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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 sobre a sua experiência corporal em dança. 

Nos dias 13 e 14/01/2022, os candidatos – divididos em oito turmas A, B, C, D (no dia 13/01) e as turmas E, 
F, G e H (no dia 14/01) – compareceram na Casa do Lago para as provas de Técnica e de Improvisação. É 
importante destacar que, neste ano, por causa da pandemia do COVID-19, o espaço da Casa do Lago foi 
coberto com linóleo e o piso dividido em 14 quadrados de 2m x 2m com um metro de distanciamento entre 
eles e cada candidato realizou, com uso de máscara facial, as provas neste espaço delimitado, respeitando 
os protocolos de saúde. 

As propostas práticas e o acompanhamento musical durante o teste foram fornecidos pela banca das 
Provas de Habilidades Específicas no momento das provas. Os candidatos deveriam apresentar-se 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. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
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  
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A prova de técnica da prova de habilidades específicas é dividida em duas partes: uma de Dança 
Contemporânea e outra de Dança do Brasil. A prova de Dança Contemporânea teve duas construções 
diferentes, uma para o primeiro dia de provas (13/01/22 - versão 1) e outra para o dia seguinte (14/01/22 - 
versão 2). Já a prova de técnica de Dança do Brasil teve quatro construções diferentes, sendo a primeira 
versão para as turmas A e B, a segunda para as turmas C e D, a terceira para as turmas E e F e, a quarta, 
para as turmas G e H. A proposta dos exercícios da prova esteve apoiada nos quatro elementos que 
direcionaram o processo avaliativo (água, ar, fogo, terra), buscando relacionar os exercícios técnicos com a 
qualidade do movimento a partir de tais elementos, conforme a divisão: 
 
Técnica de Dança Contemporânea 
Versão 1 - explorou os elementos AR e ÁGUA 
Versão 2 - explorou os elementos TERRA e FOGO 
Assim, no primeiro dia (13/01/22 - versão 1), os exercícios dialogaram com os elementos “água” e “ar” e no 
segundo dia (14/01/22 - versão 2), com os elementos “terra” e “fogo”. Cada versão da prova foi composta 
por dois exercícios técnicos, um preparatório e outro de desenvolvimento, que tiveram a duração total de 40 
minutos. 
Tais exercícios utilizaram como referência movimentos nos quais foram evidenciados aos candidatos 
determinadas qualidades em relação aos elementos inspiradores (água, ar, terra, fogo). Esses movimentos 
puderam ser realizados por candidatos que tinham distintas histórias corporais.  
 
Técnica de Dança do Brasil 
Versão 1 - explorou o elemento ÁGUA 
Versão 2 - explorou o elemento AR 
Versão 3 - explorou o elemento TERRA 
Versão 4 - explorou o elemento FOGO 
Assim, no primeiro dia pela manhã (13/01/22 - turmas A e B), as dinâmicas propostas dialogaram com o 
elemento “água” a partir de matrizes de movimento da manifestação do Carimbó, bem como trabalhos feitos 
junto ao ritmo Ijexá; já nesse dia pela tarde (13/01/22 - turmas C e D), o elemento “ar” foi trabalhado a partir 
de matrizes e simbologias das Guardas de Congo (do Reinado de Nossa Senhora do Rosário); no segundo 
dia, pela manhã (14/01/22 - turmas E e F), as propostas para o elemento “terra” vieram a partir das Guardas 
de Moçambique e dos Candombes (do Reinado de Nossa Senhora do Rosário); e, por fim, no dia 14/01/22, 
à tarde (turmas G e H), trabalhou-se o elemento “fogo” a partir de referências do Caboclinho e do Frevo. 
Cada versão da prova foi conduzida de modo a preparar o corpo gradativamente para entrar nas matrizes 
de movimento referentes a cada festividade/manifestação e, posteriormente, foram feitas propostas de 
exploração dessas matrizes a partir de seus sentidos e simbologias, sempre em diálogo com os elementos 
propostos para cada uma das aulas. 
 
Os aspectos considerados para avaliação da prova de técnica (de Dança Contemporânea e de Dança do 
Brasil) foram: 
 
Alinhamento Postural Dinâmico 
Nesse aspecto, considera-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. São observados o equilíbrio e a dinâmica de mobilidade entre as 
diversas partes do corpo. 
  
Orientação Espacial – Versatilidade 
É observada a utilização harmoniosa do espaço cênico, assim como a pronta resposta quanto às 
mudanças de direções (progressões e projeções), dos níveis (alto, médio, baixo) e dos planos (altura, 
largura e profundidade). 
  
Ritmo e Musicalidade 
Concebendo-se o ritmo como fator atuante no movimento, são utilizados elementos rítmicos (tempo, 
contratempo, pausa, pulso) a partir da proposição de ritmos regulares e irregulares, que poderão variar 
em suas dinâmicas. Além disso, são avaliadas a musicalidade e as relações do movimento com a 
música. 
  
Percepção e Memória do Movimento 
É avaliada a capacidade de reter a memória do movimento, a partir de uma identificação e assimilação 
do movimento no próprio corpo. 
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Domínio Corporal 
É observado o desenvolvimento da habilidade motora em função da expressão artística. São 
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 
É observada a disponibilidade corporal do candidato em realizar os exercícios propostos, inclusive os 
que não fazem parte do seu repertório de movimentos. 
 
Prova de Improvisação. 
A prova de Improvisação teve duas construções diferentes, uma para o primeiro dia de provas (13/01/22 - 
versão 1) e outra para o dia seguinte (14/01/22 - versão 2). A versão 1 explorou os elementos AR e ÁGUA; 
a versão 2, - explorou os elementos TERRA e FOGO. 

Respeitando o espaço do quadrado utilizado pelos candidatos na prova de Técnica, a prova de 
Improvisação foi organizada em 4 etapas, interligadas, conduzida pelo(a) aplicador(a). 
Na primeira etapa solicitou-se aos candidatos que apresentassem, sem música e simultaneamente, seus 
estudos coreográficos de 2 minutos, criados e ensaiados por cada participante, anteriormente ao dia da 
prova e, inspirado em um dos três grafites (temas motivadores e inspiradores deste ano).  
Na etapa seguinte, a partir  das orientações do(a) aplicador(a) e de estímulos sonoros produzidos pelo 
músico que acompanhou a prova, foi proposto aos candidatos experimentar as qualidades dos elementos 
ÁGUA e AR (no primeiro dia, 12/01/22) e TERRA e FOGO (no segundo dia, 13/01/22) na execução de seus 
movimentos. 
Na terceira etapa, aproveitando-se de estímulos sonoros, os candidatos tiveram um tempo para reelaborar 
seu estudo coreográfico a partir das qualidades de movimento experimentadas com base nos elementos 
focalizados em suas provas. 
Na última etapa, os candidatos apresentaram seus estudos coreográficos, reelaborados, sem música; para 
melhor acompanhamento pelas avaliadoras, os candidatos se apresentaram simultaneamente, mas, nesta 
etapa, divididos em agrupamentos menores. Durante a apresentação de cada agrupamento, os demais 
permaneceram em seus respectivos quadrados. 
 
Os aspectos considerados para a avaliação na prova de Improvisação foram os seguintes: 
 
− atitude: estar atento ao momento presente. Capacidade de concentração; 
  
− domínio no uso do espaço/tempo coerentemente com a proposta desenvolvida pelo candidato; 
  
− integração: capacidade de relacionar o movimento e a musicalidade, situada e desenvolvida 
espacialmente. Capacidade de se relacionar com o outro em movimento; 
  
− fluidez no desenvolvimento corporal da proposta; 
  
− persistência no desempenho das ações corporais, no sentido de clarear os seus significados; 
  
− inventividade: capacidade de comunicar uma ideia; 
  
− versatilidade: potencial para se expressar através de diferentes qualidades de movimento. 
  

 
4. 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 quarenta minutos, 
com cada turma, sendo os candidatos divididos em quatro turmas em cada dia.  
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Primeiro dia ( 4 turmas – A, B, C, D) – 13/01/2022: 

 -Turma A: quinta-feira, manhã, das 9:00 às 10:40; 

-Turma B: quinta-feira, manhã, das 11:30 às 13:10; 

- Turma C: quinta-feira, tarde, das 14:30 às 16:10; 

- Turma D: quinta-feira, tarde, das 17:00 às 18:40  

Segundo dia ( 4 turmas – E, F, G, H) – 14/01/2022: 

-Turma E: sexta-feira, manhã, das 9:00 às 10:40; 

-Turma F: sexta-feira, manhã, das 11:30 às 13:10; 

- Turma G: sexta-feira, tarde, das 14:30 às 16:10; 

- Turma H: sexta-feira, tarde, das 17:00 às 18:40. 

 
Técnica e Improvisação: 
 
Neste ano, no primeiro dia, 13/01, as provas (de técnica e de improvisação) trabalharam com características 
de movimento relacionadas aos elementos água e ar. No segundo dia, 14/01, as provas trabalharam com 
características de movimento referentes aos elementos terra e fogo. É importante esclarecer que a prova de 
técnica tem uma parte de técnica de Dança Contemporânea e outra de Dança do Brasil. 
 
A partir dos aspectos técnicos considerados na composição das sequências e na estrutura da prova, a 
organização das duas sequências exploradas em Dança Contemporânea ocorreram da seguinte forma: 
 
Exercício preparatório (Versão 1) - AR 
Com o objetivo de trabalhar o aquecimento e o alinhamento corporal, o exercício foi inspirado pelas 
qualidades do elemento AR. Nesta etapa foram evidenciados os seguintes princípios: mobilidade corporal, 
alinhamento corporal, peso, espaços articulares, orientação espacial e respiração. Com isso, foram 
propostos movimentos de respiração com rolamentos da coluna, explorando a lateralidade, alinhamento e 
torções. Além disso, incluiu-se trabalhos de movimentação dos braços e pernas, explorando o peso, os 
espaços articulares e as direções especiais, assim como apoios simples no chão e transferências de peso.  
 
Exercício de desenvolvimento (Versão 1) - ÁGUA 
Com objetivo de observar o desenvolvimento técnico do candidato, o exercício foi inspirado pelas 
qualidades do elemento ÁGUA. Nesta etapa foram observados o domínio corporal do candidato e sua 
prontidão em exercícios que exigiam um maior grau de complexidade em relação aos aspectos 
considerados por esta prova. 
Foi enfatizado o trabalho de peso e deslocamento a partir da bacia, explorou-se a fluência e diferentes 
dinâmicas do movimento, envolvendo tronco, membros superiores e inferiores. Foram propostos pequenos 
deslocamentos espaciais, exploração de níveis (alto, médio e baixo), giros, saltos e a relação com as 
direções do corpo no espaço. 
 
Exercício preparatório (Versão 2) - TERRA 
Com o objetivo de trabalhar o aquecimento e o alinhamento corporal, o exercício foi inspirado pelas 
qualidades do elemento TERRA. Nesta etapa foram evidenciados os seguintes princípios: mobilidade 
corporal, alinhamento corporal, relação com o chão, peso, espaços articulares, orientação espacial e 
respiração. Foram propostos movimentos que exploraram a relação do corpo com o chão, investigando 
seus apoios, seu peso e sua relação com as bases. Os rolamentos da coluna, a exploração dos níveis do 
movimento, as direções, lateralidades e torções, também compuseram o exercício, enfatizando sua relação 
com o elemento TERRA..  
 
Exercício de desenvolvimento (Versão 2) - FOGO 
Com objetivo de observar o desenvolvimento técnico do candidato, o exercício foi inspirado pelas 
qualidades do elemento FOGO. Nesta etapa foram observados o domínio corporal do candidato e sua 
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prontidão em exercícios que exigiam um maior grau de complexidade em relação aos aspectos 
considerados por esta prova. 
Foram exploradas as diferentes dinâmicas e qualidades do movimento, enfatizando a agilidade, a fluência  e 
o peso do corpo na realização dos exercícios. A organização e coordenação dos membros superiores e 
inferiores junto ao movimento foram cobrados, além de exploração de giros, saltos e diferentes relações 
com as direções e níveis espaciais. 
 
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.  
Nesta prova, o candidato teve oportunidade de aquecer o seu corpo gradativamente, trabalhando suas 
articulações, respiração e mobilizando outros fatores envolvidos no movimento. 
 
A parte seguinte da prova de técnica foi de Dança do Brasil, em que se trabalhou com cada elemento 
separadamente. 
 
Elemento água 
No primeiro período das provas (13/01/22, pela manhã, com as turmas A e B), a aplicadora iniciou esta 
parte, enfatizando às candidatas e candidatos a dinâmica de trabalho com os pés e seus variados apoios: 
metatarso, calcanhar, bordas internas e externas. Foram trabalhados também diferentes níveis de esforços 
com os pés sendo enfatizados, para o elemento água, os esforços médio e mínimo. Houve também 
exercícios para soltura da cintura pélvica e articulações coxo-femorais, visando uma preparação para o que 
seria pedido a seguir. Então, entrou-se, gradativamente, em matrizes de movimento do Carimbó, 
enfatizando, aí, qualidades de fluxo de movimento na relação com a gravidade e com o espaço, buscando-
se trazer sentidos do elemento água como “corredeiras” de um rio que percorre seu leito, ora com mais, ora 
com menos intensidade. Após esse momento, visando trazer a qualidade do elemento água para 
movimentos mais recolhidos – mais próximos ao corpo –, foi desenvolvido um trabalho com a cintura pélvica 
e o desenho do“oito” no espaço com a pelve – movimento do “infinito” com a bacia. Para este momento de 
investigação, trabalhamos a partir da referência rítmica do Ijexá. Por fim, pediu-se para que os candidatos 
explorassem duas qualidades de água, a partir das matrizes trabalhadas: água movimentada – que corre 
como um rio – e água mais contida, mais “parada” – que circula mais internamente ou mais próxima ao 
corpo. 
 
Elemento ar 
No segundo período das provas, ainda no primeiro dia (13/01/22, à tarde, com as turmas C e D), novamente 
iniciou-se a dinâmica, enfatizando o trabalho com os pés e seus variados apoios, uma vez que esta 
abordagem é importante quando se trata de Dança do Brasil. Novamente, foram propostos movimentos que 
exigiam diferentes esforços dos pés, dando-se destaque aos esforços médio e mínimo. Enquanto 
preparação corporal, também foram trabalhadas torções da cintura pélvica, com o objetivo de ir adentrando, 
aos poucos, nas matrizes de movimento referentes às Guardas de Congo (presentes nas Congadas, 
manifestação que faz parte do Reinado de Nossa Senhora do Rosário). Tais matrizes possuem sentidos de 
dinamizar o espaço e “abrir caminhos”, junto a movimentos rápidos com torções e saltos, que traziam à tona 
qualidades relacionadas ao elemento ar. Após esse trabalho, utilizamos um tecido (cada candidato tendo o 
seu, que estava previamente higienizado) para simbolizar as bandeiras votivas, sendo estes elementos que 
também estão presentes nas Congadas. Outras qualidades do elemento ar foram trabalhadas a partir dos 
sentidos da bandeira, deixando-se também um momento final para os candidatos explorarem os 
movimentos a partir das matrizes trabalhadas. 
 
Elemento Terra 
O trabalho com o elemento terra ocorreu no segundo dia das provas, no período da manhã (14/01/22, 
turmas E e F). Novamente, realizou-se um trabalho iniciando-se pelos pés e seus apoios, desta vez 
enfatizando-se as pontuações dos apoios no esforço médio e os pés como um todo no esforço máximo de 
enraizamento. A condução deu-se dessa forma com o intuito de preparar os candidatos para entrar nas 
matrizes do Candombe e das Guardas de Moçambique, respectivamente. Essas duas manifestações são 
também provenientes do Congado (Reinado de Nossa Senhora do Rosário) e trazem à tona mais 
fortemente sentidos relacionados à ancestralidade, a corpos mais antigos e ao aterramento do corpo, 
intensificando as relações com a gravidade. Tanto no Candombe quanto no Moçambique, foram trabalhadas 
também a soltura das escápulas e diferentes posturas com a coluna (perpendicular, abaulada e com o 
esterno projetado para cima). Para o trabalho com as matrizes do Moçambique, foi utilizado um bastão de 
madeira de cerca de 60cm (devidamente higienizado), por meio do qual pode-se trabalhar a noção de eixo 
dos candidatos, bem como conectar aos sentidos presentes nos mastros votivos, os quais possuem a 
simbologia de conectar terra e céu. Ao final da prova, houve um momento de investigação para que os 
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candidatos pudessem experimentar sua relação com a terra a partir das diferentes matrizes e simbologias 
trabalhadas. 
 
Elemento Fogo 
No período da tarde do segundo dia das provas (14/01/22, turmas G e H), trabalhou-se com o elemento 
fogo a partir de matrizes de movimento do Caboclinho e do Frevo. Ambas as manifestações são 
provenientes do carnaval pernambucano e exigem agilidade, percepção rítmica apurada e destreza na 
ocupação dos espaços. Para introduzi-las, foi feita uma extensa preparação dos pés e seus apoios, 
enfatizando-se a agilidade dos pés a partir dos esforços médio e mínimo. Ao dar início às matrizes do 
Caboclinho, a aplicadora enfatizou a força do centro do corpo e a liberação do apoio dos pés, bem como os 
sentidos de um corpo guerreiro que ocupa e protege seu espaço em todas as direções. Os braços e mãos 
foram trabalhados como “arco e flecha” (que no Caboclinho são instrumentos chamados “preacas”), 
enfatizando-se a contenção versus expansão e um foco claro a cada gesto de “atirar a flecha”, podendo-se 
trabalhá-lo em diferentes níveis e direções. Para introduzir as matrizes do frevo, foi realizada uma 
preparação com princípios da ginga e torções do corpo, trazendo-se, aos poucos, a agilidade dos pés e do 
corpo como um todo. Com o sentido de “o chão está fervendo”, foram trabalhados movimentos rápidos, 
expansivos e em diferentes níveis, também com o sentido de ocupar cada “pedaço” do espaço, como um 
fogo que se espalha rapidamente. Assim como nas outras provas, o momento final foi destinado a uma 
exploração dos sentidos do elemento fogo a partir de todas as matrizes trabalhadas. 
 
Em todas as provas de técnica de Dança do Brasil, foram alternados momentos em que o músico tocava ao 
vivo com momentos em que entravam registros sonoros específicos de cada matriz trabalhada, no intuito de 
trazer para o movimento qualidades mais próximas das fontes das manifestações populares. A relação do 
corpo com diferentes ritmos e sonoridades foi trabalhada ao longo de todas as provas. 
 
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 (dia 13/01 e dia 14/01), isto quer dizer que 
as provas foram diferentes embora os objetivos fossem os mesmos. 
 
1º dia 13/01/2022 
Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo. 
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 6 minutos, já com a participação do músico, 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: os elementos ÁGUA e AR. 
Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os participantes transformarem – explorar, 
reelaborar, modificar – seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo. 
Os participantes receberam algumas indicações:  
“A água é o elemento mais presente em nosso corpo. Como as qualidades da água inspiram e influenciam 
seu movimento? Experimente se essa qualidade líquida pode ser dançada com diferentes partes do corpo: 
preenchendo e fluindo pelos membros inferiores, pela pelve, pela coluna, ombros, braços, mãos, cabeça... E 
com o corpo todo. Experimente as diferentes qualidades que os fluxos das águas podem ter. Os 
movimentos das águas podem ser mais ou menos intensos, calmos ou turbulentos: riachos, rios 
caudalosos, cachoeiras, movimentos das ondas do mar. Lagos serenos… 
Agora a água vai evaporando, transformando-se em partículas de ar. 
Como as qualidades do ar inspiram e influenciam seu movimento e sua relação com o espaço? Experimente 
sentir o ar que está ao seu redor, tocando seu corpo e também movimente esse ar que está no seu entorno. 
Imagine que você está em um espaço com uma leve brisa. Essa brisa pode se transformar em vento, 
ventania, em furacão, fazendo você se mover no seu pequeno espaço com deslocamentos diversos, tirando 
você do seu eixo, talvez levando você a subir e a descer ... Se deixe levar por diferentes qualidades e forças 
do ar”. 
No terceiro momento, que durou 5 minutos, ainda com a participação do músico, os participantes foram 
convidados a explorar as diferentes qualidades de movimento de água e ar 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. 
 
2o dia 14/01/2022 
Cada um dos grupos desse dia realizou o roteiro abaixo. 
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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 6 minutos, já com a participação do músico, 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: os elementos TERRA e FOGO. 
Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os participantes transformarem – explorar, 
reelaborar, modificar – seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a esse estudo. 
Os participantes receberam algumas indicações:  
“Como as qualidades da TERRA inspiram e influenciam seu movimento? Em que solo você está pisando? 
Como as diferentes partes do seu corpo se relacionam com as qualidades de diferentes tipos de terra? Se 
valendo do seu imaginário, experimente mover-se primeiro em um solo de areia macia e móvel; agora, em 
uma (2) terra mole como lama; e depois, em uma (3) terra seca e dura... O que vai acontecendo com seu 
corpo, com a densidade do seu movimento? Que qualidades da terra estão no seu corpo-movimento? 
Quando você pensa no elemento FOGO como seu corpo se transforma interna e externamente? O fogo 
pode se fazer presente como calor dentro do nosso corpo, pode ser pequeno e frágil como a chama de um 
fósforo, pode ser intenso com em uma grande fogueira, ou mesmo na erupção de um vulcão… Quanto 
tempo duram essas chamas? Se deixe levar por diferentes qualidades e forças do FOGO”. 
No terceiro momento, que durou 5 minutos, ainda com a participação do músico, os participantes foram 
convidados a explorar as diferentes qualidades de movimento de terra e fogo 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 
 
Um exemplo positivo: 
Na prova de improvisação, o candidato, no momento que lhe foi solicitado, apresentou seu estudo 
coreográfico adequado ao grafite escolhido 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 para 
a sua interpretação aquilo que ele gosta e que assimila como parte de si, fazendo com que toda a sua 
energia estivesse voltada para aquele momento. 

 
5.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
 
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 do seu estudo coreográfico. O trabalho assíduo com o corpo e a realização dos ensaios foi 
fundamental para que o candidato pudesse alcançar um desempenho de qualidade, resultando numa nota 
acima da média. 
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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, 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 foco 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 a falta de disponibilidade para experimentar o movimento dançado; fica também evidente que 
o candidato também não se preparou para este 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 o candidato se prepare, tenha uma rotina diária de trabalho corporal. Faça aulas de dança e 
desenvolva o que é pedido neste exame. 
 
 


