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RESUMO 

 

Esta investigação surge do interesse pelo diálogo entre dança, educação, criação artística e 

corporeidade, especialmente pelo trabalho do projeto Quik Cidadania, desenvolvido pela 

Quik Cia de Dança, em Nova Lima-MG. Anualmente, o projeto realiza um espetáculo 

desenvolvido coletivamente. Nesse cenário, o objetivo da pesquisa consiste em investigar 

como se dão as relações entre ensino de dança, criação artística e corporeidade, considerando 

as tensões existentes entre as características educativas e sociais daquele contexto e as 

concepções artísticas presentes no mesmo. Para tanto, foi acompanhado o processo de criação 

do espetáculo “De Lírios, Memórias e Quintais” em 2012. A metodologia, de cunho 

qualitativo, é um estudo de caso. Considera-se que o processo educativo observado dialoga 

com as concepções artísticas do proponente do projeto. Fica clara a existência de tensões entre 

aspectos educacionais e artísticos, determinadas por uma proposta que leva em consideração a 

diversidade e abriga alunos com conhecimentos diferentes em dança, de idade e perfis 

variados. Na turma analisada, cabe destacar a tentativa de utilização de mecanismos 

democráticos para a criação artística, que buscam valorizar os participantes sem descuidar de 

um resultado estético de qualidade, dentro da realidade possível. 

Palavras-chave: Dança. Educação. Criação artística. Projetos sociais. Corporeidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research comes from an interest in the dialogue between dance, education, artistic 

creation and corporeality, especially in the work of Quik Cidadania project, developed by the 

Quik Cia de Dança, located in Nova Lima, Minas Gerais. Annually, the project carries a 

presentation that is developed collectively. In this scenario, the aim of this research is to 

investigate how the teaching of dance, artistic creation and corporeality get along, considering 

the existing tensions between educational and social characteristics of that context and artistic 

concepts present in it. To that end, the process of creating the show “De Líros, Memórias e 

Quintais (Lilies, Memories and Backyards) was analyzed in 2012. The methodology, of 

qualitative nature, is a case study. It is considered that the educational process observed 

dialogues with the artistic conceptions of the proposed project. It is clear that there are 

tensions between educational and artistic aspects, determined by a proposal that takes into 

account the diversity and houses students with different backgrounds in dance, age and varied 

profiles. In the analyzed class, it is important to highlight the attempts to use democratic 

mechanisms to foster artistic creation, which seek to improve the participants‟ values without 

neglecting the aesthetic quality result, within the possible reality. 

 

Keywords: Dance. Education. Artistic Creation. Social Projects. Corporeality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Minha vivência como artista de dança sempre foi diversificada, pois tenho atuado 

como bailarina, professora, produtora cultural e, agora, pesquisadora. Minha formação teve 

início em Barbacena, Minas Gerais, onde estudei balé clássico e realizei exames da Royal 

Academy of Dance da Inglaterra. Em 2003, fui aprovada no curso Profissionalizante de Dança 

do Centro de Formação Artística (CEFAR) da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes, 

em Belo Horizonte, o qual concluí em 2005. Em 2006, ingressei no curso de Teatro da Escola 

de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde me formei em 

licenciatura em 2010. De 2007 a 2011, trabalhei como professora de balé clássico 

extracurricular em colégios particulares de Belo Horizonte. Além disso, de 2007 a 2010, fui 

assistente de pesquisa do projeto Missão Memória da Dança no Brasil, coordenado pelo 

professor Dr. Arnaldo Leite de Alvarenga. 

 Paralelamente, em 2006, fui convidada para trabalhar no Quik Cidadania (QCid)
1
, 

onde passei a ministrar aulas de dança contemporânea para crianças e adolescentes. No 

projeto, tive a oportunidade de me envolver com ações diversas, atuando como assistente de 

coordenação, assistente de produção e produtora cultural, além de redatora de projetos 

culturais para editais de fomento e incentivo, entre outras atividades. Essa vivência no QCid 

foi intensa e durou seis anos. No final de 2011, desliguei-me do projeto para me dedicar 

integralmente às atividades do Mestrado em Educação da Universidade Federal de São João 

del-Rei (UFSJ). 

  O presente trabalho decorre do meu interesse pelo diálogo entre dança e educação, 

especialmente pela proposta desenvolvida com o ensino de dança em comunidades e bairros 

periféricos. Para esta pesquisa, interessa-me uma proposta na qual as atividades de ensino de 

arte vinculam-se a um proponente que possui um sólido trabalho artístico. A motivação desta 

escolha baseia-se na compreensão de que pode existir uma relação entre a natureza artística 

do proponente e as características das propostas pedagógicas e artísticas desenvolvidas por ele 

em seu projeto socioeducativo. Essas foram algumas das razões que me levaram a escolher o 

QCid, projeto desenvolvido pela Quik Cia de Dança (QCD)
2
, como local de realização da 

pesquisa.

                                                           
1
 Para facilitar a leitura, no decorrer do texto, Quik Cidadania será substituído por QCid.  

2
 Da mesma forma, Quik Cia de Dança será tratada como QCD. Quando me refiro à instituição, utilizo apenas 

Quik.  



 Desde 2006, o QCid realiza um espetáculo de encerramento anual, que é desenvolvido 

durante o segundo semestre. Esse espetáculo conta com a participação de todas as turmas do 

projeto e é construído coletivamente. Em 2012, ano de realização da pesquisa de campo, o 

trabalho foi o espetáculo De Lírios, Memórias e Quintais.  

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa consiste em investigar, compreender e analisar 

como se dão as relações entre ensino de dança, processo de criação e corporeidade no projeto 

QCid durante o processo de construção do espetáculo de finalização anual do projeto, 

considerando as relações e tensões existentes entre as características educativas e sociais do 

contexto escolhido e as concepções artísticas presentes no mesmo. Para tanto, foram 

utilizadas como principais referências os trabalhos sobre ensino de arte (BARBOSA, 1998, 

2008), ensino de dança (MARQUES, 2001, 2010; PORPINO, 2006) e corporeidade 

(MERLEAU-PONTY, 2004, 2006; MATTHEWS, 2010; NÓBREGA, 2000, 2010; 

PORPINO, 2006). 

Este trabalho encontra-se organizado da maneira descrita a seguir. No  capítulo 1, 

apresento os projetos sociais e o ensino de dança, atentando-me para uma contextualização 

detalhada do projeto QCid. São contemplados traços diversos da sua constituição, como 

aspectos da sua história, sua organização no ano pesquisado (2012), características dos 

professores e do bairro onde fica localizado, perfil dos alunos, mecanismos de financiamento 

e outras considerações que se fizeram pertinentes. O capítulo 2 traz as concepções de dança 

contemporânea e de ensino de arte e dança trabalhadas no projeto, sendo que a última é 

baseada na Abordagem Triangular (BARBOSA, 1998). É colocada também a noção de 

corporeidade e suas relações com o ensino de dança e com o processo de criação em dança. O 

capítulo 3 é composto por uma apresentação do campo, com a explicitação das escolhas 

metodológicas e dos caminhos percorridos. São detalhadas as turmas observadas, as reuniões 

de professores e o espetáculo. O processo de construção do espetáculo De Lírios, Memórias e 

Quintais é apresentado, bem como os diálogos artísticos e educacionais existentes entre a 

QCD e o QCid. O capítulo 4 é composto pela descrição e  análise dos processos educativos e 

criativos de uma das turmas observadas. A intenção é fazer um estudo mais aprofundado de 

uma das turmas, relacionando o processo observado com as referências teóricas do trabalho, 

especialmente os conceitos de corporeidade e processo criativo. 

 



CAPÍTULO 1 PROJETOS SOCIAIS E ENSINO DE DANÇA: 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO QUIK CIDADANIA 

 

 Neste capítulo, mostro um breve panorama do cenário educativo em dança no Brasil, 

atentando-me para a questão do ensino de dança em projetos sociais e de arte-educação. 

Apresento também uma contextualização do projeto QCid, local escolhido para a realização 

desta pesquisa. Foram contemplados diversos aspectos do mesmo, tais como sua fundação, 

organização das atividades oferecidas no ano pesquisado (2012), características dos 

professores, apresentação do bairro que o sedia, perfil socioeconômico dos alunos e 

mecanismos de financiamento que o mantêm. O objetivo foi delimitar as principais 

características do projeto, uma vez que tais informações são essenciais para a compreensão da 

realidade na qual este trabalho se insere.   

 

1.1 Ensino de dança hoje 

A dança pode ser aprendida em diversos ambientes, como escolas formais, academias 

de dança, na rua, em movimentos populares tradicionais, em projetos sociais e em tantos 

outros lugares. Em cada um deles, seu ensino possui peculiaridades que se relacionam 

diretamente com as concepções de dança dos professores e dançantes, com suas motivações 

para dançar e ensinar, bem como com as características do estilo de dança a ser aprendido. 

Na escola formal, com a publicação da Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Arte passou a ser disciplina obrigatória no 

currículo regular e a Dança reconhecida, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) (BRASIL, 1997), como linguagem artística a ser trabalhada na disciplina.  

Apesar de lentas, as mudanças ocorridas desde a publicação da LDB são significativas 

e, gradativamente, a Dança vem aumentando seu espaço na escola regular. Nesse cenário, 

destaco a abertura de novos cursos de licenciatura em Dança no Brasil pós-LDB, que vêm 

contribuindo para as modificações desejadas, ou seja, propiciando maior inserção da dança na 

escola. Em Minas Gerais, foram abertos os cursos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

em 1999 e, mais recentemente, em 2010, ocorreu a entrada da primeira turma no curso da 

UFMG. Em 2011, o curso de Dança da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) iniciou 

suas atividades, apenas na modalidade bacharelado. 

 A dança pode também ser ensinada em ambientes informais, onde as práticas de 

dança não são institucionalizadas. Nesses lugares, os processos pedagógicos acontecem no 

próprio ato de dançar ou de se preparar para a dança. Como exemplo, Porpino (2006) relata o 
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contexto das diversas danças populares, no qual “[...] o aprendizado se dá na informalidade 

das atitudes, repassadas de pai para filho, e nas quais a tradicionalidade das criações convive 

simultaneamente com o dinamismo de suas inevitáveis recriações no presente” (p. 104).  

O aprendizado dessa linguagem pode, ainda, acontecer em locais distintos das escolas 

regulares, mas que são, de alguma forma, institucionalizados e/ou organizados para promover 

o ensino da dança. Como exemplo, cito as academias de dança e os projetos sociais e de arte-

educação. Estes, por serem de interesse específico desta pesquisa, serão detalhados no 

próximo item deste capítulo.  

 

1.2 Os projetos sociais e de arte-educação: breve apresentação  

Os projetos sociais e de arte-educação são promovidos por associações comunitárias, 

organizações não-governamentais (ONGs), grupos artísticos profissionais ou até mesmo pelo 

próprio Governo. São mantidos por recursos diversos, como subvenções municipais, 

convênios, patrocínios via leis de incentivo à cultura, doações e aprovações em editais 

específicos, entre outros mecanismos de financiamento.  

Dentre os proponentes, destacam-se as chamadas ONGs, que fortaleceram sua atuação 

no país a partir do final do século XX. Gohn (2005) aponta que as ONGs, como as 

conhecemos hoje, adquiriram importância estratégica nos anos 1990, época em que viveram 

uma grave crise financeira e desvincularam-se da militância política à qual poderiam estar 

associadas
3
. Na sua maioria, passaram a agir em parceira com o Estado e não mais contra ele. 

Além disso, buscaram a qualificação do seu pessoal, especialmente no que diz respeito à 

elaboração de projetos que pudessem ser apoiados por agências financiadoras. Passaram 

também a ser reconhecidas como entidades atuantes no chamado terceiro setor. Segundo a 

autora: 

 

As novas entidades autodenominam-se como terceiro setor, pois procuram definir-se 

pelo que são e não pelo que não são. Segundo seus coordenadores, as ONGs, como o 

próprio nome indica, se definiram por uma negatividade: ser  não-governo. O 

terceiro setor procura se firmar pela positividade, com ações propositivas e 

afirmativas [...]. As novas entidades que estão se expandindo estruturam-se como 

empresas, autodenominam-se cidadãs por se apresentarem sem fins lucrativos e 

atuarem em áreas de problemas sociais, criam e desenvolvem frentes de trabalho em 

espaços públicos não-estatais [...] (GOHN, 2005, p. 78-79). 

  

                                                           
3
 Segundo Gohn (2005): “[...] No Brasil, nos anos 70-80, as ONGs cidadãs e militantes estiveram por detrás da 

maioria dos movimentos sociais populares urbanos que delinearam um cenário de participação da sociedade 

civil, trazendo para a cena pública novos personagens, contribuindo decisivamente para a queda do regime 

militar e para a transição democrática no país” (p. 76). 
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Muitas dessas ONGs promovem ações de ensino de arte e nomeiam-se como projetos 

de arte-educação. Esses projetos oferecem aulas de dança, música, teatro, artes plásticas, 

circo, entre outros. A localização dos projetos é, geralmente, periférica e estes atingem uma 

parte da população que passa por privações diversas, como a falta de locais de lazer e 

encontro da comunidade, a violência, a criminalidade, a distância e o isolamento em relação 

aos centros produtores de cultura, entre outras tantas. Os objetivos desses projetos variam de 

acordo com a natureza dos seus proponentes, dos seus interesses com aquela ação, com o 

perfil do público atingido e com o contexto no qual estão inseridos.  

Sobre o trabalho das ONGs e das demais instituições do Terceiro Setor, Viganó (2006) 

esclarece que o mesmo gera polêmica entre os pesquisadores, uma vez que “[...] seu caráter 

fortemente empresarial e sua necessidade de estabelecer parcerias para a obtenção de fundos, 

colocam algumas ressalvas quanto ao tipo de ação possível de ser realizada em seu âmbito, 

especialmente no que diz respeito à ação sociocultural” (p. 45). A autora utiliza esse conceito
4
 

 

[...] sob uma perspectiva educacional crítica e emancipatória. Ao se desenvolver a 

consciência estética, aliada ao julgamento crítico, ganha-se uma maneira especial de 

se ver o mundo, que passa pelos sentidos, pela imaginação e pela capacidade de se 

criar novas alternativas e possibilidades de existência. Ao se praticar tais qualidades, 

a percepção, tanto de si e dos outros seres humanos quanto das questões sociais, 

torna-se mais aguda, pois o indivíduo aprende a melhor se relacionar e se posicionar 

ante a realidade. Caminhamos assim na construção dos alicerces para um processo 

de emancipação, condição necessária para a participação da vida pública (VIGANÓ, 

2006, p. 28). 

 

A aproximação de patrocinadores ou de outras formas de obtenção de fundos que não 

compactuam com as ações socioculturais no sentido proposto por Viganó (2006) podem, em 

certa medida, determinar a forma como as ONGs pensam a educação e propõem suas 

atividades artísticas e culturais. Nesse sentido, a organização empresarial das ONGs, aliada ao 

neoliberalismo, pode deturpar algumas relações essenciais para que as mesmas sejam capazes 

de promover ações críticas, autônomas e liberadoras. 

Viganó (2006) aponta os riscos que essa submissão aos ideais neoliberais podem 

trazer para o trabalho das ONGs: 

 

[...] a submissão ao mercado faz com que se atenda primordialmente aos interesses 

da classe hegemônica – as grandes proponentes e financiadoras dos projetos – e não 

                                                           
4
 Viganó (2006) conceitua ação sociocultural a partir de Teixeira Coelho (1997): “[...] a ação cultural não 

consiste simplesmente na transmissão de produtos que se propagam em instituições, cursos e debates. A ação 

cultural baseia-se diretamente na produção simbólica de um grupo. Ou seja, mais que um repasse de técnicas ou 

um aproveitamento de bens culturais, é imprescindível que ela seja carregada de um espírito questionador e 

libertário, capaz ainda de unir uma comunidade em torno de objetivos comuns” (p. 29). 
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aos interesses das classes desfavorecidas, às quais pretendem assistir. Pode-se notar 

que os objetivos de muitas ONGs e outras associações do terceiro setor são 

majoritariamente funcionalistas, privilegiando a capacitação técnica, a geração de 

empregos para o mercado, o controle da criminalidade, o disciplinamento das 

manifestações culturais (como o hip hop, os grafiti e a capoeira) e a utilização da 

arte como mero trampolim social ou vitrina publicitária das próprias entidades e seus 

„parceiros‟ patrocinadores (p. 47). 

 

Nessa perspectiva, Viganó (2006) discorda das ações de ONGs que se propõem a 

desenvolver ações educativas que atuam de forma tecnicista. Em sua pesquisa, a autora critica 

duramente as concepções de ensino e arte presentes em um dos projetos analisados, o 

Meninos do Morumbi, pois nele 

 

[...] a arte perde o seu fim em si mesma e adquire uma função de uso, ao ser meio de 

acesso a uma nova realidade social – acesso que, no entanto, só é cedido 

parcialmente e dentro de determinadas condições. A obra de arte deixa de ser 

expressão da percepção e do questionamento de seus autores sobre a realidade e 

sobre si mesmos. Deixa, portanto, de ser obra de arte. Reduzida à sua condição de 

fabricação técnica, ela é veiculada como produto de consumo. Perde seu caráter de 

durabilidade, de expressão de um momento único, perde a possibilidade de realizar 

um diálogo efetivo com o espectador, pois não propõe perguntas, nem narra 

experiências. O show apresentado pelos Meninos do Morumbi pode ser 

tecnicamente eficiente, mas é desprovido de significado. Coleta retalhos 

indiferenciadamente, para que seja rapidamente digerido e rapidamente esquecido 

(p. 57). 

 

Para Viganó (2006), as concepções artísticas e educacionais presentes contribuem para 

reforçar o sistema econômico vigente, bem como os modelos estéticos e artísticos 

predefinidos pela indústria cultural e pela mídia. Ao invés de libertar, o ensino naquele 

projeto reforça os valores mercadológicos, a competição e uma falsa ideia de que o projeto 

insere os participantes em outro mundo distante da pobreza. 

Nessa perspectiva, optei por trabalhar com projetos propostos por grupos artísticos, 

pois, nesses casos, o que geralmente motiva e impulsiona o projeto é a arte em si, conectada 

às suas características educativas e sociais. A arte, nesses projetos, não pode ser substituída 

por atividades que possam trazer benefícios sociais semelhantes, mas que não sejam 

relacionadas a propostas artísticas afins com seus proponentes.  

O Centro de Artes Maré é um exemplo promovido pela Lia Rodrigues Companhia de 

Danças
5
. Segundo o site, o Centro de Artes é “[...] um lugar de partilha, convivência e de 

                                                           
5
 A Lia Rodrigues Companhia de Danças foi fundada em 1990, no Rio de Janeiro-RJ. Tem como objetivos: “[...] 

estimular a reflexão, proporcionar espaços de debate, sensibilizar outros indivíduos para as questões da arte 

contemporânea, gerar encontros intelectuais e afetivos, além de apoiar e investir na formação e informação de 

novas platéias [...]” (LIA RODRIGUES CIA DE DANÇA, 2012, s/p). 
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troca de saberes, direcionado para a formação, criação, difusão e produção das artes” (LIA 

RODRIGUES CIA DE DANÇA, 2012, s/p). As atividades são desenvolvidas no Complexo 

da Maré, no Rio de Janeiro-RJ.  

É possível citar outros exemplos de projetos de arte-educação promovidos por grupos 

artísticos, como o Movimento Bexigão, promovido pelo Teatro Oficina Uzyna Uzona, em São 

Paulo-SP, e o projeto Teatro como Instrumento de Discussão Social, desenvolvido pelo grupo 

teatral Ói Nóis Aqui Traveiz, em Porto Alegre
6
. 

Para o presente trabalho, interessa justamente este tipo de proposta, na qual as 

atividades de ensino de arte vinculam-se a um proponente que possui um trabalho artístico 

consolidado. A motivação desta escolha baseia-se na compreensão de que pode existir uma 

relação entre a natureza artística do proponente e as características das propostas pedagógicas 

e artísticas desenvolvidas por ele em seu projeto social. O objetivo é ver como essas relações 

se dão nos processos educativos e criativos desenvolvidos no mesmo. Para esta pesquisa, a 

intenção foi eleger um projeto que desenvolvesse um trabalho com ensino de dança e que se 

inserisse na perspectiva apresentada. Foi escolhido o projeto QCid, desenvolvido pela QCD. 

O projeto será apresentado detalhadamente nos próximos tópicos. 

 

1.3 O projeto Quik Cidadania: olhares para a realidade 

O QCid é um projeto de arte-educação que oferece aulas gratuitas de dança e de outras 

linguagens artísticas para a comunidade do bairro Jardim Canadá em Nova Lima-MG. Para 

compreender a realidade do QCid, a mesma foi recortada em seus aspectos mais relevantes 

para esta pesquisa. Procurei criar um panomara que o apresentasse de forma detalhada, uma 

vez que a realidade ali instalada é específica. Entretanto, reconheço a impossibilidade de 

apresentar a realidade tal qual ela é, sendo possível apenas desenvolver alguns pontos de vista 

sobre a mesma. 

A metodologia para a realização desta contextualização foi de naturezas qualitativa e 

quantitativa. A parte qualitativa diz respeito ao levantamento e análise da maior parte dos 

dados, concentrando-se, nas questões referentes à origem e fundação do projeto, a 

organização das atividades no ano pesquisado (2012), as características do corpo docente e do 

bairro Jardim Canadá e os mecanismos de financiamento. A parte quantitativa refere-se ao 

perfil socioeconômico dos alunos.  

                                                           
6
 Para mais informações sobre o trabalho dos grupos, vide Netto (2010). 
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Foram utilizadas diferentes fontes de dados, tais como estudo específico sobre o bairro 

Jardim Canadá (COSTA; MENDONÇA, 2003), fichas de inscrição dos alunos preenchidas na 

matrícula, material gráfico do projeto (o programa do espetáculo De Lírios, Memórias e 

Quintais), entrevista com a coordenadora do projeto Letícia Carneiro, informações obtidas 

junto à direção do projeto e aos professores, além de conhecimentos prévios da pesquisadora 

que trabalhou na instituição por seis anos. 

 

1.3.1 Quik Cia de Dança e Quik Cidadania: histórias integradas 

A QCD foi fundada no ano 2000 pelos bailarinos Letícia Carneiro e Rodrigo Quik. 

Ambos possuíam extensa carreira como bailarinos, tendo integrado por vários anos o Grupo 

Corpo
7
. O primeiro trabalho da Companhia foi o espetáculo Rua, que estreiou em 2001 no 

Teatro Izabela Hendrix, em Belo Horizonte
8
. 

Durante esse processo de estabelecimento da QCD, as dificuldades enfrentadas pelos 

bailarinos-diretores foram muitas, principalmente no que se refere ao âmbito financeiro. 

Dessa forma, o casal precisava encontrar maneiras alternativas de trabalho para pelo menos 

um deles, uma vez que a Companhia ainda não oferecia condições de mantê-los de forma 

regular. 

Diante disso, Letícia e Rodrigo decidiram procurar a Prefeitura de Nova Lima, uma 

vez que a mesma estava à procura de um coordenador para o Teatro Municipal, de modo que 

o cargo pudesse ser ocupado por um deles, já que ambos possuíam experiência na área. Eles 

estabeleceram diálogo com o secretário Municipal de Cultura à época e, em vez de assumirem 

a vaga no Teatro, surgiu a possibilidade de criarem uma sede para a QCD no Jardim Canadá, 

bairro pertencente à Nova Lima, mas distante da área urbana da cidade. Segundo Letícia 

Carneiro (2012), em entrevista à pesquisadora (APÊNDICE A), havia por parte da Prefeitura 

o interesse de desenvolver atividades culturais e educativas no bairro e o secretário de Cultura 

viu a potencialidade da Companhia em desenvolver um trabalho no Jardim Canadá que 

conciliasse as pesquisas artísticas da Companhia e um trabalho educativo com a comunidade. 

 Dessa forma, a partir de um acordo com a Prefeitura de Nova Lima, a QCD se 

instalou no Jardim Canadá em 2002. Foi escolhido um amplo galpão localizado na Rua 

                                                           
7
 Importante grupo de dança belorizontino fundado em 1975. Para mais informações, vide 

http://www.grupocorpo.com.br .  
8
 Este trabalho contava com mais dois bailarinos no elenco: Cláudia Lobo e Helbert Pimenta. 
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Vancouver, 344, onde está sediada até hoje. O município contribuía com o aluguel e a 

Companhia passou a oferecer aulas e atividades artísticas para a população do bairro.  

Algum tempo depois, a instituição recebeu, como doação da Prefeitura, as antigas 

cadeiras do Teatro Municipal, que havia sido reformado. Essa conjugação entre as cadeiras 

recebidas e o local de ensaios deu origem a um espaço cênico de forma quase 

desprentensiosa. Juntamente com as aulas oferecidas à comunidade, transformaram-se no 

Quik Espaço Cultural e no QCid.  

A história do QCid se confunde com a própria história da QCD. Diferentemente de 

outros grupos artísticos, que passaram a desenvolver atividades com a comunidade após terem 

se estabelecido artisticamente, a QCD consolida seu trabalho artístico de forma intrínseca e 

paralela ao desenvolvimento do projeto. Apenas dois anos após a sua fundação e 

simultaneamente à conquista da sede, o QCid passou a integrar as ações continuadas do grupo 

de dança. No que tange aos objetivos desta pesquisa, privilegiarei as questões relativas ao 

Qcid, contudo sem desconsiderar a existência da trajetória artística da QCD. As questões 

sobre o Quik Espaço Cultural serão tratadas dentro do contexto do projeto, uma vez que cada 

vez mais estes estão se integrando. 

Nos três primeiros anos (2002-2005), o QCid teve um formato pequeno e 

experimental, atendendo a cerca de 40 crianças e adolescentes do Jardim Canadá. Os 

professores eram os próprios diretores, bailarinos da Companhia e artistas convidados. Desde 

o início, a tentativa do formato interdisciplinar estava presente e as aulas de dança 

contemplavam também atividades de artes plásticas. Havia aulas abertas aos pais, passeatas, 

piqueniques e caminhadas pelo Jardim Canadá. Segundo Letícia, os dirigentes do projeto se 

perguntavam que bairro era aquele, onde os alunos tinham lazer e tentavam ocupá-lo de forma 

curiosa, para conhecer e se integrar àquele espaço e àquela comunidade. 

Em 2006, o QCid foi ampliado com a aprovação e captação de recursos por meio da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura
9
, a Lei Rouanet. Foram contratados professores de dança, 

artes plásticas e percussão, e o projeto passou a atender a 80 crianças e adolescentes que 

tinham acesso a todas as aulas. A busca pela interdisciplinaridade passou a fazer parte das 

orientações pedagógicas, sendo a dança o vetor condutor que dialoga com as outras áreas 

artísticas.  É o primeiro momento em que se criou um produto artístico com todos os alunos 

do projeto, o espetáculo Tambor e pé. Foi nesse ano que passei a integrar a equipe como 

professora de dança contemporânea, na qual permaneci até 2011.  

                                                           
9
 Mais detalhes sobre a Lei no item 1.3.6 Mecanismos de financiamento do projeto, ainda neste capítulo. 
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Nos anos seguintes, o projeto foi se redesenhando de acordo com as necessidades 

detectadas no bairro e com os próprios interesses educativos e artísticos da instituição. Em 

linhas gerais, considero importante destacar o ingresso da psicóloga Cérise Alvarenga, em 

2007, que passou a oferecer grupos socioeducativos aos alunos e atuar na assistência de 

coordenação do projeto. Sua entrada contribuiu para que o desejo de conhecer o Jardim 

Canadá fosse aguçado e auxiliou também na busca por uma compreensão de qual era o lugar 

da QCD e do QCid naquele bairro. Além disso, sua chegada possibilitou o estabelecimento de 

contatos e parcerias com outras instituições próximas, como escolas municipais e estaduais, 

creches, outras ONGs etc. Destaco também a entrada do professor de musicalização Rodrigo 

Salvador, em 2008, artista com forte presença cênica, que passou a atuar sistematicamente no 

palco com os alunos nas apresentações. Seu trabalho apontou intuitivamente caminhos futuros 

para a concretização da atuação artística dos professores, junto aos alunos nos espetáculos, 

que se concretizou a partir de 2010.  

Outros fatos que merecem evidência são: as ações promovidas desde 2006 pelo Quik 

Espaço Cultural, com as apresentações artísticas no Conexões
10

 e os debates mediados; a 

criação do Quik Jovem em 2008; o atendimento mais efetivo aos adolescentes e aos adultos 

por meio das aulas de Dança de rua e Dança e alongamento a partir de 2010; o 

desenvolvimento do projeto Corredor Cultural em parceira com a Educação Infantil da E. M. 

Benvinda Pinto Rocha, também a partir de 2010; e a criação do Núcleo de Artes Plásticas e de 

Música em 2011.  

 Nesta narrativa, assumo que a história e trajetória da Quik é complexa, cheia de teias, 

tramas, urdiduras, nuanças, e que, por si só, poderia ser o objeto desta pesquisa. Como o 

objetivo desta seção é proporcionar uma visão mais ampla sobre o todo, reconheço as 

limitações desta narrativa. Alguns aspectos relevantes serão retomados e aprofundados de 

acordo com a necessidade das discussões propostas. 

 

1.3.2 Organização das atividades em 2012 

Em 2012, ano da realização da pesquisa de campo, o QCid oferecia aulas de dança 

contemporânea, musicalização, artes plásticas, grupos socioeducativos, dança de rua e dança e 

alongamento abertas para os moradores do bairro. Todas as atividades eram gratuitas e 

funcionavam na sede do projeto no Jardim Canadá. Eram atendidas crianças a partir de cinco 

                                                           
10

 O Conexões é um projeto que consiste na apresentação de grupos artísticos, principalmente de dança, no Quik 

Espaço Cultural. As apresentações são a preços populares (R$4,00 inteira e R$2,00 meia entrada). A entrada é 

gratuita para os alunos do QCid. 
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anos, adolescentes e adultos, totalizando cerca de 150 alunos. As turmas dividiam-se de 

acordo com sua faixa etária ou área de interesse, dependendo do caso. As aulas aconteciam 

oferecidas no contraturno da escola. Ou seja, os alunos que frequentavam o ensino regular 

pela manhã tinham aulas à tarde, e vice-versa. Havia também aulas oferecidas à noite e aos 

sábados.  

Para a participação no projeto, o aluno em idade escolar deveria estar matriculado na 

rede regular de ensino. Para os alunos que já ultrapassaram essa idade, não havia exigências 

para a realização da matrícula. No caso de procura por vagas maior do que a disponibilidade 

das turmas, eram formadas listas de espera. Todas as aulas eram oferecidas gratuitamente e 

havia a cobrança de uma taxa única para pagamento de parte do valor do uniforme, sendo que 

o restante foi subsidiado pela Quik. No ano de 2012, a taxa foi de R$15,00 por aluno. No caso 

das famílias que não tinham condições de pagar a taxa, formas alternativas foram propostas, 

como o parcelamento da taxa em várias vezes e, em alguns casos, até mesmo a isenção da 

taxa de matrícula. É importante esclarecer que a matrícula e a frequência nas aulas não estão 

condicionadas à possibilidade de pagamento da taxa. 

A organização das turmas (QUADRO 1) era feita da seguinte forma: 
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QUADRO 1 

Organização das atividades em 2012. 

Nome da turma Aulas 

oferecidas 

Característica 

da matrícula 

Nº de 

alunos 
a) 05 anos manhã Dança Parceira com a 

E. M. Benvinda 

Pinto Rocha 

25 

b) 06 a 08 anos manhã Dança e artes 

plásticas 

Demanda 

espontânea 

25 

c) 07 a 09 anos tarde Dança, Artes 

plásticas, 

Musicalização e 

Grupo 

socioeducativo 

Demanda 

espontânea 

18 

d) 09 a 14 anos manhã Dança, Artes 

plásticas e 

Grupo 

socioeducativo   

Demanda 

espontânea 

09 

e) 10 a 14 anos tarde Dança, Artes 

plásticas, 

Musicalização e 

Grupo 

socioeducativo   

Demanda 

espontânea 

25 

Nome da turma Aulas 

oferecidas 

Característica 

da matrícula 

Nº de 

alunos 
f) Dança de rua Dança de rua Demanda 

espontânea 

11 

g) Cultura digital Cultura digital Demanda 

espontânea 

09 

h) Alongamento e dança livre: 

adultos 

Alongamento e 

dança livre 

Demanda 

espontânea 

22 

i) Núcleo de artes plásticas Artes plásticas Alunos 

selecionados 

09 

j) Núcleo de música Música Alunos 

selecionados 

05 

k) Quik Jovem Dança Alunos 

selecionados 

15 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de dados coletados na secretaria do projeto. 

 

É importante dizer que os alunos novatos, em geral, foram matriculados apenas nas 

turmas chamadas de demanda espontânea. Os veteranos foram divididos em turmas de 

demanda espotânea e em turmas de alunos selecionados. Essas turmas podiam ser 

frequentadas apenas por alunos que cumpriam certos tipos de pré-requisito, como o caso dos 

Núcleos de artes plásticas e música e do Quik Jovem. Essa divisão era necessária para 

possibilitar a existência de um trabalho mais aprofundado nas referidas áreas, uma vez que 

esses grupos já possuíam alguma experiência e costumavam ser mais regulares quanto à 

frequência, pontualidade e comportamento. A participação nessas aulas poderia ser requerida 
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pelos demais alunos do projeto, que passariam por um processo de estágio e/ou avaliação, 

critérios definidos pelo professor juntamente com a coordenação. 

A Turma de 05 anos frequentou o QCid por meio de parceria com a Unidade de 

Educação Infantil da E. M. Benvinda Pinto Rocha. A turma do 2º período tinha aulas no 

mesmo horário da escola regular, deslocando-se para o projeto juntamente com a professora 

regente da escola. Por isso, não havia abertura de vagas para demanda espontânea nesse caso. 

As aulas integravam as atividades do Corredor Cultural
11

. Para as demais turmas, as únicas 

condições para a frequência eram a existência de vagas e a realização da matrícula pelo 

responsável no caso de alunos menores de idade. 

A maioria dos alunos do QCid é residente no Jardim Canadá. As vagas do projeto são 

divulgadas apenas no bairro e não há exigência de comprovação de residência para a 

realização da matrícula. Na verdade, essa exigência não se torna necessária, pois a procura por 

vagas por alunos oriundos de outros bairros da região é pouco significativa. Há casos de 

alunos que residem em condomínios próximos e no bairro vizinho Vale do Sol que se 

matriculam no projeto. As vagas a esses alunos não são negadas desde que haja vagas ociosas 

na turma desejada. 

Da mesma forma, não há também exigência que os alunos sejam oriundos de escola 

pública ou tenham determinada renda familiar. Conforme será explicidado no item 1.3.5 deste 

capítulo, essa exigência ainda não se fez necessária, pois a maioria dos alunos frequenta a 

escola pública e possui renda famíliar de até três salários mínimos. 

 

1.3.3 Os professores do projeto 

O corpo docente das atividades regulares do QCid em 2012 era composto por nove 

professores. A dança era a única discplina que possuía mais de um professor, totalizando 

cinco. Os outros conteúdos eram trabalhados por apenas um professor.  

Sobre o perfil dos professores desejado, a coordenadora Letícia Carneiro conta que ele 

vem se construindo ao longo dos seus dez anos de existência. Ela afirma que seu interesse 

sempre foi o 

 

                                                           
11

 O Corredor Cultural é um projeto desenvolvido pelo QCid e tem duas ações: a primeira consiste na 

articulação com as escolas do bairro Jardim Canadá para que os alunos das mesmas frequentem as apresentações 

promovidas no Conexões; e a segunda é desenvolvida com a unidade de Educação Infantil da E. M. Benvinda 

Pinto Rocha, na qual uma turma de alunos do 2º período frequenta aulas de dança no QCid durante o horário 

regular de aula. 
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[...] professor artista, atuando. Inclusive eu tive essa oportunidade de perceber na 

Guinard
12

 que os professores que eram artistas, que tinham seu trabalho, eles tinham 

mais condição de passar experiência, então esse fator é importante de pensar. O 

fazer artístico, o professor que cria [...] foram chegando outros profissionais na Quik 

que tinham essa condição (CARNEIRO, 2012). 

 

 

Ela atribui relevância à sua experiência como aluna de graduação em Artes Plásticas 

na Escola Guinard. No curso, percebeu a importância do professor que também atua como 

artista e como isso diferencia o trabalho educativo e pedagógico desenvolvido por ele. 

Ressalta, ainda, a importância do contato com os trabalhos de Isabel Marques, seja por meio 

de suas publicações, seja por meio de cursos e encontros realizados com a autora em São 

Paulo-SP. Nos momentos de fundação e expansão da Quik, Marques esteve presente como 

referência para os trabalhos e, em algumas ocasiões, esteve bastante próxima do projeto, 

ministrando uma oficina e apresentando um espetáculo da Companhia que dirige (Caleidos 

Cia de Dança) no Quik Espaço Cultural.  

A proximidade com Marques (2001) reflete diretamente a concepção de professor 

desejada pelo QCid. A autora concebe o artista docente como  

 

[...] aquele que, não abandonando suas possibilidades de criar, interpretar, dirigir, 

tem como função e busca explícita a educação em seu sentido mais amplo. Ou seja, 

abre-se a possibilidade de que processos de criação artística possam ser revistos e 

repensados como processos também explicitamente educacionais (p. 112, grifo da 

autora). 

 

Essa ideia de artista-docente trazida por Marques, juntamente com a experiência 

pessoal, como aluna, relatada pela coordenadora, norteiam as escolhas do projeto no que se 

refere às características dos professores. O quadro a seguir (QUADRO 2) auxilia na 

compreensão do perfil dos professores do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Escola Guinard é uma das unidades da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) em Belo Horizonte. 

Oferece os cursos de Licenciatura em Educação Artística e Bacharelado em Artes Plásticas. Para mais 

informações, vide http://www.uemg.br/unidade_guignard.php 
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QUADRO 2 

Professores do QCid em 2012. 

Área que 

leciona 

Nº de 

professores 

Formação acadêmica Atuação 

como 

artista 

Tempo que 

está no 

projeto 
Artes 

plásticas 

01 Licenciatura em Artes Visuais (UFMG) Sim Desde 2009 

Cultura 

digital 

01 Licenciatura em Educação Artística 

(UEMG) 

Sim Desde 2012 

 

 

 

 

Dança 

 

 

 

05 

Licenciatura em Artes Cênicas e 

Mestrado em Artes (ambos pela UFMG) 

Sim Desde 2010 

(trabalhou 

como 

coreógrafo em 

2008) 

Bacharelado e Licenciatura em Ciências 

Sociais (UFU) 

Sim Desde 2012 

Licenciatura em Dança em curso 

(UFMG) 

Sim Desde 2012 

Não possui. Sim Desde 2010 

Não Possui. Sim Desde  2010 

Música 01 Licenciatura em Música com habilitação 

em Violão (UEMG) 

Sim Desde 2008 

Psicologia 01 Graduação em Psicologia (Centro 

Universitário Newton Paiva) e Pós-

gradução em Gestão em 

Responsabilidade Social (IEC-PUC 

Minas) 

Não Desde 2012 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com informações fornecidas pelos próprios professores. 

 

O projeto procura professores que atuam como artistas na sociedade, mas que também 

tenham formação e/ou experiência como docentes. Dos nove professores, a única que não atua 

como artista é a psicóloga, uma vez que o trabalho que realiza não se destina ao ensino de 

arte. Dos outros oito, todos se inserem na sociedade como professores e como artistas. São 

bailarinos, coreógrafos, artistas plásticos e músico, trabalhando artisticamente na área em que 

ensinam. Há casos, inclusive, de professores do projeto que atuam ou já atuaram como artistas 

junto à QCD.  

 Quanto à formação, dos nove professores, seis possuem curso superior completo, uma 

cursa Licenciatura em Dança na UFMG e dois não se inseriram em cursos superiores. Dos 

cursos concluídos, à exceção do curso de Psicologia e do curso de Ciências Sociais, todos os 

outros são licenciados em Arte, divididos em Música, Artes Visuais e Teatro. Esse quadro 

demonstra a preocupação presente na formação dos professores do projeto, mas evidencia 

também que o QCid não exclui professores que se formaram de maneiras diferentes da 

universidade, como é o caso de dois deles.  
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Por meio desse breve panorama traçado e das observações realizadas no campo, os 

professores podem ser considerados como artistas-docentes, conforme conceitua Marques. 

Acredito que esse seja um dos grandes diferenciais do projeto e, por isso, a questão do artista-

docente será retormada com mais profundidade no terceiro capítulo (item 3.1.2) desta 

dissertação.  

 

1.3.4 Configurações e circunstâncias do espaço: o bairro Jardim Canadá – Nova Lima-

MG 

O bairro Jardim Canadá é periférico e fica à margem da BR-040, alguns quilômetros 

após a saída de Belo Horizonte-MG, no sentido Rio de Janeiro. Planejado nos anos 1950 para 

ser um loteamento, permaneceu quase despovoado até a década de 1970, quando começou a 

ser ocupado de forma irregular por uma população de baixa renda e pelo comércio local. A 

partir de meados da década de 1990, passou a oferecer uma variedade de serviços elitizados 

para atender ao público residente nos condomínios próximos, bem como por indústrias e 

outras formas de serviços produtivos, como sedes de empreiteiras, transportadoras e 

atividades que requerem grande espaço físico para sua execução (COSTA; MENDONÇA, 

2003). 

Dessa forma, o bairro é marcado por contradições. Se, por um lado, há muitas 

indústrias e serviços requintados (como supermercado gourmet, restaurante de alta 

gastronomia, diversos salões de festa), por outro, a população residente no bairro sofre com 

diversas privações básicas quanto ao setor de saneamento básico e transporte público, entre 

outros. 

O Jardim Canadá fica localizado a 28 km do centro de Nova Lima-MG e a 20 km do 

centro de Belo Horizonte (FIG 1). Dessa forma, apesar de pertencer à Nova Lima, o acesso à 

capital é mais fácil, devido à proximidade física e ao transporte público oferecido no bairro, 

que é predominantemente destinado a Belo Horizonte.  
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FIGURA 1 – Jardim Canadá e região metropolitana de Belo Horizonte. 
Fonte: https://maps.google.com.br/maps?q=mapa+jardim+canad%C3%A1&um=1&ie=UTF-8&hl= 

ptBR&sa=N&tab=wl. Acesso em: 31 jan 2013. 

 

O bairro conta com duas escolas públicas, quais sejam: a Escola Municipal Benvinda 

Pinto Rocha (dividida em unidade infantil e unidade de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) 

e a Escola Estadual Maria Josefina Sales Wardi (6º ano do Ensino Fundamental ao 3º do 

Ensino Médio). Ambas oferecem curso de Educação de Jovens e Adultos no período noturno. 

Sobre os equipamentos culturais, em 2002, quando instalou-se no bairro, a Quik 

representava, senão o único, o principal centro de cultura do Jardim Canadá. Esse cenário 

mudou, pois outras atividades são promovidas por ONGs, por coletivos de artistas e pela 

própria Prefeitura, entre outros proponentes. Destaco aqui a atuação da Casa do Jardim
13

, por 

seu trabalho com os moradores do bairro; o Centro de Atividades Culturais (CAC),
14

 por ser 

vinculado diretamente à Prefeitura; e o Jardim Canadá Centro de Arte e Tecnologia (JACA),
15

 

projeto que, entre diversas ações, promove o intercâmbio entre artistas. 

                                                           
13

 Para informações, vide http://www.casadojardim.org.br . 
14

 Para informações, vide http://www.novalima.mg.gov.br/secretaria-regional-noroeste/ servicos/ centro-de-

atividades-culturais-do-jardim-canada-cac . 
15

 Para informações, vide http://jacaarte.org. 
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Quanto ao lazer dos moradores, até 2009, o bairro não contava com lugares 

especialmente destinados para esse fim. No referido ano, foi construída a Praça Quatro 

Elementos, que hoje representa um local de lazer da população. A Praça fica a cerca de 50 

metros da Quik e é utilizada também como um local de desenvolvimento das aulas do projeto.  

 

1.3.5 Aspectos do perfil socioeconômico dos alunos 

O levantamento do perfil socioeconômico buscou responder a questões que visam a 

compreender o público atendido pelo Qcid em aspectos como: ocupação e escolaridade dos 

pais, renda familiar, sexo dos alunos e escolas frequentadas. Para traçar o perfil, foram 

utilizadas as fichas de inscrição preenchidas no ato da matrícula do ano de 2012 (ANEXO A), 

com informações fornecidas pelos responsáveis. Do total de 151 alunos, foram considerados 

94 alunos, o que representa 62,25% do total. Foram desconsiderados 57 alunos por motivos 

diversos, como a baixa qualidade ou ausência de informações presentes em algumas fichas e a 

inexistência de fichas para os alunos da educação infantil da E. M. Benvinda Pinto Rocha que 

frequentam o QCid por meio de convênio e, por isso não realizam a matrícula convencional. 

Apenas para o item Sexo foi possível trabalhar com o total da população, pois esse tópico 

independe do acesso à ficha. 

 Sabe-se que houve evasão no decorrer do processo e que, na apresentação final, nem 

todos os alunos que frequentaram o QCid estavam presentes. Apesar de existir alguma 

diferença entre alunos frequentes e alunos matriculados, sabe-se que a grande maioria dos 

alunos frequentou o projeto a maior parte do ano de 2012 e, portanto, participou do processo 

educativo. Por isso, foram incluídos no perfil traçado.  

 

Escolaridade dos pais 

 Para traçar a escolaridade dos pais (QUADRO 3), foram utilizadas as informações 

fornecidas pelos responsáveis no preenchimento da ficha de inscrição. Elas foram retiradas de 

um quadro nomeado Composição Familiar, no qual era pedido para identificar todas as 

pessoas que moram na mesma casa, grau de parentesco, idade, escolaridade, profissão e renda 

mensal (por indivíduo que trabalha).  
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QUADRO 3  

Escolaridade das mães e pais dos alunos do QCid. 

Nível escolar 

 
Mãe 

 
Pai 

 
Total 

Nº % Nº % Nº % 

Ensino Fundamental 
Ensino Fundamental incompleto 25 26,6 34 36,2 59 31,4 

Ensino Fundamental completo 10 10,6 7 7,4 17 9 

 

Ensino Médio 

 

Ensino Médio incompleto 7 7,4 0 0 7 3,7 

Ensino Médio completo 28 29,8 23 24,5 51 27,1 

Técnico 3 3,2 0 0 3 1,6 

Ensino Superior 
Superior incompleto 2 2,1 2 2,1 4 2,1 

Superior completo 5 5,3 9 9,6 14 7,4 

Não informou 14 14,9 19 20,2 33 17,6 

 TOTAL 94 100 94 100 188 100 

Fonte: elaborado pela pesquisadora e inspirado em Portes (1993). As informações foram retiradas da ficha de 

matrícula do projeto. 

 

 Quanto à escolaridade das mães e pais, a maioria dos pais possui escolaridade baixa, 

pois 40,4% possuem apenas Ensino Fundamental (incompleto e completo) e 32,4% possuem 

Ensino Médio (incompleto, completo e técnico). Essas duas categorias representam juntas 

quase 73% dos pais. Há apenas 9,5% dos pais com curso superior (incompleto e completo). O 

número expressivo de “Não informou” (17,6%) deve-se ao fato de a ficha de inscrição 

utilizada para coleta de dados solicitar a escolaridade apenas dos membros familiares 

residentes na mesma casa, o que significa que a ficha daqueles alunos que não residem com a 

mãe ou com o pai não possuem tal informação. Esse fato se repete nos próximos itens devido 

ao mesmo motivo. 

 

Profissão das mães e pais 

 As informações sobre a profissão e ocupação das mães (QUADRO 4) e pais 

(QUADRO 5) também foram retiradas do quadro Composição Familiar citado anteriormente. 

O campo para preenchimento é aberto, o que dificulta um pouco a categorização. A tentativa 

foi reunir profissões com algum tipo de afinidade, o que nem sempre foi possível.  
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QUADRO 4  

Profissão das mães dos alunos do QCid. 

Categorias Ocupações Nº Porcentagem 

por categoria 

 

 

Trabalhadoras autônomas 

Artesã 1 9,6% 

Cabelereira 2 

Costureira 1 

Vendedora 5 

Do lar Trabalho doméstico 22 23,4% 

Trabalhadoras ligadas à Educação Professora 3 3,2% 

 

 

Trabalhadoras manuais sem 

qualificação e semiqualificadas 

Auxiliar de cozinha 2 21,3% 

Cozinheira 1 

Diarista/Doméstica 13 

Serviços gerais 2 

Tosadora 2 

Trabalhadoras não-manuais de nível 

médio 

Agente comunitária de saúde 1 19,1% 

Analista de sistema 1 

Auxiliar administrativo 8 

Auxiliar de almoxarifado 1 

Caixa 1 

Estoquista 2 

Gerente 1 

Microempresária 1 

Secretária 1 

Técnica de segurança 1 

Trabalhadoras semiqualificadas do 

setor de serviços e comércio 

Babá 1 6,4 % 

Comerciante 4 

Vendedora 1 

Trabalhadoras ligadas às Artes Bailarina 1 2,1% 

Música 1 

Trabalhadoras de nível superior Analista de sistema 1 2,1% 

Dentista 1 

Não informou 12 12,8% 

Total 94 100% 
Fonte: elaborado pela pesquisadora e inspirado em Portes (1993). As informações foram retiradas da ficha de 

matrícula do projeto 

 

 Quanto à profissão e ocupação da mãe, a categoria com maior incidência é a Do lar, 

com 23,4%. A segunda maior é a de Trabalhadoras manuais sem qualificação e 

semiqualificadas, com 21,3%. As outras categorias mais significativas são Trabalhadoras 

não-manuais de nível médio, com 19,1%, e de Trabalhadoras autônomas, com 9,6%. 
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QUADRO 5  

Profissão dos pais dos alunos do QCid. 

Categorias Ocupações Nº Porcentagem  por 

categoria 

Categoria Trabalhadores autônomos 

 

Artesão 1 3,2% 

Autônomo 2 

Trabalhadores manuais semiqualificados 

alocados na indústria 

 

Ajudante de montagem  2 5,3% 
Almoxarife  1 

Metalúrgico 1 

Prensista 1 

Trabalhadores manuais sem qualificação e 

semiqualificados alocados na construção civil 

 

Gesseiro  1 19,1% 

Operador de guindaste 3 

Operador de máquina 4 

Pedreiro 7 

Pintor 1 

Servente 2 

Trabalhadores manuais qualificados alocados 

na construção civil 

 

Pequeno empreiteiro  1 3,2% 

Mestre de obras  2 

Trabalhadores semiqualificados do setor de 

serviços e comércio 

 

Caseiro  3 18,1% 

Estofador  1 

Garçom  1 

Jardineiro 3 

Porteiro 1 

Segurança/Vigia 6 

Vendedor 2 

Trabalhadores qualificados do setor de 

serviços e comércio 

 

Consultor imobiliário 1 4,2% 

Corretor de imóveis  1 

Desenhista 1 

Eletricista  1 

Trabalhadores não-manuais de nível médio 

 

Analista de sistemas  2 8,5% 

Gerente  3 

Microempresário  1 

Policial militar 1 

Supervisor de obras 1 

 

Motorista 

 

Motoboy  1 12,8% 

Motorista 10 

Taxista 1 

Trabalhadores ligados à Educação 

 

Professor 1 1,1% 

Trabalhadores de nível superior 

 

Engenheiro  1 3,2% 

Médico  2 

Trabalhadores ligados às Artes 

 

Bailarino  1 2,1% 

 

 
Músico 1 

Não informou  

 

18 19,1% 

Total 94 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora e inspirado em Portes (1993). As informações foram retiradas da ficha de 

matrícula do projeto. 
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Quanto à profissão dos pais, a categoria com maior incidência é Trabalhadores 

manuais sem qualificação e semiqualificados alocados na construção civil, com 19,1%. A 

segunda é Trabalhadores semiqualificados do setor de serviços e comércio, com 18,1%, e a 

terceira Motorista, com 12,8%. As demais categorias são bastante divididas, conforme o 

quadro mostrou. Os pais e mães, em geral, trabalham no próprio bairro ou em condomínios 

próximos, uma vez que, em muitos casos, mudaram-se para o Jardim Canadá justamente pelas 

oportunidade de trabalho que o mesmo oferece. 

 

Renda familiar  

 As informações relativas à renda familiar (QUADRO 6) foram retiradas do quadro 

Composição Familiar. Foram consideradas todas as pessoas declaradas como residentes na 

mesma casa. O salário mínimo considerado foi o vigente em 2012, ano em que as informações 

foram fornecidas, cujo valor era R$622,00. 

 

QUADRO 6  

Renda familiar dos alunos do QCid. 

Renda familiar Total Porcentagem 

Até um salário mínimo (R$622,00) 2 2,1% 

Até dois salários mínimos (R$1.244,00) 18 19,1% 

Até três salários mínimos (R$1.866,00) 36 38,3% 

Até quatro salários mínimos (R$2.488,00) 11 11,7% 

Até cinco salários mínimos (R$3.110,00) 12 12,8% 

A partir de cinco salários 9 9,6% 

Não indicou 6 6,4% 

Total global 94 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de informações retiradas da ficha de inscrição no projeto.  

 

 Quanto à renda familiar, percebe-se que 19,1% das famílias declararam ter renda de 

até dois salários mínimos e 38,3%, renda de até três salários mínimos. Apenas 2,1% das 

famílias declaram ter renda de até um salário mínimo, o que revela que a maior parte dos 

alunos situa-se na faixa de até três salários mínimos (59,5%).  

 As demais categorias, Até quatro salários mínimos em diante, concentram 34,1% do 

total. Cabe ressaltar que a composição das famílias não é uniforme e que acabam se incluindo 

nessa faixa famílias numerosas e que ocupam essa categoria de renda justamente por 
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residirem muitas pessoas em uma mesma residência, como mãe, pai, avó, tio etc. O “Não 

indicou” refere-se a famílias que se recusaram a prestar informações relativas à renda ou que, 

por algum motivo, não tiveram seus dados corretamente preenchidos.  

 O QCid é um projeto aberto à comunidade. Dessa forma, apesar de não ser seu 

objetivo atender às classes mais privilegiadas, caso haja vagas ociosas, não é negada a 

matrícula a alunos oriundos dessas classes. É aí que, em geral, incidem as profissões liberais 

(médico, dentista, engenheiro etc.) que aparecem no quadro. Essa característica o transforma 

em um projeto que acolhe a diversidade e proporcia a convivência de alunos advindos de 

estratos sociais distintos.  

 Sobre a renda, é importante pontuar que, de todas as informações coletadas, esta é a 

mais frágil, uma vez que não há comprovação e os valores são fornecidos oralmente pelo 

responsável pela matrícula. Entretanto, optei por mantê-la para melhor situar o perfil traçado.  

 

Escolas frequentadas pelos alunos 

 As informações relativas às escolas frequentadas pelos alunos (QUADRO 7) também 

foram retiradas das fichas de inscrições, de campo específico para esse fim. Apesar de ser um 

campo aberto, houve pouca variação no preenchimento, pois a maioria dos alunos estuda em 

escolas do Jardim Canadá.    

 

QUADRO 7  

Escolas frequentadas pelos alunos do QCid. 

Escola frequentada Total Porcentagem 

Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha 52 55,3% 

Escola Municipal César Rodrigues 16 17% 

Escola Estadual Maria Josefina Sales Wardi 17 18,1% 

Colégios particulares 4 4,3% 

Outros 5 5,3% 

Total 94 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de informações retiradas da ficha de inscrição no projeto. 

 

 Quanto às escolas, 73,4% dos alunos frequentam instituições da rede pública 

localizadas no próprio bairro Jardim Canadá (E. M. Benvinda Pinto Rocha e E. E. Maria 

Josefina Sales Wardi). Uma porcentagem de 17% dos alunos frequenta a E. M. César 

Rodrigues, que também pertence à rede de Nova Lima, mas fica localizada em um bairro 
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próximo. Apenas 4% frequentam escolas particulares e 5% frequentam outros tipos de escola 

(como instiuições filantrópicas, por exemplo). 

 O fato de haver um maior número de crianças estudando na rede municipal de ensino 

(72,3%) relaciona-se diretamente com a idade dos alunos em fase escolar que frequentam o 

projeto, tendo em vista que a rede municipal atende a crianças da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Os 18,1% que frequentam a escola estadual do bairro 

subdividem-se do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º do Ensino Médio. 

 

Sexo dos alunos 

Para traçar o sexo dos alunos (QUADRO 8), utilizei a ficha de inscrição de todos os 

alunos matriculados no projeto em 2012, totalizando 151 alunos. Isso foi possível, pois a 

construção do quadro em questão era independente do acesso às fichas de inscrição. 

 

QUADRO 8  

Sexo dos alunos do QCid. 

Sexo Total % 

Feminino 102 67,5% 

Masculino 49 32,5% 

Total global 151 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de informações retiradas da ficha de inscrição no projeto. 

 

 Dos alunos,  67,5% são do sexo feminino e 32,5% do sexo masculino. Apesar de haver 

predominância de mulheres, o número de homens presente na projeto é significativo, 

principalmente se considerarmos que no cenário do ensino da dança nacional é difícil 

encontrarmos alunos homens frequentando as aulas, principalmente crianças. 

 

1.3.6 Os mecanismos de financiamento do projeto 

Em 2012, ano da pesquisa de campo realizada no projeto, o QCid contava com as 

seguintes formas de financiamento de suas atividades, a saber: a) patrocínio por meio da Lei 

Federal de Incentivo à Cultura
16

, também conhecida como Lei Rouanet; b) convênio firmado 

                                                           
16

 A Lei Federal nº 8.313/1991 instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que direciona 

recursos para o desenvolvimento cultural. Entre os mecanismos de apoio do PRONAC, estão o Fundo Nacional 

de Cultura (FNC) e os Incentivos Fiscais (IF). O Incentivo Fiscal, que é o caso do projeto QCid, consiste na 

aprovação de projeto junto ao Ministério da Cultura, que permite buscar patrocínio junto a pessoas físicas 

pagadoras de Imposto de Renda (IR) e empresas tributadas com base no lucro real, as quais terão benefícios 

fiscais sobre o valor incentivado.  
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com o Ponto de Cultura, ação integrante do Programa Cultura Viva
17

 do Governo Federal; c) 

Subvenção da Prefeitura Municipal de Nova Lima por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura; e d) convênio celebrado entre a Quik e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social de Minas Gerais (SEDESE) por meio do Fundo para Infância e Adolescência (FIA).  

Analisando os mecanismos de financiamento utilizados pelo projeto, observa-se que o 

mesmo possui uma infraestrutura administrativa e um conhecimento das possíveis fontes 

financiadoras que lhe permite buscar formas diversas de manutenção das suas atividades 

regulares. A diversidade de mecanismos reflete uma organização da instituição na busca de 

garantir a viabilização das ações do QCid.  

Em 2009, o projeto contava apenas com a Lei Rouanet e ficou sem patrocínio de 

janeiro a julho, o que quase ocasionou o encerramento das suas atividades. Como professora 

do QCid, no período, pude presenciar de perto as dificuldades enfrentadas e ver como o 

projeto buscou aprender com a situação. Na época, todos os professores trabalharam 

voluntariamente, o que viabilizou a manutenção parcial das atividades.  

Desde então, observo, nas atitudes da coordenação, a busca por novas formas de 

manutenção e sustentabilidade, o que fatalmente ocasionou os diversos mecanismos citados 

anteriormente. Vale ressaltar que a diversidade de fontes não garante longevidade ao projeto, 

uma vez que todos os editais (com exceção do Ponto de Cultura) são, no máximo, anuais. 

Além disso, a diversidade também não garante altos dotes orçamentários, uma vez que muitos 

dos projetos têm repasses reduzidos ou específicos.  

Assim como a maioria das entidades da área cultural, o cenário econômico da Quik é 

poroso, o que dificulta planejamentos a médio e longo prazos. Algumas vezes, o projeto vê-se 

em situações delicadas e a busca é apenas para manter-se aberto. Além disso, a sede do 

projeto é alugada, o que dificulta sua manutenção, encarecendo significativamente os custos 

fixos.  

Outro fator que merece destaque é que a maioria dos recursos são advindos da área da 

cultura, exceção feita apenas ao recurso obtido junto à SEDESE – FIA. Tal situação é 

ocasionada por diversos aspectos, mas o principal deles é o fato de o projeto estar vinculado à 

uma companhia de dança. É notória a tentativa de inserção em outras áreas financiadoras, 

com destaque para a área da ação social
18

. Entretanto, essas ações são ainda incipientes, pouco 

                                                           
17

 O Programa Cultura Viva foi lançando em 2007 e, segundo o site do Ministério da Cultura,  “insere a cultura 

na Agenda Social do Governo Federal, transformando o acesso aos bens culturais em política estratégica de 

Estado para reduzir a pobreza e a desigualdade social” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013, s/p). 
18

 Durante cerca de um ano e meio (2009 e 2010), o QCid recebeu subvenção da Prefeitura de Nova Lima via 

Secretaria Municipal de Ação Social.  
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contínuas e de difícil êxito, o que dificulta ainda mais a estabilidade financeira do projeto. 

Cabe ressaltar que o QCid, durante os dez anos de sua existência, nunca recebeu recursos 

originários ou vinculados a orgãos vinculados à Educação, seja em âmbito municipal, estadual 

ou federal.  

 

1.4 Considerações sobre o contexto do Quik Cidadania  

Diante da contextualização realizada neste capítulo, é possível afirmar que a realidade 

do projeto QCid é ao mesmo tempo complexa e peculiar. O QCid se constituiu vinculado a 

uma companhia de dança, o que, desde sua fundação, colocou o ensino de arte, especialmente 

o de dança, como uma das suas ações centrais.  

 Ao longo dos seus dez anos de existência (2002-2012), conseguiu manter atividades 

de forma ininterrupta, o que contribuiu significativamente para sua afirmação nos cenários 

artístico e educativo de Nova Lima e da região metropolitana de Belo Horizonte-MG. A 

persistência em manter, de forma regular, os conteúdos artísticos que considera indispensáveis 

na sua constituição, como as aulas de dança, música e artes plásticas, fortaleceu-o como uma 

instituição que promove ações continuadas. 

As aulas são tratadas como aulas e não como oficinas
19

. Têm duração de um ano 

letivo completo, não tendo formato modular, como ocorre em diversos projetos similares. 

Esse modelo aproxima o QCid de uma forma escolar que exige frequência dos alunos durante 

todo o ano, o que traz benefícios e também dificuldades.  

Diferentemente do que ocorre na escola regular, as aulas do projeto não são 

obrigatórias, ou seja, o aluno as frequenta apenas se quiser. Entretanto, para ter o direito de 

continuar frequentando as aulas, o aluno deve ter, no máximo, cinco faltas não-consecutivas 

por semestre, segundo o Termo de Compromisso (ANEXO B) firmado entre o QCid e o 

responsável pela matrícula do aluno. 

Ainda assim, o projeto lida constantemente com a evasão, que é um desafio abraçado 

pela equipe. Durante todo o trabalho de campo, os casos de evasão aconteceram de forma 

distinta, dependendo da turma observada. As turmas com crianças menores, que dependiam 

de um responsável que as levasse ao projeto, foram as que apresentaram menor indíce de 

faltas. Também apresentaram evasão menor e poucas faltas as turmas mais antigas do projeto. 

Isso me leva a inferir que os alunos que faltam são, em geral, aqueles que possuem um 
                                                           
19

 Nessa perspectiva, considero oficinas as propostas educativas que têm uma duração predefinida, normalmente 

de apenas alguns meses e nas quais não há, necessariamente, uma preocupação com a continuidade. Considero 

como aulas as propostas educativas que são regulares e que, em geral, têm a duração de um ano letivo e nas 

quais se trabalha com o horizonte da continuidade.  
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vínculo mais recente ou frágil com o projeto. Desse modo, percebi um trabalho constante para 

a manutenção da frequência dos alunos, seja na sala de aula, com atuação dos professores, 

seja na secretaria do projeto, que regularmente entrava em contato com os responsáveis pelos 

alunos ausentes. Importante dizer que, nas turmas observadas, houve evasão em quatro das 

cinco delas, e isso interferiu diretamente em alguns processos educativos e criativos.  

Sobre as relações do projeto com o Jardim Canadá, este é um bairro bastante 

específico, o que determina a forma como o QCid se relaciona com ele. É um local em 

constante construção, que se urbaniza e se desenvolve ao mesmo tempo em que carrega 

muitos contrastes. Trata-se de uma região industrializada e que, contraditoriamente, ainda 

sofre com a falta de asfalto e saneamento em algumas áreas. Faltam calçadas adequadas para 

pedestres e um transporte público que atenda às demandas da população. Em contrapartida, o 

Jardim Canadá oferece aos seus moradores opções culturais, gratuitas e pagas, o que o 

transforma em um lugar diferenciado da periferia da região metropolina de Belo Horizonte. 

Dessa forma, dadas as peculiaridades do bairro que abriga o projeto, bem como as 

características do próprio QCid, parece-me adequada a opção neste trabalho por fazer uma 

contextualização detalhadada da realidade do projeto, do bairro, de seus professores e, 

principalmente, de seus alunos e familiares. Não me parece possível pensar em pesquisa sobre 

práticas educativas que desconsiderem ou desconheçam os sujeitos envolvidos, sejam eles 

docentes, discentes ou seus familiares. Logo, dou ênfase no contexto por acreditar em um 

projeto situado, assim como são os sujeitos que o compõem. Dessa maneira, apresentei alguns 

aspectos econômicos, sociais, culturais e históricos que considerei relevantes para a 

contextualização.  

O projeto é significativo para os seus participantes e familiares, tendo em vista o 

pouco contato que tiveram com as artes antes de chegarem ao QCid. Essa afirmação pode ser 

tecida devida à ampla convivência que tive com as famílias durante os seis anos em que atuei 

como professora do projeto e, agora, na condição de pesquisadora, que me proporcionou 

também oportunidades de contato com os familiares. 

Quanto aos professores, foi essencial construir o perfil dos docentes para compreender 

o papel dos professores no projeto, que se estende para além da atividade educativa. Pensar 

em um professor artista e observá-lo atuando foi importante para discutir os processos 

pedagógicos instaurados durante o processo de criação do espetáculo De Lírios, Memórias e 

quintais. Sobre as concepções de educação e de arte presentes no projeto, estas serão 

apresentadas com mais profundidade nos demais capítulos. 



41 
 

 
 

Analisar os mecanismos de financiamento foi necessário para esclarecer que, nem 

sempre, o projeto idealizado é concretizado como tal. O QCid 2012 foi também o projeto 

possível, com o recurso financeiro disponível naquele momento. A conjuntura acabou 

determinando as possibilidades de formatação, mas, a meu ver, o projeto observado aproxima-

se em muitos aspectos daquele desejado pela coordenação. 

Concluo este capítulo refletindo que os aspectos levantados são apenas um recorte da 

realidade e que o esforço em realizar uma contextualização ampla foi crucial para as análises 

realizadas no trabalho. Dessa forma, alguns aspectos apresentados serão retomados no 

decorrer da dissertação quando foram necessários para melhor compreender os fenômenos 

estudados.  

 



CAPÍTULO 2 ENSINO DE DANÇA, CORPOREIDADE E PROCESSO DE 

CRIAÇÃO: CONEXÕES POSSÍVEIS 

 

Neste capítulo, realizo uma apresentação e reflexão sobre os principais conceitos que 

orientam esta pesquisa. Inicialmente, esclareço o entendimento de dança utilizado, em 

especial a concepção de dança contemporânea, e mostro a primeira referência educativa 

utilizada: a Abordagem Triangular. Na sequência, procedo à conceituação de corporeidade, 

para, enfim, relacionar os temas apresentados num diálogo sobre o ensino de dança, 

corporeidade e processo de criação.  

Na perspectiva adotada nesta pesquisa, utilizo como principais referências no ensino 

da dança os trabalhos de Porpino (2006), Marques (2001, 2010) e Barbosa (1998, 2010). As 

duas primeiras, autoras da área de dança, propõem de forma clara suas ideias a respeito do 

ensino de dança. A última, da área de artes visuais, constitui, a partir da Abordagem 

Triangular, uma importante referência na área de ensino de arte, inclusive na dança. Para o 

trabalho com a corporeidade, utilizo autores da fenomenologia, tais como Nóbrega (2000, 

2010), Matthews (2010), além do próprio Merleau-Ponty (2004, 2006) e de Porpino (2006).  

 

2.1 Dança contemporânea 

A dança é emoção, movimento e uma forma de expressão artística. Reveladora dos 

sentimentos e da expressão pessoal dos indivíduos, não se limita à autoexpressão. É 

experiência subjetiva de cada sujeito que dança e a assiste, sem, contudo, deixar de revelar 

traços e formas de comunicação que a insere em determinada cultura e sociedade. A dança 

“[...] é manifestação da cultura, é conhecimento e forma de comunicação a ser aprendida a 

partir das várias linguagens corporais criadas e vividas pela humanidade” (PORPINO, 2006, 

p. 107). 

Dentre as inúmeras formas de dança, a presente pesquisa se interessa especialmente 

pela dança contemporânea. Essa opção deve-se ao fato de tal estilo ser a escolha da QCD e, 

portanto, nortear o trabalho educativo e artístico desenvolvido pelo QCD, local de realização 

do trabalho de campo.  

Além disso, acredito que a dança contemporânea é capaz de abrigar a diversidade, 

aceitar a multiplicidade de pensamentos e corpos e carregar inúmeras possibilidades de 

diálogos artísticos e culturais. Quanto à acepção de dança contemporânea, meu pensamento 

alinha-se à proposta de Porpino (2006) desenvolvida a partir das ideias de Robatto (2000). Em 

seu texto, a primeira refere-se   
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[...] à dança contemporânea como sendo a dança teatral de vanguarda, que dentre 

outras características é reconhecida pela quebra de valores estéticos, fundados no 

equilíbrio e na proporcionalidade e veiculação de uma estética „híbrida‟, fundada na 

liberdade de criação e no diálogo entre técnicas, estilos e múltiplos pontos de vista, o 

que oportuniza uma diversidade de formas de expressão do corpo dançante 

(ROBATTO, 2000 apud PORPINO, 2006, p. 30). 

 

A dança contemporânea abriu inúmeras possibilidades artísticas para os bailarinos, 

especialmente no que tange à maior autonomia criativa sobre o trabalho desenvolvido. Matos 

(2012) reflete:  

 

Na dança contemporânea, principalmente nas últimas décadas do século XX, o 

corpo do(a) dançarino(a) rompe as barreiras da „coisificação‟, de ser um(a) mero(a) 

executante e reprodutor(a) de movimentos criados por um(a) coreógrafo(a), 

tornando-se um(a) criador(a) e um(a) intérprete. Em geral, na atualidade, o próprio 

corpo do(a) dançarino(a) é considerado elemento essencial para o processo de 

criação (p. 28). 

 

Essa ruptura apontada na citação foi possível porque o conceito de arte transformou-

se. A arte contemporânea é “[...] um espaço de ações extremamente móveis, não 

categorizáveis, um sistema de relações entre o convencionalmente artístico e não artístico, 

entre o artístico e o técnico-industrial, entre o artístico e o reflexivo, entre a arte e a vida” 

(FAVARETTO apud MARQUES, 2001, p. 24-25). 

Dessa maneira, a dança contemporânea não mais se alinha a uma única forma de 

pensamento, moderna e cartesiana. Ao contrário, a dança se abre para outros modos de 

compreender o corpo, a arte, a vida e o movimento. Não há mais um modelo a ser seguido, 

mas, sim, várias possibilidades, caminhos e abordagens. Na dança contemporânea,  

 

[...] a quebra do unívoco e a busca pelo múltiplo abriram espaço para que se 

investigue novas configurações sobre o corpo que dança, que não estejam 

sustentadas pelos sistemas universalizantes do pensamento ocidental, como o 

pensamento cartesiano (MATOS, 2012, p. 26). 

 

A dança produzida traz o dançarino para o centro do processo, possibilitando-lhe 

vivenciar a experiência artística de diversas formas, pautadas não mais apenas na repetição, 

mas também na liberdade da criação. É claro que também existe o aprendizado de técnicas na 

dança contemporânea, que se dá de maneiras diferentes em cada companhia, coletivo de 

artistas ou sala de aula. Sua diversidade permite que inúmeras formas de trabalho coexistam. 

Não é preciso que haja uma hierarquização de qual é a melhor ou pior maneira de fazer dança. 

O que importa é pensar que, em qualquer tipo de trabalho, mesmo aqueles que não são criados 
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pelos bailarinos, é possível pensar em atitudes que não reduzam o bailarino a um mero 

executor.  

 

A dança, assim como múltiplas outras manifestações da cultura, exige um 

aprendizado, a aquisição de uma técnica (ou técnicas) para sua realização. Portanto, 

o treinamento, a repetição, o desenvolvimento técnico são imprescindíveis para que 

o dançar ocorra como expressão do novo, do estético. Obviamente, aqui, não 

estamos nos referindo a um aprendizado que requeira uma atitude tecnicista ou 

autoritária, mas à necessidade de um modo de fazer, que na dança pode ser traduzido 

como um modo de fazer poético (PORPINO, 2006, p. 103). 

 

Essa dimensão poética, trazida por Porpino (2006), “[...] presente e gerada no corpo 

pela dança abre perspectivas mais amplas para a compreensão do mesmo” (p. 117). Essas 

perspectivas são maneiras integradoras de pensar o corpo que não o reduzem às suas funções 

corporais ou mentais. Ao contrário, consideram-no como indivisível e não-fragmentado. Essa 

visão de corpo, fundamentada na corporeidade, constitui parte fundamental na referência da 

presente pesquisa e será apresentada mais adiante neste capítulo. Na visão adotada por esta 

pesquisa, o objetivo é dialogar com as concepções de dança contemporânea pertencentes à 

QCD e que, portanto, são determinantes para o QCid. 

A QCD tem ampla pesquisa em dança contemporânea nos seus 13 anos de existência 

(2000-2013) e possui em seu histórico: Rua (2001), Dos tornozelos à Alma (2004), Formas e 

Linhas (2006), Dissoluções (2008), Clariceanas (2008), Ressonâncias (2008/2010), Mulher, 

Mulheres (2009) e de nós dois.só (2012). 

Os trabalhos desenvolvidos pela Companhia buscam um diálogo com outras áreas 

artísticas, como as artes plásticas, a música e o teatro. A interdisciplinaridade é uma 

característica marcante das obras da QCD. Além disso, em seus últimos trabalhos, tem 

procurado um diálogo com a improvisação e com o acaso na composição dos seus trabalhos 

coreográficos. 

Dessa maneira, assim como o trabalho da QCD é diverso, o presente trabalho 

considera a dança contemporânea na sua diversidade. Há inúmeras formas de se expressar por 

meio dela e não há limites para isso, uma vez que são infindáveis as possibilidades 

comunicativas da dança. Refletir sobre a dança como comunicação leva a pensar nas 

concepções de ensino capazes de formar alunos que exerçam suas possibilidades expressivas 

e artísticas, além de leitores críticos da arte e do mundo. Essa perspectiva de ensino é 

encontrada na Abordagem Triangular, proposta que apresento no item a seguir.  
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2.2 Ensino de dança e a Abordagem Triangular  

 O ensino de dança pode ser realizado de diferentes maneiras de acordo com as 

concepções de dança, arte, corpo e educação presentes nos professores, nas instituições e nos 

alunos. Na perspectiva adotada nesta pesquisa, são utilizadas duas referências principais para 

o ensino de dança, quais sejam: a corporeidade e a Abordagem Triangular. Neste tópico, o 

objetivo consiste em discorrer sobre alguns aspectos do ensino dessa linguagem, trazidos 

primeiramente pela concepção da Abordagem Triangular e suas relações com a dança. 

Posteriormente, ainda neste capítulo, é estabelecido um diálogo entre o ensino de dança e a 

corporeidade. 

A escolha pela Abordagem Triangular foi determinada pela própria concepção de 

ensino do QCid, que é fortemente influenciada pela proposta de Barbosa. Dessa forma, o 

tratamento da dança como linguagem deriva também daí, com a influência clara de Marques 

(1998, 2010). Entretanto, a presente pesquisa reconhece que há pesquisadores que tratam a 

Arte como expressão artística e não como linguagem, como o trabalho desenvolvido por 

Pimentel (2007). É, portanto, coerente com a escolha metodológica da realização de um 

estudo de caso, optar por referências que dialoguem com aquelas determinantes para a 

constituição do projeto. Por isso, a opção foi trabalhar com a dança como linguagem, e não 

como expressão artística. 

 

2.2.1 A Abordagem Triangular  

A Abordagem Triangular foi elaborada pela arte-educadora Ana Mae Barbosa entre o 

final da década de 1980 e os anos iniciais da década de 1990, quando a mesma atuou na 

direção do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (COUTINHO, 

2009). A Proposta tem origem numa dupla derivação, na qual a primeira tem natureza 

epistemológica “[...] ao designar os componentes do ensino aprendizagem por três ações 

mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam: criação (fazer artístico), leitura da obra de 

arte e contextualização” (BARBOSA, 1998, p. 33). A segunda tem origem nas três principais 

influências deglutidas para a sistematização da proposta: “[...] as Escuelas al Aire Libre 

mexicanas, o Critical Studies inglês e o Movimento de Apreciação Estética aliado ao DBAE 

(Discipline Based Art Education) americano” (p. 33-34). 

No contexto em que surgiu, a Abordagem Triangular constitui uma resposta ao ensino 

de arte baseado apenas na livre expressão, uma vez que essa forma de ensino “[...] não 

implica uma ampliação de conhecimentos nem atinge a relação do aluno com sua própria 
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cultura” (COUTINHO, 2009, p. 173). A arte-educadora, inicialmente, adotou o nome de 

Metodologia Triangular e, posteriormente, modificou o nome para Abordagem ou Proposta 

Triangular. O nome Metodologia, segundo ela, foi um equívoco, pois a Abordagem não é, e 

nem deve ser, tratada como uma metodologia. Para Barbosa (1998), “[...] a metodologia é 

uma construção de cada professor em sala de aula [...]” (p. 33). Ao contrário disso, a 

Abordagem é  

 

[...] uma proposta flexível que não envolve uma hierarquia entre as dimensões, 

deixando a cargo do educador a construção de seu método de ensino. O que irá 

determinar a articulação e as possíveis relações entre as três dimensões é, em parte, 

o próprio conteúdo selecionado pelo educador e, essencialmente, suas próprias 

concepções de educação e de arte (COUTINHO, 2009, p. 173). 

 

Essa liberdade dada ao educador é essencial na Proposta, o que não significa que, por 

isso, a Abordagem tenha suas bases estremecidas. Para Barbosa (1998), a arte se caracteriza, 

epistemologicamente, pela integração entre produção artística, apreciação estética e 

informação histórica. Dessa forma, as três ações propostas: ler, contextualizar e fazer 

possibilitam o aprendizado e o conhecimento em arte. Essas ações serão trabalhadas 

metodologicamente de acordo com as concepções educativas e artísticas de cada professor; 

entretanto, a proposta se mantém. 

 Rizzi (2008) ressalta que os três eixos da Abordagem Triangular são 

interdependentes, caminham para a transdisciplinaridade e devem ser encarados e 

compreendidos na sua complexidade
20

. Para essa autora:  

 

A Abordagem Triangular permite uma interação dinâmica e multidimensional entre 

as partes e o todo e vice-versa, do contexto do ensino da arte, ou seja, entre as 

disciplinas básicas da área, entre outras disciplinas, no inter-relacionamento das três 

ações básicas: ler, fazer e contextualizar, e no inter-relacionamento das quatro ações 

decorrentes: decodificar, experimentar, refletir e informar (p. 345). 
 

 Barbosa, numa breve revisão da Abordagem inserida na 8ª edição do livro A imagem 

no ensino da arte, de 2010, ressalta a necessidade de rever e revisar as propostas feitas, uma 

vez que “[...] A sociedade muda, a arte muda, as necessidades da educação mudam” (p. 

XXVIII). Nessa perspectiva de mudança, argumenta: 

 

Hoje, a metáfora do triângulo já não corresponde mais à organização ou estrutura 

metodológica. Parece-nos mais adequado representá-la pela figura do zigue-zague, 

                                                           
20

 Rizzi propõe um diálogo entre a Abordagem Triangular e o entendimento de complexidade proposto por 

Edgar Morin. 
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pois os professores nos têm ensinado o valor da contextualização tanto para o fazer 

como para o ver. O processo pode tomar diferentes caminhos /CONTEXTO/ 

FAZER/ CONTEXTO/ VER OU VER/ CONTEXTUALIZAR/ FAZER/ 

CONTEXTUALIZAR ou ainda FAZER/ CONTEXTUALIZAR/ VER/ 

CONTEXTUALIZAR (p. xxxiii, grifo da autora). 

 

 É justamente nesta tentativa de diálogo com a Abordagem proposta por Barbosa que o 

presente texto caminha ao utilizá-la como referência para o ensino da dança sem, contudo, 

cristalizá-la. Mais do que um zigue-zague, acredito que a Abordagem possibilita uma costura 

repleta de curvas, torções, contrações e expansões, assim como os são os movimentos 

dançados. Utilizo a metáfora do triângulo, mas apenas como referência, e ciente de que ele 

pode se converter em inúmeras formas geométricas e até mesmo em formas inteiramente 

novas de acordo com a proposta de cada professor, com a realidade dos alunos, com o 

contexto cultural e social etc. Assim, os tópicos a seguir sobre as relações entre as dimensões 

da Abordagem e a dança são apresentados separadamente apenas por uma escolha didática. O 

intuito, conforme explicitado, é pensá-los sempre de forma integrada e não-hierarquizada.  

  

2.2.1.1 A dança e a leitura da obra de arte  

A dança possui grandes possibilidades comunicativas, especialmente aquelas que se 

propõem a serem cênicas, como é o caso da dança contemporânea. A palavra cênica deriva de 

“cena”, que tem origem grega (skênê). O skênê era um dos três elementos cenográficos 

básicos que formavam o espetáculo grego, juntamente com a orchestra e o theatron (PAVIS, 

2005, p. 42). O termo cena, segundo Pavis (2005), “[...] conhece, ao longo da história, uma 

constante expansão de sentidos: cenário, depois área de atuação, depois o local da ação, o 

segmento temporal no ato e, finalmente, o sentido metafísico de acontecimento brutal e 

espetacular” (p. 42). 

A dança, para ser intencionalmente comunicativa, deve assumir-se como uma dança 

cênica e, na perspectiva adotada, ter seus aspectos artísticos propostos no domínio do campo 

da arte de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte
21

. É importante 

mencionar que não se trata de negar a existência de possibilidades comunicativas nas danças 

que não são cênicas, mas, sim, de especificar o recorte da dança compreendida como arte. 

Para essa reflexão, cabe pensar na cena como um lugar onde a dança se dá a ver, 

                                                           
21

 “A dança, assim como é proposta pela área de Arte, tem como propósito o desenvolvimento integrado do 

aluno. A experiência motora permite observar e analisar as ações humanas propiciando o desenvolvimento 

expressivo que é o fundamento da criação estética. Os aspectos artísticos da dança, como são aqui propostos, são 

do domínio da arte” (BRASIL, 1997, p. 50). 
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independentemente de ser um palco, a rua, uma instalação ou até mesmo a própria sala de 

aula. 

Marques (2011) contribui para a discussão entre dança e comunicação, sublinhando a 

importância de compreender a dança como linguagem artística: 

 

Entender a dança como linguagem quer dizer pensá-la sob o viés proposto pelos 

Estudos da Linguagem: compreender que a dança dançada, o ato de dançar, aquilo 

que se concretiza e se apresenta – o trabalho coreográfico ou de improvisação –, é 

uma escolha, é uma possível ordenação potencialmente estética de um conjunto de 

signos que se propõe como dança ao universo da leitura. Ao mesmo tempo, entender 

a dança como linguagem é pensar que ela propõe uma forma de ler os atos da dança 

– as danças dançadas, concretas – e suas interfaces com o mundo (p. 32).  

 

Marques (2011) enfatiza as possibilidades comunicativas da dança, atribuindo ao 

bailarino e ao espectador possibilidades de ler o mundo a partir da dança. Uma das 

alternativas para compreender o que a autora chama de leitura é a forma como a arte-

educadora Ana Mae Barbosa (1998, 2010) a propõe na Abordagem Triangular. Para ela:  

 

Leitura da obra de arte é questionamento, é busca, é descoberta, é o despertar da 

capacidade crítica, nunca a redução dos alunos a receptáculos das informações do 

professor, por mais inteligentes que elas sejam. A educação cultural que se pretende 

com a Proposta Triangular é uma educação crítica do conhecimento construído pelo 

próprio aluno, com a mediação do professor, acerca do mundo visual, e não uma 

„educação bancária‟ (1998, p. 40). 

 

 

Dessa forma, ler a obra de arte é um processo no qual o aluno é ativo, crítico e não 

apenas um receptor passivo de informações. A proposta de Barbosa foi pensada inicialmente 

para as artes visuais. Nas artes cênicas, inclusive na dança, os trabalhos cênicos também 

podem ser lidos, como propõe Marques (2010) no que chamou de “[...] ler os atos de dança 

[...]” (p. 32). Ler a obra de arte e ler os atos de dança, nos sentidos atribuídos por Barbosa e 

Marques, são atitudes muito próximas que se diferenciam apenas pela natureza da obra 

artística a ser lida, seja ela visual ou dançada
22

. 

A leitura é parte essencial para que a arte seja compreendida como uma forma de 

comunicação humana. Entretanto, é preciso pensá-la como uma forma diferente de 

comunicação. “A Arte, como linguagem presentacional dos sentidos, transmite significados 

que não podem ser transmitidos através de nenhum outro tipo de linguagem, tais como as 

linguagens discursiva e científica” (BARBOSA, 1998, p. 16). Para pensarmos na 

comunicação em arte, não podemos reduzi-la aos aspectos tradicionais da linguagem; ao 

                                                           
22

 Marques assumidamente se inspirou no trabalho de Barbosa. 
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contrário, é preciso extrapolá-los, entendendo que os significados e sentidos presentes na arte 

só podem ser ditos por meio de linguagem artística.  

Barbosa (1998) argumenta, ainda, que a leitura não deve ser uma habilidade isolada e 

que, sozinha, não promove necessariamente conhecimento em arte. Para ela, “Nas artes 

visuais, estar apto a produzir uma imagem e ser capaz de ler uma imagem são duas 

habilidades inter-relacionadas” (p. 17). De forma semelhante, é possível pensar o 

conhecimento em dança. Fazer, ler e contextualizar são indispensáveis para que se conheça e 

produza dança de forma crítica, ativa e consciente. Dessa maneira, ler os atos de dança é 

apenas uma das etapas do conhecimento na área. É preciso se deter também em outras 

especificidades da área, seja no desenvolvimento técnico e expressivo conquistado no fazer, 

seja na compreensão histórica e contextual da dança observada e produzida, conforme a 

proposta da Abordagem Triangular.  

Ler os atos de dança depende da capacidade do sujeito espectador em impregnar de 

sentido os atos cênicos do bailarino. Além disso, essa impregnação de sentidos pode permitir 

ao bailarino ampliar seu universo de escolhas, o que fatalmente levará a expressar-se com 

mais autonomia e qualidade. Essa impregnação de sentidos é trazida por Freire como uma 

proposta de educação. Para ele, “Educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano” (FREIRE 

apud MARQUES, 2010, p. 27). 

Marques utiliza a citação de Freire como referência do seu trabalho, atribuindo à 

educação essa capacidade de significar e dar sentido ao mundo. Acredito que a leitura 

proposta na Abordagem também caminhe nessa direção. Barbosa esclarece que, nos PCNs, o 

termo leitura foi substituído por apreciação e que, ainda assim, ela prefere a primeira 

designação. A autora temia  

 

[...] que o termo apreciação fosse interpretado como um mero deslumbramento que 

vai do arrepio ao suspiro romântico. A palavra leitura sugere uma interpretação para 

a qual colaboram uma gramática, uma sintaxe, um campo de sentido decodificável e 

a poética pessoal do decodificador (BARBOSA, 2010, p. xxxii). 

 

 Por se tratar de uma atitude ativa do aluno-apreciador, em relação direta com o 

contexto e com sua sensibilidade individual, a leitura proposta por Barbosa pode ser 

relacionada com a educação baseada na impregnação de sentidos proposta por Freire. 

 A leitura das obras de dança apresenta-se, portanto, como parte essencial do ensino de 

dança. Ela deve ser trabalhada em sala de aula de múltiplas maneiras, visando a estimular o 

relacionamento pessoal do aluno com a obra, o respeito à diversidade cultural, a ampliação 
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das relações entre os contextos da obra e daqueles que lha assistem e, evidentemente, a busca 

por conexões que estimulem o fazer artístico e o desenvolvimento técnico e expressivo do 

aluno.  

 

2.2.1.2 A dança e a contextualização 

A contextualização procura novas formas de compreensão para o contexto da obra e o 

contexto do aluno, e se relaciona diretamente com as outras dimensões propostas, ou seja, a 

leitura e o fazer. Não existe uma contextualização que seja estanque; ao contrário, ela depende 

diretamente da realidade daqueles que a realizam. Barbosa (1998) esclarece:  

 

A contextualização é em si mesma forma de conhecimento relativizada. Pesquisas 

sobre a cognição situada mostram que o conhecimento e o entendimento são mais 

facilmente efetivados se emoldurados pelo sujeito. É esta moldura que designamos 

contextualização, a qual pode ser subjetivamente e/ou socialmente construída (p. 

38). 

 

 A contextualização é essencial para a compreensão da obra pelo aluno, uma vez que 

possibilita o entendimento da sua realidade e das relações possíveis com o contexto da obra 

lida. Além disso, é essencial para a compreensão e para o desenvolvimento dos trabalhos 

artísticos realizados pelos próprios alunos. Ou seja, ela se dá tanto no relacionamento do 

aluno com obras existentes como no fazer arte do aluno num processo integrado.  

 Uma das críticas frequentes à contextualização argumenta que ela se restringe à 

narrativa da vida do artista a ser estudado. Barbosa (2010) critica essa compreensão e ressalta: 

“[...] quando falo de contextualização não me refiro à mania vulgar de falar da vida do artista. 

Esta interessa apenas quando interfere na obra” (p. XXXII). Outra questão diz respeito à 

redução da contextualização à história da arte. Para ela, essa é uma compreensão do 

conhecimento como disciplinar coadunada com uma visão modernista. A Abordagem, ao 

contrário, se propõe a ser pós-moderna e interdisciplinar (p. XV-XXXIV). Dessa forma, 

reduzir a contextualização a uma única disciplina vai de encontro à sua proposta e 

descaracteriza a Abordagem. Ao contrário, a contextualização pretende ampliar as 

possibilidades de diálogo, as formas de relacionamento entre os conteúdos e a maneira de 

olhar o mundo. Para a autora:  

 

Contextualizar é estabelecer relações. Neste sentido, a contextualização no processo 

de ensino-aprendizagem é a porta aberta para interdisciplinaridade. A redução da 

contextualização à história é um viés modernista. É através da contextualização que 

se pode praticar uma educação em direção à multiculturalidade e à ecologia, valores 
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curriculares que definem a pedagogia pós-moderna acertadamente defendidos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BARBOSA, 1998, p. 38). 

 

 O mais importante é compreender e explicitar a interdependência entre a 

contextualização e as demais dimensões da abordagem e compreendê-la como dependente 

tanto do contexto, da história e das relações sociais existentes quanto da subjetividade de cada 

aluno e de cada professor. Portanto, a contextualização tem papel essencial no aprendizado da 

dança, pois possibilita ao aluno a ampliação do seu diálogo com a realidade das obras 

estudadas e criadas, o que, fatalmente, favorecerá sua melhor compreensão da realidade em 

que os conteúdos de estudos se inserem, bem como sua relação com eles. Cumpre ressaltar, 

evidentemente, que toda realidade é relativa e dependente daqueles que a vivem e a 

interpretam. 

Fica claro que, no ensino de dança, a autoexpressão e a expressividade artística, além 

de desenvolverem a técnica, são necessárias também para contextualizar a dança social e 

culturalmente, seja em âmbito regional, seja num panorama mais amplo, nacional ou mundial. 

A contextualização constitui um reconhecimento da dança como cultura, como expressão 

intimamente ligada à sociedade na qual se insere. É também a confirmação da necessidade de 

aprender seus códigos comunicativos, ou seja, de considerá-la como linguagem. 

 

2.2.1.3 A dança e o fazer 

 O fazer, sem dúvidas, é a instância mais privilegiada no ensino de dança. É fácil 

pensar em práticas de dança que não contemplem a contextualização e a leitura de obras, mas 

é difícil imaginar aulas de dança que não contemplem o movimento dançado, o fazer dança. 

Entretanto, o fazer dança não pode ser reduzido apenas ao movimento. Fazer é também uma 

instância complexa, que inclui mais do que apenas a repetição de alguns movimentos. O fazer 

inclui desde o aprendizado e a execução de uma determinada técnica até as possibilidades 

criativas, expressivas e de improvisação na dança. 

 O fazer abriga em si a diversidade dos processos criativos, a necessidade de um 

aprendizado técnico e a subjetividade da expressão de cada aluno-dançarino. Além disso, 

como ressaltei nas dimensões anteriores, o fazer é dependente da leitura de obras e da 

contextualização, pois não tem como objetivo formar alunos que sejam meros fazedores e 

simples executores. Ao contrário, o intento é formar alunos que se posicionem como sujeitos 

que reconhecem suas múltiplas possibilidades artísticas e expressivas. Para isso, é essencial 

que eles se relacionem com as outras dimensões propostas na Abordagem de forma integrada, 
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pensando na imagem do zigue-zague recentemente proposta por Barbosa (2010) ou em outras 

figuras e movimentos mais fluidos e inesperados. 

 Sobre as críticas e interpretações equivocadas sobre o fazer, Barbosa (1998) destaca: 

“[...] O erro mais grave é o de restringir o fazer artístico, parte integrante da triangulação, à 

releitura de obras de arte” (p. 39). Essa afirmação faz sentido na área do ensino de artes 

plásticas. Em dança, não é comum a utilização de releituras. São realizadas remontagens, 

especialmente de balés de repertório, que objetivam a criação de coreografias e espetáculos 

para serem apresentados e que, em alguma medida, podem ser consideradas releituras. 

 No sentido utilizado por Barbosa, acredito que, em dança, o problema se dê devido à 

supervalorização do aprendizado técnico em detrimento do criativo e expressivo. A questão se 

agrava quando são desprezadas as demais dimensões da Proposta e o ensino de dança se reduz 

ao aprendizado técnico e a montagens coreográficas descontextualizadas. O problema fica 

evidente no caso do ensino de balé e extrapola o foco desta pesquisa
23

; entretanto, acontece 

também em outros tipos de dança.  

 Não se trata aqui de desvalorizar o aprendizado técnico. A questão é propor aulas que 

o incluam sem se limitarem a ele e busquem o desenvolvimento da expressão do aluno sem 

transformar-se em apenas deleite. Evitemos o tecnicismo que advém da supervalorização da 

técnica, bem como a busca desenfreada pela espontaneidade que pode tornar a presença do 

professor dispensável e esvaziar a área de conhecimento da dança, como sabemos ter 

acontecido com a Arte curricular em meados do século XX (BRASIL, 1997, p. 20). Portanto, 

é importante ressaltar que o fazer inclui a técnica, a criatividade, a subjetividade e tantas 

outras facetas presentes nos processos de ensino-aprendizagem em arte. 

  

2.3 Corporeidade 

A noção de corporeidade está presente em praticamente toda a história do 

conhecimento e trata basicamente da comunicação entre corpo e alma (NÓBREGA, 2010). É 

provável que sua primeira elaboração explícita foi a de corporeitatis, desenvolvida pelo 

filósofo Duns Scott nos anos iniciais da Idade Média
24

. No século XX, o termo foi retomado 

pela fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e hoje está presente em diversas áreas de 

conhecimento.  

                                                           
23

 Desenvolvi reflexões acerca do tema na monografia apresentada ao curso de Teatro da UFMG, intitulada 

“Uma abordagem interdisciplinar para o balé de repertório Coppélia no ensino da dança: um estudo de caso”, 

orientada pelo Prof. Dr. Arnaldo Leite de Alvarenga, em 2010. 
24

 Duns Scott “considera[va] o corpo como orgânico em suas possibilidades de independência, mas também de 

união com a alma” (ABAGGNANO apud PORPINO, 2006, p. 47). 
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A corporeidade compreende o corpo como indivisível e rompe com a dualidade 

estabelecida pela ciência moderna. Iniciado por Descartes (1595-1650), o chamado dualismo 

cartesiano caracteriza-se pela separação entre mente e corpo, privilegiando a primeira 

instância. O filósofo: 

 

Ao aceitar como isenta de qualquer dúvida apenas sua própria existência enquanto 

ser pensante, está, por assim dizer, recolhendo-se a seus pensamentos e 

considerando sua existência enquanto „sujeito‟ pensante como totalmente separada 

de qualquer envolvimento com o mundo físico. É por isso que ele passa da 

conclusão de que está fora de dúvida apenas o fato de que „penso, logo existo‟ para 

um argumento a favor de seu „dualismo‟, a crença de que o seu ser essencial deve 

identificar-se apenas com a própria mente e é distinto de qualquer existência física 

ou corpórea que possa ter (MATTHEWS, 2010, p. 57-58).  

 

A ciência moderna incorporou esses preceitos e estabeleceu a busca por um olhar de 

sobrevoo ou desencarnado (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 14) como se fosse possível ao 

cientista olhar para o fenômeno estudado a partir de lugar nenhum. Essa concepção de 

pensamento trouxe inúmeras possibilidades de desenvolvimento intelectual e científico para a 

humanidade. Entretanto, é preciso admitir que esse modelo de ciência, no qual o 

conhecimento é produzido mediante tentativa de desprezar o ponto de vista do pesquisador, 

em muitos aspectos, nega a existência do seu corpo. Além disso, essa busca por esse olhar 

desencarnado sugere que essa ciência é capaz de produzir verdades absolutas, o que não é 

correto. O conhecimento será sempre histórico, contextualizado e dependente das visões de 

mundo daqueles que os produzem.  

Nesse cenário marcado pelo dualismo, a desvalorização dos saberes corporais foi 

crescente, uma vez que, no pensamento moderno, “[...] A vivência da corporalidade é 

substituída pela sua representação na mente, e os objetos do mundo exterior transformaram-se 

em meros dados da consciência” (GONÇALVES, 2006, p. 51). Esse enfoque na mente, 

independentemente da materialidade e da subjetividade do corpo que o possibilita, reforça a 

dicotomia proposta pelo dualismo cartesiano. É justamente contra essa posição que divide o 

homem em mente e corpo que o pensamento sobre a corporeidade se desenvolve. Em 

Merleau-Ponty, segundo Nóbrega (2010): 

 

[...] o corpo, o gesto, o conhecimento sensível e os processos perceptivos são 

trazidos para o primeiro plano da reflexão. Ao invés de privilegiar a análise da 

consciência, enfatiza a corporeidade [...] [o que] proporciona um leque de 

possibilidades sobre o ser humano, a vida social, os afetos e o conhecimento (p. 37). 

 



54 
 

 
 

Trazer o corpo para o centro da discussão não é estabelecer uma nova dicotomia, 

privilegiando-o em detrimento da mente e da cognição. Ao contrário, é reconhecer que “A 

vida é um processo cognitivo [...]” e que a “[...] cognição emerge da corporeidade, da 

dinâmica dos processos corporais” (NÓBREGA, 2010, p. 31). Ou seja, a corporeidade 

permite um entendimento integrado do sujeito pensado a partir do seu corpo.  

Nóbrega (2010) pondera sobre a contradição aparente em tentar desenvolver uma 

teoria da corporeidade, uma vez que a mesma “[...] está envolvida com a dimensão sensível 

do mundo vivido, na qual as funções corporais ocorrem sem precisar necessariamente de 

teorizações” (p. 37). Para ela, é preciso recorrer à fenomenologia e  

 

[...] reconhecer que o mundo vivido é anterior a qualquer teorização [...]  [e que] [...] 

enfrentar esse desafio teórico exige a busca por palavras, conceitos, imagens que 

possam configurar uma teoria da corporeidade; lembrando que conceitos, palavras e 

pensamentos também são gestos, produções da corporeidade (p. 37). 

 

Nesse mesmo sentido, Matthews (2010) reforça que “[...] a corporeidade, o fato de ser 

incorporado significa que viver no mundo vem antes do pensamento consciente sobre o 

mundo: a experiência básica é „pré-reflexiva‟, a reflexão diz respeito ao que é pré-

reflexivamente dado” (p. 76). Nos dois autores citados, fica nítida a dificuldade em tratar o 

tema, uma vez que o mesmo se relaciona diretamente com as experiências pessoais no mundo 

e com a subjetividade de quem se propõe a refletir sobre ele. A subjetividade humana  

 

[...] necessariamente se expressa por meio do corpo, é bem simples: vejo com os 

olhos, ouço com os ouvidos, ajo movendo braços e pernas, falo movendo as cordas 

vocais, sorrio dispondo o rosto de certa forma, e assim por diante. Não poderia de 

modo algum responder subjetivamente ao mundo se não tivesse corpo e não poderia 

dar qualquer resposta subjetiva tipicamente humana se não tivesse um corpo 

tipicamente humano. Ao mesmo tempo, meu corpo não é um mero objeto no mundo, 

como o veem tanto os dualistas cartesianos quanto os materialistas tradicionais, mas 

algo que eu „vivo‟, algo que habito, como veículo da minha experiência subjetiva. É 

tão verdadeiro dizer que meu corpo sou eu como eu sou o meu corpo 

(MATTHEWS, 2010, p. 70-71). 

 

Ou seja, a subjetividade de cada um relaciona-se diretamente com a forma com que 

cada sujeito conhece as coisas, e é expressa nas múltiplas relações estabelecidas entre seu 

corpo e o mundo. Nóbrega (2010) esclarece:  

 

A expressão „sou meu corpo‟ sintetiza o encontro entre o sujeito e corpo. O ser 

humano define-se pelo corpo; isso significa que a subjetividade coincide com os 

processos corporais. Mas é preciso considerar que „ser corpo é estar atado a um certo 

mundo (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 110)‟. Na perspectiva fenomenológica, a 

dimensão essencial só apresenta sentido se unida à dimensão existencial, ao mundo 
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vivido. Essência e existência apresentam-se como dimensões de um mesmo 

fenômeno, o ser humano (p. 54). 

 

A citação evidencia que o corpo direciona a forma como cada um estabelece relação 

com o mundo, e que é por meio dele que a subjetividade de cada sujeito se manifesta. Ao 

mesmo tempo em que nos ata a um certo mundo, o corpo nos possibilita experiências únicas, 

pessoais e subjetivas que são essenciais para a nossa constituição como sujeitos. Nesse 

sentido, a experiência perceptiva é essencial, uma vez que “[...] é uma experiência corporal na 

qual reencontramos ou religamos a unidade do sujeito e do mundo, bem como do próprio ato 

perceptivo” (NÓBREGA, 2010, p. 73).  

Porpino (2006) acrescenta que, para se refletir sobre a corporeidade, é necessário “[...] 

também pensar na existência humana a partir de novas bases epistemológicas que incluam a 

recursividade e a dialógica presentes nos processos de conhecer [...]” (p. 65). A perspectiva 

implicada nos processos de conhecer tem referência, segundo ela, em Maturana e Varela 

(1995), e é compreendida como 

 

[...] um processo inerente à vida, ou melhor, que pode ser compreendido como 

sinônimo de viver. O conhecimento é peculiar àquele que conhece vivendo, porém 

não prescinde da existência dos outros seres humanos viventes, porque se dá na 

simultaneidade entre a interpretação do mundo de uma pessoa e as interpretações de 

seus semelhantes (PORPINO, 2006, p. 65). 

 

Dessa forma, a corporeidade se dá tanto na relação do indivíduo consigo mesmo 

quanto na sua relação com os outros indivíduos, com a sociedade e com mundo. Assim, cada 

sujeito tem sua individualidade garantida, pois, em Maturana e Varella (1995), se reconhece 

que existe uma dimensão pessoal na construção do conhecimento que só poderá ser alcançada 

pelo próprio sujeito, que aprende à medida que vive. Para conhecer, é preciso também travar 

contato com o mundo; portanto, não é possível prescindir do outro e da existência de um 

mundo exterior para viver. O corpo que aprende é o mesmo que vive, e vice-versa, de modo 

que é impossível separar o viver e o aprender. 

O reconhecimento da corporeidade permite novos olhares na medida em que 

complexifica as relações do sujeito consigo, com os outros e com o mundo. Para Merleau-

Ponty (2006), a partir da análise existencial, a noção de corporeidade se contrapõe a uma 

visão mais simplista de causalidade, uma vez que, 

 

[...] na compreensão dos fenômenos, não se admite uma explicação puramente 

fisiológica, psicológica ou mista, mas da ordem do ser no mundo. Em Merleau-

Ponty, a experiência do corpo revela um modo de existência profundamente 

significativo, a experiência vivida e suas significações (NÓBREGA, 2010, p. 52). 
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Sobre a concepção de corpo de Merleau-Ponty, Nóbrega (2000) afirma que “[...] O 

corpo naõ é coisa, nem ideia, o corpo é movimento, sensibilidade e expressaõ criadora” (p. 1). 

Para ela, o pensamento do filósofo francês baseia-se “[...] na compreensaõ das relações corpo-

mente como unidade e naõ como integração de partes distintas” (ibidem). E completa:  

 

Merleau-Ponty apresenta uma visão de corpo diferente desse modelo matemático: 

nem coisa, nem ideia, o corpo está associado à motricidade, à percepção, à 

sexualidade, à linguagem, ao mito, à experiência vivida, à subjetividade, às relações 

com o outro, à poesia, ao sensível, apresentando-se como um fenômeno enigmático 

e paradoxal, não se reduzindo à perspectiva de objeto, fragmento do mundo regido 

pelas leis de movimento da mecânica clássica, submetido a leis e estruturas 

matemáticas exatas e invariáveis (NÓBREGA, 2010, p. 54). 

 

 A corporeidade abriga múltiplas dimensões do homem, desde as sensíveis e criadoras 

às biológicas. Essa indivisibilidade proposta pela corporeidade traz o homem para o mundo e 

admite que sua existência só é possível se for pelo corpo. Sobre a dimensão expressiva e 

artística do homem, é preciso compreender que: 

 

Em Merleau-Ponty, o corpo é uma obra de arte e sua linguagem é poética. Merleau-

Ponty define um olhar expressivo sobre o corpo, configurando uma linguagem 

sensível que é expressa nos gestos. Apresenta uma nova concepção de percepção, 

como acontecimento da existência, e um novo arranjo para o conhecimento, o 

estético, desenhando, com traços significativos, múltiplos sentidos para a 

compreensão da corporeidade e sua relação com o conhecimento e com a educação 

(p. 36-37). 

 

Para este trabalho, a corporeidade é essencial, especialmente se pensada como uma 

possibilidade poética, ética e estética de ocupar e significar o mundo. Mais ainda: faz-se 

indispensável pensá-la em interface com a dança, com a educação e com a criação artística, 

trabalho que será realizado a seguir. 

 

2.4 Ensino de dança e corporeidade  

 O ensino de dança aqui pensado, conforme foi apresentado, contempla as três 

dimensões propostas pela Abordagem Triangular. Além disso, o processo educativo é 

considerado a partir do conceito de corporeidade, pautado principalmente na noção da 

indivisibilidade do ser humano e da noção do homem como ser no mundo. 

 Para a presente pesquisa, utilizo como principal referência sobre as relações entre 

dança e corporeidade o trabalho de Porpino (2006), que defende a tese de que dança é 

educação, argumentando:  
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Na dança, percebemos o desejo de movimento despertado tornar-se realidade. O 

sentir se faz pensamento, o pensamento se faz ação, não a partir de uma hierarquia, 

talvez imersos numa continuidade descontínua ou numa descontinuidade contínua, 

porém não separados. O movimento é pensante e sensível simultaneamente. Sentir, 

pensar e agir se imbricam, são recursivos, dialogam e se ressignificam mutuamente e 

constantemente no dançar. No momento seguinte, a mesma dança jamais será a do 

momento que passou, assim como no corpo todos os momentos são autocriação de 

um novo momento. Assim, pensamos na dança como uma possível analogia para a 

compreensão da corporeidade, fazendo alusão à experiência estética que esta é capaz 

de proporcionar aos seres humanos que por ela se deixam levar (p. 68-69). 

 

 A dança, por ser cênica, é também efêmera. Essa efemeridade transforma cada 

movimento dançado num único, pois, mesmo que ele seja repetido, já será novo. Não há 

dança sem a presença do dançarino, porque ela não produz registros nem pode ser apreciada 

na ausência do seu criador. Diferentemente das artes visuais, nas quais os produtos 

sobrevivem e persistem mesmo depois da morte do seu autor, na dança é diferente, uma vez 

que ela existe porque existe quem a pratica. Mesmo que ela seja filmada ou esteja na memória 

do espectador, o momento dançado não existe mais, é lembrança.  

 Nessa lógica, a dança é uma arte corporal, de modo que faz sentido pensar a 

corporeidade a partir dela. Cada dança depende do seu intérprete-criador e não pode ser 

desvinculada dele. A corporeidade faz com que pensar a dança seja também admitir que os 

saberes dançados perpassam o corpo do dançarino e dele fazem parte. A subjetividade de 

quem dança é expressa pela sua movimentação, que é uma forma de estar no mundo a partir 

do corpo.  

A dança faz com que seja preciso que artista e público compartilhem o mesmo espaço 

no mesmo momento. Na sua essência cênica
25

, é esse compartilhamento de presenças que 

justifica o espetáculo. É o encontro com o outro e consigo mesmo que faz com que ela 

aconteça e seja única. Dessa forma, “[...] podemos dizer que toda dança implica uma criação 

que se concretiza, para quem aprecia, no corpo em movimento, no ato do dançar, sempre 

efêmero e não repetido (PORPINO, 2006, p. 75). 

Assim como Matthews (2010) e Nóbrega (2010), Porpino (2006) discorre também 

sobre a dificuldade em encontrar o sentido pleno do termo corporeidade e propõe a dança 

como possibilidade de superar isso. Para ela:  

 

Se o termo corporeidade, restrito a sua realidade conceitual, ainda é insuficiente para 

que possamos compreender o corpo em sua inteireza e polissemia, cabe-nos viver o 

                                                           
25

 Não nego aqui a existência de outros movimentos na contemporaneidade, como os trabalhos de videodança; 

entretanto, o recorte aqui desejado é o da dança como uma arte cênica. 
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corpo em sua fenomenologia, voltarmos a ele nos voltando a nós mesmos, às nossas 

mais sutis experiências. Assim, nos reportamos à dança. Em meio a tantas 

experiências imbuídas do forte ranço racionalista, a experiência estética do dançar 

permite-nos o direito de sermos sensíveis mesmo em uma cultura que 

prioritariamente elege a razão como mais importante que a sensibilidade. Pensamos 

na vivência estética da dança como possibilidade de descoberta de novos sentidos 

para a compreensão do termo corporeidade para além da palavra escrita (p. 68). 

 

A dança é uma arte integradora do ser humano e pode ser utilizada analogicamente 

para a compreensão da corporeidade. A corporeidade e a dança podem proporcionar 

experiências educativas que valorizem a individualidade, o ser humano, e considerem a 

importância do conhecimento corporal, da cultura e da expressão humana. 

Sobre a vivência estética na contemporaneidade, Porpino (2006) ressalta a importância 

de uma “[...] compreensão ampliada do termo Estética, principalmente no que se refere à arte, 

considerando-se a ambiguidade entre a sua insuficiência em delimitar o campo estético e a sua 

indissociabilidade deste” (p. 80).  

A experiência estética, portanto, é possível também em outros lugares diferentes da 

arte como na apreciação da natureza (VÁSQUES; SCHUSTERMAN apud PORPINO, 2006). 

Pode acontecer também em outras situações da nossa vida cotidiana, uma vez que “[...] a arte 

em nossos dias não se restringe às obras produzidas por artistas, mas se dilui na vida urbana” 

(PORPINO, 2006, p. 79). Entretanto, apesar de a experiência estética estar diluída na 

sociedade contemporânea, na perspectiva aqui adotada, trata-se de considerá-la como 

pertencente à arte, sem, portanto, restringir sua ocorrência em outros domínios. Como a 

autora, considero que: 

 

A experiência do sensível, ou estética, pode estar neste envolvimento e nesta 

impossibilidade de separação entre o apreciador e o apreciado [...]. Assim a 

experiência estética é eminentemente corporal, manifesta-se e toma sentido no 

corpo, na identificação recíproca com os objetos, com outros seres humanos e com a 

natureza da qual o próprio homem é constituído e constituinte (p. 87). 

 

A experiência estética, por ser corporal, só é possível se consideramos o homem em 

sua integralidade, ou seja, se nos referenciamos e vivemos a partir da noção de corporeidade. 

Essa indissociabilidade presente em ambas faz com que a reflexão sobre a educação, aqui 

especialmente sobre o ensino de dança, seja pensada nesses termos.  

 

Faz-se até desnecessário ser redundante em esclarecer que, diante dessa perspectiva, 

todo aprender se constitui numa ação simultaneamente mental e corporal e que o ser 

humano por inteiro se modifica. Talvez a dança, por desvelar um aprendizado que 

inevitavelmente parte do movimento, do despertar do corpo para novas 

possibilidades gestuais, torne mais explícito que o corpo não é coadjuvante na 
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aprendizagem, assim como nos mostrou Merleau-Ponty (1994) (PORPINO, 2006, p. 

120). 

 

 O protagonismo do corpo no aprendizado, presente em todas as áreas e explicitado no 

ensino da dança, é essencial para o desenvolvimento de propostas pedagógicas que o 

considerem na sua importância e potencializam as possibilidades dos alunos que desejam 

aprender a dançar. Dessa forma, pensar num ensino de dança que considere a corporeidade é 

propor formas de aprendizado que consideram o aluno como sujeito do seu próprio 

conhecimento sem, contudo, privá-lo do acesso aos conteúdos que são essenciais e 

necessários para aprender e conhecer a dança. 

 Ao pensarmos no aluno como sujeito do conhecimento, não pretendemos isolá-lo em 

seu próprio universo, negando-lhe o acesso às dimensões culturais e sociais do mundo. Ao 

contrário, queremos colocá-lo numa posição de empoderamento em relação ao conhecimento, 

que acontece e se desenvolve nas suas múltiplas dimensões de existência, de forma integrada 

e unificadora.  

 Na dança, o bailarino deve ser o sujeito da sua arte. Consciente da sua inserção na 

sociedade, ele é um causador de diálogos, instigador de questionamentos e promotor de 

sensações. Aqueles que aprendem e ensinam dança devem ter assegurado o direito de se 

expressarem, de serem criativos, dialogarem e criarem novos horizontes através da sua dança 

para um mundo que dança e que pode dançar. 

 Acredito que considerar a corporeidade no ensino da dança é também superar as 

dicotomias existentes na área, a saber: criatividade x técnica, processo x produto, criar x 

interpretar, dançar profissionalmente x ser professor, dança acadêmica x dança popular, entre 

tantas outras. Trabalhar na superação desses dualismos pode nos indicar caminhos mais 

flexíveis e abertos, que considerem a dança como um fenômeno integrado, completamente 

afim com a noção de indivisibilidade da corporeidade. A dança é, portanto, uma área propícia 

para a educação de seres humanos mais conscientes da sua unidade, sensibilizados para 

ocuparem o mundo de forma mais ética, estética, responsável, criativa e harmônica.  

 

2.4.1 Ensino de dança e processo criativo 

 O ensino de dança, conforme aqui compreendido, é composto pelos eixos propostos na 

Abordagem Triangular (Fazer, Contextualizar, Ler) e pauta-se numa concepção de corpo 

proposta pela fenomenologia. A criatividade integra esse processo, sendo indispensável para 
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que o aprendizado se dê de forma a considerar as subjetividades do aluno e do professor. 

Sobre a criatividade, Ostrower (2012) afirma: 

 

A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se 

desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais se 

moldam os próprios valores de vida. No indivíduo confrontam-se, por assim dizer, 

dois polos de uma mesma relação: a sua criatividade que representa as 

potencialidades de um ser único, e sua criação que será a realização dessas 

potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura (p. 5). 

 

 Criar é uma experiência tanto pessoal como coletiva, uma vez que depende tanto da 

subjetividade de quem cria como da cultura em esse sujeito se insere. Segundo a autora, a 

criatividade acontece no contexto cultural do indivíduo. Ainda sobre a criação, Ostrower 

(2012) completa:  

 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar forma a algo novo. Em qualquer que seja o 

campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerências que se estabelecem 

para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em 

termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, 

por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar (p. 9). 

 

 A autora, professora e artista plástica, pauta sua reflexão a partir das artes visuais, mas 

não se limita a ela. Ao pensar na criatividade e nos processos de criação, trata o homem como 

um todo, extrapolando a noção de que apenas o trabalho artístico pode ser criativo. “[...] O 

criar só pode ser visto num sentido global, como um agir integrado em um viver humano. De 

fato, criar e viver se interligam” (OSTROWER, 2012, p. 5).  

 Dessa forma, trato aqui do processo criativo em dança sem, contudo, reduzir a 

criatividade apenas ao trabalho artístico. Assim como a corporeidade propõe um homem 

integrado e indivisível, é preciso pensar na criatividade como uma característica humana 

integradora e potencializadora das suas ações em todas as dimensões da sua vida. No ensino 

de dança, a criatividade aflora e se desenvolve de diversas maneiras, seja na realização de 

improvisações, seja na composição coreográfica, seja na interpretação pessoal que um aluno 

emprega em uma sequência técnica aprendida. Na reflexão aqui proposta, trato o processo 

criativo como aquele que dá forma a um trabalho artístico em dança, uma coreografia. Nesse 

processo, de formar algo novo, são muitas as tensões vividas por aqueles que criam. 

 No ensino de dança, o processo de criação de um trabalho pode acontecer de várias 

maneiras. Pode considerar a subjetividade e a criatividade dos alunos e ser desenvolvido de 

forma colaborativa ou coletiva, ou centralizar-se na figura de um professor-coreógrafo. Pode, 
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ainda, conter características das duas formas de trabalho citadas. Não se trata aqui de 

hierarquizar esses modos de trabalho determinando qual é o correto. Ao contrário, trata-se de 

aceitar que existem diversas formas e que é possível pensar em práticas mais integradoras e 

que considerem a corporeidade do aluno independentemente da forma de trabalho escolhida. 

 Entretanto, processos mais abertos e que consideram a criatividade e a subjetividade 

dos alunos como indispensáveis podem encontrar mais facilidade em desenvolver propostas 

criativas alinhadas à noção de corporeidade. A dança contemporânea pode ser uma dessas 

formas conforme explicitado neste capítulo.  

 Num processo de criação em dança, dar forma é compor com diversos elementos, 

especialmente com o próprio bailarino. É o bailarino que dá forma à obra, por meio da 

materialidade do seu corpo, juntamente com sua expressividade, subjetividade e cultura. É um 

misto de espontaneidade e técnica, de subjetividade e de relações sociais e culturais. Sobre 

essas relações, Marques (2001) esclarece que até certo ponto nossos corpos são socialmente 

construídos e, “[...] portanto, nosso potencial criativo de movimento não poderia ser livre e 

espontâneo, pois é também formatado pelas experiências, relações, processos de ensino-

aprendizagem por que passamos no decorrer de nossas vidas” (p. 87). 

 Marques (2001) admite que as relações humanas interferem diretamente no processo 

criativo e, consequentemente, no produto artístico final.  

 

[...] As relações artísticas se entrelaçam às pessoais que representam elementos 

muitas vezes inseparáveis, pois estão emaranhadas nos novelos da própria sociedade 

à qual se destina e à que pertence o processo de criação.As relações pessoais, sejam 

elas emocionais ou espirituais, são as urdiduras dessa teia para que o processo de 

criação articule a proposta desejada. As voltas e reviravoltas da psique humana, 

assim como encontros e desencontros de almas e espíritos para realização de um 

trabalho comum, podem ser determinantes na qualidade não só de um resultado 

final, mas na articulação dos processos envolvidos na elaboração deste produto 

(MARQUES, 2001, p. 104-105). 

 

 E completa, acrescentando sobre as relações educacionais estabelecidas no processo de 

criação em dança:  

 

[...] percebo que os fios dessas urdiduras pessoais são as relações estabelecidas entre 

dançarino, coreógrafo e diretor nas quais o intermédio principal é o conhecimento 

em dança. Esse conhecimento configura e determina relações e articulações 

educacionais no processo criativo de âmbito artístico. No entanto, o processo 

educacional que ocorre nos meios artísticos, quer entre diretor-coreógrafo e 

intérpretes, que entre intérpretes e público, é informal e não explícito, e 

principalmente, não escolariza a dança (MARQUES, 2001, p. 105, grifos da autora). 
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 As considerações de Marques (2001) versam sobre processos de criação em dança 

estabelecidos em ambientes profissionais, ou seja, aqueles que não têm objetivo educativo 

apesar de haver aprendizado de forma implícita. No caso deste trabalho, os processos de 

criação em dança pesquisados acontecem em ambientes explicitamente educacionais, nos 

quais o aprendizado não acontece de forma implícita, subjacente. Ao contrário, os objetivos 

pedagógicos aliam-se aos artísticos, e o processo de criação transforma-se no espaço de 

aprendizado e de criação em dança.  

Sobre o aprendizado nos processos criativos, Porpino (2006) afirma que 

 

[...] é interessante observar que o processo criador na dança, mesmo podendo 

romper com a linearidade do aprender, não se faz sem que seja necessário um 

vocabulário específico para que os gestos, dos mais simples aos mais complexos, 

sejam tecnicamente estruturados com o objetivo de ganharem uma dimensão 

estética. Pensar tais experiências da dança como expressão espontânea dos 

sentimentos, por exemplo, pode gerar equívocos, na medida em que a 

espontaneidade expressiva pode ser confundida com a não necessidade de um 

aprendizado desta forma de se expressar (p. 103). 

 

 A partir das três autoras citadas, é possível afirmar que o processo de criação em dança 

é complexo e combina fatores que envolvem a subjetividade do indivíduo, sua 

espontaneidade, além de aspectos educativos, técnicos, estéticos e culturais. Esse projeto 

interessa-se especialmente pelo diálogo entre esses fatores em ambientes que se pretendem ser 

educacionais e artísticos, como os projetos de arte-educação promovidos por um grupo de 

dança. No terceiro capítulo, apresento como foi o processo de criação observado, que resultou 

no espetáculo De Lírios, Memórias e Quintais, do projeto QCid, para, no capítulo 4, observar 

detidamente o processo vivido por uma turma do projeto, retomando as discussões aqui 

iniciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 O ESPETÁCULO DE LÍRIOS, MEMÓRIAS E QUINTAIS: OLHARES PARA O 

PROCESSO E PARA O TRABALHO CONSTRUÍDO 

 

Neste capítulo, detalho como se deu a pesquisa de campo, ressaltando seus aspectos 

metodológicos e a minha inserção no processo. Apresento também o espetáculo De Lírios, 

Memórias e Quintais, construído no QCid durante o trabalho de campo. Finalizo com uma 

reflexão sobre os diálogos artísticos e educacionais estabelecidos entre o QCid e a QCD.  

 

3.1 A inserção no campo: escolhas metodológicas 

A escolha do QCid como local de realização desta pesquisa deveu-se a fatores 

diversos. O primeiro foi meu interesse pelas práticas de ensino-aprendizagem de dança que 

acontecem em ambientes não-formais, principalmente por aquelas desenvolvidas por grupos 

de dança e ONGs que incluem a construção de trabalhos artísticos nos seus objetivos 

pedagógicos.  

O segundo foi a relevância do tema do ensino de arte em ambientes não-formais na 

atualidade, que pode ser percebida por fatores diversos, a saber: pelo destaque que a mídia 

tem dado ao assunto, pelo aumento dos mecanismos de fomento a projetos oferecidos pelo 

Governo e, principalmente, pelo crescente interesse da pesquisa acadêmica sobre as práticas 

educativas das artes cênicas desenvolvidas em  comunidades e bairros, como os trabalhos de 

Pena (2011), Netto (2010), Ligiéro, Pereira e Telles (2009) Viganó (2006), entre outros. 

Outro motivo foi o reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelo QCid, 

possível graças aos seis anos em que trabalhei na instituição. Minha proximidade com o 

projeto e meu conhecimento prévio sobre seu funcionamento, inevitavelmente, facilitaram a 

autorização da realização da pesquisa, bem como minha inserção no campo e todos os 

trâmites práticos e burocráticos que um trabalho desta natureza exige. Além disso, permitiram 

que eu entrasse e circulasse pelos ambientes como alguém de casa, o que, em minha opinião, 

contribuiu para a escolha de procedimentos metodológicos adequados às características do 

projeto pesquisado. 

Quanto à metodologia utilizada, a presente pesquisa tem cunho qualitativo e constitui-

se como um estudo de caso. Segundo Stake (apud ANDRÉ, 2005), “[...] estudo de caso é o 

estudo da particularidade e da complexidade de um caso singular, levando a entender sua 

atividade dentro de importantes circunstâncias” (p. 18-19). André (2005) esclarece que, para 

Stake, 
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[...] a decisão de realizar, ou não, um estudo de caso é muito mais epistemológica do 

que metodológica. Ele explica: se o pesquisador quiser investigar a relação formal 

entre variáveis, apresentar generalizações ou testar teorias, então deve procurar 

outras estratégias de pesquisa. Mas se ele quiser entender um caso particular levando 

em conta seu contexto e complexidade, então o estudo de caso se faz ideal (p. 29). 

 

 

Nesse sentido, a escolha pelo estudo de caso decorreu da natureza das questões que 

norteiam a presente pesquisa e que consideram a especificidade e a complexidade do caso do 

ensino de dança no projeto QCid.  

É importante mencionar que não pretendi realizar um estudo de caso do tipo 

etnográfico, tal qual foi conceituado por André (2005). Entretanto, algumas características 

dessa forma de estudo de caso permearam o trabalho, a saber: o interesse pelo conhecimento 

do singular e o reconhecimento da observação participante. O interesse pelo conhecimento do 

singular é uma característica presente em todo estudo de caso, não apenas naquele do tipo 

etnográfico. A observação participante é assim chamada, porque “[...] se admite que o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo 

por ela afetado” (ANDRÉ, 2005, p. 26). 

Admitir minha influência e interação com as situações estudadas foi essencial para a 

compreensão do que foi observado. Durante seis anos, trabalhei no projeto e, por três, fui 

assistente de coordenação do mesmo. Quando comecei a realizar a pesquisa, havia me 

desligado do projeto há menos de seis meses. Nesse sentido, minha presença como 

pesquisadora ainda carregava o eco das minhas funções anteriores. Por isso, reconhecer a 

minha não-neutralidade é essencial para compreender as análises apresentadas nesta pesquisa. 

Entretanto, busquei desenvolver novas formas de olhar para aquela realidade. Procurei 

trabalhar com o rigor necessário para dar credibilidade às análises feitas. Todavia, não há 

como negar a história construída na Quik, nem minha afetividade pelo projeto.  

Os recursos metodológicos utilizados foram: observação e filmagem das aulas, 

reuniões mensais de professores e do espetáculo; anotação no caderno de campo; realização 

de entrevistas; coleta de informações e materiais diversos junto à secretaria do projeto, tais 

como fichas de inscrição dos alunos, grade de horários, material gráfico e fotos; além de 

conversas informais com professores, alunos, pais e coordenadores do projeto. 

Quanto ao modo como se deu o processo de inserção no campo, é importante ressaltar 

que o meu primeiro contato, como pesquisadora, com os diretores da Quik, Rodrigo Quik e 

Letícia Carneiro, foi em maio de 2012, numa reunião em que apresentei meu anteprojeto. 

Naquela ocasião, eles autorizaram a realização da pesquisa no QCid (APÊNDICE B). 

Posteriormente, foram obtidas autorizações dos pais dos alunos participantes da pesquisa 



65 
 

 
 

(APÊNDICE C) e dos professores (APÊNDICE D). Minha inserção sistemática no campo se 

deu a partir de agosto de 2012, logo após o retorno das atividades depois das férias de julho. 

Nesse momento, foram escolhidas cinco turmas para serem observadas de forma regular. Era 

sabido que o QCid realiza anualmente um espetáculo cênico de encerramento, no qual 

participam todas as turmas do projeto. As coreografias são montadas durante o segundo 

semestre e o espetáculo acontece no final de novembro ou no início de dezembro. Esse 

processo acontece desde 2006 e foi um dos motivadores da realização deste trabalho. 

O objetivo da presente pesquisa foi acompanhar esse processo buscando compreender 

como se deram as relações entre o ensino de dança, o processo criativo e a corporeidade no 

contexto do QCid. O foco incidiu sobre as turmas observadas, mas outras ações também 

foram desenvolvidas no sentido de buscar compreender o processo como um todo. As 

observações sistemáticas das aulas perduraram de agosto de 2012 até 08 de dezembro do 

mesmo ano, último dia de apresentação do espetáculo construído. No mesmo período, foram 

observadas também as reuniões de professores, o ensaio geral e a dinâmica do cotidiano no 

projeto. Foram realizadas entrevistas com a direção (2012) e com uma das professoras (2013). 

O QUADRO 9 apresenta os procedimentos metodológicos adotados: 

 

QUADRO 9  

Procedimentos metodológicos adotados. 

Procedimento 

Metodológico 

Período/Data Recursos para registro 

Filmagem Caderno 

de campo 

Gravação 

em áudio 

Fotografia 

Observação de aulas 

regulares (cinco turmas 

do projeto) 

08/2012 a 

12/2012 

Sim Sim Não Sim 

Observação das 

reuniões mensais de 

professores 

06/2012 a 

12/2012 

Em três 

delas 

Sim Não Não 

Entrevista com a 

coordenadora Letícia 

Carneiro 

14/12/2012 Sim Não Sim Não 

Entrevista com a 

professora Luciane 

Segatto 

16/08/2013 Não Não Sim Não 

Observação dos dois 

ensaios gerais 

11/2012 a 

12/2012 

Sim Sim Não Não 

Leitura/Apreciação do 

espetáculo De 

Lírios... 

07/12/2012 e 

08/12/2012 

Sim Não Não Sim 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir dos procedimentos metodológicos adotados. 
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Cabe destacar que a maior parte da observação ocorreu durante o período de greve na 

universidade, o que acabou facilitando minha inserção no campo. O tempo despendido 

semanalmente no transporte entre São João del-Rei e Nova Lima era grande, bem como o 

transporte local entre Belo Horizonte e Nova Lima. Ironicamente, a greve contribuiu para que 

este processo fosse mais tranquilo. 

 

3.1.1 Observação das aulas de dança: cinco experiências 

Para definir quais turmas seriam acompanhadas, precisei empreender um levantamento 

prévio das turmas que atendiam ao perfil desejado. Precisava de turmas que atendiam a 

crianças e adolescentes e que oferecessem aulas de dança contemporânea. Isso me levou a 

descartar a observação da Turma de Alongamento e Dança Livre e da Turma de Dança de 

Rua devido, respectivamente, à idade dos alunos e ao estilo de dança. Optei também por não 

observar a turma dos alunos de cinco anos, uma vez que esta integra uma parceria com a 

escola municipal do bairro e tem uma dinâmica específica, diferente das demais turmas.  

Foram escolhidas inicialmente cinco turmas do projeto, as quais atendiam a alunos de 

06 a 16 anos. São elas: Turma de 06 a 08 anos manhã, Turma de 09 a 14 anos manhã, Turma 

de 7 a 9 anos tarde, Turma de 10 a 14 anos tarde e Quik Jovem. As aulas do turno matutino 

eram lecionadas pela professora Nicole Blach e as do vespertino pela professora Luciane 

Segatto. O único requisito para participar das aulas nesses turnos era ter a idade compatível e 

frequentar a escola regular. O Quik Jovem funcionava em horário noturno e o professor 

responsável era Cristiano Reis. Os alunos que participavam desse grupo foram previamente 

selecionados. 

Durante esse processo, foi discutido com o orientador da pesquisa se a escolha da 

turma não deveria ser mais específica, definindo a priori a turma que seria acompanhada e 

analisada, a fim de evitar observações desnecessárias. Como pesquisadora, acredito que 

definir previamente a turma a ser observada me privaria de ter uma visão mais global do 

processo de criação no QCid, bem como das dimensões pedagógicas e artísticas existentes no 

projeto como um todo. Essa decisão nos deu uma visão mais ampla do processo, mas 

acarretou também um aumento das horas dedicadas à observação, o que gerou um volume de 

dados (especialmente de vídeos) muito grande.  

A observação ocorreu sistematicamente de agosto a dezembro, até a apresentação do 

espetáculo De Lírios, Memórias e Quintais, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2012. As turmas 
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diurnas foram observadas nas quintas-feiras, totalizando cerca
26

 de 18 aulas de cada turma. 

Cada aula diurna tinha duração de uma hora. Apenas o Quik Jovem foi observado de outubro 

a dezembro, nas quartas-feiras à noite, totalizando dez aulas. Cada aula tinha duração de duas 

horas. 

Todas as turmas tinham aulas duas vezes por semana e eu as observava apenas uma 

vez por semana, o que gerava lacunas na minha compreensão do processo. Essas dúvidas 

foram sanadas com conversas informais com os professores e também por e-mail. Os três 

professores foram solícitos durante o processo, o que facilitou o desenvolvimento deste 

trabalho.  

O mote inicial para a criação dos trabalhos cênicos em cada turma foi o trabalho do 

poeta Manoel de Barros, por isso a referência a ele em várias passagens do texto. Optei por 

apresentar de forma breve as turmas acompanhadas, para, no quarto capítulo, analisar 

detalhadamente uma das turmas, agora focando os aspectos pedagógicos e artísticos 

específicos do trabalho desenvolvido. Foi preciso escolher apenas uma das turmas para 

aprofundamento da pesquisa devido ao tempo reduzido do curso de mestrado. 

 

Turma de 06 a 08 anos manhã 

A Turma de 06 a 08 anos manhã tinha 25 alunos matriculados, com idades variadas, 

mas que se encaixavam na faixa etária estabelecida pelo nome da turma. A professora de 

dança era Nicole Blach, bailarina e licencianda em Dança pela UFMG. Inicialmente, as aulas 

dividiam-se em atividades lúdicas com o corpo, brincadeiras e atividades técnicas. A partir de 

setembro, as atividades passaram a ser divididas com a criação e montagem da coreografia 

para o espetáculo de encerramento, que se chamou Unamaria. 

O trabalho coreográfico foi desenvolvido a partir das imagens de infância trazidas por 

Manoel de Barros. A professora-coreógrafa optou por atender aos pedidos dos alunos que 

queriam fazer uma “peça de teatro” e fez na primeira parte do trabalho uma espécie de 

encenação, com a música Ana Maria, do Palavra Cantada. A segunda parte foi trabalhada 

com muitos movimentos que marcavam o rítmo da música, do mesmo grupo, chamada Erê. 

Segundo a professora, a coreografia evocava a felicidade e o movimento de ser criança.  

 

 

                                                           
26

 Utilizo um número de aulas aproximado porque houve casos em que determinada turma não teve aula por 

algum motivo, como doença do professor, mas a turma seguinte sim. Nesse caso, aproximo todas para o número 

de aulas que deveriam ter acontecido e em que estive presente para acompanhar.  
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Turma de 09 a 14 anos manhã 

 Esta turma tinha nove alunos matriculados, os quais eram alunos da professora Nicole 

Blach. A turma era frequentada por pré-adolescentes e adolescentes e, inicialmente, era 

bastante dividida e as relações de gênero bastante complicadas. Meninos e meninas pouco se 

relacionavam e, em alguns momentos, provocavam-se mutuamente e se agrediam 

verbalmente. 

 Houve evasão, tanto que na apresentação final dançaram apenas cinco alunos. 

Entretanto, o processo da turma foi bastante significativo e, no decorrer das aulas, os alunos 

foram desconstruindo as dificuldades de relacionamento e motivando-se a partir da dança e do 

movimento.  Nicole soube aproveitar as opiniões e desejos expressos pela turma e transformá-

los em possibilidades cênicas. A partir de um trabalho com os poemas de Manoel de Barros, 

os alunos os consideraram absurdos e surreais. Daí, ela propôs a criação acontecesse a partir 

das ideias de absurdo, surrealidade e imaginação. Foi desenvolvido um trabalho de 

interdisciplinaridade com a aula de Artes Plásticas, no qual cada aluno desenvolveu sua 

máscara surreal e a vestiu em cena. A coreografia foi denominada Imaginário e foram 

utilizadas as músicas O grivo e The Girls – Prodigy. 

 

Turma de 07 a 09 anos tarde 

 Esta turma tinha 18 alunos matriculados, mas, desde o início, pude perceber que o 

número de alunos frequentes era um pouco menor: cerca de 12 alunos. A professora era 

Luciane Segatto, bailarina e formada em Ciências Sociais pela UFU (licenciatura e 

bacharelado).  

 Desde o início, a turma me chamou atenção pelo comprometimento, concentração e 

vontade de trabalhar com a dança. A frequência era apenas de meninas e as aulas transcorriam 

de forma tranquila sem que problemas de comportamento comprometessem o trabalho. 

 Foi trabalhado o livro Cantigas por um passarinho à toa, de Manoel de Barros. O 

trabalho contou com coreografia criada pelas alunas em conjunto com a professora numa 

espécie de trabalho colaborativo
27

. A professora trouxe propostas interdisciplinares com o 

teatro e com o audiovisual, que também compuseram a coreografia. O trabalho desenvolvido 

chamou-se Passarinhando com folha. Esta turma foi escolhida para ter sua prática analisada 

no quarto capítulo deste trabalho. As razões desta escolha serão detalhadas no mesmo.   

 

                                                           
27

 Trabalho colaborativo será definido no capítulo 4. 



69 
 

 
 

 

Turma de 10 a 14 anos tarde 

Das cinco turmas que observei, esta foi a que teve o processo mais complicado. Era 

uma turma numerosa e que apresentava problemas de frequência e comportamento na maioria 

das aulas. A professora era Luciane Segatto. A turma tinha muitos alunos novatos ou que 

frequentaram o projeto anteriormente, porém tiveram problemas com a frequência. Tinha 

também alunos muito interessados, mas que acabavam se diluindo no meio da dinâmica 

conturbada da turma. 

 Em vários momentos, as aulas foram interrompidas devido a problemas 

comportamentais, o que comprometeu um pouco o desenvolvimento do trabalho no aspecto 

artístico. Entretanto, o que foi possível de desenvolver com os alunos foi significativo. A 

inspiração do trabalho foi um poema de Manoel de Barros que tratava do quintal.  Cada aluno 

observou seu quintal, varanda ou o que mais se aproximasse disso na sua vida, escolheu um 

objeto ou animal desse quintal e o descreveu para a turma. Cada um criou uma sequência de 

movimentos para o objeto escolhido e todo o trabalho coreográfico se desenvolveu a partir 

dessas sequências. O trabalho foi nomeado de Quintal da Brincadeira, com a música Spock 

na Escada, de Gabriel Grossi.  

 

Quik Jovem 

 O Quik Jovem é um grupo formado por alunos selecionados e que possuem maior 

tempo no projeto e desejam desenvolver um trabalho mais aprofundado com a dança. Eles 

têm aulas noturnas, duas vezes por semana, com duração de duas horas cada. Ou seja, é a 

única turma do projeto que tem quatro horas de aula de dança por semana. Seu professor em 

2012 era Cristiano Reis, bailarino da Cia de Dança do Palácio das Artes, licenciado em Teatro 

e mestre em Artes, ambos pela UFMG. A idade dos alunos variava de 10 a 15 anos. 

 A característica da aula é bastante diferente das demais turmas observadas. O trabalho 

é focado no desenvolvimento técnico e artístico dos alunos e praticamente não há espaço para 

problemas de comportamento típicos de uma sala de aula adolescente. O Quik Jovem surgiu 

por essa dificuldade observada em manter um grupo mais coeso e com um trabalho mais 

vertical em dança. O que ocorre com as outras turmas do projeto é que a matrícula é livre e, 

por isso, todo ano se forma uma turma com uma nova configuração. Na prática, alunos 

veteranos se misturam com novatos que possuem pouca ou nenhuma experiência em dança. 
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Esse fato acaba dificultando o trabalho nas turmas abertas ao público em geral
28

, pois cada 

aluno possui um conhecimento diferente em dança.  

 No Quik Jovem, isso se ameniza. Apesar das diferenças existentes devido à idade e 

desenvolvimento técnico, não é possível entrar e permanecer no grupo sem ter uma vontade 

clara de desenvolver um trabalho mais profundo com a dança. Isso só é possível devido à 

seleção dos alunos, à duração ampliada da aula e ao trabalho de conscientização feito com o 

grupo durante todo o tempo. 

 O Quik Jovem trabalhou com o tema mutantes. O grupo chegou a esse assunto porque 

trabalhou com poemas de Manoel de Barros sobre quintais. Os integrantes contaram e 

escreveram histórias sobre suas lembranças de infância, dos quintais e de outros lugares. 

Numa dessas histórias, alguns alunos mais antigos relataram que brincavam de mutantes 

quando tinham cerca de oito anos no galpão da Quik e na vizinhança do projeto. 

 A partir dessa história, chegou-se à coreografia Mutante, inspirada no filme Avatar, do 

diretor James Cameron. A música utilizada era do referido filme, de autoria de James Horner. 

 

3.1.2 Observação das reuniões de professores: a artista-docente  

 As reuniões de professores no QCid fogem a qualquer estereótipo que posso pensar. A 

primeira reunião do 2º semestre aconteceu no dia 18 de agosto de 2012 e começou no palco. 

Letícia coordenou uma prática de sensibilização corporal para todos os membros da equipe: 

bailarinos, músico, artistas plásticos e psicólogas. A seguir, a transcrição das anotações 

realizadas no meu caderno de campo, observando e fruindo com a proposta: 

 

Um círculo de banquinhos coloridos com livros no meio. Cada um leva seu banco 

para um lugar do espaço, não há mais círculo. Caminham pelo espaço e variam o 

andamento dos passos.  

Letícia lê trechos de um dos livros que está no chão. Joelma recebe o livro e lê. 

Passa o livro para Bboy que também lê. Passa o livro para Cristiano que não lê.  

Letícia pega outro livro, e lê: „Eu trabalho arduamente para fazer o que é 

desnecessário‟. 

Formam-se duplas que passam a se relacionar e dançar. A dança da pele. Formam-se 

quartetos que dançam. Um deles dança com os livros. O silêncio é dança. Quem lê 

também é dança. Cérise lê. A voz é dança. Muitos leem... 

 

 No meu caderno, a primeira pergunta sobre a reunião observada é: Por que fazer uma 

atividade artística com os professores em uma reunião pedagógica? Essa questão me 

acompanha há algum tempo desde quando eu era professora no QCid e também participava 

dessas práticas. 

                                                           
28

 Turmas que se inserem na chamada matrícula de demanda espontânea do Quadro 1 do primeiro capítulo. 
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 A reunião tinha como objetivo primeiro dar início ao processo de criação do 

espetáculo que seria realizado no final do ano. Como estímulo inicial, Letícia trouxe as 

poesias de Manoel de Barros nos seus muitos livros espalhados pelo palco. Nas 

improvisações, apareceram histórias, personagens, danças, jogos, leituras e reinvenções de 

poemas... A prática durou cerca de uma hora e foi seguida por uma conversa sobre o que 

aconteceu. Ao final, cada professor falou ao menos uma palavra sobre a experiência vivida. 

Foram elas: passarinhos, menino, crianças, bichos, gente, Alice no país das maravilhas, 

quintal, Aninha, menino, conversa de criança, a gente nunca trabalhou. Conversaram sobre 

possibilidades de desdobramentos da experiência e também sobre ideias cênicas que surgiram 

a partir dela. Ficou combinado que, a partir do que viveram, trabalhariam com suas turmas a 

começar do universo experimentado, tendo em Manoel de Barros o disparador das propostas. 

No encontro seguinte, trariam uma primeira ideia do trabalho que desenvolviam com os 

alunos para compartilhar com a equipe. 

A reunião seguinte (06 de outubro de 2012) foi dividida em duas partes. A primeira 

enfocou o desenvolvimento de uma ficha avaliativa para os alunos do projeto e a segunda foi 

destinada à discussão das questões referentes à construção do espetáculo de encerramento. 

Nela, cada professor apresentou o trabalho que estava desenvolvendo com sua(s) turma(s), 

explicou como estava o processo, quais foram as influências e como o trabalho de Manoel de 

Barros reverberou em cada grupo. Ficou decidido que a direção do espetáculo seria dividida 

entre Cristiano Reis e Letícia. 

A terceira reunião (16 de novembro de 2012) foi o momento da construção da 

dramaturgia do espetáculo. O trabalho de cada turma foi apresentado por meio de gravações 

em vídeo. A partir do que foi visto, a equipe tentou costurar o trabalho, inserindo também a 

participação dos professores entre uma coreografia e outra, para ajudar na amarração dessa 

dramaturgia. Houve ainda mais uma breve reunião (30 de novembro de 2012), após a 

realização do ensaio geral, uma semana antes do espetáculo. Essa reunião teve como objetivo 

finalizar alguns ajustes e discutir sobre a produção do espetáculo.  

No item 1.3.3, do primeiro capítulo, discuti brevemente o perfil dos professores do 

projeto em 2012 e a forma como a coordenadora Letícia compreende o lugar do professor no 

projeto. Naquele momento, comecei a traçar algumas aproximações entre experiência da 

coordenadora como aluna de professores que também são artistas e o conceito de artista-

docente elaborado por Marques (2001). Tal discussão será retomada a partir de agora. Para a 
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autora, na construção histórica do ensino de arte no Brasil, artistas e professores ocuparam 

lugares sociais diferentes. Segundo ela:  

 

A conseqüência mais imediata desta separação de funções/papéis é a dissociação da 

atividade artística da educativa e vice-versa. Ela aumenta no dançarino que atua 

como professor a frustração de não estar compartilhando com seu aluno aquilo que 

ele mais preza: criar e interpretar uma arte que foi sua opção pessoal e profissional. 

Este tipo de postura faz com que, não raramente, a própria prática docente desse 

profissional também acabe excluindo de sua sala de aula o fazer eminentemente 

artístico: nesses casos, são os exercícios corporais que preponderam, a capacitação 

física e emocional, em detrimento da vivência artística (p. 48, grifo da autora). 

 

 Esta separação entre ser professor e ser artista fragmenta ambas as atividades, 

ratificando uma divisão que não precisa ser reforçada. A autora acrescenta: 

 

 

Meu questionamento central é se o professor não poderia também atuar como artista 

e o artista como professor numa mesma atividade, seja ela artística ou docente. Ou 

seja, o espaço educacional merece ser repensado hoje para que não iniba, não fruste, 

não automatize, não fragmente nem escolarize a dança e o dançarino (MARQUES, 

2001, p. 60, grifo da autora). 

 

É justamente esse perfil de professor e de atividades educativas que o QCid procura. 

Ao invés de promover uma divisão entre as atividades e transformar a reunião de professores 

em apenas uma instância pedagógica, o grupo a utiliza como uma possibilidade de trabalhar 

de forma integrada arte e educação, considerando os professores como artistas. 

O fato de propor o desenvolvimento de atividades artísticas e expressivas para os 

professores em uma reunião pedagógica evidencia o desejo de trabalhar de forma integrada as 

áreas. Além disso, essa proposta reverbera nas atividades desenvolvidas pelos professores em 

sala de aula com suas turmas. Percebo que a proposta é justamente integrar e não cindir. 

A reunião de professores evidencia a presença e a importância do artista-docente no 

projeto. Em entrevista concedida, a coordenadora Letícia Carneiro expõe que a escolha desses 

profissionais é pensada nos termos propostos por Marques (2001) na tentativa de conciliar 

artistas-professores e professores-artistas.  

Além da reunião, a atuação dos artistas-docentes do QCid aparece em várias áreas do 

projeto, seja na forma como conduzem suas aulas, seja na participação dos professores no 

espetáculo, atuando junto aos alunos. Esse perfil de professor é um dos diferenciais do 

projeto. Nas diversas observações que pude realizar, tive a certeza de que eles podem 

promover ações artísticas e educativas em uma mesma atividade, de forma consciente, como 

propõe Marques.  
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3.1.3 Observação do espetáculo: pesquisadora também frui 

O espetáculo De Lírios, Memórias e Quintais foi realizado nos dias 08 e 09 de 

dezembro de 2012 e contou com a participação dos alunos e professores do projeto. A entrada 

foi gratuita e teve casa cheia nos dois dias. O público é formado basicamente por familiares e 

amigos dos alunos e pessoas da comunidade do Jardim Canadá. Além disso, compõem a 

plateia em menor quantidade amigos e conhecidos dos professores e membros da equipe, 

representantes dos patrocinadores e demais interessados.  

Em 2012, no mês de setembro, foi construída uma arquibancada no Quik Espaço 

Cultural, com vistas a melhorar a visibilidade do palco. Essa arquibancada representou uma 

conquista para o espaço e demonstrou o respeito com o público que o frequenta. Entretanto, 

ela diminuiu a capacidade da plateia por ter uma estrutra de sustentação que acabou ocupando 

o lugar de alguns acentos. No primeiro dia de apresentação, no sábado, a casa ficou tão cheia 

que foi preciso atrasar o espetáculo para tentar acomodar todos os presentes, sendo que muitos 

ficaram em pé. No segundo dia, o público foi um pouco menor e pôde se acomodar de forma 

mais confortável. A presença significativa no espetáculo de encerramento anual mostra a 

importância que ele vem adquirindo no contexto da Quik e do Jardim Canadá. A fila começa a 

se formar quase duas horas antes do horário marcado e, devido à sua extensão, ultrapassa os 

limites do projeto.  

Esses foram momentos importantes para que eu pudesse observar essa dinâmica, uma 

vez que, nos anos anteriores, sempre participei ativamente das atividades desenvolvidas. 

Acompanhei as trocas de roupa pelo figurino, maquiagem, arrumação do cabelo, o processo 

de concentração e os bastidores do espetáculo. Tentei observar a fila e participar dela, mas foi 

muito difícil, pois a maioria das pessoas me conhecia e me trazia solicitações como se eu 

ainda fizesse parte do projeto. Por isso, acabei desistindo. 

No primeiro dia, decidi participar como membro da equipe sentada em volta do palco 

como os alunos e professores. Aproveitei para filmar e observar os acontecimentos de dentro 

do processo. Nesse momento, apesar da aproximação com o espetáculo, minha atenção estava 

difusa com outras questões referentes aos bastidores. No segundo dia, optei por assistir ao 

trabalho da plateia, a fim de me relacionar com ele de outras formas. Esse foi o momento em 

que pude usufruir do trabalho, o que me permitiu enxergá-lo de outras maneiras. Interagi de 

forma despreocupada com a pesquisa, como uma leitora da obra, como Barbosa (1998, 2010) 

propõe. Acredito que essa divisão foi essencial para me porporcionar as duas visões sobre o 

espetáculo, uma mais educativa e outra mais artística e pessoal, uma experiência subjetiva 
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como leitora do espetáculo, e não como uma pesquisadora. Considerações sobre a construção 

e estrutura do espetáculo serão desenvolvidas no próximo tópico deste capítulo.  

 

3.2 De Manoel de Barros aos lírios: a construção do espetáculo por alunos e professores 

 O espetáculo De Lírios, Memórias e Quintais foi criado por professores, alunos e 

coordenação do QCid durante o segundo semestre de 2012. O gatilho inicial foi a reunião de 

professores de agosto do mesmo ano, descrita anteriormente no item 3.1.2, na qual os artistas-

docentes puderam improvisar e experimentar propostas cências a partir das poesias do poeta 

Manoel de Barros.  

 Manoel de Barros nasceu em 1916 em Cuiabá-MT. Além de poeta, é advogado e 

fazendeiro. Em seu perfil no site da fundação que leva seu nome
29

, são apresentadas as 

seguintes características sobre seu trabalho: 

 

- Cronologicamente pertecence à geração de 45. 

- Poeta moderno no que se refere ao trato com a linguagem. 

- Avesso à repetição de formas e ao uso de expressões surradas, ao lugar comum e ao 

chavão. 

- Mutilador da realidade e pesquisador de expressões e significados verbais. 

- Temática regionalista indo além do valor documental para fixar-se no mundo mágico 

das coisas banais retiradas do cotidiano. 

- Inventa a natureza através de sua linguagem, transfigurando o mundo que o cerca. 

- Tematiza o Pantanal, universalizando-o. 

- A natureza é sua maior inspiração, o Pantanal é o de sua poesia (FUNDAÇÃO 

MANOEL DE BARROS, 2013, s/p). 

 

 Alguns desses aspectos influenciaram diretamente na criação do espetáculo 

investigado conforme será explicitado a seguir. Entretanto, não se trata de fazer uma análise 

literária da obra do Manoel de Barros. A tentativa é criar conexões entre algumas 

características da sua poesia e a construção do espetáculo, reconhecendo a grandeza e 

importância da sua obra e as limitações impostas pelos  próprios objetivos da pesquisa para a 

realização de um adequado aprofundamento no tema.  

 A presença do Manoel pode ser facilmente percebida no título do trabalho De Lírios, 

Memórias e Quintais. A brincadeira com a palavra delírios pode ser lida de duas maneiras. 

Uma relacionando-a com alucinação, com a criação de uma nova realidade, elemento comum 

na obra do poeta e que esteve presente na construção do espetáculo. Outra se referindo à 

espécie de flor, o Lírio, uma referência à natureza e à composição do trabalho, que seria feito 

de lírios.   

                                                           
29

 Para mais informações sobre a Fundação Manoel de Barros, vide http://www.fmb.org.br/.  
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 As memórias são também formas de reinventar a realidade. Vieram fortes a partir da 

experiência dos professores na reunião e acompanharam alguns dos trabalhos criados com os 

alunos. Os quintais também chegaram a partir dos poemas e transformaram a Quik numa casa 

com quintal, jardim e árvore. O nome do espetáculo De Líros, Memórias e Quintais é uma 

forma de reconstruir a realidade, seja pela criação de novas formas de ver e estar no mundo; 

seja para cobri-la de lírios e de natureza; para lembrar, relembrar ou reiventar; ou para 

transformar os quintais em lugares de acolhimento e imaginação.  

 Além do título, Manoel permeou o trabalho das turmas de formas diferenciadas. Das 

cinco turmas que acompanhei, ele esteve de maneira peculiar em cada uma delas. Em 

algumas, fez-se presente com a força da sua poesia e em outras, apenas como uma memória 

de uma primeira tentativa de leitura de algumas de suas obras. 

Considerando todas as turmas do projeto, foram criadas para comporem o espetáculo 

oito coreografias de dança, duas performances musicais, um vídeo e uma exposição de artes 

plásticas. Dada a amplitude do processo vivido e o foco da presente pesquisa, não irei 

descrever detalhadamente o processo de cada turma. A ideia foi proporcionar uma visão geral 

do trabalho desenvolvido em diálogo com a obra de Manoel de Barros.  

 Durante a observação das reuniões de professores, pude presenciar alguns momentos 

em que eles explicaram seu trabalho, como estavam trabalhando, elaborando e organizando as 

influências do poeta nas turmas em que lecionavam. O objetivo era que, após cada professor 

expor seu trabalho, fosse possível iniciar a estruturação do espetáculo e sua dramaturgia. 

 Na reunião mensal de outubro de 2012, tive a oportunidade de gravar as falas de cada 

professor
30

 e, posteriormente, transcrevê-las e organizá-las. Assisti aos trabalhos criados e 

retirei de cada um deles as principais influências que os compõem. Destas, busquei aquelas 

que se relacionam com Manoel de Barros e elenquei nove palavras-chave que orientaram a 

criação dos trabalhos. São elas: natureza, quintal, memória, silêncio, sonho, absurdo, 

imaginação, infância e brincadeira. Essas são as principais temáticas que permearam a criação 

dos trabalhos para o espetáculo. Algumas turmas trabalharam mais de uma delas, outras 

apenas uma. A figura a seguir ilustra como cada turma trabalhou com os temas que surgiram. 

  

 

 

                                                           
30

 Exceção feita apenas ao professor de dança de rua, Rodrigo Bboy, que por motivos particulares não participou 

da reunião. 
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FIGURA 2 – Manoel de Barros e os trabalhos criados para o espetáculo De Lírios, 

Memórias e Quintais. 

Fonte: elaborada pela pesquisadora a partir dos trabalhos cênicos criados pelas turmas do Qcid. 

 

As temáticas relacionadas com a obra de Barros originaram-se tanto diretamente da 

sua obra como de interpretações e desobramentos que aconteceram nos processos de criação 

das turmas. O universo proposto por ele transformou-se em um ambiente de De Lírios, 

Memórias e Quintais. Este, ao mesmo tempo que remetia à obra do cuiabano, criava novas 

conexões e relações com os universos dos seus alunos-criadores, dos artistas-docentes, do 

QCid e da QCD. 

Sobre a estrutura do espetáculo, algumas considerações são necessárias. Apesar do 

cuidado apresentado com a construção da obra cênica, as características do projeto impõem 
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algumas questões que, em alguns sentidos, determinam a estrutura dramatúrgica do trabalho. 

De Lírios abre inúmeras janelas para o diálogo com a obra do poeta, em especial com o 

universo da infância e das brincadeiras nos quintais. Abre possibilidades de sonho, 

imaginação e transgressão da realidade e, também, de observação e relacionamento com a 

natureza. Entretanto, por ser uma obra composta por coreografias de turmas diversas, com 

idades e características variadas, o trabalho fica em alguns momentos como uma colagem de 

vários trabalhos, parecendo-se com uma pequena colcha de retalhos.  

A participação cênica dos professores, que atuam entre uma coreografia e outra ou 

dentro de alguns trabalhos criados, pode ser vista também como uma tentativa de ajudar nessa 

costura dramatúrgica. De fato, a participação deles é significativa e acrescenta na busca dessa 

construção de um espetáculo inteiro, integrado. Buscar uma integração entre os trabalhos 

criados para formar um espetáculo mais coeso, dentro da estrutra artística e educacional 

possível, talvez seja o maior desafio do Quik Cidadania na construção de espetáculos que 

envolvam todo o projeto. 

É importante dizer que não me refiro aqui a uma necessidade de construir um 

espetáculo dramático e linear. Ao contrário, a dança e a arte contemporânea permitem 

rupturas e a construção de trabalhos não-lineares, que não se comprometam com a criação de 

uma estrutura dramática, com início, meio e fim. A consideração a ser feita é que, em alguns 

momentos, essa ruptura parece ser dada ao acaso no espetáuclo De Lírios, talvez por uma 

impossibilidade de tempo para lapidar essas conexões entre trabalhos tão distintos. O acaso é 

também uma possibilidade desde que ele apareça como uma escolha cênica.  

O tempo é outro fator determinante. São apenas quatro meses e meio para desenvolver 

o trabalho, que, além de ser criativo, é também educacional e pedagógico. Além disso, o 

projeto como um todo se encontra apenas duas vezes antes das apresentações finais. Essa 

dificuldade em reunir todos os alunos pode ser uma explicação possível para a existência de 

pequenas lacunas dramatúrgicas.  

Nesse sentido, é importante dizer que, apesar das dificuldades de criar o espetáculo, há 

uma série de questões que precisam ser colocadas. Há uma preocupação estética com o 

trabalho final, o que pode ser observado pelo rigor da coordenação artística nos momentos de 

ensaios gerais e pela sua presença em algumas aulas das turmas para acompanhamento do 

processo. Entretanto, esse rigor se dá a partir da proposta de cada professor, de cada turma. O 

artista-docente tem liberdade para trabalhar o processo de criação com sua(s) turma(s) e não 

há a imposição de tema, música ou estilo de coreografia. 
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Dessa forma, o espetáculo parte de Manoel de Barros para construir um universo 

peculiar dos alunos e professores do QCid. O produto apresentado é o diálogo entre diversas 

formas de ver o mundo, de compreender a Arte e a Dança, que convergem e divergem. É um 

trabalho construído por artistas-docentes epor alunos criadores, que carregam o desejo de ser 

artisticamente consistentes.  

A intenção é construir um espetáculo que dialogue com a proposta inicial. Entretanto, 

por se tratar de um processo que é também educacional, há momentos em que questões 

pedagógicas atravessam o fazer artístico do grupo. Nessas horas, percebo que há um desafio 

em equilibrar os desejos estéticos e criativos com as questões educacionais. É quando, de fato, 

estabelecem-se conflitos entre as duas áreas. Todavia, o espetáculo construído consegue ser 

um espetáculo de dança contemporânea que dialoga com o público de forma viva e aberta, e 

aponta caminhos para processos criativos interessantes e significativos em espaços artísticos e 

educacionais. Para dar continuidade à discussão, apresento no próximo tópico um 

aprofundamento da discussão entre os diálogos artísticos e educacionais existentes entre o 

projeto e a Companhia de Dança. 

 

3.3 Quik Cia de Dança e Quik Cidadania: diálogos artísticos e educacionais 

 A QCD consolidou-se no cenário mineiro da dança contemporânea com um trabalho 

de pesquisa e de busca de interdisciplinaridade entre as linguagens artísticas. Há alguns anos, 

vem fortalecendo a procura por outras formas de ocupar o espaço cênico, por modos mais 

abertos de relacionar-se com o público e com o próprio corpo, tentando romper com padrões 

mais tradicionais na criação de seus trabalhos. 

 Ao analisar a trajetória dos trabalhos criados, é possível perceber que, inicialmente, 

eles eram mais tradicionais, diferenciando as figuras do coreógrafo e dos bailarinos, mesmo 

que Rodrigo Quik atuasse nas duas funções. A busca, apesar de instigadora e rica, mantinha 

as divisões de trabalho mais tradicionais da dança. Com o passar do tempo e com a criação de 

novos trabalhos, isso foi se modificando. O que rege atualmente a Companhia é o desejo do 

trabalho compartilhado e autoral de seus artistas, e não mais a criação de uma coreografia 

tradicional predefinida. É perceptível que os anseios mudaram com o amadurecimento 

artístico da Companhia.  

 Da mesma forma, é possível fazer uma análise do projeto QCid e dos espetáculos 

criados ao longo da sua trajetória. O primeiro trabalho do projeto no formato de um 

espetáculo foi em 2006, após a expansão possibilitada pela aprovação e captação de recursos 
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por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, explicada no primeiro capítulo desta 

dissertação. 

 Intitulado Tambor e pé, contou com a participação de todas as turmas do projeto. Já 

nesse primeiro ano, foi possível observar a presença de professores em cena, mas a situação se 

dava de forma mais tímida. A professora de dança Vitória Meireles, que integrava a esquipe 

na época, fez uma apresentação de canto e eu mesma dancei uma das coreografias. O roteiro 

foi criado a partir da escolha das músicas, que eram do grupo Palavra Cantada. Nesse 

momento, era possível perceber que o que norteou a criação do espetáculo foi a trilha sonora e 

que ainda não havia, de forma mais consistente, uma pesquisa e uma autonomia na criação. O 

resultado foi um espetáculo com formato mais rígido, que, em alguns momentos, lembrava 

festivais de algumas escolas de dança, nos quais as coreografias são independentes entre si. 

 Em 2007, o trabalho foi Se essa rua fosse minha, composto por pesquisas sobre o 

bairro Jardim Canadá e sobre a Serra do Rola Moça, área de preservação ambiental que fica 

localizada no final do bairro. Foi o primeiro trabalho de pesquisa para a criação com os alunos 

e teve um processo muito significativo. Entretanto, como produto, é possível dizer que houve 

algumas questões consideráveis que fragilizava a proposta como um espetáculo cênico, 

especialmente no que diz respeito a uma construção dramatúrgica mais amarrada. Como não é 

o objetivo da pesquisa, optei por não alongar tais considerações. 

 Casa da Palavra, espetáculo desenvolvido em 2008, foi inspirado no universo da 

literatura, da contação de histórias e das palavras. Foi a primeira vez que a criação artística 

aliou-se de forma consciente ao desejo de estabelecer um ambiente de pesquisa e ensino 

significativo, e que, dentro das possibilidades, conseguisse alcançar um resultado estético 

mais consistente. Esse ano foi marcado pela entrada do professor Rodrigo Salvador no 

projeto, que se assumiu desde o início como um artista da cena. Considero esse trabalho o 

primeiro que possui uma conexão mais viva com a pesquisa da QCD. 

 Em 2009, houve um problema da falta de patrocínio já descrita no primeiro capítulo. 

Por isso, a dinâmica de trabalho foi alterada no projeto e o espetáculo criado, intitulado 

1,2,3,4 elementos para compor, também sofreu com as questões que a situação econômica 

impôs, especialmente o número de aulas no projeto. Por isso, apesar de não ter retrocedido, 

esse trabalho deve ser analisado dentro das condições de dificuldade em que foi criado. 

 No ano seguinte, em 2010, ao contrário, houve grande expansão do projeto com a 

inserção sistematizada das aulas para adultos de Alongamento e dança livre, das aulas de 

Dança de Rua para adolescentes e de aulas regulares para o Quik Jovem. Foi o momento de 
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comemoração dos dez anos da QCD, e a criação do espetáculo do QCid foi inspirada no 

primeiro espetáculo da Companhia, o Rua. Chamado de Vancouver, 344, o endereço da Quik 

no Jardim Canadá falava do universo da Rua inspirado no trabalho desenvolvido 

anteriormente, mas o extrapolava. Dizia da rua a partir do QCid, da visão de seus alunos e 

professores. Foi a primeira vez que, de forma intencional, um espetáculo do projeto foi criado 

em diálogo com o trabalho artístico da Companhia de Dança que o fundou. 

 A QCD, nas figuras dos seus diretores Letícia Carneiro e Rodrigo Quik, entrou em 

cena juntamente com o QCid e com praticamente todos os seus professores. Nesse sentido, o 

que antes aparecia como desejo se materializou. Com o espetáculo Feito de Arte e Trocas, em 

2011, essa pesquisa continuou e o diálogo estabelecido foi com o trabalho Ressonâncias. 

Depois da intensidade vivida no ano anterior, foi preciso visitar o onírico na tentativa de 

equilibrar as vozes existentes. Em 2012, foi criado De Lírios, Memórias e Quintais e seu 

processo de criação é foco da presente pesquisa. Os diálogos artísticos e educacionais 

continuaram a existir, mas de forma menos explícita. 

 Nos dois anos anteriores ao De Lírios, havia uma escolha clara de dialogar com um 

espetáculo já criado da QCD, no caso os trabalhos Rua e Ressonâncias, respectivamente. No 

De Lírios, não há uma opção tão explícita. A meu ver, o diálogo existe e, dessa vez, não foi 

preciso a escolha de um trabalho para viabilizar a troca entre Companhia e projeto. A 

possibilidade de falar de um tema novo, como foi Manoel de Barros, e, ainda sim, continuar 

conectado ao trabalho artístico desenvolvido na Companhia é uma evidência de que esse 

diálogo vem se consolidando.  

 No projeto, anualmente, há dois momentos mais formais de apresentação. O primeiro, 

denominado Encontro na Quik, acontece como encerramento do primeiro semestre. É 

realizado em um domingo pela manhã e finalizado com um lanche, no qual cada aluno leva 

sua contribuição. É a hora na qual as famílias participam e não há muita regra para o que cada 

turma deve fazer. A critério de cada professor, cada turma escolhe a forma de apresentar parte 

do processo que vivenciou naquele semestre. É a hora do risco, da inversão da ordem, do 

convite para que o pai e/ou a mãe ocupem o palco. O caráter é didático, mas também 

experimental. Os professores têm a oportunidade de falar com pais, de explicar o que fazem, 

de arriscar novas formas de fazer. As características pedagógicas não obrigam a transformar o 

Encontro em aulas demonstrativas ou explicativas. É um espaço de encontro pouco permeado 

por determinações. A regra é poder inovar e não ter comprometimento com um produto 

fechado, esteticamente bem elaborado. Nesse momento, não há a utilização de recursos 
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cênicos como figurinos e iluminação, a não ser que esses elementos também componham a 

investigação que a turma se propõe a fazer. Não há elaboração de um roteiro ou de uma 

dramaturgia. A temática é o encontro e a troca. 

 O segundo momento de apresentação são os espetáculos de encerramento anuais, que 

já foram apresentados e discutidos neste trabalho. É um espaço mais formal de apresentação, 

com cenário, figurino, iluminação, programa de espetáculo, além do horário da sua realização, 

que é noturno. Esses elementos, de alguma maneira, formalizam a realização do espetáculo e 

estabelecem maneiras diferentes de o público se relacionar com a cena do que aquelas 

propostas pelo Encontro na Quik.  

 Assim como aconteceu na trajetória da Companhia, o que observei durante a pesquisa 

é um esforço para transformar o espetáculo em momentos mais propícios para a improvisação 

e para o risco sem abrir mão desses elementos cênicos que contribuem para a criação de um 

produto estético mais bem acabado.  

 O espetáculo agora também deseja o risco e as possibilidades de invenção que o 

Encontro na Quik proporcionam sem deixar de propiciar uma apresentação mais elaborada. A 

busca por esse equílibrio parece-me a tônica da criação. Uma tentativa de ousar, mas com 

algumas garantias de que o espetáculo irá acontecer minimamente dentro do desejado. 

 A busca pela improvisação e pelo risco na Companhia, sem dúvida, motiva e, em certa 

medida, influencia e dialoga com a busca do novo no espetáculo criado pelo Cidadania. 

Entretanto, a QCD é um ambiente profissional, no qual seus bailarinos dominam técnicas de 

improvisação e criação, além de terem ampla experiência cênica. 

Por isso, é importante dizer que os diálogos entre QCD e QCid nem sempre são 

tranquilos. A criação artística de um grupo profissional possui características muito diversas 

do trabalho educativo e criativo em um projeto de arte-educação. As questões nem sempre são 

possíveis de serem conciliadas, pois é preciso compreender que, apesar da existência de 

interseções, há também lugares de pouco contato entre as propostas. 

 O ensino de arte no QCid, especialmente de dança, é também marcado por conflitos. 

Há instâncias políticas e estéticas que participam do processo pedagógico, que vão desde a 

escolha dos professores do projeto até a determinação de qual dança ensinar, em que 

frequência, para qual idade e quais alunos terão direito de se matricular. 

 O modo como a QCD e o QCid encontraram para estabelecer o diálogo artístico e 

educacional é determinado por alguns fatores. O primeiro, recorrente em toda a pesquisa, é a 

escolha de artistas-docentes mediada pela leitura e contato com Marques (2001). A escolha de 



82 
 

 
 

profissionais que se afinem, em alguma medida, com as concepções de arte e de dança dos 

diretores artísticos da Companhia e coordenadores do projeto encurta as distâncias e 

proporciona diálogos com maior facilidade. Como os diretores, atualmente, não atuam 

diretamente como professores, vejo esse caminho como uma escolha de trazer para o projeto 

concepções de dança que sejam afins com as da Companhia.  

 O segundo fator é o incentivo à experimentação no Encontro na Quik. Essa divisão 

entre encontro e espetáculo proporciona que professores e alunos tenham espaço para 

experimentar propostas cênicas antes do espetáculo de finalização. Isso, em certos aspectos, 

garante que as concepções do que é dança e do que é fazer dança contemporânea sejam 

sempre revisitadas, nesse momento, sem a obrigação da criação de produtos estéticos bem 

definidos. 

 O terceiro fator é a utilização de ao menos uma das reuniões de professores mensais 

como espaço de criação e experimentação artística dos professores. No caso da pesquisa, a 

reunião utilizada foi a de agosto de 2012. Essa escolha potencializa a escolha inicial de 

artistas-docentes e faz com que o espetáculo criado dialogue diretamente com os professores 

do projeto também como artistas. 

 O quarto fator é o rigor exigido pela coordenação do projeto nos trabalhos criados. 

Esse rigor pode ser facilmente observado na condução dos ensaios gerais, na reunião de 

professores, no material gráfico do espetáculo (programa, convite e banner – ANEXO C), na 

criação de cenários e figurinos, na definição de entradas e saídas do palco, e, em algumas 

turmas, nas visitas realizadas nas salas pela coordenadora Letícia Carneiro.  

 O quinto fator é o mais complicado de exercer, e é o determinante para os  processos 

instaurados. Ele pode ser traduzido como a tentativa de mediação entre os conflitos inerentes 

ao diálogo entre arte e educação. Ao propor um projeto aberto à comunidade, o QCid assume-

se com um local que aceita e abriga a diversidade. A diversidade no projeto pode ser 

percebida de muitas maneiras. Uma delas é a opção por trabalhar com uma grande amplitude 

na idade dos participantes. No ano pesquisado, havia alunos de cinco até mais de 60 anos. 

Outra é a escolha pelo trabalho com várias linguagens artísticas, não se limitando apenas ao 

ensino de dança. Além disso, a diversidade manifesta-se também na escolha por cinco 

professores de dança diferentes e com formações também heterogêneas, o que, inevitalmente, 

traz múltiplas concepções de Arte, de corpo, de educação e de dança para o projeto. 

 Dessa forma, o desejo de um espetáculo construído com um rigor estético e que 

consiga dialogar com o trabalho artístico da QCD é confrontado pelas muitas questões que a 
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escolha pela diversidade traz. Por isso, a tentativa desse diálogo artístico apresenta-se 

atravessada pelas questões educacionais e sociais que compõem o projeto. Assim, observei a 

existência do diálogo entre Companhia e projeto, com perspectiva de um maior estreitamento 

nas concepções artísticas no futuro. 

 Entretanto, para que esse diálogo seja signiticativo para o contexto educacional do 

QCid, é preciso manter os ouvidos abertos para as necessidades educativas de cada momento 

da instituição. Dessa forma, Arte e Educação poderão continuar dialogando,  uma arejando a 

outra e propondo novas formas de ver e estar no mundo para todos que compartilhem a 

experiência criativa vivenciada. 

 Finalizo este terceiro capítulo com essa visão mais global das relações artísticas e 

criativas presentes no QCid, especialmente no processo de construção do espetáculo De 

Lírios, Memórias e Quintais. No quarto capítulo, reduzo a visão geral para poder aprofundar 

no trabalho desenvolvido em uma das turmas observadas, que proporciona uma visão mais 

detalhada dos processos pedagógicos e artísticos vivenciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 A COREOGRAFIA PASSARINHANDO COM FOLHA: RELAÇÕES 

ENTRE ENSINO DE DANÇA, PROCESSO CRIATIVO E CORPOREIDADE 

É preciso ser leve como o pássaro, e não como a pluma. 

Paul Valery 

 

 Neste último capítulo, apresento a Turma de 07 a 09 anos tarde (Tur7-9)
31

, escolhida 

para o aprofundamento da análise, considerando seu perfil, as características da professora e 

as razões que me motivaram a escolhê-la. Na sequência, descrevo a forma como o trabalho 

coreográfico da turma foi criado com ênfase no processo vivido. Mostro os procedimentos 

pedagógicos e coreográficos adotados, dialogando com a noção de processo colaborativo 

(ARAÚJO, 2006). Por fim, teço algumas relações e sentidos criados pelo diálogo entre a 

análise do processo coreográfico do trabalho Passarinhando com folha e o referencial teórico 

deste trabalho, especialmente os conceitos de corporeidade e processo criativo.  

 

4.1 A Turma de 07 a 09 anos tarde 

 A Tur7-9 do QCid possuía 12 alunas frequentes no início do segundo semestre de 

2012. Sua grade de horários contava com aulas de dança contemporânea, musicalização, artes 

plásticas e grupos socioeducativos. As aulas de dança aconteciam duas vezes por semana 

(terças e quintas-feiras) e as demais apenas uma vez (terças ou quartas-feiras). As aulas 

semanais totalizavam cinco horas semanais no turno da tarde. 

 

4.1.1 Perfil da Turma 07 a 09 anos tarde 

 Conforme realizado no primeiro capítulo desta dissertação, o presente perfil buscou 

responder a algumas questões que auxiliam na compreensão do público atendido pelo projeto. 

A diferença é que, agora, o perfil está focado na Tur7-9, escolhida para o aprofundamento da 

pesquisa. Para a elaboração dos quadros apresentados, foram utilizadas as fichas de inscrição 

das 12 alunas frequentes durante a observação. Na análise dos dados, busquei compará-los 

àqueles obtidos sobre o projeto como um todo, justamente para tentar esclarecer as 

semelhanças e diferenças entre o perfil da turma escolhida e o perfil do QCid em geral. Foram 

mantidos os aspectos utilizados anteriormente, a saber: escolaridade e profissão dos pais, 

renda familiar, escolas frequentadas e sexo dos alunos.  

 

 

                                                           
31

 Para facilitar a leitura, no decorrer do texto, Turma de 07 a 09 anos tarde  será substituída por Tur7-9. 
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QUADRO 10 

Escolaridade das mães e pais da Tur7-9. 

Nível escolar 

 

Mãe 

 

Pai 

 

Total 

N. % N. % N. % 

Ensino Fundamental 
Ensino Fundamental incompleto 3 25 7 58,3 10 41,7 

Ensino Fundamental completo 1 8,3 1 8,3 2 8,3 

 

Ensino Médio 

 

Ensino Médio incompleto 0 0 0 0 0 0 

Ensino Médio completo 7 58,3 3 25 10 41,7 

Técnico 0 0 0 0 0 0 

Ensino Superior 
Superior incompleto 0 0 0 0 0 0 

Superior completo 1 8,3 1 8,3 2 8,3 

 TOTAL 12 100 12 100 24 100 

Fonte: elaborado pela pesquisadora e inspirado em Portes (1993). As informações foram retiradas da ficha de 

matrícula do projeto. 

 

 No que se refere à escolaridade dos pais (QUADRO 10), há diferenças entre a Tur7-9 

e a escolaridade dos pais do QCid como um todo (QUADRO 3)
32

. Na turma pesquisada, 

quanto à escolaridade das mães, a principal diferença é que há mais mães com Ensino Médio 

completo (58,3% das mães da turma em comparação a 29,8% das mães no geral). Diante 

disso, é possível afirmar que as mães da Tur7-9 possuem nível de instrução maior do que a 

média do projeto.  

De forma curiosa, a situação com o nível de escolaridade dos pais não se repete. Em 

relação ao todo, o número de pais que declararam ter Ensino Fundamental incompleto é maior 

do que o quadro geral do projeto. Na turma pesquisada, 58,3% dos pais afirmaram ter o 

referido grau de instrução contra 36% dos pais do projeto. Ou seja, mais da metade dos pais 

pararam de estudar antes de completar o Ensino Fundamental, o que representa uma situação 

inversa ao que acontece com as mães da turma. Nesse caso, a escolaridade dos pais da Tur7-9, 

no geral, é mais baixa do que a média do projeto.  
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 O Quadro 3 – Escolaridade das mães e pais dos alunos do QCid se encontra na página 32 da dissertação. 
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QUADRO 11 

Profissão das mães da Tur7-9. 

Categorias Ocupações Nº Porcentagem 

por categoria 

Trabalhadoras autônomas Cabelereira 1 8.3% 

Do lar Trabalho doméstico 2 16,7% 

Trabalhadoras manuais sem qualificação 

e semiqualificadas 

Diarista/Doméstica 2 16,7% 

Trabalhadoras não-manuais de nível 

médio 

Auxiliar administrativo 3 33,3% 

Microempresária 1 

Trabalhadoras semiqualificadas do setor 

de serviços e comércio 

Comerciante 2 16,7% 

Trabalhadoras de nível superior Dentista 1 8,3% 

Total 12 100% 
Fonte: elaborado pela pesquisadora e inspirado em Portes (1993). As informações foram retiradas da ficha de 

matrícula do projeto. 

 

 Quanto à profissão das mães (QUADRO 11), há diferenças significativas em três 

categorias em relação ao projeto como um todo (QUADRO 4)
33

. A primeira é o aumento de 

Trabalhadoras não-manuais de nível médio, que representam 33,3% das mães da turma 

pesquisada contra 19,1% das mães em geral. A segunda é o crescimento da categoria 

Trabalhadoras semiqualificadas do setor de serviços e comércio (16,7% das mães da turma e 

6,4% das mães em geral). Por último, a redução de mães trabalhadoras Do lar: são 16,7% das 

mães da na Tur7-9 e 23,4% das mães do projeto.  
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 O Quadro 4 – Profissão das mães dos alunos do QCid encontra-se na página 33 da dissertação.  
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QUADRO 12 

Profissão dos pais da Tur7-9. 

Categorias Ocupações Nº Porcentagem por 

categoria 
Trabalhadores autônomos 

 

Autônomo 1 8,3% 

Trabalhadores manuais sem qualificação e 

semiqualificados alocados na construção civil 
Pedreiro 2 16,7% 

Trabalhadores semiqualificados do setor de 

serviços e comércio 

 

Segurança/Vigia 2 16,7% 

Trabalhadores qualificados do setor de serviços e 

comércio 
Eletricista 1 8,3% 

Trabalhadores não-manuais de nível médio 

 

Gerente 1 16,7% 

Microempresário 1 

Motorista Motorista 3 25% 

Trabalhadores de nível superior 

 

Engenheiro  1 8,3% 

Total 12 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora e inspirado em Portes (1993). As informações foram retiradas da ficha de 

matrícula do projeto. 

 

O panorama da Tur7-9, quanto à profissão dos pais (QUADRO 12), apresenta como 

diferenças mais significativas em relação ao quadro geral do QCid
34

 o aumento da incidência 

da categoria Motorista (25% dos pais da turma e apenas 12,8% dos pais do projeto) e o 

crescimento da categoria Trabalhadores não-manuais de nível médio (16,7% dos pais da 

turma e 8,5% dos pais do projeto).  

 

QUADRO 13 

Renda familiar da Tur7-9. 

Renda familiar Total Porcentagem 

Até um salário mínimo (R$622,00) 0 0% 

Até dois salários mínimos (R$1.244,00) 1 8,3% 

Até três salários mínimos (R$1.866,00) 4 33,3% 

Até quatro salários mínimos (R$2.488,00) 3 25 % 

Até cinco salários mínimos (R$3.110,00) 2 16,7% 

A partir de cinco salários 2 16,7% 

Não indicou 0 0% 

Total global 12 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de informações retiradas da ficha de inscrição no projeto.  
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 O Quadro 5 - Profissão dos pais dos alunos do QCid encontra-se na página 34 da dissertação. 
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 De acordo com o Quadro 13, há menos famílias que se situam nas faixas de Até dois 

salários mínimos e Até três salários mínimos do que no panorama geral do QCid
35

 (8,3% das 

famílias da turma contra 19,1% do projeto; e 33,3% da turma contra 38,3%, respectivamente). 

Em compensação, há um aumento nas três faixas superiores de renda do quadro conforme 

pode ser observado a seguir: na faixa de Até quatro salários mínimos (25% das famílias da 

turma contra apenas 11,7% das famílias em geral), na faixa Até cinco salários mínimos 

(16,7% da turma contra 12,8% do projeto) e na faixa A partir de cinco salários mínimos 

(11,1% da turma contra apenas 6,4% do total).  

Essas comparações mostram que a renda da turma escolhida é maior do que a média 

do projeto, uma vez que 91,7% das famílias situam-se na categoria A partir de três salários 

mínimos. Uma das hipóteses da ampliação da renda dessas famílias é o aumento da 

escolaridade das mães, que passaram a ocupar cargos ligados a serviços não-manuais de nível 

médio e ao setor de comércio e serviços. Outra hipótese complementar é que, 

proporcionalmente, há menos mães Do lar do que na média do projeto (16,7% mães da turma 

contra 23,4% de mães do projeto), o que também pode contribuir para o aumento da renda. 

Entretanto, cabe destacar que a baixa escolaridade da maioria dos pais parece não interferir 

negativamente na renda das famílias, uma vez as profissões por eles exercidas não diferem 

significativamente dos demais conforme apresentado. 

 

QUADRO 14 

Escolas frequentadas pela Tur7-9. 

Escola frequentada Total Porcentagem 

Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha 8 66,7% 

Escola Municipal César Rodrigues 3 25% 

Colégios Particulares 1 8,3% 

Total 12 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de informações retiradas da ficha de inscrição no projeto. 

 

 Quanto às escolas frequentadas (QUADRO 14), a maioria está matriculada na E. M. 

Benvinda Pinto Rocha e na E. M. César Rodrigues. Importante dizer que não há incidência de 

alunos matriculados na E. E. Maria Josefina Sales Wardi devido à idade da turma, que não é 

atendida pela Rede Estadual no bairro Jardim Canadá, Nova Lima-MG.  
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 O Quadro 6 – Renda familiar dos alunos do QCid encontra-se na página 35 da dissertação. 
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QUADRO 15  

Sexo dos alunos daTur7-9. 

Sexo Total Porcentagem 

Feminino 12 100% 

Masculino 0 0% 

Total global 12 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de informações retiradas da ficha de inscrição no projeto. 

  

Quanto ao sexo dos alunos (QUADRO 15), a Tur7-9 é completamente feminina, o que 

a diferencia das outras turmas do projeto. No projeto, 32,5% dos alunos são do sexo 

masculino conforme aponta o Quadro 8
36

. Nessa turma, há registro de três alunos homens 

matriculados. Infelizmente, não é possível fazer afirmações sobre o motivo da evasão dos 

mesmos, uma vez que, desde o início das minhas atividades de acompanhamento (em agosto 

de 2012), eles já não eram frequentes. 

 Diante do perfil apresentado, as diferenças mais significativas da Tur7-9 em relação ao 

projeto podem ser apontadas como a maior escolaridade das mães, o aumento significativo da 

renda das famílias e a presença de alunas apenas do sexo feminino. A menor escolaridade dos 

pais também precisa ser considerada. Entretanto, não parece refletir significativamente nos 

demais itens apresentados.  

 

4.1.2 A professora da Turma de 07 a 09 anos tarde 

 A professora da Tur7-9 era Luciane Segatto
37

, que no ano da pesquisa (2012) tinha 27 

anos. Natural de Uberlândia-MG, contou em entrevista à pesquisadora que começou a dançar 

aos dez anos de idade por meio de uma bolsa de estudos de uma academia local. Inicialmente, 

fazia aulas de balé e, posteriormente, fez aulas de dança moderna e jazz, e passou a se dedicar 

principalmente à dança contemporânea.  

 Ela relata como decisiva a sua entrada na Uai Q Dança Escola
38

, pois “[...] quando eu 

cheguei lá tinha uma proposta muito diferente. Porque era uma escola que dava aulas de 

dança, mas estimulava a criança, o adolescente ou o adulto a pensar a dança. Então, não era 

uma questão só de executar” (SEGATTO, 2013, s/p). O desejo de aprofundamento na dança 

contemporânea, aliado à vontade dançar profissionalmente, fez com que ela passasse a 

                                                           
36

O Quadro 8 – Sexo dos alunos do QCid encontra-se na página 37 da dissertação. 
37

 A professora será tratada no texto apenas como Segatto. 
38

 Mais informações em http://danceuai.blogspot.com.br/. 
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integrar a Uai Q Dança Cia, grupo de dança profissional vinculado à escola. Tanto na escola 

como na Companhia, ela conta que dançou muito, participando de diversos festivais e 

espetáculos em Uberlândia e pelo país.  

Sua trajetória como professora iniciou-se aos 14 anos ainda em sua cidade natal. 

Segundo ela, no início “[...] escolheram para mim ser professora, e aí depois, eu escolhi ser 

educadora e não mais professora” (SEGATTO, 2013, s/p). No começo, lecionava para 

crianças, pois, segundo aqueles que escolheram por ela, era muito fácil. Segatto relatou a 

dificuldade inicial que sentiu em dar aulas, mas que, ainda assim, decidiu continuar 

lecionando.  

 Ao concluir o Ensino Médio, optou pelo curso de Ciências Sociais na UFU, o qual 

concluiu nas modalidades licenciatura e bacharelado. Segundo ela, o curso “[...] abriu um 

universo para mim [...]” especialmente às discussões relativas “[...] ao corpo, ao gênero e à 

educação [...]” (SEGATTO, 2013, s/p). Durante a graduação, continuou dançando na Uai Q 

Dança Cia e atuando como professora. Após sair da Companhia e ter concluído a faculdade, 

mudou-se para Belo Horizonte, cidade onde reside até hoje. Na capital, integrou por um ano a 

Mimulus Cia de Dança
39

.  

 No ano da pesquisa, em 2012, ela trabalhava como professora de balé clássico 

extracurricular em escolas da rede privada de Belo Horizonte-MG e de dança contemporânea 

no QCid. Era o seu primeiro ano no projeto. Entretanto, era professora há 13 anos e dançava 

há 17. 

  

4.1.3 Razões da escolha da turma 

 Durante minha pesquisa de campo no QCid, pude observar cinco turmas de três 

professores diferentes. Logo de início, a decisão de observar um número maior de turmas para 

depois escolher aquela na qual aprofundaria o trabalho gerou várias questões. Não seria mais 

fácil escolher antes? Menos trabalhoso e mais objetivo? Talvez. Entretanto, para uma 

pesquisa que se propõe a observar e a pensar processos criativos em dança e suas relações 

com a corporeidade, pareceu-me ser uma escolha inadequada.  

Ao escolher uma turma de forma aleatória, a priori, eu perderia a riqueza e 

especificidade de cada processo e a possibilidade de contato com a subjetividade daqueles 

sujeitos que tornam únicas aquelas aulas e coreografias criadas. Além disso, privar-me-ia 

também de ter uma visão mais global sobre o processo de criação do QCid, visão que se 
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 Mais informações em http://mimulus.com.br/.  
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mostrou essencial para a construção do terceiro capítulo deste texto. Por isso, em conjunto 

com meu orientador, decidi que optaria por observar cinco turmas de dança. A certeza de que 

era a melhor decisão a tomar me acompanhou durante todo o processo de observação. Mas 

agora, que foi preciso escolher uma das turmas para analisar de forma mais profunda, é 

preciso explicar o porquê da decisão. 

A Tur7-9 foi escolhida pelas seguintes razões, a saber: era uma turma interessada e 

que se mostrava disposta a trabalhar; o processo de criação acompanhado foi significativo e 

com muitas nuanças, uma vez que a professora optou por trabalhar com diversas linguagens 

artísticas aliadas à dança durante o processo, como a poesia, o teatro e as artes visuais 

(especialmente o vídeo); mas determinante foi a postura da professora na conduta da 

coreografia, que não se posicionou como uma coreógrafa. Ela era uma colaboradora de um 

trabalho que era coletivo, e foi por isso que escolhi trabalhar com essa turma, por acreditar 

que as práticas assistidas se afinam com as referências teóricas deste trabalho, especialmente 

com o conceito de corporeidade, e podem proporcionar diálogos interessantes e necessários. 

Além disso, essa foi a única turma do projeto de que obtive autorização para utilização das 

imagens de todos os alunos.  

 

4.2 A coreografia criada: a apresentação de um processo 

 As aulas da Tur7-9 foram acompanhadas durante o segundo semestre de 2012. A 

frequência da observação foi de uma vez por semana, o que significa que eu assistia apenas a 

uma das duas aulas semanais de dança ministradas. Diante disso, foi preciso cuidado para 

tentar costurar uma visão mais geral do processo da turma, pois havia lacunas inerentes à 

minha ausência em uma das aulas. Diante disso, tracei estratégias para tentar diminuir esses 

vazios existentes. Optei por tentar estabelecer um laço de proximidade com a professora e 

com as alunas na tentativa de criar diálogos e abrir espaços para meus questionamentos.  

 Durante os meses de observação, troquei mensagens com a docente, peguei caronas, 

conversei informalmente nos corredores. Tudo isso pautado no meu interesse pelo processo 

que estava sendo desenvolvido e, também, por uma afinidade pessoal que logo se desenhou. 

Com as meninas, algumas ex-alunas, a relação também foi de proximidade. Nos intervalos 

das aulas, perguntava sobre impressões pessoais e tentava sanar minha curiosidade sobre o 

que havia acontecido nas aulas em que não estava presente. Ainda assim, reorganizando 

minhas anotações do diário de campo e revendo as gravações em vídeo das aulas que 

acompanhei, percebi que havia questões que não estavam claras para mim. Optei por 
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explicitá-las na entrevista semiestruturada realizada com a professora Segatto em agosto de 

2013 (APÊNDICE E). Dessa forma, acredito que consegui apreender a essência do processo 

acompanhado, considerando minhas possibilidades de compreendê-lo e analisá-lo. Entretanto, 

por maior que seja o meu rigor teórico e metodológico, esta pesquisa tenta dialogar com a 

realidade encontrada, consciente da impossibilidade de apreendê-la na sua inteireza. 

 Por isso, a tentativa neste tópico e no subtópico a seguir (4.2.1) é traçar um panorama 

geral sobre o processo observado, para, na sequência (4.2.2), tecer relações entre a 

experiência observada e o conceito de processo colaborativo (ARAÚJO, 2006), noção que se 

aproximou do trabalho a partir da observação. 

 

4.2.1 Uma visão geral: Passarinhando com folha 

 A coreografia Passarinhando com folha foi desenvolvida no segundo semestre de 

2012 nas aulas de dança da Tur7-9. Durante a observação do processo, especialmente no 

primeiro mês de aula, o objetivo da aula ainda não era, de forma explícita, a criação cênica. 

As primeiras aulas que acompanhei eram aulas normais, nas quais eram desenvolvidos 

exercícios técnicos e criativos em dança contemporânea. Foi uma oportunidade de conhecer o 

trabalho da professora e da turma antes da criação coreógrafica, o que foi necessário para 

minha compreensão sobre o que foi proposto posteriormente.  

Houve ainda, em setembro, uma viagem da professora que a impossibilitou de ir ao 

QCid. Nesse período, ela foi substituída em algumas aulas por outro professor, que era 

professor de teatro. Ainda no referido mês, a Quik construiu uma arquibancada, que fica 

situada no mesmo espaço da sala. Esses dois eventos também afetaram a dinâmica e o 

andamento das aulas no período. Dessa forma, o trabalho de criação coreográfica começou no 

dia 25 de setembro de 2012. Nesse dia, a reunião dos professores com a experimentação 

prática das poesias de Manoel de Barros já havia acontecido (ocorreu em 18 de agosto de 

2012) conforme foi detalhado no item 3.1.2 do capítulo anterior. Portanto, a proposta do 

trabalho cênico final, com inspiração no poeta cuiabano, já havia sido acolhida pela equipe.  

Segatto relata que, inicialmente, levou o livro Poesia Completa, de Manoel de Barros, 

para as duas turmas para as quais lecionava, a fim de que cada uma trabalhasse com um 

poema. A Tur7-9 escolheu a poesia Cantigas por um passarinho à toa. Ela conta como foi o 

trabalho:  

 

E aí eu dividi assim, a gente leu a poesia. Eu perguntei quem queria ler, aí cada uma 

das meninas leu uma estrofe, e em cima da estrofe da poesia, de cada estrofe, elas 
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poderiam criar movimentos em cima dessa estrofe. E aí foi lindo! [risos] Porque 

você fala: „Gente! Que potencial que elas tem assim... que criatividade, que 

imaginação, que lúdico é esse que habita‟. E a poesia era uma poesia assim muito 

imagética também, e foi muito lindo. E a partir desses movimentos construídos, 

elaborados, a partir da poesia, a gente foi para fora da sala de aula. A gente foi 

experimentar, então, na árvore da Quik (SEGATTO, 2013, s/p). 

 

Inicialmente, foram criadas sequências de movimentos inspiradas na poesia escolhida. 

E depois, a partir da experiência com Manoel de Barros e com as sensações que aquela poesia 

trouxe, professora e alunas foram para a árvore da Quik, que fica na parte externa do projeto, 

experimentar a movimentação criada e outras possibilidades de improvisação. Ela relata que 

“[...] elas foram para a grama, foram para a árvore, para subir ou não em cima da árvore, para 

balançar ou não, para fazer o que eles quisessem naquele dia. E aí, a partir disso, a gente foi 

construindo as células do trabalho delas, da coreografia delas [...]” (SEGATTO, 2013, s/p). 

O trabalho descrito foi feito com toda a turma, com as alunas divididas em duplas, 

trios ou mesmo sozinhas. Cada grupo de trabalho escolheu uma estrofe e foi desenvolvendo e 

amadurecendo uma célula de movimentos criados. Essa movimentação também era dançada 

pelos grupos recitando a estrofe do poema escolhida por cada um deles. 

Além dos trabalhos dos grupos, a professora e as alunas organizaram uma sequência 

coreográfica maior, chamada carinhosamente de grupão, que abarcava movimentos trazidos 

por todos. Foram desenvolvidas, também, variações da sequência do grupão. Houve ainda a 

participação da professora de Cultura Digital, a artista-docente Deise Oliveira, que 

desenvolveu um vídeo com as alunas na árvore da Quik, que foi utilizado para finalizar a 

coreografia. No processo, estiveram presentes diversas linguagens artísticas, como a poesia, o 

teatro, as artes visuais, a música e a dança. Estas foram trabalhadas conforme apareceram no 

processo criativo em intensidades e profundidades diferentes. 

Dessa forma, o trabalho coreográfico foi basicamente composto pelos seguintes 

elementos: a) sequências coreográficas criadas pelos grupos e executadas apenas pelas alunas-

criadoras; b) sequências coreográficas criadas por todos chamadas grupão (e suas variações); 

c) sequências coreográficas com declamação da estrofe do poema; d) vídeo desenvolvido na 

árvore; e) elementos de ligação coreográfica entre os itens anteriormente mencionados. Tudo 

isso foi experimentado, rearranjado, reorganizado, desorganizado, e algumas coisas foram, 

inclusive, descartadas. 

Na condução do processo, a professora dividiu com as alunas a responsabilidade pela 

criação do trabalho sem, contudo, eximir-se do seu papel como docente. Essa postura de 
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condução do trabalho criativo me aproximou da noção de processo colaborativo e 

proporcionou algumas considerações e relações que apresento a seguir.  

 

4.2.2 A experiência observada: um processo colaborativo 

 Observar o processo de criação de uma obra artística, seja num contexto profissional, 

seja num ambiente educativo, é mergulhar em um caminho desconhecido, especialmente se o 

processo observado está aberto ao novo, ao inusitado e busca dialogar de forma verdadeira 

com aqueles que dele fazem parte. Isso acontece, mesmo no meu caso, que estive ligada a 

outros processos de criação no projeto.  

Essa abertura ao novo e ao desconhecido esteve presente no processo da Tur7-9. Com 

o avanço do tempo de observação, e ao perceber a forma como as coisas estavam se 

organizando e sendo criadas, minhas considerações sobre o que presenciei me aproximaram 

da noção de processo colaborativo.   

 O processo colaborativo é um termo cunhado por Antônio Araújo (2006) para 

denominar a maneira de trabalho e criação do Teatro da Vertigem
40

, grupo por ele dirigido. 

Segundo ele,  

 

[...] constitui-se numa metodologia de criação em que todos os integrantes, a partir 

de suas funções artísticas específicas, têm igual espaço propositivo, trabalhando sem 

hierarquias – ou com hierarquias móveis, a depender do momento do processo – e 

produzindo uma obra cuja autoria é compartilhada por todos (p. 127). 

 

 Para a compreensão da proposta do diretor, é imporante diferenciar o processo 

colaborativo e a criação coletiva dos anos 1960 e 1970. Segundo ele, na criação coletiva 

havia 

 

[...] um desejo de diluição das funções artísticas, ou no mínimo, de sua relativização. 

Ou seja, havia um acúmulo de atributos ou uma transitoriedade mais fluida entre 

eles. Portanto, no limite não tínhamos mais um único dramaturgo, mas uma 

dramaturgia coletiva, nem apenas um encenador, mas uma encenação coletiva, e 

nem mesmo um figurinista ou cenógrafo ou iluminador, mas uma criação de cenário, 

luz e figurinos realizada conjuntamente por todos os integrantes do grupo (p. 128). 

 

                                                           
40

 “O grupo Teatro da Vertigem, criado em 1991 na cidade de São Paulo, desenvolve um trabalho original com 

base em elementos característicos, que vão desde a utilização de espaços não-convencionais da cidade, passando 

pela criação de espetáculos a partir do depoimento pessoal dos seus integrantes e de processo colaborativo entre 

atores, dramaturgo e encenador, até a pesquisa sobre os processos de interferência na percepção do espectador”. 

(disponível em: http://www.hotsitespetrobras.com.br/cultura/projetos/14/41. Acesso em: 5 set. 2013). Para mais 

informações, vide: http://www.teatrodavertigem.com.br.  
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 O encenador alerta que, como projeto utópico, a criação coletiva era uma proposta que 

trazia grande inspiração. Entretanto, sua prática trazia diversas contradições. A mais perigosa 

era que “Esta polivalência de funções acabava acontecendo apenas no plano do discurso – 

teoricamente ousado e estimulador – mas era pouco concretizado na prática” (ARAÚJO, 

2006, p. 128). Dessa forma, o que era para ser uma prática de fato coletiva acabava 

transformando-se numa atividade na qual o discurso da criação coletiva era usado para 

manipular as decisões, mantendo o poder das proposições e escolhas para um grupo restrito. 

Ou ainda, ao contrário da primeira, uma prática na qual a democracia artística exagerada 

acabava discutindo cada item até a exaustão, podendo causar resultados cênicos flácidos e 

pouco precisos (ARAÚJO, 2006, p. 128). 

 O autor não pretendeu desmerecer o trabalho com a criação coletiva e reconhece que 

obras importantes do teatro foram criadas e orientadas por essa vertente. Entretanto, ele 

ressalta essas diferenças para caracterizar o processo no grupo: 

  

Pretendiámos garantir e estimular a participação de cada uma das pessoas do grupo, 

não apenas na criação material da obra, mas igualmente na reflexão crítica sobre as 

escolhas estratégicas e os posicionamentos ideológicos. Não bastava, portanto, 

sermos apenas artistas-executores ou artistas-propositores de material cênico bruto. 

Deveríamos também assumir o papel de artistas-pensadores, tanto dos caminhos 

metodológicos quanto do sentido geral do espetáculo (ARAÚJO, 2006, p. 128). 

  

 Para Araújo (2006), é claro que a prática proposta no Vertigem está afiliada a 

princípios fundamentais da criação coletiva, mas que há diferenças no modo de conduzi-la:  

 

A principal diferença se encontra na manutenção das funções artísticas. Se a criação 

coletiva pretendia uma diluição ou até uma erradicação desses papéis, no processo 

colaborativo a sua existência passa a ser garantida. Dentro dele, existiria sim, um 

dramaturgo, um diretor, um iluminador, etc. (ou, no limite, uma equipe de 

dramaturgia, de encenação, de luz, etc.), que sintetizariam as diversas sugestões para 

uma determinada área, propondo-lhe um conceito estruturador. Além disso, diante 

de algum impasse insolúvel, teriam direito à palavra final concernente àquele 

aspecto da criação (p. 130). 

  

 E completa: 

 

Portanto, diferente de um tipo de teatro mais convencional, em que os limites desses 

papéis são rígidos, e as interferências criativas de um colaborador com outro em 

geral são vistas como um sinal de desrespeito ou invasão, no processo colaborativo 

tais demarcações territoriais passam a ser mais tênues, frágeis, imprecisas, com um 

artista „invadindo‟ a área do outro artista, modificando-a, confrontando-a, sugerindo 

soluções e interpolações. Nesse sentido, uma „promiscuidade‟ criativa não é só bem-

vinda a essa prática, como é, o tempo inteiro, estimulada (p. 130). 
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 Em resumo, o processo colaborativo pode ser definido como um processo de criação 

em que todos os participantes são considerados autores da obra cênica. Entretanto, existem 

funções bem definidas no grupo. Todos os artistas têm possibilidade de se colocar mesmo que 

sua área de trabalho seja diferente daquela em que ele deseja opinar. Ou seja, é incentivado 

que todos opinem nos rumos do trabalho e não sejam apenas meros executores das suas 

funções. Todavia, no caso de conflitos indissolúveis, o(s) responsável(s) por aquela área 

tem(têm) poder de decisão final.  

 Para dar continuidade à reflexão proposta nesta pesquisa, é preciso fazer algumas 

considerações sobre o ambiente de criação estudado aqui. Em primeiro lugar, não me foi dito 

pela professora a intenção de trabalhar com um processo colaborativo. A sua conduta e os 

procedimentos por ela adotados é que me levaram à possibilidade de uma associação entre o 

que observei e o conceito desenvolvido por Araújo (2006). Dessa forma, toda reflexão aqui 

realizada parte de uma inferência minha sobre o trabalho por ela desenvolvido.  

Araújo (2006) relata que no início do Vertigem a maneira de trabalhar com o processo 

colaborativo já existia mesmo que de maneira pouco consciente. Isso pode ter acontecido com 

Segatto, que desenvolveu uma forma de trabalho que se aproxima da noção de trabalho 

colaborativo mesmo que ela não conheça o conceito ou deseja fazê-lo de forma explícita. 

Uma segunda questão são as características da turma e o contexto educativo do projeto. Ao 

considerar que são crianças, seria incoerente exigir delas o mesmo grau de sofisticação e 

posicionamento crítico desejados pelos integrantes do Vertigem.  

Além disso, outros fatores influenciam nas características do processo da turma, como 

o número de horas de aula de dança por semana (apenas duas horas), as faltas recorrentes de 

algumas crianças no processo, a evasão (no caso, de duas alunas) e o tempo dedicado à 

criação da coreografia (de, no máximo, quatro meses). 

É possível, assim,  traçar relações entre o processo observado e o processo 

colaborativo proposto por Araújo (2006). Analiso um processo de criação em dança, e, 

portanto, algumas das questões levantadas pelo autor, como a discussão sobre a questão do 

texto dramático e da improvisação dramatúrgica, devem ser desconsideradas ou transpostas 

para o universo da dança.  

Araújo (2006) pondera: 

 

Em termos convencionais, o dramaturgo e o encenador são „aqueles que pensam‟, 

enquanto os atores são „aqueles que fazem‟. O conceito da obra, parece, nesse caso, 

ser um atributo da dramaturgia ou da direção, cabendo aos atores, quando muito, 

articularem uma visão geral das suas personagens. Este „ator-linha de montagem‟, 
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que poucas vezes ou nunca se relaciona com o discurso artístico global, escravo da 

„parte‟ e alienado do „todo‟, parecia não fazer parte do nosso coletivo de trabalho 

nem de nossos possíveis interesses de parceria (p. 128). 

 

Numa analogia ao universo da dança, numa visão tradicional, é possível pensar que o 

dramaturgo/encenador é o coreógrafo. Ou seja, é aquele responsável pela concepção da obra, 

pela sua organização e pela definação das coreografias. E os bailarinos são aqueles que 

executam com precisão sua função técnica e, quando muito, possuem uma visão mais geral do 

seu lugar como bailarinos com o espetáculo. 

Entretanto, muitos grupos e companhias de dança contemporânea e teóricos da dança 

vêm mudando esse quadro por meio de novos entendimentos do que é dança e proposições de 

formas diferenciadas de trabalho. A QCD insere-se nessa perspectiva e, ao longo da sua 

história, vem pesquisando novas formas de criação e relação entre bailarinos-criadores e 

coreógrafos. Essa forma de concepção reverbera no QCid conforme foi discutido no item 3.3 

deste trabalho.  

Nessa mesma perspectiva, pela observação do trabalho realizado com a turma e a 

partir da fala da professora entrevistada, é possível afirmar que a professora Segatto não 

deseja bailarino-linha de montagem e, muito menos, aluno-linha de montagem. Ao contrário, 

o que fomenta é a possibilidade do novo, do expressivo e da apropriação do trabalho 

coreográfico realizado. O trecho a seguir explicita seu modo de pensar e agir:   

 

[...] o corpo é tão autoral, então porque não dar para a criança e para o adolescente 

isso, que já é deles né, então assim, tanto é que a coreografia eu só encaminhei 

algumas coisas. Trouxe a música, elas gostaram da música, mas é delas né. Elas 

criaram. [...] É o espaço delas. Não é o meu espaço. É o nosso espaço. Então por que 

eu tenho que chegar lá e falar „Não, você vai fazer isso, isso e isso...‟. Então foi uma 

escolha bonita essa composição coreográfica. O resultado também... Eu terminei o 

ano muito feliz porque eu falei „Gente, que que eu fiz?‟ „Qual é a minha 

contribuição?‟ Porque elas estão lindas, elas têm um movimento muito bonito 

(SEGATTO, 2013, s/p).  

 

Sua fala revela a forma como compreende o processo e como escolheu trabalhar. 

Existe uma coerência entre as práticas educativas e artísticas desenvolvidas com a turma e a 

fala da professora na entrevista, que foi realizada nove meses após o término do trabalho com 

a turma.  

Alguns motivos me levam a pensar no processo desenvolvido com a turma como um 

processo colaborativo. O primeiro é explicitado pela própria Segatto na citação anterior “[...] 

É o espaço delas. Não é o meu espaço. É o nosso espaço” (SEGATTO, 2013, s/p). Sua forma 

de pensar revela que a sua postura não é de única autora ou dona do trabalho. Ao contrário, o 
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trabalho desenvolvido é de todas, da professora e das alunas, que ela chama de nosso espaço. 

A autoria é do grupo, compartilhada por todos os seus integrantes, sejam alunas ou 

professoras.  

A segunda questão é que, apesar da autoria compartilhada, há divisão de tarefas e 

funções conforme Araújo (2006) aponta como determinante num processo colaborativo. O 

trabalho é de todas, mas a professora se posiciona como uma diretora e organiza 

coreograficamente o trabalho criado pelas alunas. Entretanto, como pude presenciar diversas 

vezes, as alunas tinham voz e vez, podendo opinar, sugerir e propor mudanças. De um modo 

geral, as decisões foram consensuais, abertas para a turma. Mas quando necessário, a 

professora assumiu suas opções e tomou decisões coreográficas e cênicas necessárias, 

especialmente quando o tempo se fez presente e a necessidade de finalizar o trabalho para 

apresentá-lo exigia uma conclusão. 

A terceira é a forma como a professora considera o aluno, como um ser autoral e 

expressivo. O aluno-linha de montagem não lhe interessa e ela busca estimulá-los a se 

posicionar e assumir uma postura diante das escolhas feitas pelo grupo. É claro que, nesse 

ponto, há de se considerar a idade das crianças e as possibilidades e limitações decorrentes da 

mesma. Infelizmente, por uma opção metodológica, não realizei entrevistas com as alunas da 

turma, o que agora me impede de fazer algumas afirmações quanto à forma como as mesmas 

enxergaram o processo e a coreografia. 

Apesar disso, estive próxima das meninas durante o processo, pois muitas delas eram 

minhas ex-alunas. E até mesmo com aquelas que eu não conhecia foi construída uma relação 

de carinho dentro dos limites impostos pelo tempo e pela minha presença como observadora 

constante do trabalho. Diante dessa proximidade, o que considero possível afirmar é que o 

processo foi muito prazeroso para elas e que elas de fato se sentiam criadoras do trabalho. 

Percebia um desejo de participar e de ensaiar mesmo quando o processo se tornava exaustivo. 

Além disso, elas se colocavam e opinavam, percebendo que seu trabalho era maior do que ter 

criado sequências coreográficas que foram utilizadas na coreografia. 

No processo colaborativo praticado no Teatro da Vertigem, Araújo (2006, p. 131) 

apresenta três grandes momentos estruturantes da metodologia: 1) Etapa de livre exploração e 

investigação, 2) Etapa de estruturação dramatúrgica e 3) Etapa de estruturação do 

espetáculo e de aprofundamento interpretativo. Na primeira, dá-se o levantamento do 

material cênico bruto. Na segunda, acontece a estruturação dramatúrgica e pressupõe-se uma 
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primeira versão do texto. Na terceira, organiza-se de fato o espetáculo, e a escrita da cena 

passa a ser prioridade, considerando as especificidades de cada área que compõe o espetáculo. 

No processo observado, o trabalho conduzido com a turma pode ser dividido de forma 

bastante semelhante considerando algumas especificidades do trabalho com dança e as 

características do processo educativo-criativo já elencadas anteriormente. De fato, a Etapa de 

livre exploração e investigação ocorreu. Foi o momento do trabalho com a poesia de Manoel 

de Barros, a criação das primeiras sequências coreográficas dos grupos a partir das estrofes 

escolhidas e a exploração da árvore e do quintal da Quik. Foi a hora de levantamento de 

material cênico. 

A segunda, denominada Etapa de estruturação dramaturgia, e a terceira, Etapa de 

estruturação do espetáculo e de aprofundamento interpretativo, também aconteceram. Mas é 

preciso considerar as diferenças existentes devido à mudança de linguagem do teatro para a 

dança. No caso do processo analisado nesta pesquisa, é possível chamar a segunda etapa, por 

analogia, de Etapa de estruturação coreográfica. Nesse caso, considero a primeira versão do 

texto da dança como a organização estrutural, no tempo e no espaço, do material bruto 

levantado. Nessa etapa, também foram criadas a sequência do grupão e suas variações.  

Para a terceira etapa, uma denominação possível é Etapa de estruturação da 

coreografia e de aprofundamento técnico e expressivo do momento. Nesse momento, foram 

trabalhados aspectos de aprofundamento técnico e artístico das propostas, como exercícios 

para a limpeza de movimentos, exercícios vocais e jogos teatrais para a melhora e 

desenvolvimento do trabalho vocal, do videodança com as alunas na árvore da Quik e 

inserção do mesmo na coreografia, além, é claro, definição e finalização das escolhas 

coreográficas. 

Diante do processo apresentado, avalio coerente inferir que o trabalho observado pode 

ser considerado um processo colaborativo, com algumas características que o distinguem da 

proposta feita por Araújo (2006) já listadas anteriormente. Entretanto, na sua essência, é um 

trabalho de autoria coletiva, que busca dar vez e voz a todos os participantes sem diluir as 

funções ou torná-las frouxas e pouco efetivas. 

 

4.3 Análise do processo criativo: relações com a corporeidade 

Neste tópico, analiso propostas recorrentes e/ou muito marcantes no processo 

observado, relacionando-as com o conceito de corporeidade. Essas categorias não são lineares 

e não se encadeiam. Ao contrário, são formas de separação que nem sempre refletem 
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adequadamente o que aconteceu, uma vez que observei um processo denso, complexo e não-

linear. Nele, as ações desencadeadas nem sempre foram propositais ou conscientes. O que foi 

vivido contou com boas doses de intuição, acaso e expressividade. Por isso, é  preciso pedir 

que a dança e a coreografia Passarinhando com folha perdoem a tentativa de criação de 

categorias. A inteireza e a vida presentes em ambas são, sem dúvida, mais interessantes do 

que a separação que realizo a seguir. 

 

4.3.1 O diálogo entre as linguagens: poesia, teatro e artes visuais 

 O diálogo com algumas linguagens artísticas esteve presente na maior parte do 

processo criativo desenvolvido. A poesia foi a primeira linguagem que veio para dialogar, a 

partir de Manoel de Barros, poeta que esteve presente na criação de todos os trabalhos do 

espetáculo, conforme foi apresentado no terceiro capítulo. Na Tur7-9, foi escolhido, para 

iniciar o processo, o poema Cantigas por um passarinho à toa (ANEXO D). Após um 

trabalho de leitura, grupos foram formados e passaram a criar sequências de movimentos 

inspiradas na estrofe escolhida por cada um deles.  

 Foram montados cinco grupos de trabalho. Das 15 estrofes da poesia, cinco foram 

utilizadas para a realização do exercício de criação. Inicialmente, todos os grupos trabalharam 

recitando as estrofes ao mesmo tempo em que faziam os movimentos que criavam. A 

princípio, algumas ações ficaram muito concretas e/ou ilustrativas. Com o tempo, as alunas 

conseguiram disassociar os momentos criados do texto. Quando foi preciso, eles criaram 

independência em relação à estrofe de origem. As células coreográficas foram utilizadas de 

maneiras diversas no trabalho cênico, sendo associadas ou não à fala da estrofe e, também,  

organizadas em novas sequências coreográficas. Manoel de Barros esteve presente de forma 

viva e intensa. Estava lá, obviamente, quando o trabalho exigia que seu poema fosse recitado. 

E continuava com a turma na sua movimentação, na alegria, na busca por uma linguagem 

corporal simples e precisa. 

Diferentemente de algumas das turmas observadas, a presença de Manoel foi constante 

nesse processo, não sendo apenas um estímulo inicial que se desdobrou em outras formas de 

trabalho que não necessariamente o incluíram. A opção de trazer a poesia para a cena apenas 

destaca como o trabalho com a poesia foi marcante no processo da turma. A imagem do 

passarinho, trazida pelo poema, perpassa a movimentação criada com leveza e sutileza. É uma 

inspiração concreta para a criação das movimentações das alunas, que, em alguns momentos, 
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chegam de fato a bater asas. Mas não se limita a isso. O pássaro está lá como uma 

possibilidade de leveza, não de uma leveza frágil, mas da leveza com conteúdo.  

 A interdisciplinaridade com o teatro também esteve presente evidenciada pela 

utilização da voz no produto coreográfico. Todas as alunas, em determimado momento do 

trabalho, recitaram a estrofe escolhida do texto de Manoel de Barros. Para alcançar tal 

proposta, foram trabalhados vários elementos teatrais durante as aulas, a saber: jogos teatrais 

(que também incluíam a voz), exercícios vocais e apreciação/leitura de um trecho do filme 

Vinícius
41

 no qual a atriz Camila Morgado recita o poema Uma música que seja, de autoria do 

próprio Vínícius de Moraes. 

 As Artes Visuais estiveram presentes a partir de um diálogo estabelecido entre Segatto 

e Deise Oliveira, professora responsável pela aula de Cultura Digital do projeto. A partir de 

um desejo da docente de dança de trazer a imagem da folha e da árvore para integrar a 

coreografia, as duas começaram a pensar em possibilidades de diálogo para viabilizar a ideia. 

A solução encontrada foi levar novamente as alunas para a árvore da Quik e para a grama, a 

fim de poderem explorar, improvisar e dançar naquele ambiente conforme já haviam feito no 

início do processo. A diferença é que, dessa vez, todo o trabalho foi filmado por Deise, que 

posteriormente editou o material e o transformou em um pequeno vídeo (FIG 3). No final da 

coreografia, as alunas posicionaram-se de costas para o público e assistiram a elas mesmas 

dançando na árvore, num exercício de metalinguagem que finalizou a coreografia. 

 

                                                           
41

 Documentário dirigido por Miguel Faria Junior (2005). 
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FIGURA 3 – Gravação do vídeo para coreografia Tur7-9. 

Fonte: fotos extraídas do vídeo da pesquisadora. 

 

 A partir dos três diálogos narrados (teatro, poesia e artes visuais), fica claro que o 

processo criativo da turma navegou por caminhos interdisciplinares, que obviamente não se 

limitaram apenas à dança. A professora Segatto, ao ser perguntada sobre isso, relatou que não 

teve a intenção de fazer um trabalho interdisciplinar a princípio. E, de acordo com o 

desenrolar da criação, foram aparecendo os diálogos interdisciplinares, mas ela não havia 

planejado estabelecê-los. 

 Ao analisar o trabalho observado, percebo que as influências chegaram no decorrer do 

processo como uma resposta àquilo que a turma estava experimentando e vivenciando. A 

ponte com o teatro já acontecia desde o início, em atividades das aulas regulares, conforme 

ficará claro no subtópico a seguir. A chegada da poesia trouxe o trabalho vocal, que tornou o 

laço com o teatro ainda mais estreito, ao mesmo tempo em que ofereceu novas possibilidades 

de diálogo e criação artística. As artes visuais chegaram quase no final do processo num 

diálogo artístico estabelecido mais propriamente entre as referidas professoras do que com as 

alunas da turma. 

 Nessa perspectiva traçada, percebe-se que a corporeidade foi considerada tanto pela 

professora Segatto, responsável pela turma, como pelas alunas participantes. A experiência 

artística é uma importante forma de vivenciar a corporeidade e o exercício da 
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interdisciplinaridade torna a experiência criadora ainda mais propícia para uma vivência 

integralizadora do corpo.  

Da mesma forma que a corporeidade não pretende criar uma nova dicotomia, na qual o 

corpo é mais relevante que a mente, a experiência vivida na turma não pretende tornar a dança 

mais relevante do que as demais linguagens. Mesmo que a dança seja a primeira escolha de 

expressão artística, as linguagens que se juntaram a ela no processo vieram para proporcionar 

uma experiência mais potencializadora da experimentação do corpo e das suas possibilidades 

criativas. Por isso, ressalto a importância da interdisciplinaridade, especialmente por perceber 

que ela surgiu como uma demanda do próprio processo criativo, e não como uma imposição.  

Merleau-Ponty (2006) afirma que  “[...] estamos atados ao nosso corpo” e  que “somos 

seres no mundo”. Diante dessas duas afirmações, é possível dizer que a interdisciplinaridade 

aconteceu de acordo com as possibilidades de experimentação dos sujeitos participantes, que 

são determinadas e possibilitadas pelo corpo de cada um, no contexto de criação instalado 

naquela turma, no universo do QCid.  

 Sobre as possibilidades de criação dos sujeitos, algumas alunas da turma tinham, pelo 

menos, três ou quatro anos de projeto, tendo ingressado com cerca de cinco anos de idade. 

Acredito que esse seja um fator fundamental para se considerar o processo observado, pois, 

apesar da pouca idade, houve um envolvimento artístico significativo por parte da maioria das 

alunas participantes. Este, é claro, pode ser creditado a vários fatores, entre eles o desejo de 

participação e, principalmente, uma sensibilização estética e criativa, da qual muitas dessas 

crianças passam há alguns anos. Dessa forma, as memórias e as experiências anteriores por 

elas vivenciadas estão presentes na sala de aula por meio da coporeidade de cada uma delas e, 

consequentemente, trazem possibilidades expressivas significativas para a criação do trabalho 

em questão.  

 

4.3.2 A natureza: árvore, folha, Manoel de Barros e improvisação 

No primeiro dia de observação da Tur7-9, a professora Segatto realizou um exercício 

com as alunas que foi determinante para o desenrolar de todo o processo educativo e criativo 

vivido. O exercício consistia no seguinte: em duplas ou trios, uma aluna deveria ser a árvore e 

as outras o vento. Cada grupo estabelecia relações a partir dos personagens dados, árvore e 

vento. No decorrer da atividade, ela ia fornecendo algumas possibilidades, a fim de contribuir 

para a improvisação, por meio da sua fala, dizendo: “[...] A árvore cresce, se desenvolve, 

reage ao vento balançando [...] Já o vento pode ser uma brisa, um vendaval ou um sopro” 
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(SEGATTO, 2012, s/p). Após um determinado tempo, os grupos trocavam as funções e todas 

as alunas experimentaram duas das possibilidades dadas. 

 Esse trabalho revela que o elemento árvore estava presente desde o início do semestre, 

antes mesmo do processo de criação ter se instaurado de forma explícita. A árvore é anterior 

até mesmo ao trabalho com Manoel de Barros, pois a aula narrada aconteceu antes da reunião 

de professores, na qual foi proposta a criação a partir do poeta cuiabano. 

Diferente do que inicialmente poderia parecer, a natureza já estava instalada na turma 

antes mesmo da leitura do poema Cantigas por um passarinho à toa. O trabalho com a 

natureza não foi iniciado sob influência de Manoel. Ao contrário, ele já estava presente e foi 

potencializado com as perspectivas de olhares trazidas por Manoel de Barros. O que já estava 

iniciado teve continuidade e aí sim se desdobrou numa proposta de criação cênica. O que 

antes era um exercício de improvisação de aula associou-se às propostas de Barros e 

desdobrou-se num processo de criação artística. 

 O trabalho com a árvore teve continuidade mais de um mês depois da realização dessa 

primeira aula observada já no final de setembro de 2012. Após a leitura do poema Cantigas..., 

as alunas escolheram uma estrofe e começaram a improvisar a partir dela. Impregnadas com 

as sensações trazidas pela poesia e pela movimentação, foram para a árvore da Quik, a fim de 

continuar improvisando com aquele novo ambiente. 

 Ao ser perguntada sobre a questão do trabalho com a árvore ser anterior à chegada de 

Manoel de Barros, Segatto (2013) revela: 

 

A questão da árvore, do vento, a questão da folha, eu acho que tudo que está no 

nosso corpo é de vivência né. E não existe essa coisa né, de que eu não vou fazer 

isso porque ninguém fez, mentira. E essa coisa, foi por uma experiência que eu vivi 

no Uai Q Dança e que a Fernanda [Bevilaqua] propunha demais isso pra gente, 

tanto é que a gente dançou um espetáculo que chamava Poética da Natureza, que a 

gente discutia todos os elementos da natureza e um desses elementos era o ar, o 

vento [...] o nosso corpo é uma árvore também. Desde então, isso para mim sempre 

ficou muito forte, muito presente. Então eu acho que é um exercício de 

improvisação que é válido para qualquer lugar (s/p). 

 

 Essa fala explicita como as vivências anteriores da professora como bailarina 

influenciam e dialogam com a sua prática como professora, o que reforça a ideia de que a 

corporeidade de todos os envolvidos na criação está presente durante o processo. Isso, de 

alguma forma, confirma a opção do projeto pela escolha de artistas-docentes e mostra que, de 

fato, o desejo de um professor que atue como artista em sala de aula foi confirmado na 

observação. 
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 Ainda sobre a questão da árvore e da folha, ela traz em sua fala, na reunião de 

professores de outubro de 2012, que “[...] sempre que eu penso nessa turma me vem a 

imagem realmente de folha” (SEGATTO, 2012, s/p). Na entrevista, ao falar sobre essa 

afirmação, ela propõe: 

 

[...] vamos pensar na viagem da folha. A folha é leve e é solta. E em algum 

momento ela está conectada com a árvore, e ela se desprende, mas ela já tem, às 

vezes, um direcionamento desse vento. E as crianças dessa turma eram assim, elas 

eram muito soltas no movimento delas. Mas elas eram seguras do que elas estavam 

fazendo. Elas não tinham medo de arriscar. Elas compravam a ideia e iam, e por isso 

que a folha para mim ficou mais presente mesmo. Assim, com essa coisa da 

consistência da folha, porque elas eram assim, elas eram consistentes, mas leves 

também. E fortes também (SEGATTO, 2013, s/p). 

 

 Essa visão sobre as alunas da turma, de que elas são leves e consistentes, nos aproxima 

da epígrafe desse capítulo, que fala sobre a necessidade de ser leve como um pássaro, e não 

como uma pluma. Na observação, também notei essa leveza na turma sem, contudo, ver essa 

leveza transformar-se num vazio. Entre passarinhos e folhas, a turma conseguiu dialogar com 

o universo da natureza a partir das referências que já trazia e, também, por meio das novas 

que chegaram. Portanto, percebo a proposição de diálogos entre as memórias da professora 

como artista e sua prática docente, que se desdobrou inicialmente em um exercício de 

improvisação e, posteriormente, em parte do processo de criação da turma. A importância que 

Segatto atribui às suas experiências anteriores com criações sobre a natureza é potencializada 

pela existência de uma árvore no quintal da Quik. Essa árvore é habitada pelos alunos, e 

compõe o ambiente do QCid, já tendo sido utilizada como parte de instalações (FIG 4) e 

performances em trabalhos anteriores.  
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FIGURA 4 – Instalação de artes plásticas no quintal da Quik (2010) – espetáculo 

Vancouver, 344. 

Fonte: fotografia Ilana Lanksy – acervo QCid. 

 

 É perceptível que como presença da natureza no espaço físico do projeto, a árvore é 

relevante simbolicamente para o QCid. De alguma forma, o que a coreografia Passarinhando 

com folha fez foi ressignificá-la artisticamente, trazendo-a, inclusive, para o palco por meio 

do vídeo criado pela professora Deise.   

A figura da árvore é tão importante para a turma, que retornará ainda na intervenção 

improvisada da turma no espetáculo, que aconteceu na apresentação Forró com asa, do 

Núcleo de Música do QCid. A ligação entre os trabalhos criados apresentou-se como uma 

questão em diversos momentos da elaboração do roteiro do espetáculo. Na estrutura do 

espetáculo, a apresentação da coreografia Passarinhando com folha era precedida pela 

apresentada pelo Forró com asa, do Núcleo de Música do QCid, do professor Rodrigo 

Salvador. 

Era preciso criar uma maneira de conectar os trabalhos sem que ficasse apenas um 

entra e sai do palco. Em outros momentos do espetáculo, o recurso encontrado foi a 

realização de uma pequena esquete por um dos professores para ajudar nessa costura. Mas era 

preciso buscar outras soluções. A apresentação do Núcleo de música, como o nome do 

trabalho diz, era baseada em músicas de forró nordestinas. A forma encontrada de ligar os 

trabalhos foi propor que as alunas da Tur7-9 entrassem no palco no meio do forró, dançando e 
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interagindo com os alunos do Núcleo e com o professor Rodrigo Salvador, que também estava 

tocando. 

 O resultado foi surpreendente. Colocar alunos para improvisar no palco é um risco, 

ainda mais crianças de 07 a 09 anos de idade. Entretanto, elas conseguiram ocupar o palco de 

forma adequada e interagir com os alunos e com o professor que estavam tocando a música 

(FIG 5). As próprias alunas ainda propuseram um final para a intervenção que estavam 

realizando, construindo uma árvore humana (FIG 5), que depois seria o local de início para a 

coreografia Passarinhando com folha.  

  

 

FIGURA 5 – Alunas da Tur7-9 interagindo com o professor Rodrigo Salvador na 

apresentação Forró com Asa. 

Fonte: fotografia Ilana Lanksy – acervo Qcid. 
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FIGURA 6 – Árvore humana proposta pelas alunas – finalização da intervenção no 

trabalho Forró com Asa.  

Fonte: fotografia Ilana Lanksy – acervo Qcid. 

 

4.3.3 A limpeza dos movimentos: o movimento preciso 

Em dança, chamamos de limpeza o trabalho minucioso e lento de estudar cada 

movimento detalhamente. Limpar um movimento tem o objetivo de torná-lo mais consciente 

e preciso, apurando sua execução técnica e possibilitando maior expressividade artística. 

Dependendo do tipo de proposta coreográfica, a limpeza dos movimentos de coregrafia 

executada em grupo é muito importante. Se for o caso de todos os bailarinos executarem a 

mesma coreografia, ao mesmo tempo, esse processo pode tornar-se bastante relevante. 

 Para analisar como foi realizada a limpeza do grupão, é preciso fazer algumas 

considerações. A sequência coreográfica criada era composta por uma espécie de recorte 

daquelas desenvolvidas pelas duplas/trios. As alunas de cada um dos grupos escolhiam quais 

movimentos queriam que entrassem para a sequência do coletivo. A partir daí, a turma e a 

professora organizavam a movimentação, formando uma nova sequência. 

 Durante a realização da limpeza do grupão, Segatto dividiu a responsabilidade das 

decisões tomadas com as alunas. Isso foi recorrente no processo de limpeza. A professora 

remetia à dupla/trio criadora do movimento e perguntava como elas desejam que o 

movimento fosse realizado. Entretanto, ela não se omitia e também sugeria e ajudava a 

encontrar soluções dentro do movimento proposto inicialmente por elas. A professora recorria 
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ao conhecimento técnico que possui para tornar os movimentos mais precisos. A todo 

momento, reconhecia que a sequência criada era fruto de um trabalho criativo e coletivo das 

crianças e buscava equilibrar seu conhecimento técnico e artítisco com o desejo das alunas.  

 Essa postura, novamente, dialoga com a questão do processo colaborativo, que foi 

discutida anteriomente, mas vale a pena ser retomada. Ela era professora e sua função era 

clara. Entretanto, todas as alunas podiam se posicionar e as decisões procuravam ser 

consesuais. Em alguns casos, ela retomava questões técnicas de dança, trabalhadas 

anteriormente, e buscava incorporá-las na movimentação criada. A conduta do trabalho é 

muito coerente com a fala da professora na entrevista realizada. 

 Dessa forma, apesar do trabalho exaustivo e muitas vezes chato da limpeza de 

movimentos, a professora conseguia incluir as alunas no processo, tornando-o o menos 

arbritário possível. Digo isso por acreditar que, num processo de limpeza em grupo, algumas 

decisões serão sempre arbrítárias, pois, de alguma forma, o movimento a ser executado está 

sendo determinado. Ainda assim, por ser um trabalho necessário e um momento de estudo dos 

movimentos, considero que o espaço criado foi democrático e buscou criar um sentido 

coletivo, dado pela possibilidade de transformação do seu e o movimento dele, em movimento 

do grupo. 

 Novamente, esse tipo de postura da professora e de diálogo estabelecido com as alunas 

aproxima-se da noção de corporeidade. O movimento criado pelas alunas não foi 

transformado em um objeto disassociado das suas criadoras. Ao contrário, eles passaram a 

pertencer àquele coletivo sem se desvincular de quem o criou. A individualidade e a 

expressividade das alunas eram respeitadas durante o processo de limpeza sem, contudo, 

haver uma sacralização do movimento criado. Ele estava vivo, presente e intenso. Então, 

estava também aberto a novos diálogos e novas influências. Portanto, os movimentos criados 

eram estudados e recriados sem descaraterizar o movimento anteriormente proposto. 

 Ao pensar a relação arbritária existente num processo de limpeza de movimentos e a 

corporeidade, ficam latentes algumas questões, especialmente porque uma visão mais 

romantizada da corporeidade pode associá-la com uma vivência baseada numa liberdade 

plena. Entretanto, ao reconhecer com Merleau-Ponty (2006) que o corpo nos ata a um certo 

mundo, afirmamos que tanto o corpo como o mundo determinam possibilidades e limites para 

esse relacionamento. Desse modo, pensar na aquisição e aprimoramento de técnicas de dança 

existentes no processo de limpeza é reconhecer que há limites impostos tanto pelo corpo 

como pelo contexto em que se insere, sendo que o último pode ser a opção artística pela dança 
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contemporânea, as técnicas dominadas pelas professora e as experiências artísticas vividas 

anteriormente pelas alunas. Dessa forma, não há contradição em pensar aprimoramento 

técnico e corporeidade desde que o processo de aprendizagem considere a individualidade dos 

alunos, as formas como eles ocupam o mundo e procure ser o menos arbritário possível.  

 

4.3.4 Processo colaborativo e corporeidade 

 No item 4.2.2, dediquei-me a apresentar a coreografia Passarinhando com folha e a 

questionar se a experiência observada poderia ser considerada um processo colaborativo 

(ARAÚJO, 2006). Nesse momento, vi estreitar as relações entre ensino de dança, processo 

criativo, processo colaborativo e corporeidade. O trabalho desenvolvido por Segatto pode ser 

considerado como um processo colaborativo. E este é uma proposta afim com a concepção de 

corporeidade.  

O processo colaborativo considera que o artista é o sujeito da sua arte, com voz e vez 

para se manifestar e poder propor diálogos e questionamentos. Nesse sentido, não interessa 

para o processo colaborativo um ator-linha-montagem, que submete seus trabalhos aos 

comandos de um diretor, sem apropriação ou questionamento. Essa divisão entre aqueles que 

pensam e aqueles que executam não é aceita no processo colaborativo. Esse repúdio conecta-

se diretamente ao posicionamento de Merleau-Ponty (2006) que contraria o dualismo 

estabelecido por Descartes entre mente e corpo. A superioridade do pensar sobre o fazer, 

cultuada no cartesianismo, não encontra espaço no conceito de corporeidade, assim como não 

encontra no processo colaborativo. 

Romper com a dicotomia entre mente e corpo pode ser considerado um dos objetivos 

de Merleau-Ponty (2006) ao desenvolver sua fenomenologia e suas reflexões sobre 

corporeidade. Da mesma forma, eliminar a divisão entre artistas-pensantes e artistas-fazedores 

é também um dos desejos do trabalho com o processo colaborativo. 

Considerar o sujeito na sua integralidade não significa não contrariá-lo. O processo 

colaborativo ensina que, nos relacionamentos estabelecidos entre os artistas, deve haver 

espaço para o debate, porém é preciso ceder e impor limites. O artista, consciente das suas 

potencialidades e das decisões tomadas no processo, reconhece que há limites na sua atuação, 

que podem ser determinados por uma divisão de funções definidas anteriormente e, até 

mesmo, pelos conhecimentos técnicos que ele possui ou não para tomar determinadas 

decisões. 
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A corporeidade não visa a romantizar o sujeito, transformando um mundo que deve 

sempre servi-lo, e não para questioná-lo. A corporeidade se dá no relacionamento do sujeito 

consigo mesmo e com o mundo, por isso há também instâncias de debate, desequílibrio e 

desencontro. É preciso cuidado para tratar das questões de criatividade e espontaneidade nessa 

discussão. A ideia de que um sujeito deve ser livre para se expressar não pode se sobrepor ao 

conhecimento de áreas como antropologia, sociologia e psicologia, que nos dizem que nossas 

ações são também determinadas pelo contexto em que estamos. Ela exige que nos 

relacionemos com o mundo numa perspectiva de troca. De fato, os estudos sobre o 

autoconhecimento encontram solo fértil nos estudos da corporeidade. Entretanto, o ser 

humano deve sempre ser visto como um ser no mundo com todas as implicações que essa 

condição traz. 

Processo colaborativo e corporeidade são, portanto, áreas afins que possuem 

concepções de ser humano que podem ser alinhadas. Um processo educativo que trabalhe 

nessa perspectiva, possivelmente, traz consigo alinhamentos que buscam o desenvolvimento 

das suas possibilidades expressivas e sua autonomia como sujeito. 

A partir do processo criativo e educativo observado, é possível afirmar que as práticas 

propostas trabalham com uma perspectiva de corpo muito próxima àquela proposta por 

Merleau-Ponty (2006). As alunas foram consideradas na sua integridade durante a criação, 

tendo espaço para se manifestar, para arriscar e para errar. Entretanto, a conduta da professora 

não foi de laissez-faire, prática difundida a partir dos anos 1970 no ensino de Arte que tanto 

contribuiu para o esvaziamento da área em âmbito escolar. Ao contrário, após permitir a 

criação e a improvisação, as alunas eram chamadas para dar forma a algo. 

Conforme foi apresentado no segundo capítulo, para Ostrower (2012), criar é dar 

forma a algo novo. Na condução do trabalho, houve equilíbrio entre as possibilidades de 

criação e de definição de elementos coreográficos mais estabelecidos para coreografia. Digo 

mais estabelecidos, e não fixos, porque até o final do processo havia mudança nos elementos 

coreográficos que compunham a coreografia, evidenciando que o trabalho ia se reconstruindo 

e se modificando de acordo com o tempo e com as novas e velhas influências que sofriam. As 

características da turma possibilitaram que o processo fosse tão rico e denso. A afinidade 

pessoal entre professoras e alunas era evidente, o que também contribuiu para o desenrolar do 

trabalho
42

.  

                                                           
42

 Quanto às outras três turmas observadas, não considero ser possível aprofundar as considerações sobre as 

relações entre corporeidade, ensino de dança e processo criativo.  Para conseguir estabelecer tais relações  seria 
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Concluo este capítulo retomando uma citação de Porpino (2006), reconhecendo 

 

[...] que o mundo vivido é anterior a qualquer teorização [...] [e que] enfrentar esse 

desafio teórico exige a busca por palavras, conceitos, imagens que possam 

configurar uma teoria da corporeidade; lembrando que conceitos, palavras e 

pensamentos também são gestos, produções da corporeidade (p. 37). 

 

Essa passagem nos lembra que toda análise produzida nesta pesquisa é também 

resultado da minha corporeidade como sujeito, bem como da corporeidade dos alunos e 

professores do QCid. Finalizo, reiterando a importância de pensar e propor práticas educativas 

e artísticas que considerem a corporeidade dos envolvidos, pois estas são capazes de 

potencializar a sensibilidade e a expressividade, e proprocionar a educação estética e artística 

dos participantes. E, assim, possibilitar um mundo mais humano e gentil, e menos bruto e 

massificado. 

                                                                                                                                                                                     
preciso dedicar-me exclusivamente a cada uma das turmas, o que foi impossível dada a duração do curso de 

mestrado.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas considerações finais, retomo alguns aspectos relevantes da pesquisa, de forma a 

apontar reflexões que ainda não foram feitas e tecer apontamentos importantes para a 

discussão proposta. A ideia é realizar o processo inverso daquele apresentado no texto, ou 

seja, iniciar do micro (Tur7-9 e coreografia Passarinhando com folha) para ampliar a 

discussão sobre o espetáculo De Lírios, Memórias e Quintais, o QCid, a QCD e o contexto do 

projeto.  

 A escolha da Tur7-9 para o aprofundamento da pesquisa traz algumas implicações que 

precisam ser consideradas. No terceiro capítulo, teci relações entre o fazer artístico e 

pedagógico do QCid e as concepções artísticas da QCD, em que fica clara a existência de 

diálogos entre os dois, mas, também, a presença de alguns conflitos entre arte e educação no 

projeto. Analisar a Tur7-9 me afasta de alguns desses conflitos e, por isso, esses 

atravessamentos pouco apareceram no quarto capítulo. Isso não significa que eles não 

existam. O afinamento com as concepções artísticas da QCD não garante que os resultados 

artísticos alcançados sejam aqueles esperados pelo projeto. O recorte foi o da potência 

daquela prática educativa e criativa, reconhecendo que a turma assumiu riscos e não, 

necessariamente, produziu um resultado cênico com apelo para tocar facilmente o público.  

 Além disso, a análise do processo de criação de Passarinhando com folha relaciona-se 

diretamente com uma opção teórica da pesquisa, de buscar possíveis relações entre a 

corporeidade e a prática criativa observada, pois foi a turma que mais apresentou 

possibilidades para esse diálogo. A opção por um processo que pode ser considerado como 

colaborativo (ARAÚJO, 2006) decorre do reconhecimento de que os sujeitos participantes 

podem ter possibilidades ampliadas de exercerem sua expressividade, criatividade e 

corporeidade nesse modo de condução do trabalho. 

Outra questão a ser colocada sobre a Tur7-9 são as diferenças de perfil entre a mesma 

e o projeto QCid. Estas aparecem, principalmente, no que diz respeito ao aumento da 

escolaridade das mães, aumento da renda familiar e redução da escolaridade dos pais. Os dois 

primeiros itens parecem impactar diretamente na Tur7-9. Em comparação com as demais 

turmas de demanda espontânea observadas
43

, a Tur7-9 apresentou mais regularidade de 

frequência, interesse e comportamento. É possível supor que, de alguma forma, essa melhora 

nos dados do perfil socioeconômico pode ter alguma relação com as características 

                                                           
43

 Exceção feita ao Quik Jovem, que é composto apenas por alunos selecionados e que, portanto, apresenta um 

comportamento diferenciado das demais turmas do projeto.  
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observadas. Ou seja, maior estabilidade econômica e maior grau de instrução das mães podem 

ter refletido positivamente no comportamento da turma e no desenrolar tranquilo do processo 

observado. Entretanto, essas diferenças só foram conhecidas no decorrer do processo de 

análise e não influenciaram na opção pela turma.  

 Retomando o foco para os processos de criação, amplio a discussão para pensar no 

espetáculo De Lírios, Memórias e Quintais como uma continuidade na tentativa de diálogos 

artísticos e educacionais entre o QCid e a QCD. Essa interlocução acontece sistematicamente 

desde 2010, e a busca por afinamento entre as concepções artísticas dos mesmos pode ser  

observada em diversos fatores, como: a presença de artistas-docentes no projeto, a utilização 

da reunião de professores como um espaço de criação artística, a existência de mais de um 

modelo de apresentação no QCid (Encontro na Quik e espetáculo de encerramento anual) e o 

rigor e presença da coordenadora artística e pedagógica em algumas aulas e ensaios do 

projeto.  

Além disso, a presença e aceitação da diversidade (múltiplos professores com 

formações diferenciadas, idades diferentes, outras linguagens artísticas além da dança) é um 

fator que aumenta as potencialidades criativas e ao mesmo tempo traz novos desafios para 

concepções artísticas mais alinhadas com a QCD. São a riqueza e a dificuldade trazidas pela  

diversidade de corpos e de pensamentos.  

É justamente nos momentos coletivos de construção do espetáculo e nos ensaios gerais 

que os conflitos entre arte e educação mais aparecem. Existe uma expectiva da apresentação 

de um resultado estético de qualidade e, dentro do possível, alinhado com as concepções da 

QCD. É na hora que as coreografias se reúnem que algumas fragilidades estéticas aparecem. 

De modo geral, estas estão associadas a turmas que apresentaram dificuldades de 

comportamento e interesse durante o ano.  

Há também a questão dos novatos, que entram nas turmas de acordo com a sua faixa 

etária, e não do seu conhecimento e experiência em dança. Esse fato faz com que as turmas de 

matrícula chamadas de demanda espontânea sejam heterogêneas. Encontram-se, numa mesma 

turma, alunos que estão no projeto há cerca de três, quatro anos, e alunos recém-chegados. 

Essa é, sem dúvida, uma das principais questões enfrentadas pelos professores e que refletem 

nos processos vividos pelas turmas. A evasão dos alunos é outro fator determinante no 

desenrolar dos trabalhos, pois a ausência de alunos no decorrer da criação interfere 

diretamente na criação coreográfica. Esses fatores apontam que as questões do QCid 
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ultrapassam apenas as artísticas e estão diretamente vinculadas ao processo educacional 

vivido por seus participantes.  

Dessa forma, algumas questões que aparecem na análise do espetáculo têm sua origem 

na estruturação do projeto. O QCid surgiu como uma contrapartida para a Prefeitura de Nova 

Lima em 2002. Antes de uma concepção de educação, o que se tinha era uma concepção de 

arte e de dança contemporânea. O QCid se fez na prática, resultado de experimentações, 

tentativas, erros e reflexões, conjugados com as possibilidades de execução financeira do 

projeto. Essas questões ficam implícitas em algumas situações relacionadas à educação no 

projeto, como a inexistência de um projeto político pedagógico, pois o que existem são 

orientações pedagógicas. Essa  pouca existência de registros escritos das práticas pedagógicas 

podem ser creditadas, entre outros fatores, às características orais do ensino e prática da 

dança. Essas ausências potencializam alguns dos conflitos existentes entre arte e educação. A 

minha consideração é que há pouca consciência e reflexão acerca dos conflitos, o que, à 

primeira vista, faz parecê-los inexistentes. Mas eles estão ali, latentes, e talvez uma das 

principais contribuições desta pesquisa seja trazê-los à tona. 

 Não se trata de engessar a arte em algumas práticas burocráticas da pedagogia. Ao 

contrário, a busca é transformar alguns atravessamentos em conversas e potencializar aqueles 

diálogos já existentes. A potência da arte e a da educação se dá por meio de concepções e 

desejos claros nas duas áreas, capazes de transformar o ensino de arte em um lugar de criação 

artística e de novas formas de habitar o mundo. Por isso, reitero a opção da pesquisa por um 

projeto vinculado a um grupo de dança, com concepções e pesquisas sólidas em arte e dança 

contemporânea, por acreditar que as concepções artísticas possam reverberar nas práticas de 

ensino de arte, e, assim, as tornar expressivas e transformadoras.  

Escolher a prática de ensino de arte em um projeto no qual é possível observar um 

ensino de arte que dá certo foi também um posicionamento político, especialmente em face 

das muitas pesquisas, inclusive no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSJ 

(FERREIRA, 2013; SAD FILHO, 2013), que apontam as grandes dificuldades enfrentadas 

pelo ensino de arte na escola, como a falta de professores formados na área, a falta de 

interesse dos alunos, a falta de estrutura física das escolas e o pouco tempo destino à 

disciplina na grade regular.  

Diante de tanta falta, a escolha por um projeto de uma ONG não desvaloriza o ensino 

de arte na escola, nem significa que este deve substituir aquele. Ao contrário, ambas as 

práticas devem ser pensadas como possibilidades reais de educação estética, de aprendizado, 
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de produção e leitura de obras artísticas. As pesquisas de ensino de arte podem ser pensadas 

como possibilidades de novas formas de diálogo entre escola, educação não-formal e 

sociedade, para, quem sabe, potencializar e multiplicar ações e práticas efetivas e inspiradoras 

de ensino de arte em ambos os ambientes. Dessa forma, esta pesquisa reconhece a 

importância da Arte como disciplina curricular obrigatória na escola regular e acredita que as 

práticas de ensino formais e não-formais devem ser complementares e não excludentes.  

Sobre o contexto do Jardim Canadá (Nova Lima-MG), esta pesquisa não tem como 

objetivo e nem possui recursos metodológicos para medir os impactos sociais trazidos pelo 

projeto para os alunos, para seus familiares e para o bairro, em geral. Entretanto, o que é 

possível afirmar é que a presença da comunidade na Quik é indicativo de como o QCid é 

importante para os moradores do bairro. Além disso, tratar a cultura como direito (CHAUÍ, 

2008, p. 61) diferencia o QCid de outras práticas educativas semelhantes, pois, apesar dos 

benefícios sociais inerentes à arte e à educação, estes são tratados como boas consequências 

de um ensino de arte que valorize a expressividade e as possibilidades criativas e artísticas dos 

sujeitos envolvidos.  

Para finalizar, ressalto a força dos diálogos entre arte e educação observados, e 

reconheço a necessidade da invenção de estratégias capazes de promover e aprofundar 

diálogos entre as áreas. E o mais importante: que sustentem a potência da arte e da educação.  
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APÊNDICE A 

Roteiro entrevista Letícia Carneiro– Coordenadora pedagógica do Quik Cidadania e 

bailarina-diretora da Quik Cia de Dança 

FORMAÇÃO E FUNDAÇÃO DA QUIK 

- Qual a sua formação em dança? Conte-me um pouco da sua trajetória. 

- E a profissionalização, como foi? 

- Como a Quik Cia de Dança surgiu? Fale um pouco sobre os 12 anos da Cia. 

- E o Quik Cidadania, como surgiu? Fale um pouco sobre o histórico do projeto. 

- Por que o bairro Jardim Canadá para instalar a sede? 

- Como é a relação da Quik com a comunidade do Jardim Canadá? 

SOBRE O QUIK CIDADANIA E SUA ESTRUTURA 

- Fale sobre os objetivos do Quik Cidadania. 

- Fale um pouco sobre o formato interdisciplinar do projeto.  

- Fale um pouco sobre o perfil do professor que a coordenação da Quik procura/ qual o 

entendimento de professor que o projeto tem. 

- Como você vê a relação entre a Quik Cia de Dança e o Quik Cidadania? 

- Vocês tem trabalhos de referência? Autores, outros projetos? 

SOBRE AS APRESENTAÇÕES DO QUIK CIDADANIA 

- E o “Encontro na Quik”, por que vocês optaram por aquele formato de apresentação? Há 

alguma intenção nessa escolha? 

- E o espetáculo de final do ano? Vocês optaram por um modelo mais formal, mais próximo 

das convenções de um palco italiano, com iluminação, figurino, platéia apagada, por quê? 

- O que para você diferencia um modelo de apresentação do outro? 

- Como você entende a importância/ necessidade da apresentação cênica para a formação dos 

alunos? 
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APÊNDICE B 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro, para os devidos fins, estar ciente e de acordo com a realização da pesquisa intitulada 

provisoriamente de “O processo de criação coreográfica em um projeto de arte-educação: estudo de 

caso no Quik Cidadania” desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de São João del-Rei – Mestrado em Educação: Processos Sócioeducativos e Práticas 

Escolares, sob responsabilidade do professor e orientador Dr. Gilberto Aparecido Damiano (CPF 

xxx.xxx.xxx-xx) e da mestranda/pesquisadora Ana Clara Lima Buratto Silva (CPF xxx.xxx.xx-xx). 

A pesquisa tem como propósito de pesquisar o processo de criação coreográfica entre alunos e 

professores do projeto Quik Cidadania, desenvolvida pela Quik Cia de Dança, na Rua Vancouver, 344, 

Jardim Canadá, Nova Lima – MG. 

Declaro, ainda, que conheço e cumprirei com os preceitos éticos, garantindo tempo necessário para o 

desenvolvimento da referida pesquisa e autorizando sua execução. 

Nova Lima, _____ ,____________,_______ 

 

 

____________________________                    ________________________________ 

Letícia Carneiro da Cunha                                 Rodrigo Gomes da Silva (Rodrigo Quik) 

Diretora Quik Cia de Dança                                Diretor Quik Cia de Dança 

CPF: xxx.xxx.xxx-xx                                          CPF: xxx.xxx.xxx-xx 
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APÊNDICE C 

   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _________________________________________________, responsável pelo  

                                              (nome do responsável) 

menor _________________________________________________, autorizo sua  

                                                   (nome do aluno) 

participação na pesquisa intitulada provisoriamente de “O processo de criação coreográfica em um 

projeto de arte-educação: estudo de caso no Quik Cidadania” desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Educação Universidade Federal de São João del-Rei –– Mestrado em Educação: 

Processos Sócioeducativos e Práticas Escolares, sob responsabilidade do professor e orientador Dr. 

Gilberto Aparecido Damiano (CPF: xxx.xxx.xxx-xx)  e da mestranda/pesquisadora Ana Clara Lima 

Buratto Silva (CPF: xxx.xxx.xxx-xx). 

Autorizo também a utilização das imagens e voz do referido menor, captadas pela pesquisadora 

durante as aulas, ensaios e apresentações do Quik Cidadania EXCLUSIVAMENTE para fins de 

divulgação da pesquisa e JAMAIS para fins comerciais. 

Sinto-me esclarecido(a) para autorizar voluntariamente a participação do menor na pesquisa, sentindo-

me livre para, a qualquer momento, retirar meu consentimento de participação. O menor participa, 

portanto, com meu consentimento livre e esclarecido, e por isso firmo o presente Termo. 

_______________________________________ 

Assinatura pai, mãe e/ou responsável 

 

Nova Lima (MG), ____ / _______ / _______. 
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APÊNDICE D 

   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, _________________________________________________, professor (a) do projeto Quik 

Cidadania, declaro estar ciente e concordar com minha participação na pesquisa intitulada 

provisoriamente de “O processo de criação coreográfica em um projeto de arte-educação: estudo de 

caso no Quik Cidadania” desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de São João del-Rei – Mestrado em Educação: Processos Sócioeducativos e Práticas 

Escolares, sob responsabilidade do professor e orientador Dr. Gilberto Aparecido Damiano (CPF: 

xxx.xxx.xxx-xx) e da mestranda/pesquisadora Ana Clara Lima Buratto Silva (CPF CPF: xxx.xxx.xxx-

xx). 

Autorizo também a utilização das minhas imagens e voz captadas pela pesquisadora durante as aulas, 

ensaios, reuniões pedagógicas e apresentações do Quik Cidadania EXCLUSIVAMENTE para fins de 

divulgação da pesquisa e JAMAIS para fins comerciais. 

Sinto-me esclarecido(a) para participar voluntariamente da pesquisa, sentindo-me livre para, a 

qualquer momento, retirar meu consentimento de participação. Participo, portanto, com meu 

consentimento livre e esclarecido, e por isso firmo o presente Termo. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do professor (a) 

 

Nova Lima (MG), ____ / _______ / _______. 
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APÊNDICE E 

 

Entrevista com Luciane de Lúcio Segatto – professora da Turma de 07 a 09 anos Tarde 

 

Formação e profissionalização 

- Qual a sua formação em dança? Conte-me um pouco da sua trajetória. 

- E a profissionalização, como foi? 

- Como começou a dar aulas? 

- Fale um pouco sobre sua experiência como professora – Com quais tipos de dança trabalha ou já 

trabalhou, idade, local, tipo de escola, etc. 

 

Quik 

- Como foi sua aproximação com a Quik. Fale como  você começou a trabalhar lá. 

- É o seu segundo ano no projeto. Fale um pouco sobre suas impressões sobre o projeto. 

- Fale um pouco sobre suas turmas do ano passado.  

 

Turma de 07 a 09 anos – 2012. 

- Vamos falar agora sobre a primeira turma, de 07 a 09 anos. Como foi o trabalho com ela durante o 

ano. 

- E o trabalho de criação coreográfica? Como foi para você? 

 

Manoel de Barros 

- Experiência na reunião de professores. Atividade prática que teve Manoel de Barros como 

disparador.  

- Queria que você me falasse como você vê essa proposta/ Como foi para você. Participar da 

experiência prática na reunião de professores como primeiro estímulo para o desenvolvimento do 

trabalho coreográfico com os alunos.  

- Como foi a “inserção” do Manoel de Barros.  

- A escolha do poema/livro “Cantigas para um passarinho à toa”. Como foi? 

- Me fale um pouco dessa relação entre o Manoel e a criação coreográfica no trabalho. 

 

Árvore/folha 

- Eu não estava observando no primeiro dia que vocês foram para a árvore. Você poderia me contar 

como foi? Por que escolheu ir lá experimentar? 

 Quando fui retomar as anotações do campo e rever os vídeos, percebi que um dos exercícios que você 

deu no primeiro dia que assisti a sua aula, em agosto de 2012, foi uma improvisação em duplas ou 
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trios, da árvore e do vento. Ainda não existia a sugestão do Manoel de Barros e a árvore já estava lá. 

Depois do Manoel, ela volta, você retorna com a árvore, agora com um dos motes da criação do 

trabalho.  Queria que você me falasse um pouco sobre a questão da árovre, da folha, e dessa 

coincidência (que eu nem sei se é bem uma coincidência rs...). 

- Tem mais, quando você fala sobre a turma na reunião de outubro, você fala que “sempre que você 

pensava nessa turma, te via a imagem realmente da folha”.  

- Título da coreografia: Passarinhando com folha 

- Vídeo na árvore com a Deise. Interdisciplinaridade com as artes visuais. 

 

Interdisciplinaridade com teatro 

Me fale um pouco sobre isso, como você enxerga essa interdisciplinaridade no processo dessa turma. 

- trabalho com o texto, exercícios vocais, a apreciação do vídeo da Camila Morgado...  

 

Trabalho coreográfico 

- Queria que você me falasse um pouco como você vê a elaboração desse trabalho coreográfico. 

- A sequência coreográfica com o grupo todo, o grupão, foi criada a partir da organização das células 

criadas pelas alunas, em duplas, trios ou individualmente. Eu não acompanhei esse processo,  não 

estava nesse dia na observação. Você poderia me contar como foi? 

- Outra coisa: Na hora da limpeza dessa sequência, você sempre remetia às autoras daquele 

movimento, dividindo com elas a responsabilidade pelas escolhas. Queria que você me falasse sobre 

isso.  

- Desejo do vídeo, da voz... 

- Queria que você me falasse sobre a sua relação pessoal com o trabalho criado. 

 

Questões do dia a dia... 

- Questão das faltas e da evasão. 18 matriculados. 13 frequentes. Dançaram 11. Problemas que isso 

acarreta no processo de aprendizado e na criação coreográfica. 

- Uniforme. 

 

Espetáculo 

- Fale um pouco das suas impressões sobre o espetáculo “De Lírios ... “, como foi participar, a 

presença do público...  

- Você entrou em cena no espetáculo. Queria que você me falasse como você enxerga essa relação 

entre ser professora e ser artista.  

- Como você vê essa relação no Quik Cidadania. 
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- Você vê alguma relação entre o trabalho artístico da Quik Cia de Dança e o trabalho educativo e 

criativo desenvolvido no Quik Cidadania? 

- Fale sobre a relação do trabalho criativo / de criação coreográfica em um trabalho educativo. 

 

 

Educação 

- Para você o que é ser professora. 

- O que educação para você. 
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ANEXO A 

FICHA DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS PREENCHIDA NO ATO DA MATRÍCULA 

         FICHA DE INSCRIÇÃO  

Dados pessoais: 
Nome:  Data de nascimento:       

_____/______/_____  

Idade:  

 

 

Sexo: Naturalidade:   

Endereço: CEP: 

                        

 

Bairro: 

 

 

Telefone de contato (fixo e/ou celular): 

F
il

ia
çã

o
 Pai: responsável legal:  

Mãe: 

Escola: 

 

Recebeu 

divulgação: 

( ) sim ( ) não 

 

Série: Turno: 

Saúde 
Alergia?                                     Sim (   )  não   (    )      Qual? ________________________________________ 

Alguma doença ?                       Sim (   )  não   (    )      Qual? ________________________________________ 

Toma remédio controlado?        Sim (   )  não  (    )       Qual? ________________________________________     

Renda familiar  

 

(   ) 1 salário mínimo  (   ) 2 salários mínimos   (   ) 3 salários mínimos  (   ) acima de 4  salários mínimos  

Composição Familiar ( identificação das pessoas que moram na mesma casa) 

Nome Grau de 

Parentesco 

Idade Escolaridade              Profissão Renda Mensal 

(valor/origem)  

 

       

       

       

       

Condições de Moradia: 

 

Por que procurou o projeto? 

 

Como chegou ao projeto? 

(   )  indicação     (   ) divulgação na escola    (   ) parceria com anexo  (   ) outros ____________________________ 

Data de entrada: ___/___/___                           Respons. Preenchimento: ____________________________ 

Data de saída: ___/___/___                                Motivo: ______________________________ 

(  )  Alugada (Valor R$ __________ )                            (  )  Própria                             (  )  Cedida - Por quem:                          

)_______________) 
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ANEXO B 

TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DA MATRÍCULA 

PROJETO QUIK cidadania 

TERMO DE COMPROMISSO 
1- Participação dos alunos no projeto 

 A participação dos alunos no projeto compreende as seguintes atividades: aulas práticas (dança 

contemporânea, musicalização, artes plásticas e grupos operativos) e atividades extra classe (semana da 

apreciação, finalização do semestre, mostra de encerramento e outras). 

  

2- Participação dos pais no projeto 

 A participação dos pais ou responsáveis no projeto compreende: atenção à freqüência, à pontualidade e 

aos cuidados com uniforme; participação nas reuniões de pais, agendadas com antecedência pelo projeto, sendo 

que  mediante a ausência  é necessário justificá-la por escrito. 

 

3- Uniforme e cuidados pessoais  

 O uso do uniforme (calça, camiseta, avental) é obrigatório e, o não cumprimento implicará em 

advertência e posteriormente na suspensão das atividades; 

 O uso do uniforme deve se restringir à prática das atividades na quik; 

 O uniforme deve estar devidamente limpo; 

 Os cabelos deverão estar devidamente presos.  

 

4 - Freqüência e pontualidade 

 Freqüência exigida deve ser respeitada; 

 A pontualidade deverá ser cumprida; 

 O aluno poderá ter 5 faltas não consecutivas em cada disciplina no semestre. Em casos excepcionais 

(doença, luto, viagem inadiável) deve-se entregar justificativa por escrito na secretaria.  

 

5- Relação (alunos - professores, alunos - funcionários, alunos - alunos) 

 Episódios de agressão física e verbal são inadmissíveis dentro do projeto.  

 O projeto se responsabiliza pelos alunos somente durante o horário da aula.  Por isso o portão só será 

aberto 5 minutos antes do horário da aula. 

 

6- Uso do espaço físico e materiais 

 O uso de materiais de sala de aula deve ocorrer mediante a autorização do professor durante as 

atividades propostas; 

 Cabe ao aluno cuidar da conservação dos espaços e materiais; 

 O aluno é responsável por seus objetos pessoais (brinquedos, bicicleta...) e deve guardá-los em local 

apropriado; 

 As idas à secretaria deverão ocorrer em caso de necessidade sendo que o trânsito por este espaço deverá 

ser respeitoso.  

 

7- Autorização do uso de imagens 

 O projeto Quik Cidadania está autorizado a usar as imagens (vídeo, fotos e afins) dos alunos 

participantes em materiais de divulgação com fins promocionais ou comerciais. 

 

 

IMPORTANTE: o não cumprimento das regras expostas neste termo de compromisso implicará em advertência. 

A reincidência poderá levar a suspensão e até mesmo, a perda da vaga no projeto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Li e concordo com o exposto, 

_________________________________ 

Assinatura do responsável 

_________________________________ 

Nome do filho e idade 
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ANEXO C 

CONVITE ESPETÁCULO 
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PROGRAMA DO ESPETÁCULO 
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Designer gráfico do convite e programa: Lúcia Nemer e Martuse Fornaciari 

Fotografia: Ilana Lansky 
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ANEXO D 

 

CANTIGAS POR UM PASSARINHO À TOA 

MANOEL DE BARROS 

 
 

Do alto de uma figueira 

onde pouso para dormir 

posso ver os vagalumes: 

são milhares de pingos de luz 

que tentam cobrir o escuro 

 

Ouvi de perto 

no final do dia 

a algazzara das cigarras. 

Elas fizeram farra 

até morrer. 

Elas estouram dentro dos sons. 

 

Meu casaco é da cor do sol. 

E uma andorinha 

queria trocar o casaco dela comigo; 

mas o casaco da andarinha  

era cinzento. 

Ela pensa que eu sou maluco? 

 

Vi uma borboleta 

Sentada nos braços da manhã. 

Ela estava parada 

embaixo de outra borboleta. 

Não faziam barulho 

nem piscavam.  

Só o vento arregaçava as saias delas. 

 

Tudo o que os livros me ensinassem 

os espinheiros já me ensinaram. 

Tudo que nos livros 

Eu aprendesse 

nas fontes eu aprendera. 

O saber não vem das fontes? 

 

Sou construtor menor. 

Os raminhos com que arrumo 

as escoras do meu ninho 

são mais firmes do que as paredes 

dos grandes prédios do mundo. Ai ai! 

 

Eu queria aprender 

o idioma das árvores. 

Saber as canções do vento 

nas folhas da tarde. 

Eu queria apalpar os perfumes do sol.  

 

O menino contou  
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que morava nas margens 

de uma garça. 

Achei que o menino  

era descomparado. 

Porque as garças não tem margens. 

Mas ele queria ainda  

que os lírios sonhassem.  

 

Sentado sobre uma pedra 

no mais alto do rochedo 

aquele gavião 

se achava principal: 

mais principal do que todos. 

Tem gente assim. 

 

Quando a parede da tarde ruiu 

o homem falou: 

Hoje Ele chove! 

E Deus choveu na roça do homem. 

E o homem agradeceu aquela graça 

como quando o azul se abre para nós. 

 

Achava que os passarinhos 

são pessoas mais importantes 

do que aviões. 

Porque os passarinhos 

vêm dos inícios do mundo. 

E os aviões são acessórios.  

 

O cachorro vira-lata 

queria que queria 

entrar dentro de um inseto. 

Mas a lata não deu inteira 

dentro do inseto. 

O rabo ficou de fora. 

 

A rã queria ser um passarinho. 

Só se for em teatro, meu amor. 

Em teatro você faz o passarinho 

e eu faço a rã. 

Teatro não é troca de experiências? 

 

Aquele senhor um pouco louco 

brincava passarinhos amanhã. 

Ele disse que enxergava a fala de uma cor. 

E queria transcrecer para flauta 

o canto dos vermes. 

Esse Bernarndo eu conheço de léguas. 

Ele é o único ser humano 

que alcançou de ser árvore. 

Por isso deve ser tombado 

a Patrimônio da Humanidade. 

 
 


