, Feldenkrais, Pilates etc., que são desprendidas da preparação
específica da dança (GUIMARÃES, 2010, p 121). Então, os estudos, assim como todo o
cenário contemporâneo em dança, são marcados por essa pluralidade.
A dança contemporânea se torna expressão singular do indivíduo, que se constrói
em sua particularidade, não se prendendo a modelos e propostas exteriores ao próprio
corpo e seu movimento. Assim sendo, “as técnicas contemporâneas, tão eruditas e de
difícil integração, são antes de mais instrumentos de conhecimento que conduzem o
bailarino a sua singularidade.” (LOUPPE, 2012, p. 52). Dessa maneira, as técnicas de
dança se tornam relevantes ferramentas para que o bailarino compreenda a construção e
evolução de sua dança.
Na contemporaneidade, a técnica pode ser considerada como uma maneira de
realizar movimentos, segundo as intenções formativas que um determinado corpo possui
e, desta forma, cria informações e caminhos que permitam a manifestação da dança.
Nesse sentido, a técnica pode ser vista como uma forma de conhecimento e organização
das possibilidades de movimento. A partir deste conceito, há uma conexão intrínseca
entre as definições de técnica que um indivíduo possui e sua formação em dança.
Assim, ao assumirmos e confirmarmos essa diversidade presente na cena
contemporânea e que se faz presente nos processos formativos – portanto, em sala de aula
– entende-se que cada professor em sua didática nas práticas em dança, possui
conceituações e métodos de trabalho que trazem referências de sua história pessoal e de
seus processos de formação na área. Assim, acredita-se que se instaure uma amplitude de
métodos, procedimentos e ideias que se inserem no contexto de ensino. Porém, é
importante ressaltar que essa singularidade faz parte de um conjunto, de modo que dentro
das particularidades se reflete o coletivo, representando valores e estéticas de determinado
contexto e período.
Ao refletir sobre conceituação e técnicas em dança, Mundim (2014) aborda o tema
e reflete sobre como o processo formativo influencia no percurso de elaboração estética,
criativa e artística em dança. A autora considera que, na dança, o corpo é o fundamento e
o eixo principal para criação; dessa maneira os processos e as visões dramatúrgicas
14

assumem diferentes formas, pois partem da subjetividade dos corpos que dançam e
estruturam as composições coreográficas.
Em suas reflexões, a pesquisadora também aborda a relação das vivências dos
indivíduos na influência das escolhas cênicas, métodos, práticas e conduções dentro de
um trabalho criativo, em que cada criador organiza suas experiências para gerar um novo
processo. Mundim (2014) enfatiza que os entendimentos de dramaturgia e de
composições coreográficas são gerados a partir da formação vivenciada pelos criadores.
Afirma também que os parâmetros metodológicos interferem no processo formativo do
estudante, em proposições didáticas que abordam diferentes maneiras do fazer artístico.
Estabelece-se, por consequência, uma espécie de legado em dança através das
técnicas e práticas em sala de aula, em que as vivências de professores e alunos são
constantemente repensadas e reorganizadas para gerar continuidade no ensino e produção
em dança. Como dito anteriormente, não é a uniformidade que caracteriza esse panorama,
visto que cada sistema e escolha dos profissionais em dança trabalharão aspectos e
práticas específicas, perpetuando ou modificando o meio artístico, e gerando diferentes
discursos e ideias sobre o treinamento do corpo.
Apesar deste quadro de pluralidade previsto na dança contemporânea,
compreende-se que, em alguns casos, os trabalhos podem revelar uma preocupação
exacerbada em relação à técnica, fazendo com que o rendimento técnico se torne o aspecto
principal e a expressividade seja deixada em segundo plano, reforçando modelos
tradicionais, que negligenciam outras formas variadas de aquisição técnica (GERALDI,
2007). Percebe-se, portanto, um discurso que reafirma que no ensino de dança ainda há
uma predominância de atividades que se sustentam através da reprodução de movimentos.
Com isso, enfatiza-se a importância de se pensar sobre o ensino de dança, em uma
dinâmica na qual os alunos entram em contato com sua estrutura física, suas
potencialidades e possibilidades criativas, sendo necessário que uma atuação e
pensamento crítico e sensível se instalem nos processos formativos para gerar consciência
no corpo que dança.
Se o artista não tem em sua formação o estímulo para lidar com as
complexidades de um percurso criativo e encontra apenas a prática
composicional reprodutora, que torna planas as configurações de um
corpo que pensa e dança, ele não será capaz de acionar distintas
camadas de percepção do corpo em movimento e de sua habilidade
criativa (MUNDIM, 2014. p. 58).
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Portanto, ao se refletir a fundo sobre o papel da técnica na dança contemporânea,
aponta-se um trabalho no qual cada bailarino deve encontrar as subjetividades em seu
próprio movimento, em que a técnica é inserida como base. Nesse sentido, ela se torna
modo de ser do corpo, fazendo com que o trabalho corporal possa expandir qualquer
limite técnico ou estético, na medida em que busca diversas fontes e códigos para a
expansão do vocabulário, preparação e expressão das qualidades de movimento.
Mundim (2008) conceitua a técnica de dança não como uma possessão, ou um
recorte e colagem do mundo exterior ao bailarino, mas sim, como parte das relações que
esse corpo estabelece, em um conjunto de múltiplas e constantes experiências. Como a
técnica não está relacionada a seguir passos e movimentos, logo, associa-se à criação.
Esse olhar sobre a técnica nos proporciona uma ideia de processos de elaboração
particular, em que, a partir das escolhas e vivências de um determinado corpo, a técnica
inerente a ele se torna única, proporcionando uma compreensão e reflexão de suas práticas
no processo criativo.
Em um jogo entre restrição e amplificação técnica, o corpo inteligente e
consciente faz escolhas; conforme a convivência com o corpo e com determinadas
técnicas externas a ele, este faz adaptações, elaborações particulares. Como a autora
apresenta, não há uma técnica sequer que abarque a necessidade de todos os corpos. O
essencial é que este faça escolhas e adaptações, através do estudo e da descoberta; a
técnica se torna, portanto, a organização que o corpo desenvolve para lidar com sua
fisicalidade, e dessa forma se adapta e se reinventa. Desse modo, “a técnica não existe
senão na materialização de cada corpo próprio. A técnica, portanto, está no lugar do ser e
não do ter” (MUNDIM, 2008. p.3).
A técnica se assume como forma de conhecimento e autonomia, e não de restrição.
O corpo contemporâneo em seu fazer artístico diário gera técnica própria em busca dessa
autossuficiência, por meio da transformação, diálogo e questionamento das informações
que entra em contato. A sala de aula, dessa maneira, torna-se um espaço de observações
para se entender como se configura o pensamento prático sobre as técnicas do corpo
(GERALDI, 2007, p. 79).
Assim, a pesquisa se direcionou para o meio de ensino, procurando compreender
como essas técnicas presentes no processo de formação em dança atualmente configuram
o cenário contemporâneo em dança na região central do Estado. Referente à discussão
acima, o objetivo foi definir ou normatizar práticas, mas compreender como as diferentes
formas de aquisição técnica se articulam na formação nos bailarinos na região estudada.
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Ao estabelecer conexões e perceber as influências do processo formativo de
profissionais em relação à elaboração estética, criativa e artística em dança, os conceitos
formulados por esses professores e suas definições da dança contemporânea intervêm
diretamente na maneira de ensinar e propagar a dança durante sua atuação docente. Tornase necessário assimilar o lugar da técnica na dança contemporânea, suas transformações
e como as diversas visões sobre esse tema podem gerar diferentes trabalhos corporais no
ambiente de ensino.
Na tentativa de observar e compreender essa propagação da dança em sua prática
em sala de aula, a pesquisa voltou-se para o interior do Estado de São Paulo, pelo pouco
material disponível que aborda o ensino de dança nessa região específica. Contudo, ao
entrar em contato com escolas de dança e seus profissionais, foi possível elaborar um
panorama que relacionasse o processo de formação de professores atuantes e suas
metodologias e concepções sobre dança contemporânea, que estão sendo difundidas no
cenário estudado.
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2. A Dança Contemporânea na região central do Estado
2 1. Metodologia

2.1.1. Levantamento das escolas participantes
A transmissão de técnicas e os modos de aprendizagem em dança podem ocorrer
de várias maneiras, coexistindo em diferentes formas. Há estudos que procuram entender
a dança – sua produção, seu ensino e sua propagação – nos diversos cenários existentes,
compreendendo particularidades em seu desenvolvimento, em que essas singularidades
instauram quadros característicos dos lugares em que a dança se manifesta. Contudo,
ainda são poucos os estudos que se preocupam em compreender as distintas configurações
da dança instauradas pelo Brasil, sobretudo, fora das capitais. Nesse sentido, cabe citar o
mapeamento realizado pelo programa Rumos Dança de 2000 a 2010, que gerou pesquisas
e investigações pelo território nacional para mapear os circuitos culturais, incluindo o
interior do Estado de São Paulo. Com isso, no mapeamento realizado pelo Itaú Cultural,
não foram encontrados dados referentes ao recorte regional realizado nesta pesquisa. Em
vista disso, pretende-se ampliar as informações disponíveis, para que seja possível
conhecer e refletir sobre as particularidades dos modos de fazer dança na região central
do Estado de São Paulo.
É importante ressaltar que há uma multiplicidade de cenários, havendo muitas
diferenças entre as cidades do interior de São Paulo. Como apontado por Vilela (2010,
p.114), os panoramas são instáveis e fluentes, deixando para trás uma ideia de uma
situação estática e aplainada, na presença de “múltiplos interiores” que compõem o
cenário paulista.
No trabalho desenvolvido por Vilela (2010), as cidades foram selecionadas pela
sua visibilidade na produção de dança contemporânea, na medida em que se destacavam
em âmbito nacional. Ainda assim, foram apontadas em seu levantamento as diferenças de
desenvolvimento do quadro da dança contemporânea entre os municípios, mesmo sendo
escolhidos por sua proeminência e relevância na área.
Com isso, esperava-se uma ampla variedade de informações e situações nas
diferentes localidades que se tornam foco das diferentes pesquisas em dança. Logo,
tornou-se necessário dar continuidade aos processos de levantamento de dados para a
compreensão de um cenário amplo e diversificado da dança na atualidade.
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Inicialmente, para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um levantamento
sobre a região estudada. A pesquisadora, originária da cidade de Jaú, interior de São
Paulo, voltou-se para sua cidade de formação para compreender como, atualmente, se
configura o ensino de dança contemporânea. Além de se relacionar com as próprias
experiências de formação e aprendizagem em dança, foi possível observar como o
pensamento e o fazer artístico se encontram na região, por estar afastada de grandes
centros culturais do Estado.
Foi delimitado um campo de estudo partindo da cidade de Jaú e se expandindo
para cidades adjacentes, em um raio de até 50 km de distância. Nesse mapeamento, foram
encontradas 23 cidades - Jaú, Dois Córregos, Barra Bonita, Torrinha, Brotas, Bocaina,
Boa Esperança do Sul, Ribeirão Bonito, Bauru, Lençóis Paulista, Agudos, São Manuel,
Boraceia, Bariri, Arealva, Areiópolis, Mineiros do Tietê, Macatuba, Guarapuã, Trabiju,
Itapuí, Pederneiras e Igaraçu do Tietê. Essas cidades foram encontradas por meio de
ferramentas online para a determinação de quais municípios estão presentes neste recorte
regional1.
A partir dessa delimitação geográfica, foi possível pesquisar sobre academias de
dança presentes em cada cidade. A princípio, foram encontrados registros de 462
academias, sendo que em certas cidades não foram encontradas informações ou dados de
academias de dança atuantes. Por meio desse recurso online, foi pesquisada a existência
de escolas de dança de cada cidade, assim como informações adicionais sobre as
instituições encontradas - tempo de funcionamento e cursos oferecidos. Além desse
recurso, foi também realizada uma coleta de dados com profissionais de dança que atuam
ou já atuaram na região, que puderam apontar e recomendar escolas que conhecem ou
com as quais tiveram contato em suas experiências profissionais.

1

Ferramentas utilizadas: Google Maps [https://www.google.com.br/maps]; Radius Around a Point
[https://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm]
e
Distância
entre
Cidades
[http://www.distanciasentrecidades.com/]
2
Listadas em anexo.
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Figura 1: Mapa do recorte regional estudado. Fonte: Free Map Tools - Radius Around a Point.

As escolas e professores participantes foram analisados e selecionados a partir de
alguns critérios: primeiramente, a instituição precisaria possuir aulas de dança
contemporânea regulares e seu tempo de funcionamento deveria ser, de preferência, três
anos ou mais de existência, na intenção de pesquisar instituições mais consolidadas, que
já possuam um público e desenvolvimento de trabalho mais definido e estabelecido. Por
outro lado, os professores acompanhados deveriam possuir dois anos ou mais de
experiência no ensino de dança contemporânea, serem maiores de 18 anos e não poderiam
estar afastados do ensino de dança durante a coleta de dados. Esse critério de definição
de faixa etária foi estabelecido porque a pesquisa pretendeu analisar a experiência e
formação profissional dos professores participantes. O seu tempo de atuação também foi
definido, na intenção de que os docentes possuíssem uma sólida base de trabalho, a partir
de um desenvolvimento técnico e artístico em sua prática de ensino.
Dessa maneira, foi possível estabelecer contato com academias que se
enquadravam nos critérios apresentados, permitindo uma análise do ensino com base em
instituições e professores, experientes em suas mais diversas vivências no campo da
dança, que hoje compõem esse cenário.

2.1.2 Caracterização do estudo, desenvolvimento de entrevistas e roteiro de
observação
O estudo foi realizado a partir de uma abordagem qualitativa. Esta, segundo Flick
(2004), valoriza a comunicação do pesquisador com campo de conhecimento. Nesse
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processo, a subjetividade do pesquisador e daqueles que são estudados são parte relevante
no processo de pesquisa. O pesquisador não se relaciona com situações artificiais, mas
sim com práticas, situações e sujeitos nas relações da vida cotidiana. Na pesquisa
realizada, o objeto de estudo tornou-se fator significativo na tomada de decisões,
posicionamentos e metodologias utilizadas, para que a pesquisa pudesse abarcar a
complexidade de cada campo estudado.
Esta pesquisa, assim como esclarece Severino (2007, p. 123), teve caráter
explicativo, visto que foram levantadas informações sobre um determinado objeto,
registrando e analisando os fenômenos estudados, por meio das quais se buscou
identificar suas causas, mediante a interpretação dos métodos qualitativos utilizados.
Nesse sentido, foi utilizado como ferramentas metodológicas a entrevista semiestruturada
e a pesquisa de campo.
Para as entrevistas, foram elaboradas questões a serem respondidas por
professores participantes, buscando compreender a formação destes profissionais, sua
trajetória em dança – como bailarinos, intérpretes, professores – e como se configurava a
visão da dança contemporânea na região para cada um dos entrevistados, para
transparecer a opinião sobre a circulação, ensino e produção em dança para aqueles
inseridos neste determinado contexto.
Dessa forma, a entrevista foi desenvolvida com o intuito de levantar dados sobre
a formação dos professores participantes, assim como sua experiência no ensino de dança
– especificamente na escola onde atua no momento da realização desta pesquisa – e sua
compreensão sobre o quadro de desenvolvimento da dança contemporânea na região, no
que concerne ao seu ensino, produção, incentivo e propagação.
Também foram elaboradas questões para os dirigentes das academias mapeadas,
para que fosse possível compreender o ambiente de manifestação da dança
contemporânea. Com base nas informações obtidas, por meio das escolas participantes,
foi possível analisar os contextos regionais e as particularidades de cada instituição.
Em escolas onde foi possível realizar pesquisas de campo, pretendeu-se, através
das visitas, pesquisar a fonte em seu meio ambiente próprio, sendo observados sem
intervenção por parte da pesquisadora (SEVERINO, 2007, p. 123).
Na maioria das escolas visitadas, foram observadas as abordagens utilizadas pelos
professores em suas aulas de dança contemporânea, com o objetivo de aprofundar
questões apresentadas nas entrevistas. Foram verificados os conteúdos didáticos e as
metodologias presentes nas aulas acompanhadas. Como citado, suas abordagens não
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foram julgadas ou valoradas por parte do pesquisador, mas a observação destas acrescenta
dados relevantes à compreensão de como estão sendo trabalhadas técnicas de dança na
região, especificamente nas aulas de dança contemporânea. Apenas em uma escola não
foi possível realizar o acompanhamento de aula, visto que a academia estava se
preparando para seu festival anual, usando os horários das aulas para ensaio. Foi permitida
e realizada a observação do ensaio do respectivo professor participante, mas sua aula não
foi observada pela pesquisadora.
A coleta também contou com diário de bordo, que foi elaborado a partir dos
acompanhamentos das aulas visitadas, em que foram registradas as impressões e as
observações que podem contribuir e complementar as análises em conjunto da entrevista
semiestruturada.
As coletas de dados em campo, assim como a realização das entrevistas, foram
realizadas posteriormente a aprovação da referente pesquisa pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Unicamp. As escolas participantes assinaram uma carta de anuência antes do
período da coleta, autorizando a participação na pesquisa e a coleta de dados na
instituição. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) aos
professores participantes que foram entrevistados e visitados em suas aulas, em que a
realização dos procedimentos e a utilização dos dados obtidos foram concretizadas
mediante assinatura do documento.
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3.

Resultados obtidos
3.1 Análise do mapeamento
Ao entrar em contato com as escolas, foi possível encontrar diferentes

manifestações e processos em dança nas instituições encontradas. Foi possível perceber
uma predominância do exercício da técnica do balé clássico na região, visto que a maioria
das instituições oferece esta atividade. Já o ensino de dança contemporânea se mostrou
escasso e também recente.
No contato com as instituições, foram percebidas relações diferentes entre as
escolas e a dança contemporânea. Enquanto muitas não possuíam esta prática de dança,
algumas escolas relataram que trabalham com a dança contemporânea em suas produções
anuais, em competições de dança ou em aulas esporádicas, mas que não possuem aulas
regulares. As aulas regulares se concentram em outros estilos, como o jazz, street dance
e sapateado, mas a predominância ainda é do balé clássico.
Durante esse processo, também foram encontrados outros cursos, que não somente
apresentam uma técnica específica, mas nas quais, em sua denominação e metodologia,
inserem o contemporâneo a outros estilos de dança. Foi possível observar que, em
algumas instituições é recorrente o uso do nome “contemporâneo” associado,
principalmente, ao balé clássico, em cursos intitulados “balé contemporâneo”. Portanto,
a dança contemporânea não possui um desenvolvimento particular, mas fica em segundo
plano, assumindo um papel de modificador ou transformador em outras práticas em
dança. Neste sentido, reitera-se a visão de Geraldi (2007, p.80), quando esta afirma:
Há ainda a questão da prevalência da técnica clássica sobre as demais:
durante longo tempo, e mesmo hoje, academias e escolas de dança
nacionais de considerável reconhecimento e tradição têm adotado
outros gêneros de dança – a técnica Graham ou o Sistema Laban, por
exemplo – como mera complementação da formação técnicoprofissional do dançarino. (GERALDI, 2007, p. 80)

Por essa predominância da técnica clássica, pode-se recorrer à ideia da qual essa
técnica é associada como “técnica-base”, necessária para o aprendizado de outras,
validando e hierarquizando formas de conhecimento, sofrendo o risco de que se definam
modelos exclusivos e únicos de aprendizagem e aquisição técnica, como citado
anteriormente.
O problema se encontra não apenas na hierarquização entre técnicas corporais,
mas na valorização do discurso e dos valores relacionados ao corpo, entre eles, a busca
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do corpo ideal, a valorização do virtuosismo e o treinamento do corpo que é levado ao
seu limite, entre outros. O ensino do balé – e não somente dele – deve ser visto de forma
crítica e contextualizada em um cenário contemporâneo (MARQUES, 2011, p. 74).
Dentro desta pesquisa, seu propósito estava focado em outras questões,
debruçando-se sobre o ensino especificamente de dança contemporânea. Dessa forma,
não foi possível abordar como se configura o desenvolvimento desta prática, assim como
outras, presentes nas academias.
O ensino regular de dança contemporânea, nesse caso, foi encontrado em poucas
escolas da região estudada. As 46 escolas identificadas no mapeamento foram contatadas,
e dentre as devolutivas, foram encontradas apenas 8 escolas que confirmaram a existência
da dança contemporânea em suas atividades regulares. Apenas uma das oito escolas não
atendia aos pré-requisitos necessários para poder fazer parte da pesquisa, visto que a
professora de dança contemporânea é menor de 18 anos, conforme os critérios
apresentados anteriormente. Além dessa escola, outras duas não aceitaram participar da
pesquisa, devido à indisponibilidade de horários. Portanto, no contato com essas
instituições, foram estabelecidas participações efetivas com cinco delas, que aceitaram a
participação até o desenvolvimento final deste trabalho.
As academias participantes estão localizadas em cinco cidades: Jaú, Barra Bonita,
Dois Córregos, Agudos e Bauru, sendo elas, respectivamente, Studio de Dança Exupéry,
Academia Roda Viva, Estação da Dança, Studio de Dança Fábio Sampietro e Sigma
Escola de Dança.
A partir dos dados fornecidos pelos responsáveis de cada instituição, foi possível
observar as semelhanças e as diferenças, e compreender o funcionamento e condições de
existência em cada escola, e como estão inseridas no contexto estudado.
Relacionando ao quadro analisado da região, mesmo as escolas que possuem a
dança contemporânea em sua grade, o exercício da técnica do balé clássico nas
instituições é predominante, apresentada como o curso de maior interesse por parte dos
alunos nas escolas pesquisadas. Destas academias participantes, o trabalho mais antigo
em dança contemporânea teve início há seis anos, no entanto, a população desta região só
teve acesso a aulas regulares de dança contemporânea recentemente.
Apesar da recente inserção da dança contemporânea nas escolas, a maioria já
possui muitos anos de experiência, sendo que a escola com maior tempo de atuação foi
inaugurada em 1977, ou seja, há 40 anos. As demais também possuem um longo tempo

24

de existência, tendo sido criadas em 1981, 1983 e outras mais recentes, que iniciaram
suas atividades em 2014 e 2011.
O número de alunos de cada instituição também é variável. Percebe-se uma
ligação entre o tempo de atuação e o número de alunos, sendo que escolas com mais
tempo de existência geralmente possuem um público mais numeroso. Porém, mesmo
entre grandes e pequenas diferenças entre o total de matriculados na escola, nota-se que
são reduzidos os números de alunos presentes nas aulas de contemporâneo, que variam
entre 10 e 25 pessoas, concentrados em turmas únicas.
Portanto, são perceptíveis as diferenças onde essa dança contemporânea se
desenvolve. Sua diferenciação é clara, não apenas por serem em munícipios diferentes,
mas suas características fundadoras geram diversos campos onde a dança existe de muitas
maneiras. Independentemente do tempo de atuação, localidade, alunos e profissionais, as
escolas são semelhantes pelo esforço de trazer a dança contemporânea para seus espaços,
sobressaindo-se em uma busca por prover pensamentos e práticas contemporâneas no
ensino dessa região, sendo que seu exercício na área estudada ainda é reduzido.
Contudo, ainda são poucos os envolvidos nessas práticas, que são vistas como
novas, diferenciadas e até possivelmente distantes. Por estas cidades estarem mais
distantes de outros centros – em média de 300 km de distância da capital; 210 km de
Santos; 360 km de São José dos Campos e 210 km de Campinas, apresentados como
centros culturais do interior de São Paulo (VILELA, 2010) – o acesso é mais restrito, não
estando ao alcance de toda a população, sendo essas escolas e seus professores grandes
fontes de referência em dança contemporânea nessa parte do interior paulista.
Considerando o número de escolas observadas, nota-se como são poucas as
instituições que possuem um trabalho em dança contemporânea, e mesmo dentro das que
possuem, ainda são poucos os alunos que têm contato com essa prática, comparando com
a quantidade dos que realizam outros estilos de dança. Com isso, conclui-se que há muito
para se expandir e infestar esses corpos que dançam.

3.2 Análise e aplicação de entrevistas e acompanhamento de aulas
Enfatizada a relação entre as manifestações e práticas de dança, o fazer em dança
em seu desenvolvimento cotidiano torna-se ponto de partida para compreender a
instauração de diferentes dinâmicas presentes no cenário da dança contemporânea,
atualmente. A amplitude de contextos em que a dança se encontra faz com que ela se
manifeste em múltiplas formas de ensinar, refletir e agir através da arte.
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Portanto, a pesquisa procurou entender a manifestação dessa dança
contemporânea, concentrada em um nicho específico. Entrando em contato com as
práticas desenvolvidas em sala de aula, foi possível compreender como a dança é
propagada, e como o seu legado é instaurado mediante seu ensino.
A partir de relatos dos professores que atuam em cidades do interior paulista, foi
possível compreender mais a fundo como se configura a relação do ensino da técnica em
dança contemporânea; no contato com estes docentes, inseridos no mercado e convivendo
diariamente com o desenvolvimento da dança na região, as situações e percepções são
ampliadas, para que possam ser analisadas a partir das práticas e no exercício cotidiano
de ensino-aprendizagem.
Foram analisados discursos dos professores atuantes das cinco escolas estudadas,
sendo quatro professores participantes: Christian Casarin, professor no Studio de Dança
Exupéry em Jaú; Mariana Yoshida, professora da Sigma Escola de Dança em Bauru,
Juliana Cicotosti, professora da Estação da Dança Juliana Cicotosti em Dois Córregos e
Daniela Dias, professora das escolas Academia Roda Viva e Studio de Dança Fabio
Sampietro em Barra Bonita e Agudos, respectivamente3.
Nas falas, foi possível compreender as formações em dança, para entender como
as experiências pessoais de cada entrevistado com a atuação e ensino de dança contribuem
para a prática docente atual, assim como a visão sobre a situação do ensino e propagação
da cultura na cidade em que exercem tal profissão.
Em seus processos formativos, os professores participantes geralmente tiveram
suas iniciações na dança nos cursos oferecidos pelas escolas de dança das respectivas
regiões, como o balé, jazz e sapateado, entrando em contato com a dança contemporânea
posteriormente em suas trajetórias, durante a adolescência ou já adultos. Dentre os
entrevistados, três possuem experiência com o sapateado, enquanto o quarto entrevistado
possui experiência com dança do ventre.
Embora todos sejam procedentes da região, fica visível que num determinado
momento em suas vidas, na busca da profissionalização em dança, fizeram um
movimento de evasão dessas cidades, dirigindo-se para outros centros. É interessante
observar a diversidade de formação presente entre eles, e como a sua volta para o interior
trouxe também múltiplas referências para o trabalho que desenvolvem atualmente.

3

Seus nomes foram citados, conforme autorização dos profissionais mediante ao Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp.

26

Nesse retorno, contribuem não somente em sua cidade natal, mas em diversas
cidades do interior – não apenas as existentes no recorte regional, mas extrapolando esse
limite realizado na pesquisa. Portanto, tornam-se referências para este estudo, pois se
acredita que são esses profissionais que estruturam e constroem um pensamento sobre
dança contemporânea na região, sendo que suas práticas percorrem por vários contextos,
em diferentes municípios.
Cada professor possui passagens por cidades distintas, onde aperfeiçoaram não
somente seus trabalhos técnicos, mas também a prática docente. Um dos professores tem
passagem pela Cia de Dança de São José dos Campos; outro por Brasília, Londres e São
Paulo – cidade em particular que pode trabalhar repertórios de companhias como o Ballet
Stagium e estagiar com participantes do Fomento da Dança; o profissional seguinte tem
passagem pelo Rio de Janeiro, estudando Dança na Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ e passando por projetos como a Biblioteca do Corpo; e o último, com
ampla formação na Educação Física e com grande passagem pelas cidades do interior,
dançou profissionalmente em grupos de dança por 12 anos, relacionados a artistas
musicais da região. Percebe-se um distanciamento momentâneo das cidades natais e da
própria região, para que futuramente voltem com nova bagagem para suas origens.
O movimento de saída e reentrada na região parece ser fator importante para a
visão sobre o que está sendo construído no cenário da dança. Ao serem comparados com
centros culturais em que tiveram contato em suas experiências formativas, percebem
outras formas de fazer e se pensar dança, reconhecendo dificuldades vigentes não apenas
no ensino, mas em um desenvolvimento mais global sobre a dança.
A atuação desses profissionais como docentes foi iniciada muito cedo, no começo
da formação, principiado na adolescência como estagiários e ajudantes de outros
professores, em aulas de sua formação inicial. Em uma das falas, ao ser questionado
quando começou a dar aulas, um professor diz que em certo ponto de sua trajetória,
começou a lecionar efetivamente e pensar enquanto educador. Nessa visão, nota-se a
importância do amadurecimento e da reflexão técnico-criativa não apenas como
bailarinos, mas como professores.
Porém, essa é uma ação aparentemente reduzida no espaço estudado. Todos os
professores entrevistados, ao refletirem sobre a situação atual da dança contemporânea
em suas cidades, apresentam uma preocupação relacionada à esse tema, pois a dificuldade
de acessar informações e conhecimentos sobre essa área de conhecimento geram
pensamentos e práticas defasadas em sala de aula. Acreditam que a dificuldade da
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propagação de dança contemporânea esteja associada à falta de conhecimento e
especialização. Apesar de enfatizarem as diferentes abordagens que podem ser utilizadas
em um ensino de dança, acreditam que muitos trabalhos desenvolvidos possuem valores
estéticos e conceituais errôneos. A falta de referência faz com que os profissionais da área
aceitem quaisquer informações que cheguem a eles, sendo elas boas ou ruins, aceitando
como verdadeiro. O ensino da dança contemporânea sofre de uma falta de critérios, pela
própria carência de informações.
Os professores apresentam um quadro em que o interesse ou abertura para a dança
contemporânea ainda são pouco presentes. Professores citam a falta de estudo e falta de
critério ao se deparar com informações sobre dança contemporânea, que contribuem para
as dificuldades no ensino. Em relação às produções de espetáculos e eventos, também é
explicitada uma carência: entre cidades com poucas produções, o público sofre com a
escassez, sendo o trabalho das próprias escolas de dança com maior relevância e
quantidade na produção cultural.
Mencionadas também as diferenças das cidades em que atuam, sendo que
lecionam ou já lecionaram em mais de uma cidade, um dos professores entrevistados
aponta que, mesmo em outras cidades do interior em que leciona, a difusão da dança em
geral – não apenas de dança contemporânea – é mais presente, facilitando um diálogo e
troca de conhecimento entre os alunos, por terem acesso à diferentes espetáculos e
contatos com dança. Compara essa situação a uma biblioteca, onde o bailarino pode
acessar e assistir a uma série de opções de espetáculos e obras, ficando a critério do aluno
buscar esse material externo as academias. Quando essa “biblioteca” não está disponível,
o entrevistado comenta que fica apenas a critério do professor trazer referências e
informações, e ele se torna fonte única por meio da qual os alunos têm acesso a essa
dança. A importância não está apenas no fazer dança, mas pensar e entender arte
(MARQUES, 2011, p. 39); o professor tem o compromisso de trazer os pensamentos, e
não apenas a prática para a sala de aula, mas, sem um contato com a dança fora do
ambiente de ensino, é gerada uma sobrecarga no papel do docente, que é a ponte de
comunicação destes alunos com a arte.
Nessa visão, Marques (2011, p. 109) enfatiza a posição do professor diante do ato
educacional como de um pesquisador, que não apenas transmite o conhecimento, mas
possui um conhecimento amplo e crítico sobre a dança para gerar possibilidades de
aprendizado nessa área de conhecimento, assumindo essa ponte entre a instituição e o
mundo da arte, sendo ele próprio interlocutor e fonte viva entre esses dois espaços (p.67).
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No entanto, outro elemento dificultador é a distância de outros centros culturais e
a capital, que se torna obstáculo ao acesso à espetáculos e oficinas dessas regiões; os
professores expõem como o olhar para a produção em dança é voltado para a capital e o
interior não possui a mesma visibilidade, explicitando a carência nessa região e cidades
em específico.
É importante ressaltar que essa situação é variante, e cada entrevistado apresenta
pontos de vista particulares de cada cidade em que atua. Apesar de um consenso em que
a visão sobre a dança contemporânea se encontra deturpada, há diferentes aberturas para
se entender o que ela é. Os professores acreditam que a abertura, mesmo que vagarosa,
está atingindo os alunos e bailarinos que entram em contato. Os alunos possuem
diferentes reações ao se depararem com o trabalho feito por esses profissionais, que é
predominantemente positivo.
Como apresentado, são demandados diferentes processos para a inserção de uma
técnica e abordagem contemporânea no ensino para os alunos. Pela carência explicitada
na região, os trabalhos têm se desenvolvido lentamente, para uma compreensão e
receptividade de novas informações sobre o corpo em movimento. Dois professores
perceberam uma boa recepção em suas aulas, entre a excitação e a novidade, em que o
interesse por parte dos alunos é muito presente, e que recebem as aulas e as técnicas com
entusiasmo e curiosidade.
Outro professor mencionou sua dificuldade em encontrar um ponto de equilíbrio
entre seu trabalho e as dinâmicas das academias de dança, e como isso gerou modificações
em sua metodologia de trabalho. Ao tentar trabalhar laboratórios práticos de
improvisação, os alunos tinham dificuldades e até mesmo resistências a participar, pelo
estranhamento da dinâmica do docente não ditar passos e sequências, mesmo se tratando
de uma tentativa de realizar exercícios e propostas em que o aluno percebesse o próprio
corpo, sem uma imposição do professor para o aluno.
O professor remanescente aborda outra questão, em que os alunos na dança
contemporânea recorrem a movimentos e estéticas já conhecidas por eles, com uma
dificuldade de romper com corporeidades já muito presentes em seu estudo diário, e que
se torna visível ao buscarem e acessarem outras movimentações de dança.
Os estranhamentos e distanciamentos existem, mas os docentes procuram se
aproximar dos alunos através de suas práticas anteriores, conhecendo o corpo e
pensamento dos que estão em sala de aula. Os dois últimos professores citados procuram
essas corporeidades de técnicas já presentes nesses corpos em busca de um diálogo e
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abertura. Ao se voltarem para outros estilos, compreendem que a familiaridade com
outras estéticas não é negativa, mas assimilar dinâmicas e qualidades de movimentos já
conhecidos pelos seus alunos e aliar estas ao ensino de dança contemporânea pode ser
uma porta de entrada para esses bailarinos. Entrar em contato com outras linguagens e
perceber como o corpo pode aproveitar e transitar entre qualidades de movimento se
mostrou eficiente para esse diálogo se tornar efetivo.
Com isso, entra-se no terreno das metodologias e das técnicas em dança. Entre as
especificidades das cidades em relação à dança, cada profissional possui uma visão sobre
os valores e qualidades que devem acrescentar as suas práticas docentes, que são
diretamente influenciadas pelo contexto deste ensino.
Inicialmente, suas práticas se focam no ensino de conhecimentos mecânicos, para
uma potencialização do trabalho expressivo. Em suas constantes pesquisas, buscam
“vivenciar, conscientizar-se e apropriar-se do grande potencial mecânico do corpo em
movimento [...].” (LOBO; NAVAS, 2003, p. 85).
A tomada de consciência do corpo é ponto em comum nos trabalhos
desenvolvidos. Apesar de cada professor apontar elementos específicos, eles circundam
práticas que pretendem trazer ao aluno autonomia, preparo e disponibilidade do corpo e
seus movimentos.
Aproximando-se dessa estrutura mecânica, as práticas desenvolvidas trazem uma
preocupação com os ossos, musculaturas e articulações, em uma busca de respeitar
espaços internos, conforme a estrutura física de cada aluno.
[...] se concentrarmos nossas imagens de movimento a partir de uma
relação consciente dos ossos, estaremos cooperando com a arquitetura
natural do corpo, em busca de um trabalho muscular mais saudável,
respeitando-se o espaço articular e a elasticidade dos músculos.”
(LOBO; NAVAS, 2003, p. 86)

A relação com o solo e o peso do corpo também é amplamente citado, como uma
forma de relaxamento de tensões, para a acessibilidade, abertura e preservação do corpo
que dança. O peso, como importante fator construtivo do movimento – citado por Louppe
(2012, p.103) em conjunto com os quatro fatores de movimento identificados por Laban:
peso, fluxo, espaço e tempo – se tornam receptor e emissor de movimento. A aceitação
desse peso, que utiliza e cede a gravidade, em jogo entre controle e abandono, cria
poéticas e princípios advindos desde a dança moderna, que leva consequentemente o
bailarino ao contato com o solo. Esse e os demais fatores trafegam por nuances e
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combinatórias, modificando ações e percepções, enquanto a experiência constrói o
imaginário e a cognição do intérprete (LOUPPE, 2012, p. 139).
Além das questões citadas acima, um dos professores também utiliza de
improvisação em suas aulas, e apresenta a importância do processo em sala de aula para
a seleção das ferramentas, em quais elementos irá usar em aulas específicas. O contato e
observação dos alunos faz com que construa sua metodologia diariamente, conforme o
que os alunos precisam em cada dia de trabalho. Suas atividades são permeadas por outras
práticas, que usam da educação somática e do yoga para complementar seus ensinamentos
sobre o corpo em movimento, sendo que, essas práticas transformaram sua própria relação
com a dança. Seu princípio é que por meio da construção de um corpo disponível,
pretende abrir espaços para as improvisações e criações em grupo; dentro dessa
improvisação, trabalha outros elementos como os planos, explorações de espaço 4 e de
contato interpessoal.
Um segundo professor também mencionou o uso de espaço, peso e consciência
corporal. Em suas aulas com alunos mais novos, os exercícios já são preparados, com
exercícios de solo, que exploram apoios, alavancas, saltos e a melhora da força física.
Com os alunos mais velhos, trabalha os mesmos elementos, incluindo um trabalho com
mais ênfase a consciência corporal, os limites e respeito do corpo, além dos conceitos de
contração e expansão, saídas e permanências do solo, apoios e saltos, explorações e uso
de níveis5 e, posteriormente, exercícios de improvisação e criação. Acredita serem
elementos que se complementam, dificultando um isolamento dessas abordagens.
Em outro contexto, um dos professores desenvolve um trabalho com
alongamentos, pelo fato dos alunos possuírem uma musculatura rígida derivada de outros
treinamentos corporais. Alternando entre exercícios de alongamento e força, a professora
varia entre esses elementos conforme a qualidade do corpo que busca em cada aula.
Seu trabalho na escola iniciou com a compreensão dos rolamentos e uso de
alavancas, pela percepção que teve dos alunos, pois se machucavam ao fazer trabalhos no
chão; também desenvolveu sequencias para o treino de coordenação. Um importante

4

Se referindo ao “corpo no espaço”, no qual um determinado espaço externo se torna referência
direcional para o corpo. (LOBO; NAVAS, 2003, p. 153)
5
Os níveis dizem respeito a posição espacial:
“Baixo: é quando o corpo ocupa um espaço perto do solo, nas variações de sentado e deitado [...].
Médio: é quando o corpo ocupa e se locomove num espaço que tem a intenção de meio, em envoltos à
altura do umbigo [...].
Alto: é quando o movimento se relaciona cm o espaço mais acima, em atitudes em pé e na ponta dos pés
[...].” (LOBO; NAVAS, 2003, p. 155)
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elemento citado pela professora foi entender as dinâmicas de suas aulas, e como utilizou
a retomada de conceitos e movimentos no decorrer dos exercícios. Ao estruturar suas
atividades, percebeu a necessidade do preparo do aluno para o que é pedido em cada aula.
Se a intenção é exigir determinado movimento, toda a aula deve preparar o corpo do aluno
para que ele atinja determinado tônus muscular6 e determinadas qualidades corporais.
O quarto professor também cita a importância dos exercícios de força e
alongamento – enfatizando os alinhamentos do corpo, para seu cuidado e preservação -,
considerando estes como base para desenvolver um trabalho em dança contemporânea,
em que possa propor movimentações mais livres, voltados para a expressão corporal. A
professora acredita que a técnica do balé clássico também possa contribuir para esse
trabalho técnico.
Nesses espaços, os professores buscam qualidades e técnicas semelhantes,
procurando proporcionar aos alunos a descoberta do corpo, a sua disponibilidade e a
inserção de pensamentos e práticas contemporâneas. Como seu ensino e divulgação ainda
é muito escasso, em suas aulas buscam trazer uma abertura não apenas corporal, mas uma
disponibilidade para compreender novas formas de agir e pensar sobre o corpo em
movimento.
Ao afastar as tensões e estranhamentos, esses alunos podem ter em suas formações
uma ampla visão sobre a dança na sua região, para atuarem, em conjunto de seus
professores, em uma expansão do interior nas produções e relevâncias da cena artística
contemporânea. Pois, assim como apresentado por Geraldi (2007, p. 85) “A expansão das
fronteiras das técnicas corporais redefine não apenas princípios e hábitos didáticos de
transmissão da dança. Redefine também toda uma maneira de conceber o corpo, de
apropriar-se dele e, consequentemente, de produzir dança.”.

6

“[...] tônus é uma contração leve e permanente no músculo. [...] Um tônus saudável garante um
prolongamento maior da atuação do artista do movimento, sendo também o responsável pela definição
do movimento, pelo seu desenho, pela sua forma e pela sua expressividade” (LOBO; NAVAS, 2003, p. 105106).
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Considerações Finais
É de conhecimento geral a extensão das práticas em dança e como ela tem se
desenvolvido por todos os lugares, porém, entender as singularidades dessa dança se torna
importante ferramenta para um desenvolvimento de práticas conscientes no ambiente de
ensino.
A sala de aula é o principal espaço em que o legado da dança tem continuidade; é
nela que temos o primeiro contato com essa área de conhecimento, e tudo que a engloba.
Falar sobre técnica é importante, mas não o suficiente. Este lugar funciona como porta
para não somente o desenvolvimento de corporeidades, mas de um pensamento crítico
sobre atividades desenvolvidas dentro e fora desse contexto.
Na técnica se encontram meios de realizar movimentos, estando presentes nas
criações coreográficas e na aprendizagem em dança, sendo maneira de informar e facilitar
a manifestação da dança no corpo, seguindo intenções formativas de quem dança
(DANTAS, apud CASTRO, 2007, p. 122). Entender e olhar de forma crítica para esses
processos formativos se torna importante ferramenta para as transformações das práticas
em dança, para que essas práticas não fiquem restritas a mero mecanicismo, mas sirva
como instrumentalização do artista para a tarefa do fazer artístico (LOBO; NAVAS, 2003,
p. 115).
Afinal, do que adianta tanto conhecimento mecânico e técnico se todo
esse investimento não fosse colocado a favor da expressividade do
corpo ou na construção de uma arte expressiva? De que serve a técnica
se ela não for um meio para a construção de uma linguagem? (LOBO;
NAVAS, 2003, p. 115)

Assim, ao entrar em contato com um espaço específico, é possível compreender
as particularidades que envolvem não somente a dança, mas todo um desenvolvimento
artístico e cultural de uma região. Neste espaço estudado, percebe-se uma dificuldade
citada pelos profissionais inseridos nesse contexto, onde a dança, principalmente a dança
contemporânea, se encontra cercada de conceitos e estéticas que precisam passar por
transformações para gerarem corpos abertos para novas técnicas e, consequentemente,
novas corporeidades em dança.
O interessante a se observar é o movimento presente entre os professores e a
cidade em que atuam. Mesmo que suas práticas sejam influenciadas pelo contexto que se
inserem, este é igualmente alterado pela ação desses profissionais, em que ambos se
encontram em um processo de escuta, entendendo o que é necessário e importante se
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comunicar, para que se entendam e que, dessa fusão, a dança seja impulsionada e
favorecida.
É inspirador encontrar professores dispostos a enfrentar desafios que concernem
a todo um conhecimento sobre dança, enraizados em formas tradicionais – e escassas –
de produção em dança. O desenvolvimento da dança contemporânea nessa região ainda
está caminhando para obter um reconhecimento junto a outras técnicas, se provando fonte
de conhecimento e autonomia sobre o corpo.
Percebe-se que os entrevistados, em suas atividades, buscam expandir essa
concepção sobre a dança, procurando gerar corpos disponíveis. Entre o ceder e o
estranhar, os corpos se comunicam pelas suas diferentes vivências, na qual cada escola e
cada professor desenvolvem trabalhos, que são únicos e igualmente potentes. Dessa
forma, além de um desenvolvimento técnico corporal, é indispensável que sejam
igualmente expressivos e críticos, para uma construção conjunta, - porém diversa, assim
como a dança contemporânea é – em mostrar a força e a capacidade da dança existente
no interior.
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Anexos
Roteiro de Entrevista destinado aos diretores das instituições
- Nome do responsável:
- Nome da instituição:
- Em que ano foi fundada a academia?
- Quais as modalidades de dança são oferecidas pela academia?
- Há quanto tempo a escola oferece cursos de dança contemporânea?
- Em média, quantos alunos a escola possui? [Até 50; entre 50 e 100; entre 100 e
200; entre 200 e 500; acima de 500]
- Especificamente, no curso de dança contemporânea, quantos alunos você tem?
- Qual a área de maior interesse pelos alunos na escola?

Roteiro de Entrevista destinado aos professores participantes
- Solicitação de nome completo/artístico, idade.
- Conte-me um pouco sobre você, sobre sua formação (geral), onde nasceu;
- Fale sobre sua trajetória em dança.
- Quando começou a lecionar?
- Especificamente nesta escola, quando começou dar aulas?
- Você leciona em outros locais? Se sim, onde?
- Qual sua visão sobre o ensino da dança contemporânea, atualmente? Como você
vê o quadro do ensino de dança contemporânea na cidade?
- Como se configura a propagação da dança contemporânea na região em relação
às produções artísticas?
- Há alguma dificuldade ou facilidade quanto à realização do ensino de dança
contemporânea na região?
- Como é a recepção dos alunos das técnicas de dança contemporânea?
- Dentro de sua metodologia, como você trabalha a técnica de dança em sala de
aula? Quais pensamentos e abordagens você acredita serem pertinentes para o
treinamento técnico e criativo dos bailarinos?
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Relação entre cidades e escolas levantadas em mapeamento do interior do
Estado de São Paulo
Jaú: Studio de Dança Exupéry, Academia de Danca Raquel Ritmu’s, Ballet
Mariaska, Escola de Dança Dois Corações e Lapa Escola de Dança.

Barra Bonita: Academia Roda Viva, Academia Cintia Reco, Academia Primeiro
Movimento e Ponto da Arte – Dança e Fitness.

Bauru: Sigma, Worship Estudio de dança, Centro de Dança Corpo Livre,
Academia Ká Valentim, Lapa Escola de Dança, Ballet Art Scheila do Valle, Ballet Denise
Dezotti, Studio V, Studio Bella Vista, Ballet Vitória Régia, Academia Di Dança e Cia
Estável Dança de Bauru.

Lençóis Paulista: In Pulsus, Casa de Cultura de Lençóis Paulista, Espaço Corpus,
Academia Tablado Espaço e Dança e Academia Passo a Passo.

Agudos: Studio de Dança Fabio Sampietro e Patricia Ribeiro Teixeira.

São Manuel: Oficina da Arte São Manuel, Academia Jack Dance e Academia
Pulsação Dança e Fitness.

Dois Córregos: Academia Estação da Dança.

Brotas: Estúdio de Yoga Integrado e Dança Junior Rebecca e Espaço Laluli.

Bariri: Umuarama Clube de Bariri.

Areiópolis: Academia Jack Dance.

Itapuí: Cia de Dança Felipe Barbosa, Academia Centro Fitness Itapui, Academia
força física, Diretoria de Cultura e Turismo de Itapui.

Mineiros do Tietê: Studio de Dança Meire Souza.
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Pederneiras: Ballet Kátia Zanini e Estúdio de Dança Josi Garcia.

Igaraçu do Tietê: Cia de Dança Claudio Astorga, Forma Física Academia e
Juliane Ocampos – Escola de dança fitness.

Torrinha, Bocainda, Boa Esperança do Sul, Ribeirão Bonito, Boraceia,
Arealva, Macatuba, Guarapuã e Trabiju: Não encontradas informações de academias
durante a realização da pesquisa.
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