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INTRODUÇÃO:

A pandemia viral que atinge a humanidade desde o início de 2020 transformou a forma como nos
relacionamos conosco, com o mundo e com nossos pares. Sendo o distanciamento social a mais
efetiva forma de proteção do contágio, aqueles que puderam se isolar, apesar de protegidos do vírus,
foram desprovidos do contato e das interrelações em proximidade, e obrigados a reimaginar e
transformar sua presença e suas relações afetivas, interpessoais. Neste momento em que o contato
com o mundo é limitado e mediado pela virtualidade e a proximidade e o toque são impossibilitados, a
dança e seu ensino precisam resistir e, em esforço criativo de renovação, partir em busca de
estratégias para a manutenção da sua expressão sensível e contribuição social, na cultura e na
educação.

Na minha vivência como artista e professora de dança, percebo que ainda hoje vivemos em uma
sociedade que valoriza o saber racional sobre o saber sensível. Para Márcia Tiburi, “a clássica
oposição entre razão e sensibilidade [...] obedece a um fator antropológico que coloca a razão como
hierarquicamente superior aos demais atributos e capacidades humanos.” (2022). Ao percebermos
esta supervalorização do saber racional, que é também um mecanismo de manutenção do sistema
capitalista, fica evidente que, em muitos contextos sociais e formativos, educa-se para que a
sensibilidade seja reduzida a seu mínimo, limitando a educação a um processo estático de absorção
de informação e conhecimentos pré-determinados, o que torna o aluno um sujeito anestesiado, pouco
curioso e que não experimenta o mundo a partir de seus próprios sentidos. Segundo João Francisco
Duarte Júnior (2000, p. 3), que reflete sobre a filosofia da educação no campo das artes, “Essa
‘anestesia’, que pode ser verificada no mais simples cotidiano de todos nós, precisa ser revertida
através de uma educação da sensibilidade, dos sentidos que nos colocam em contato com o mundo.”.

Nas aulas que compõem o currículo do curso de Dança da Unicamp, e também nas aulas que ministro
em escola particular de dança e oficinas independentes, este contato sensível com o mundo é
valorizado como força motriz do movimento. Acredito que uma das responsabilidades fundamentais do
professor de arte no nosso tempo, que o ativista Ailton Krenak chama de um tempo “especialista em
criar ausências” (2019, p. 13), seja a manutenção da sensibilidade e da curiosidade do aluno, ou,
pensando nas palavras de Ailton, a criação de presenças. Mas como exercer esta responsabilidade,
que acreditávamos ser possível apenas em proximidade, nas aulas de dança em ambientes virtuais?

A Unicamp anunciou a suspensão das aulas presenciais em 13 de março de 2020, e, em 16 de março,
três dias depois, publicou a Resolução GR 25/2020, com orientações para atividades remotas a serem
desenvolvidas pelos cursos de Graduação e Pós-Graduação, sendo uma das primeiras universidades
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do país a implementar o que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul chamou de ERE,Ensino
Remoto Emergencial (VALLE; IVANOFF, 2021), reconhecendo que esta modalidade de ensino não é
“[...] nem o padrão EAD e nem é o presencial tal qual um dia conhecemos.”. Outras universidades,
desenvolveram estratégias próprias de combate à pandemia e mapearam as possibilidades de adesão
do ERE, tomando mais tempo para dar início às atividades remotas. A Universidade Federal de
Uberlândia, por exemplo, anunciou a suspensão das atividades presenciais em 18 de março e deu
início às remotas em 10 de agosto. A Universidade Federal da Bahia, que declarou a suspensão das
atividades em 16 de março, iniciou os trabalhos virtuais apenas no dia 08 de setembro, com um
planejamento chamado de “semestre suplementar”1.

Com a informação de que as aulas da graduação aconteceriam virtualmente, a primeira questão que
me exigiu reflexão foi: Como participar de uma aula de dança numa sala de estar de quatro metros
quadrados, o maior cômodo do meu apartamento? Outras colegas tinham questões mais difíceis,
espaços menores, impossibilidade de conexão. Não foram raras as vezes em que alguma colega
precisou se ausentar das aulas em luto por algum parente falecido. As professoras foram muito
acolhedoras às nossas questões, abrindo importantes vias de diálogo e se mantendo flexíveis com
prazos, computação de frequências nas aulas, ouvindo e validando nossas incertezas, que muitas
vezes eram também as delas. O processo de aulas remotas, via tela de celular ou computador, apesar
de muito solitário, foi sendo coletivizado, no compartilhamento de descobertas, na tessitura dos
procedimentos pedagógicos elaborados para o novo contexto. Ao perceberem o hiato entre a presença
em proximidade e a presença virtual, as professoras passaram a propor atividades a serem
desenvolvidas em grupos, colocando-nos em relação, fazendo com que nos sentíssemos partes
compositivas de um novo todo, e ampliando nossas percepções da imensurável capacidade criativa e
adaptativa da espécie humana e das infinitas possibilidades expressivas da linguagem da dança. A
videodança foi uma das linguagens estéticas que aflorou neste contexto.

Para ressaltar este ponto, trago a proposta de trabalho em grupo construída na disciplina de Ateliê de
Criação IV, ministrada pela Profa. Dra. Silvia Geraldi em 2021, na qual desenvolvi com outras três
colegas a videodança PorTodasNós2, uma dança-manifesto a partir do caso Mari Ferrer3, e
investigando a relação corpo-câmera. Este trabalho foi selecionado para a primeira edição do Fiapu de
Dança, festival em formato virtual que propõe a integração entre os estudantes dos Cursos de
Graduação em Dança do país, idealizado por alunas do curso de graduação em Dança da
Universidade Federal de Uberlândia. Durante a pandemia, a dança mobilizou diversas mostras de
trabalhos em vídeo, possibilitando o compartilhamento criativo entre artistas de diferentes cidades,
estados e até países.

Nas aulas da graduação, as disciplinas que têm um olhar voltado para a Educação Somática4,
abordagem com a qual me identifico profundamente e trabalho na minha própria prática docente, a
relação entre corpo e ambiente sempre foi valorizada. Quando nos deparamos com a necessidade de
dançar em casa, esta relação ficou ainda mais evidente, e com o tempo fomos nos tornando realmente
íntimos daquele espaço que já tínhamos como “espaço de intimidade”. Para Miller e Laszlo (2020), nas
aulas online “o objetivo não é simular estar em um espaço ideal, num amplo estúdio de dança, mas
observar onde você está agora, as características, as especificidades, dimensões, cores,
temperaturas, iluminação e dançar em relação a esse lugar real.”.

4 Educação Somática é um campo de pesquisa que abarca diferentes métodos e técnicas corporais que partem da percepção e da escuta
do corpo por meio das sensorialidades, considerando a unidade corpomente numa relação dialógica entre o interno e o entorno.
Trabalha-se o autoconhecimento e a atenção ao corpo considerando a sua integralidade - o soma - com uma abrangência de pesquisa
processual não hierárquica entre as áreas da Arte, da Educação e da Saúde. (MILLER, 2020, p. 177)

3 Para informações sobre o caso Mari Ferrer, acesse
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/10/4954081-caso-mari-ferrer-justica-confirma-absolvicao-de-andre-aranha.html

2 Para visualizar “PorTodasNós”, acesse https://www.youtube.com/watch?v=DYVPDsYfWfM

1 Para mais informações sobre a implementação do Ensino Remoto na UFU, acesse
https://ufu.br/sites/ufu.br/files/media/documento/protocolo_de_biosseguranca_1.pdf; na UFBA acesse
https://ufbaemmovimento.ufba.br/detalhes-semestre-letivo-suplementar
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As propostas que tinham como ponto de partida esta percepção do ambiente me interessaram muito, e
as professoras, menos preocupadas com o desenvolvimento técnico dos alunos naquele momento e
mais ocupadas em oferecer terrenos férteis para a experiência sensível, nos presentearam com
propostas preciosas de investigação e pesquisa, como a possibilidade de sair do campo de alcance da
câmera, experimentar trajetórias - curvas e lineares - para chegar de um ponto a outro da casa, ocupar
os buracos, os vãos e as frestas do espaço cotidiano com partes do corpo ou o corpo todo - ocupar as
brechas com dança. Assim, pudemos aprofundar e compartilhar nossos olhares compositivos a partir
daqueles espaços reais de vivência e mediados pelas telas, criando outras janelas, envolvendo
investigações de enquadramento, ângulo de captação de imagem, distância e profundidade.

Alguns trabalhos criativos que tratavam da relação entre corpo e ambiente me tocaram e me
inspiraram muito durante o período de atividades remotas. Dentre eles está o solo “Proximidade, Um
Olhar Para O Avesso” (2021), de uma das professoras do curso de Graduação em Dança da Unicamp,
a Profa. Dra. Jussara Miller5, e o trabalho “Uma Casa Dentro De Outra” (2020), da artista Rebeca Lima.
Este último, unido às metodologias e estratégias que fui incorporando na graduação, inspirou um
trabalho em videodança criado em conjunto com uma turma de dança contemporânea da Escola La
Bella Arte, formada majoritariamente por adolescentes, na qual leciono. Este trabalho foi desenvolvido
em 2021, durante a fase mais crítica da pandemia, e intitulado METRO QUADRADO6. A criação surgiu
de uma proposta de observação do mundo através de uma janela. Ao perguntar o que eles
enxergavam através de suas janelas, um aluno respondeu: “Um muro. Cinza, sem textura nem
rachadura”, já prevendo que eu proporia um olhar poético para a parede. E sugeriu: “E se a gente
inverter? E se a gente investigar o que se vê da janela para dentro?”. E assim o fizemos. O título desta
pesquisa é inspirado nessa sugestão e na música Esquadros, de Adriana Calcanhotto (2010).

Estas experiências, profundamente inspiradas pelas professoras do curso e por artistas que
continuaram em movimento num momento que se apresentava tão inóspito para a arte, me motivaram
a esta investigação, buscando evidenciar o potencial re-inventivo e a labilidade da dança e do seu
ensino diante de tamanhas adversidades, valorizando características que podem ser caras a outras
áreas do conhecimento - o devir, a flexibilidade, a criatividade e a capacidade de adaptação.

MÉTODOS:

Para o desenvolvimento desta pesquisa, têm sido muito importantes as investigações de LIVES,
seminários, eventos e bibliografias que abordaram e abordam diretamente a temática do ensino de
arte em tempos de pandemia, além da apreciação de trabalhos artísticos desenvolvidos durante este
período dentro e fora da graduação em dança. São exemplos destes materiais a 44ª edição da Revista
da Fundarte, intitulada "Poéticas do Isolamento: experiências em arte e educação em tempos de
pandemia” (2021), composta inteiramente de publicações acerca do assunto pesquisado, com diversos
textos voltados especificamente ao ensino de dança, o Simpósio Ciência, Arte e Educação em Tempos
de Pandemia, com a transmissão de LIVES no canal do YouTube da Universidade Federal de Goiás, e
a ação #EmCasaComSesc, com transmissões ao vivo de trabalhos de diferentes linguagens artísticas
no canal do Sesc São Paulo no YouTube durante o período de isolamento.

Também compõe os métodos da pesquisa a proposta de uma oficina prática de dança em formato
híbrido (parte presencial e parte remota e síncrona), onde trabalharemos com jogos de improvisação
evidenciando a relação entre o corpo e o ambiente, a partir da Técnica Klauss Vianna, técnica

6 Para visualizar a videodança “METRO QUADRADO”, acesse https://www.youtube.com/watch?v=dv95GSdhS-8.

5 Jussara Miller é bailarina, coreógrafa, preparadora corporal e professora de dança contemporânea e educação somática, com atuação
artística em processos colaborativos de criação entre linguagens. Doutora em Artes pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
(2010) e docente do Curso de Graduação em Dança da UNICAMP, em caráter emergencial. É diretora e professora do Salão do Movimento,
um espaço de ensino, pesquisa e criação em Dança Contemporânea e Educação Somática, em Campinas-SP que, desde 2001, proporciona
atividades pedagógicas e artísticas que têm como foco a reflexão do corpo e o estudo do movimento consciente fundamentado na Técnica
Klauss Vianna.
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brasileira de dança e Educação Somática.

[A Técnica Klauss Vianna] pauta-se na premissa de que o professor não é o modelo a ser
seguido e copiado pelo alunado em sala de aula, mas sim provocador de caminhos de dança, de
investigações de movimento a partir de instruções verbais, mesmo quando as aulas acontecem
presencialmente. (MILLER;LASZLO, 2020)

Pretende-se, caso haja engajamento e autorização do grupo, realizar um breve registro performativo
destas expressões.

Também serão realizadas entrevistas com quatro docentes de diferentes áreas do curso de Dança da
Unicamp, o que trará uma nova camada à pesquisa. Pretende-se, com esta ação, indagar sobre a
perspectiva das professoras quanto às vivências do ensino da dança por vias remotas, as inovações
pedagógicas propostas no período, a possibilidade de complementaridade entre a presença e a
tecnologia, seus benefícios e dificuldades. O plano de perguntas para estas entrevistas, de caráter não
estruturado (SANTAELLA, 2001), foi inspirado pela pesquisadora Cássia Navas, que defende que a
entrevista não estruturada seja composta por poucas perguntas, chamadas por ela de “perguntas
mestras”, que contenham apontamentos do que se quer inquirir:

Diferentemente de informações estanques em resposta a várias indagações, o fundamental
desses discursos é o encadeamento de todos os dados, que, ao final, nos revelam traços de um
pensamento que poderia estar somente entrevisto. A partir dessa estratégia, estabelece-se, em
fluxo, uma comunicação fluida entre entrevistado e entrevistador. (NAVAS, 2015)

DESCOBERTAS E DISCUSSÃO:

Mais do que dar respostas objetivas, a ideia desta pesquisa é compartilhar saberes, descobertas e
estratégias desenvolvidas durante o período de ensino remoto, especificamente da linguagem da
dança. Enquanto pesquisadora deste projeto e tendo experienciado a dança por diferentes
perspectivas durante a pandemia, identifico que, apesar dos diversos desafios - não apenas na saúde
pública, mas nas esferas social e política7 - enfrentados pela arte, pelos artistas e pela educação neste
período, o ensino desta arte passou por transformações e desenvolvimentos a serem preservados no
mundo pós-pandêmico.

A relação entre dança e tecnologia, que já vinha se aprofundando há alguns anos, com o
desenvolvimento da linguagem da videodança e a utilização de projeções luminosas e de imagens em
trabalhos cênicos, encontrou durante a pandemia uma gama de recursos pedagógicos (lousas digitais,
nuvens de palavras, apreciação coletiva de vídeos, a possibilidade de criação de salas com apenas
alguns integrantes em plataformas de reunião simultânea para o desenvolvimento de trabalhos e
discussões em grupos, compartilhar os espaços formativos com pessoas de diferentes cidades,
estados e até países), assim como recursos criativos (recursos possíveis apenas em edição de vídeo,
espetáculos online ao vivo, ampliação do acesso a trabalhos artísticos, divulgados e veiculados em
plataformas digitais) para a manutenção e o desenvolvimento de sentidos sensíveis e estéticos nas
diferentes esferas que compõem esta linguagem.

Neste momento paradoxal de solidão e cumplicidade entre a classe artística, diversas ações culturais
tomaram corpo (ou tela, ou ainda, abriram novas janelas), muitas organizadas pelos próprios artistas,
como o Fiapu de Dança, já citado anteriormente, ou o Projeto Transversalidades Poéticas, do Centro
de Referência da Dança da cidade de São Paulo (CRD), que ofereceu oficinas, cursos de formação e
rodas de conversa sobre a área da dança; outras conquistadas pela pressão da classe artística às
governanças, como a Lei Aldir Blanc, com três tipos de financiamento: o pagamento de auxílio
emergencial a trabalhadores do setor da cultura, o pagamento de subsídio mensal para a manutenção

7 Segundo o Ministério da Economia do Governo Federal (2020), o setor cultural foi o mais afetado pelas restrições de contato. Neste
cenário a dança, essencialmente uma arte da presença, do fazer com o outro, do tocar, do entrelaçar, precisou desvendar modos de
construir presenças vivas, ainda que mediadas por telas. Isso vale não apenas para a cena, mas também para o ensino da linguagem.
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de espaços culturais durante a pandemia, e a abertura de editais culturais pelas prefeituras municipais
do país. Com esta lei, conquista do setor da cultura, tive dois trabalhos criativos contemplados, as
videodanças “Sala de Espera”8 e “MÉMOIRE”9, também selecionada para a segunda edição do Fiapu
de Dança, em versão reduzida, além da participação em um projeto pedagógico da Escola La Bella
Arte, compartilhando com os professores de algumas escolas da rede municipal da cidade de Jundiaí
estratégias para o retorno das aulas presenciais, defendendo, assim, a importância do engajamento
corporal das crianças e adolescentes neste momento de vulnerabilidade e possível exposição ao vírus.

Também podemos destacar, neste momento, a parceria entre o curso de graduação em Dança da
Unicamp e o Portal MUD, plataforma digital de acervo, divulgação e compartilhamento de ações na
linguagem da dança, que acolheu mostras das disciplinas de Ateliês de Criação durante o isolamento,
permitindo um acompanhamento das transformações vivenciadas nos âmbitos criativos e pedagógicos
da dança neste período, e com um olhar especificamente voltado às criações em arte na Universidade.

Com esta pesquisa, busco compartilhar com a comunidade interna e externa à Unicamp os desafios
enfrentados e os avanços desenvolvidos no ensino e na criação de danças durante a pandemia, as
potencialidades do uso da tecnologia como aliada da educação e as possibilidades da tessitura
coletiva de caminhos para uma educação sensível e de qualidade em dança, apesar das limitações de
contato, fortalecendo a dança em sua capacidade de transformação, resistência e diálogo com o
contexto social. Assim, busco defender a potência desta linguagem artística, de pertencimento,
contribuição, coletividade e transformação, pois pude constatar que, seja virtual ou presencialmente, a
dança continua prezando por uma educação estética e sensível, de corpos vivos, porosos, e que se
relacionam consigo, com os outros e com o mundo de maneira mútua, criativa, crítica e  transversal.
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