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1. INTRODUÇÃO 
 
O curso de graduação em Dança da Unicamp tem como objetivo formar o intérprete e 
criador em Dança, assim como o educador-artista, profissional capaz de 
contribuir como agente transformador da sociedade, ser responsável pelo próprio 
corpo, expressar-se artisticamente e trabalhar como cidadão consciente diante de 
programas sociais. 
 
O campo de atuação deste profissional abrange amplo espectro de atividades: 
atuação cênica, ensino, pesquisa e ação social. O curso mantém seu foco 
direcionado ao perfil do intérprete, criador e professor de Dança, que vive a 
prática em seu corpo, tendo a capacidade de refletir sobre a Dança como área de 
conhecimento. 
 
O exame de Habilidades Específicas em Dança teve como objetivo selecionar os 
candidatos que apresentassem condições de corresponder às demandas do curso. 
Tratou-se de uma seleção que avaliou o potencial artístico e a performance em 
dança do candidato. 
 

2. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA 
 
Neste ano, por causa da pandemia, as provas de Habilidades Específicas para 
Dança foram realizadas na Casa do Lago da Unicamp e constaram de uma abordagem 
em Técnicas de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil, seguidas por um 
trabalho de Improvisação baseado em Estudo Coreográfico previamente preparado 
pelos candidatos. 
 
O objetivo foi selecionar candidatos que apresentassem condições corporais e 
habilidades performáticas compatíveis com as exigências do curso de Dança da 
Unicamp. 
O exame como um todo, do ponto de vista técnico e criativo, foi desenvolvido de 
maneira a oferecer ao candidato condições para realizá-lo, mesmo que ele não 
tivesse familiaridade com alguns conhecimentos de dança exigidos nesse tipo de 

prova. 
 
A prova começou com o candidato respondendo, na página eletrônica da Comvest, a 
um questionário que continha perguntas sobre a sua vida artística e a sua 
experiência corporal em dança. 
 
Nos dias 11 e 12/02/2021, os candidatos, divididos em oito turmas (A, B, C e D, 
no dia 11/02, e E, F, G e H, no dia 12/02) compareceram na Casa do Lago para as 
provas de Técnica e de Improvisação. É importante destacar que, neste ano, por 
causa da pandemia da COVID-19, o espaço da Casa do Lago foi coberto com linóleo, 
e o piso dividido em 14 quadrados de 2mx2m, com um metro de distanciamento entre 
eles; cada candidato realizou as provas nesse espaço delimitado, com uso de 
máscara facial, respeitando os protocolos de saúde. 
 
As propostas práticas e o acompanhamento musical foram fornecidos pela Banca das 
Provas de Habilidades Específicas no momento da realização do teste. Os 
candidatos deveriam se apresentar ao exame com uma vestimenta que os deixassem à 
vontade para os exercícios e que permitisse a observação de seus movimentos pela 
Banca Examinadora. 
 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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O exame de Habilidades Específicas para o curso de Dança valeu 48 pontos. A nota 
final foi composta pela soma de três notas: Prova de Técnica (18 pontos), Prova 
de Improvisação (18 pontos) e Global (12 pontos).  
Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de 
Dança, o candidato deveria obter no mínimo 18 pontos. 
 
Prova de Técnica  
Nesta prova, o candidato teve oportunidade de aquecer o seu corpo 
gradativamente, trabalhando suas articulações e sua respiração, mobilizando 
outros fatores envolvidos no movimento. 
Foi necessário o desenvolvimento de algumas sequências de movimentos corporais e 
foram utilizados, como referência, movimentos básicos de uma aula de dança. 
Esses movimentos puderam ser realizados por candidatos que tinham distintas 
histórias corporais. A aula contou com acompanhamento musical ao vivo, e, a 
partir dos ritmos fornecidos e desenvolvidos durante os exercícios, os 
candidatos passaram por várias etapas, recebendo instruções e esclarecimentos 
por parte do aplicador. Os aspectos considerados nesta prova foram:   
● Alinhamento Postural Dinâmico 
Nesse aspecto, considerou-se o uso equilibrado dos segmentos corporais de forma 
individualizada, na relação com a gravidade e com o espaço e na diversidade das 
linguagens em dança, sem preestabelecer padrões posturais. Foram observados o 
equilíbrio e a dinâmica de mobilidade entre as diversas partes do corpo. 
● Orientação Espacial – Versatilidade 
Foi observada a utilização harmoniosa do espaço cênico, assim como a pronta 
resposta quanto às mudanças de direções (progressões e projeções), dos níveis 
(alto, médio e baixo) e dos planos (altura, largura e profundidade). 
● Ritmo 
Concebendo-se o ritmo como fator atuante nas dinâmicas e significados do 
movimento, foram utilizados elementos rítmicos (tempo, contratempo, pausa e 
pulso), a partir da aplicação de ritmos regulares e irregulares, que variaram 
nas dinâmicas (curto, forte, rápido e fraco). Além disso, foi avaliada a relação 
da música com o movimento (musicalidade). 
● Percepção e Memória do Movimento 
Foi avaliada a capacidade de reter a memória do movimento, a partir de uma 
identificação e assimilação do movimento no próprio corpo. 
● Domínio Corporal 
Foi observado o desenvolvimento da habilidade motora em função da expressão 
artística. Foram observados o eixo de equilíbrio, o tônus muscular e a unidade 
corporal na progressão do movimento em sua relação com o espaço/tempo e na 
execução de inúmeras ações com o corpo e suas partes. 
● Prontidão Corporal 
Foi observada a disponibilidade corporal do candidato em realizar os exercícios 
propostos, inclusive os que não faziam parte do seu repertório de movimentos. 
 
Prova de Improvisação 
Durante a prova de Improvisação, foi solicitada ao candidato uma resposta 
corporal, baseada em uma proposta de improvisação, como consequência de 
orientações apresentadas pelo aplicador da prova. Nesse momento, o candidato 
apresentou o seu estudo coreográfico criado e ensaiado anteriormente ao dia da 
prova, inspirado em um dos textos do líder indígena Ailton Krenak e foi 
orientado a reelaborá-lo com base em conduções dadas pelo aplicador. 
Aspectos considerados: 
● Atitude: estar atento e presente no momento. Capacidade de concentração. 
● Domínio no uso do espaço/tempo coerentemente com a proposta desenvolvida 
pelo candidato. 
● Integração: capacidade de relacionar o movimento com a música, situada e 
desenvolvida espacialmente. 
● Fluidez no desenvolvimento da proposta no corpo. 
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● Persistência no desempenho das ações corporais no sentido de clarear os 
seus significados. 
● Inventividade: capacidade de comunicar uma ideia.  
● Versatilidade: potencial para expressar-se através de diferentes técnicas 
de dança 
 
Global 
Trata-se de uma visão holística do candidato, ou seja, uma avaliação que 
considerou uma atuação integrada nos vários momentos da prova.  
 

 
4. A PROVA 
 
Técnica e improvisação 
 
As provas de técnica e de improvisação consistem na utilização de linguagens 
diversas. Pode-se dizer que elementos da tradição da dança estão presentes, 
assim como uma visão contemporânea e de vanguarda que envolve abordagens da 
dança de tradições europeia, americana e brasileira. 
 
As provas de técnica e de improvisação foram realizadas num período de uma hora 
e quinze minutos com cada turma, sendo os candidatos divididos em quatro turmas 
(A, B, C e D) no dia 11/02: 
 
Turma A: das 9h30 às 10h45 
Turma B:  das 11h45 às 13h00 
Turma C: das 14h30 às 15h45 
Turma D: das 17h00 às 18h15 
  
E as outras quatro turmas (E, F, G e H) no dia 12/02:  
 
Turma E: das 9h30 às 10h45 
Turma F: das 11h45 às 13h00 
Turma G: das 14h30 às 15h45 
Turma H: das 17h00 às 18h15 
  
Neste ano, em 11/02, primeiro dia das avaliações, todas as provas (de técnica e 
de improvisação) trabalharam com as características de movimento alternando a 
densidade e a leveza. Enquanto que, em 12/02, segundo dia, todas as provas 
trabalharam com características de movimento alternando a expansão e o 
recolhimento. É importante esclarecer que a prova de técnica tem uma parte de 
técnica de Dança contemporânea e outra de Dança do Brasil. 
 
 
Esta prova iniciou-se com trabalhos propostos aos candidatos pelo aplicador e 
que envolviam duas sequências de exercícios numa abordagem do movimento na linha 
da dança contemporânea. 
As duas sequências propostas seguiram a mesma estrutura nos dois dias de 
aplicação da prova, sendo que a primeira sequência envolvia exercícios 
relacionados com o alinhamento e a percepção do corpo e a segunda sequência 
enfatizava a exploração dos princípios técnicos anteriormente citados. Embora a 
estrutura permanecesse a mesma, o conteúdo e as características dos exercícios 
foram diferentemente construídos em cada um dos dias, em acordo com as duas 
propostas temáticas sugeridas. 
No dia 11/02, em conexão com as características de densidade e leveza, foram 
propostos exercícios que incorporassem essas qualidades em sua composição 
técnica. Para isso, optou-se pelo uso de diferentes dinâmicas do movimento, 
conquistadas através da exploração do peso, da resistência e da fluência do 
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movimento. Os apoios, o peso do quadril, dos braços, troncos e pernas, bem como 
os deslocamentos espaciais, foram alguns dos princípios técnicos enfatizados 
como meio de tornar presentes as qualidades de leveza e densidade no corpo. 
No dia 12/02, as características de expansão e recolhimento foram exploradas 
através dos movimentos de contração e expansão do tronco, experimentações do 
eixo corporal, bem como nas explorações da amplitude do movimento. A respiração, 
o controle muscular e os níveis espaciais do movimento foram elementos de 
destaque nessa exploração. 
 
A parte seguinte da prova de técnica foi de Dança do Brasil.  
No início do primeiro dia das provas (11/02), considerando o corpo como todo, a 
aplicadora enfatizou às candidatas e aos candidatos a dinâmica de trabalho dos 
pés com seus vários apoios: metatarso, calcanhar, bordas internas e externas e 
seus esforços, em especial o máximo, buscando o maior aterramento dos pés. 
Depois, foram trabalhadas algumas matrizes de movimentos dos povos Xavante, que 
enfatizam a densidade do corpo em relação ao chão, junto a registros sonoros da 
etnia mencionada. O tônus trabalhado nos movimentos era mais alto, e a relação 
com o solo mais intensa. Foi trabalhado um sentido de resistência a partir de 
movimentos que preparam o corpo para lutar. Em seguida, foram trazidas algumas 
matrizes dos povos Pankararu, que enfatizam o fluxo dos movimentos e um corpo 
com mais leveza, junto a referências sonoras desta mesma etnia. A relação dos 
pés com o solo era do esforço médio ao mínimo, buscando a liberação dos apoios 
para gerar caminhos e fluidez pelo espaço. Ao final dessa prova do primeiro dia, 
cada candidato teve um pequeno tempo para explorar as duas qualidades de 
movimento desenvolvidas: a densidade e a leveza, a partir das matrizes ensinadas 
e do que esses movimentos despertaram no seu corpo. 
 
No início do segundo dia das provas (12/02), considerando o corpo como todo, 
enfatizou-se novamente a dinâmica de trabalho dos pés com seus vários apoios: 
metatarso, calcanhar, bordas internas e externas e seus esforços, em especial o 
máximo, buscando o maior aterramento dos pés. Diferentemente do primeiro dia, na 
sequência, foi desenvolvido um trabalho com o quadril e, em seguida, o desenho 
do “oito” no espaço com a pelve. Estabelecendo-se uma relação com registros 
musicais do Baianá, a dinâmica deste movimento foi trabalhada de forma expandida 
pelo corpo e pelo espaço, com a intenção de deixar o movimento ampliado. Em 
seguida, houve um trabalho com os pés enfocando o esforço mínimo e os micros 
apoios, trazendo novamente o desenho do “oito” no quadril, mas, desta vez, 
realizando-se o movimento de forma mais recolhida, em menor gradação, junto a 
referências rítmicas do Tambor de Crioula. No final desta parte da prova, cada 
candidato teve um pequeno tempo para explorar as duas qualidades de movimentos 
desenvolvidas: a expansão e o recolhimento a partir da pelve, junto às matrizes 
ensinadas e ao que esses movimentos despertaram no seu corpo. 
A terceira parte da prova tratou de exercícios de improvisação dirigida. Como 
nas partes anteriores, da prova a proposta ganhou diferenciações para cada dia 
de provas (11/02 e 12/02), isto quer dizer que as provas foram diferentes, 
embora os objetivos fossem os mesmos. 
 
11/02 (1º dia): 
Na prova de Improvisação, cada turma foi dividida em dois grupos menores, 
priorizando um melhor distanciamento físico no espaço. Cada um desses grupos 
realizou o roteiro.  
No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado a um breve momento 
de concentração e, em seguida, foi convidado a apresentar seu estudo 
coreográfico de 2 minutos; as apresentações de todos os participantes 
aconteceram simultaneamente, com cada um respeitando o espaço do seu quadrado e 
em silêncio (sem música). 
 
No segundo momento, que teve a duração de 4 minutos, já com a participação do 
músico Divanir Gattamorta, foi esclarecido aos participantes que a temática da 
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prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de 
Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: densidade e leveza. 
Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os participantes 
transformarem - explorar, reelaborar, modificar - seu estudo coreográfico, como 
desejassem, dando continuidade a ele. 
 
Os participantes receberam algumas instruções: experimentar o que seria um 
movimento leve; experimentar se essa leveza poderia ser dançada com diferentes 
partes do corpo e com o corpo todo; experimentar se a qualidade da leveza 
poderia estar presente em movimentos menores ou maiores e com diferentes 
direções espaciais, assim como mais lentos ou acelerados. 
O mesmo caminho de investigação foi percorrido a partir da qualidade da 
densidade. 
 
No terceiro momento, que durou 3 minutos, ainda com a participação do músico 
Divanir Gattamorta, os participantes foram convidados a explorar as diferentes 
qualidades de movimento no estudo coreográfico preparado para a prova. 
No quarto e último momento da prova, em silêncio, os participantes foram 
convidados a apresentar novamente seu estudo incorporando as mudanças 
experimentadas. 
 
12/02 (2º dia): 
Na prova de Improvisação, cada turma foi dividida em dois grupos menores, 
priorizando um melhor distanciamento físico no espaço. Cada um desses grupos 
realizou o roteiro abaixo. 
No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado a um breve momento 
de concentração e, em seguida, a apresentar seu estudo coreográfico de 2 
minutos; as apresentações de todos os participantes aconteceram simultaneamente, 
com cada um respeitando o espaço do seu quadrado e em silêncio (sem música). 
No segundo momento, que teve a duração de 4 minutos, já com a participação do 
músico Divanir Gattamorta, foi esclarecido aos participantes que a temática da 
prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica envolvendo a parte de 
Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: recolher e expandir. 
Essas ações foram escolhidas como estímulo para os participantes transformarem - 
explorar, reelaborar, modificar - seu estudo coreográfico, como desejassem, 
dando continuidade a ele. 
Os participantes receberam algumas instruções: experimentar possíveis relações 
com o espaço, recolhendo-se na direção do centro do corpo ou expandindo-se para 
o espaço ao redor; explorar diferentes durações de tempo entre formas mais 
recolhidas e expandidas no espaço; investigar diferentes partes do corpo nas 
ações de recolher e expandir; dialogar com os estímulos sonoros variando 
diferentes velocidades e durações de tempo nas ações de recolher e expandir. 
No terceiro momento, que durou 3 minutos, ainda com a participação do músico 
Divanir Gattamorta, os participantes foram convidados a explorar as diferentes 
qualidades de movimento no estudo coreográfico preparado para a prova.  
No quarto e último momento da prova, em silêncio, os participantes foram 
convidados a apresentar novamente seu estudo incorporando as mudanças 
experimentadas. 
 
 

5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 
5.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
 
Na prova de improvisação, o candidato, no momento em que lhe foi solicitado, 
apresentou seu estudo coreográfico adequado ao texto escolhido e com 
inventividade. A linguagem corporal por ele utilizada estava adequada por estar 
de acordo com as suas próprias referências. Percebe-se que o candidato escolheu  
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para a sua interpretação aquilo de que ele gosta e que assimila como parte de 
si, fazendo com que toda a sua energia estivesse voltada para aquele momento. 
O candidato apresentou familiaridade em relação aos movimentos propostos, 
mostrando fluidez e clareza no desempenho das ações propostas e escolhidas. Seu 
alinhamento foi adequado durante todo o tempo, adaptado de acordo com as 
dinâmicas dos exercícios. No fluxo dos movimentos, conseguiu manter–se em 
equilíbrio. Apresentou inventividade na abordagem do tema e desenvolvimento da 
proposta criativa. Demonstrou versatilidade quanto ao domínio rítmico e 
espacial, apresentando respostas corporais condizentes com o que lhe foi 
solicitado. 
 

5.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média 
 
Um bom desempenho diz respeito a uma coerência na realização do movimento, com 
qualidade e refinamento. As ações escolhidas foram desenvolvidas com 
inventividade. Os critérios apresentados – alinhamento postural dinâmico, 
orientação espacial, ritmo, percepção e memória do movimento, domínio corporal, 
prontidão corporal, versatilidade, inventividade, atitude, domínio no uso do 
espaço, integração, fluidez no desenvolvimento da proposta no corpo, 
persistência no desempenho das ações corporais no sentido de clarear os seus 
significados - estão desenvolvidos no corpo do candidato. 
 
É importante que o candidato se empenhe ao longo do tempo que antecede o 
vestibular para a criação e a elaboração de sua coreografia. O trabalho assíduo 
com o corpo e a realização dos ensaios foi fundamental para que o ele pudesse 
alcançar um desempenho de qualidade, resultando numa nota acima da média. 

 
5.3. Exemplo de Nota Abaixo da Média 
 
Um desempenho não favorável esteve ligado a um automatismo dos movimentos do 
candidato quando ele nem sequer tentou realizar a proposta apresentada pela 
aplicadora. Os seus movimentos não condiziam com a proposta. Faltaram-lhe 
estudos práticos de dança, além disso os critérios não foram trabalhados em seu 
corpo, que apresentou equilíbrio precário, postura desalinhada, falta de tônus 
muscular, falta de ritmo, dentre outros quesitos. 
 

5.4. Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média 
 
Um erro frequente diz respeito à não persistência do candidato na realização das 
tarefas propostas.  
A falta de concentração e centração em seu próprio corpo dificultam o seu 
desempenho na resposta ao movimento proposto. O candidato tenta copiar o 
movimento do colega e com esta atitude só dificulta o seu próprio desempenho. 
Fica evidente que o candidato não se preparou para esse tipo de exame. 
 

 6. COMENTÁRIOS GERAIS 
 
É importante que o candidato observe e desenvolva em seu corpo os critérios 
utilizados para a avaliação nas provas de aptidão em dança, que se prepare e 
tenha uma rotina diária de trabalho corporal. É importante também que faça aulas 
de dança e desenvolva o que é pedido nesse exame. 
 


