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RESUMO 

TAVARES, Érika Macedo. Professores de Danças Urbanas da Cidade de Pelotas 

(2002-2016): trajetórias e entendimentos sobre formação docente superior. 2017. 

275 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Licenciatura em Dança, Centro de 

Artes, Universidade Federal de Pelotas. 2017. 

O presente trabalho incide sobre um estudo acerca dos professores de Danças 

Urbanas do espaço não-formal que atuaram e/ou atuam na cidade de Pelotas no 

período compreendido entre 2002 a 2016. Esta pesquisa se trata de um Trabalho de 

Conclusão de Curso, e temos como objetivo geral, identificar o perfil de formação e 

atuação dos professores de Danças Urbanas do espaço não-formal de ensino da 

cidade de Pelotas, afim de averiguar seus entendimentos acerca da formação 

docente superior em Dança-Licenciatura. Como objetivos específicos, queremos: 

mapear os docentes com atuação em Danças Urbanas do ensino não-formal do 

município de Pelotas no período de 2002 até 2016; acessar suas experiências nesta 

área; conhecer a trajetória formativa dos professores de Danças Urbanas, bem 

como, saber quais as razões para inserção e não-inserção dos mesmos no curso de 

Dança-Licenciatura na UFPel. A metodologia trata de uma abordagem qualitativa de 

pesquisa, utilizando dois tipos de investigação: descritiva e exploratória. Foi 

realizado um mapeamento e um roteiro de entrevista padrão para a coleta de dados. 

Houve a participação de onze docentes de Danças Urbanas, quatro desses 

profissionais estão inseridos no curso da Dança-Licenciatura, cinco não estão na 

graduação e dois são egressos. A maior parte dos sujeitos considera necessário 

obter uma formação docente superior na área da Dança.  O estudo realizado indica 

que o ingresso no ensino superior não irá fazer com que estes professores percam 

sua essência primordial, aquela que remete à sua autoformarão inicial, mas sim, 

poderá significar uma via de amadurecimento e qualificação para uma educação 

baseada em conhecimentos fundamentais às práticas desse gênero de Dança nas 

áreas de ensino, bem como uma possibilidade de troca de saberes, ampliação do 

mercado de trabalho e intensificação do diálogo entre universidade e comunidade. 

Palavras-chave: Ensino - Formação Docente Superior - Espaço Não-formal - Danças 

Urbanas. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

TAVARES, Érika Macedo. Teachers of Urban Dances on the city of Pelotas 

(2002-2016): trajectory and understandings about formation superior teacher. 2017, 

275 f. Course Completion Work. Degree in Dance, Arts Center, Federal University of 

Pelotas. 2017. 

 

The present work focuses on a study about the teachers of Urban Dances of the non-

formal space that acted and/or act in the city of Pelotas in the period between 2002 

to 2016, we have as general objective, to identify the profile of formation and 

performance of the teachers Of Urban Dances from the non-formal teaching space of 

the city of Pelotas, in order to ascertain their understanding about the higher 

education in Dance-Degree. As specific objectives, we want to: map teachers 

working in urban dances of non-formal education in the same municipality from 2002 

to 2016; To know the reasons for insertion and non-insertion of the same in the 

course of Dance-Degree in UFPel; Know the formative trajectory of these 

professionals, as well as access their teaching experiences in Urban Dances. The 

methodology deals with a qualitative research approach, using two types of research: 

descriptive and exploratory. A mapping and a standard interview script were 

performed for data collection. There were eleven teachers of Urban Dance, four of 

these professionals are students in Dance-Licenciature course, five are not in the 

graduation and two are graduates. Most of them consider it necessary to obtain a 

higher education in the area of Dance. In the final considerations, it is thought that 

teachers of Urban Dances who are enrolled in a higher education in Dance in the 

future will be the most qualified professionals that will contribute to the expansion of 

the genre. The university has much to gain from the dialogue of the Street Dance, 

and to make it happen the participation of these subjects in the universities is 

essential. 

 

Keywords: Teaching - Higher Education - Non-Formal Space  - Urban Dances 
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1. Introdução 

A minha relação e prática com as Danças Urbanas começou em 2008, 

quando um amigo e eu, no município de Pedro Osório (RS), montamos um grupo de 

breakdance
1 denominado Poder do Ritmo. Um de nossos objetivos foi o de criar 

coreografias para serem apresentadas em eventos locais, mas a falta de espaço 

para os treinos foi um obstáculo. Mesmo assim, tivemos a oportunidade de 

conseguir um lugar para a realização dos ensaios: uma sala da creche São José. 

Devido à ausência de maiores conhecimentos sobre as técnicas das Danças 

Urbanas, treinávamos coreografias com base nas movimentações executadas em 

cenas do filme Entre Nessa Dança2.  

Importante destacar, mesmo que brevemente, o entendimento conceitual que 

envolve Danças Urbanas, neste trabalho. Os autores Ribeiro (2011), Oxley (2013), 

Camargo (2013) e Guarato (2008), defendem que na década de 1970 o termo Street 

Dance ou Dança de Rua surgiu através da mídia do EUA por esta não saber 

diferenciar as danças que se originaram nas ruas. Sendo assim, acabou por intitular 

Street Dance os primeiros estilos breaking, popping e o locking. Estas danças foram 

criadas pelos cidadãos negros norte-americanos, de origem não acadêmica, 

advindas dos movimentos artístico-políticos e da cultura popular. Os mesmos 

autores, juntamente com Colombero (2011) argumentam que, posteriormente, com a 

divulgação de outros estilos de danças que se originaram nas ruas e em festas black 

no EUA, o Street Dance passou a ser chamado de Danças Urbanas que representa 

vários estilos conhecidos, entre outros,  tais como Danças Sociais, Locking, Popping, 

Breaking, House Dance, krumping, Vougue, Stilleto, Hip Hop Dance, Hip Hop 

Freestyle e suas subdivisões.  

De acordo com vivências e a título de definição para este estudo, os termos 

“Street Dance”, “Dança de Rua” e “Danças Urbanas” serão usados como possuindo 

o mesmo significado, na compreensão de que são um conjunto de estilos de danças 

que se originaram nas ruas e em festas. Particularmente, tendemos a 
                                                             
1
 Refere-se à Dança incluída nos elementos do movimento Hip Hop (grafite, MC, DJ e a Dança), que 

é dividida em três subgêneros: popping, locking e o breaking. (OXLEY, 2013, p. 30) 
2
 You Got Served ou Entre Nessa Dança é um filme produzido nos Estados Unidos, em 2005, foi 

escrito e dirigido por Chris Stokes. O roteiro consiste em apresentar grupos de praticantes de Danças 
de Rua que se encontravam no Armazém do Sr. Rad em Los Angeles para desenvolver competições 
em busca de títulos e respeito. You Got Served. Sony Pictures. Disponível em: 
<http://www.sonypictures.com/movies/yougotserved/> Acesso em 3 de jan. 2017. (Tradução Livre da 
autora). 

 

http://www.sonypictures.com/movies/yougotserved/
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considerar que o uso do termo Danças Urbanas é uma versão acadêmica para fazer 

referência às Danças de Rua.   

Como consequência das minhas vivências com o grupo Poder do Ritmo, 

minha formação como professora de Danças Urbanas no espaço não-formal3 de 

ensino iniciou na cidade de Pedro Osório, em 2009, impulsionada pelas experiências 

práticas obtidas nas aulas de breaking, popping e locking que busquei fazer com o 

professor Carlos Eduardo Machado (Gugu). Naquela época, a cidade de Pelotas era 

o município mais próximo de Pedro Osório considerada como produtora de uma 

representação potente sobre a cultura da Dança de Rua. 

Prosseguindo o percurso formativo que me levou ao interesse pela docência, 

em 2009, desenvolvi um trabalho com as Danças Urbanas no projeto social Viva 

Vida,4 vinculado à prefeitura municipal de Pedro Osório. No ano seguinte tive outras 

oportunidades: atuei em cidades vizinhas como no projeto Arco Iris5 (Cerrito/RS), e 

na Academia Camerini (Arroio Grande/RS). Seguindo nesta trajetória, em 2014, 

atuei no Programa Mais Educação6 na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Pedro Brizolara de Souza (Pedro Osório). 

Após ter passado por espaços não-formais de ensino, percebi a existência 

das Danças Urbanas em ambientes formais. Locais cuja presença, é identificada, 

inclusive, na prerrogativa da informalidade (projetos/programas e recreação), tendo 

em vista que esta área não é estudada como conteúdo pertencente à grade 

                                                             
3
 “Os espaços formais de Educação referem-se a Instituições Educacionais, enquanto que os 

espaços não-formais relacionam-se com Instituições cuja função básica não é a Educação formal e 
com lugares não institucionalizados” (JACOBUCCI, 2008, p. 57). 
4
 Este projeto foi criado através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e a Secretaria 

de Cultura da prefeitura municipal de Pedro Osório, em 2009. Era aberto à comunidade e trabalhava 
com o futsal, vôlei, artes marciais, informática e as Danças Urbanas. Um dos objetivos do Viva Vida 
foi de “ocupar” o tempo das crianças e  adolescentes que moravam em territórios de vulnerabilidade 
social no município. 
5
 O projeto foi criado para a prática das Danças Urbanas no antigo salão de festas João Fonseca, na 

cidade de Cerrito (RS), localizado no bairro periférico Arco íris. O objetivo era aumentar o 
conhecimento  sobre  o referido gênero por meio de aulas com movimentos básicos, e também pelas 
festas promovidas aos domingos, onde o  público, a partir de um tempo estipulado de apresentação 
determinado pelo DJ,  escolhia os vencedores.  Através do Hip Hop, os jovens preparavam 
coreografias para competir nas batalhas (“Batalha” é como se denomina a competição entre dois 
dançarinos ou trios, vence quem dança melhor).  
6 É um programa que visa a educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia 

a jornada escolar nas escolas públicas, para no mínimo sete horas diárias. O Programa Mais 
Educação foi criado em 2008, coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), em 
parceria com as Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Educação. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao> Acesso em: 3 de jan. de 2017. 
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curricular, não são consideradas como parte integrante do conteúdo de Artes7, 

principalmente no presente momento em que o governo está investindo em reformas 

que estão modificando a educação brasileira. 

Dessa forma, desenvolvi uma compreensão pessoal de que para qualificar 

minha atuação docente seria necessário um investimento em maiores 

conhecimentos, tais como os que envolvem planejamento, didática e metodologias 

de ensino, razão pela qual me inseri no curso de graduação em Dança-

Licenciatura/UFPel, no primeiro semestre de 2013. Neste mesmo ano, recebi convite 

para atuar como monitora do Projeto de Extensão Poéticas da Diferença
8 

desenvolvendo ações do universo das Danças Urbanas, onde permaneço atuando 

até a atualidade. 

Minha inserção no Curso possibilitou maior contato com as Danças Urbanas, 

que estão presentes em diferentes espaços no município de Pelotas, para além do 

universitário, o que diversificou minha prática nesta área. Com estas experiências, e 

lançando um olhar mais específico sobre as referidas danças, reconhecemos que 

essas já vêm sendo praticadas a considerável tempo e em diversos lugares na 

cidade, tais como: academias, projetos sociais, studios, grupos de dança, entre 

outros.  É nessa trajetória e nesse contexto que surge o interesse por saber mais 

sobre a prática dos demais professores no espaço não-formal de ensino. Nisso, 

averiguamos que estes possuem trajetórias de formação diferenciadas, porém a 

maioria são sujeitos que conduzem conhecimentos empíricos adquiridos de suas 

próprias trajetórias de vida, como eu, até então. Da mesma forma, evidenciamos que 

um considerável número desses professores já estão buscando uma formação 

docente superior em Dança-Licenciatura, tendo até mesmo os que já a concluíram. 

Nesse leque de possibilidades também há os que não têm interesse de inserirem-se 

no curso. Cabe salientar que nessa pesquisa, o estudo incidirá sobre o Curso de 

                                                             
7
 Atualmente, o governo Michel Temer aprovou a Reforma do Ensino Médio (Medida Provisória nº 

746, de 22 de setembro de 2016) no dia 16 de fevereiro, que apresenta o Novo Ensino Médio, ele 
passa a ser turno integral, sendo dividido em cinco áreas: linguagens e suas tecnologias, matemática 
e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas e 
suas tecnologias, formação técnica e profissional. Entenda a Reforma do Ensino Médio. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-ensino-medio.ghtml> Acesso em: 
23 de fev. de 2017. 
8
 O projeto surgiu em 2010 sob a coordenação da professora Eleonora Campos da Motta Santos, 

através do curso da Dança-Licenciatura (UFPel) vinculado ao CASE (Centro de Atenção á Saúde 
Escolar) que atende as crianças encaminhadas pelas escolas (das redes públicas e privada) 
consideradas com dificuldades de aprendizado, que apresentam déficit, problemas de 
comportamento e desatenção extrema. Estas complexidades são trabalhadas, semanalmente, com a 
prática das Danças Urbanas. 
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Dança Licenciatura/ UFPel tendo em vista que é a única alternativa – até o momento 

– de formação superior nesta graduação. 

Ao voltar o olhar sobre as Danças Urbanas em Pelotas, bebendo na fonte da 

História, percebemos o quanto que esta realidade de ensino, baseada na 

experiência, está vinculada à própria historicidade desse estilo de dança no 

município. O fato das primeiras manifestações terem surgido a partir de festas black, 

principalmente em bairros periféricos e o pioneirismo do grupo Piratas de Rua9, que 

encaminharia aqueles que no futuro se dedicariam à manutenção da memória e 

significado da importância desse grupo, bem como ao ensino de Danças de rua, 

influenciou para composição do quadro que hoje temos instalado: professores 

atuando a partir de suas vivências e experiências pessoais. O próprio fato de uma 

formação docente superior em Dança na cidade ser ofertada relativamente de forma 

recente, oportunizou a construção de forma alternativa de fazer-se professor. 

Dentro da temática desta monografia, foi necessária uma revisão da literatura 

que abrangesse as Danças Urbanas, busca esta que envolveu acesso a bibliografias 

básicas e complementares, por meio físico e virtual.  Sendo este um campo em 

profícua construção a partir do interesse de pesquisadores em estudar e socializar 

seus achados, consideramos relevante destacar algumas obras basilares que 

servem de referência: A Dança de Relações e Experimentação, de Emerson 

Camargo (2013) apresenta uma pesquisa que percorreu dez anos.  É baseada em 

investigações históricas das Danças Urbanas desde sua origem, além disso, aborda 

sobre os seus diferentes estilos e vertentes, acompanhado de técnicas e 

experimentações, fazendo um diálogo com o meio ambiente urbano; Dança de Rua, 

de Ana Ribeiro (2011) é uma obra que demonstra a história da Dança de Rua e da 

cultura hip hop, expõe sobre passos, nomenclaturas e os principais estilos deste 

gênero; Dança de Rua: corpos para além do movimento, de Rafael Guarato (2008), 

contextualiza o movimento Hip Hop na cidade de Uberlândia, destacando a 

importância desta como cultura popular e a relevância dos festivais de Dança; 

Nelson Triunfo - Do sertão ao Hip Hop, de Gilberto Yoshinaga (2014) discorre sobre 

a história da vida e trajetória de Nelson Triunfo nas Danças Urbanas, que é um dos 

                                                             
9
 O Piratas de Rua surgiu em meados de 2002, por meio de cinco amigos que se encontravam no 

calçadão do centro de Pelotas (Rua Sete de Setembro) para realizar experimentações com Danças 
Urbanas. Maiores informações acerca deste relevante grupo, estarão presentes no capítulo 2. 
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pioneiros da cultura hip hop no Brasil e foi um dos primeiros a utilizar a Dança de 

Rua como instrumento de educação e reinserção social. 

Julgamos importante, para além da revisão da literatura produzida sobre a 

temática, nos debruçarmos sobre a produção acadêmica desenvolvida no âmbito do 

Curso de Dança-Licenciatura na UFPel, sendo assim, verificamos a existência de 

quatro monografias produzidas, até então. A primeira foi o Trabalho de Conclusão 

de Curso (2013) de Carlos Eduardo Motta Machado intitulada “Danças Urbanas: 

busca de identidade e transformação do jovem contemporâneo”. O estudo apresenta 

o significado e a contribuição das Danças Urbanas para seus dançarinos 

praticantes. Tem como objetivo compreender de que forma este gênero, que surgiu 

das periferias, pode influenciar e transformar a vida dos jovens. Embora haja 

aproximação de interesse temático, se difere da proposta aqui apresentada, cujo 

foco incide sobre outras questões.  

O segundo trabalho, produzido no mesmo ano, “Danças Urbanas no Ensino 

Médio das Escolas Públicas de Pelotas: diagnóstico e possibilidades pedagógicas, 

(2013)” de Tauana Oxley, é uma pesquisa exaustiva no sentido de conteúdos 

abordados. Autora explora com minúcias assunto que é muito debatido no curso de 

graduação: a Dança na escola. Nisso, seu foco é o ensino do referido gênero. Do 

mesmo modo, a autora buscou ampliar os conhecimentos sobre os aspectos 

históricos que envolvem o ensino das Danças Urbanas. Este trabalho possui 

organizada estrutura, a escrita é contagiante e com relevante base teórica. Foi de 

fundamental importância os aspectos teóricos apresentados, que serviram como 

referência para a construção desta monografia. 

Em 2014, foi desenvolvido o estudo “Danças Urbanas: das ruas aos palcos,” 

por Anderson Luís Mateus Santos. Primordialmente, o autor buscou compreender os 

motivos que levam os bailarinos do grupo Trem do Sul a participar de festivais 

competitivos. Mesmo que esta monografia envolva as Danças Urbanas, tem foco 

específico e diferenciado ao proposto aqui.  

No ano de 2016, tivemos o “Ensino de Danças Urbanas hoje: um estudo 

sobre práticas artístico-pedagógicas contemporâneas na cidade de Pelotas – RS, a 

partir do olhar docente”, Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido por Taison 

Furtado Duarte. A pesquisa objetivou delinear comparativos entre a atuação do 

próprio autor na Rua em Cena Companhia de Dança com docentes do município, 

cujo tempo de atividade mínima considerado, no gênero, foi de cinco anos. A 
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pesquisa aborda sobre o ensino das Danças Urbanas na contemporaneidade, 

apresentando ênfase na questão das diferentes formas de ensino, portanto não 

debruça o olhar sobre o percurso formativo dos participantes, o que difere de nossa 

proposição, embora as pesquisas se tangenciem. 

Frente ao quadro exposto e na evidência do reduzido número de estudos 

científicos disponíveis sobre a formação de professores na área da Dança, e Danças 

Urbanas especificamente, a presente monografia possui intuito de contribuir com 

pesquisas no âmbito da formação docente. Este se justifica também pelo anseio de 

instigar o público acadêmico a voltar o seu olhar sobre docência e pesquisa em 

Dança, bem como compreensão do universo das Danças Urbanas como campo de 

investigação. Outro propósito é possibilitar reflexões que possam se constituir como 

instrumento de trabalho aos que cursam Licenciatura nesta linguagem artística. 

O marco espacial e temporal se justificam pela relevância das Danças 

Urbanas na cidade, cuja história começou com alternativa de lazer e entretenimento, 

passando por formações de grupos até disseminação de ensino em espaços não-

formais.  A cronologia abarca o período que vai de 2002 a 2016. O ano de 2002 é 

significativo por ser quando surgiu o grupo Piratas de Rua, que além de fomentar a 

prática deste gênero de Dança na cidade, potencializou o conhecimento sobre este, 

desde aquela época. Destacamos que um grande número de sujeitos dessa 

pesquisa se constituíram como professores a partir da inserção e experiência neste 

grupo.  

 Foi neste mesmo ano que um dos representantes dos Piratas, o Uanderson 

de Oliveira Farias (Vovô), iniciou suas atividades como docente em espaços não-

formais de ensino na cidade. Outros profissionais que faziam parte do grupo 

mencionado acima, após obterem a experiência na prática, começaram a 

desenvolver seus trabalhos – aulas, oficinas e coreografias - na cidade. A extensão 

até o ano de 2016 se deu pelo fato do desejo de tornar a pesquisa mais atualizada 

possível, sendo este foi o ano da conclusão da coleta de trabalho de campo. 

Compreendemos que os professores de Danças Urbanas se auto constituem 

a partir de uma formação primária e, concomitante às carreiras profissionais, através 

das experiências/vivências em espaços não formais de ensino, como em academias, 

projetos sociais, programas e grupos de danças que os sujeitos se constituíram 

como docentes, portanto, em um processual. 
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Nesta realidade, torna-se oportuno evidenciar que parte destes professores 

possuem uma aproximação com a formação superior em Dança no município, pelo 

fato de alguns deles estarem inseridos na graduação em Dança-Licenciatura na 

UFPel, bem como de outros já terem concluído o mesmo Curso.  

Dentro deste contexto, identificamos que o curso constitui oportunidade de 

formação a estes profissionais que queiram se licenciar para ministrar aulas de 

Dança, bem como faculta aos mesmos a inserção ao universo da pesquisa científica 

e às reflexões críticas e atualizadas para o exercício de suas práxis pedagógicas, 

assim como, defendemos que os conhecimentos acessados na graduação são uma 

das vias de qualificação à prática docente dos mesmos.  

Temos como objetivo geral, neste trabalho, identificar o perfil de formação e 

atuação dos professores de Danças Urbanas do espaço não-formal de ensino da 

cidade de Pelotas, afim de averiguar seus entendimentos acerca da formação 

docente superior em Dança-Licenciatura. Como objetivos específicos, queremos: 

mapear os docentes com atuação em Danças Urbanas do ensino não-formal do 

mesmo município no período de 2002 até 2016; acessar suas experiências nesta 

área; conhecer a trajetória formativa dos professores de Danças Urbanas, bem 

como, saber quais as razões para inserção e não-inserção dos mesmos no curso de 

Dança-Licenciatura na UFPel. 

 A metodologia de trabalho trata-se de uma abordagem qualitativa de 

pesquisa, utilizando dois tipos de investigação: descritiva e exploratória. Foram 

aplicados dois principais instrumentos para a realização deste estudo: um 

mapeamento dos professores de Danças Urbanas do espaço não-formal de ensino 

da cidade de Pelotas e um roteiro padrão para a realização das entrevistas com os 

mesmos.  

A primeira fase da coleta de dados, fundamental neste trabalho, partiu de um 

mapeamento para descobrir quantos e quais professores de Danças Urbanas que já 

atuaram e/ou atuam no ensino não-formal da cidade de Pelotas, no período de 2002 

até 2016. A utilização deste instrumento de pesquisa partiu de um primeiro contato 

empírico com os professores de Danças Urbanas que já estavam cursando Dança-

Licenciatura na UFPel e, em seguida, através de indicações de outros profissionais 

desta área. Assim foram encontrados outros sujeitos que atuam ou atuaram na 

cidade de Pelotas. 
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 Foram encontrados quinze professores que participaram do mapeamento. Na 

sequência, após elaborar os dados do mapeamento, foi realizado agendamento das 

entrevistas para a coleta dos dados acerca do objeto de estudo. 

A segunda fase da coleta de dados baseou-se a partir da preparação de um 

roteiro estruturado para a entrevista temática, que é utilizada com assuntos que tem 

relações definida na trajetória de vida dos referidos docentes, “como um período 

cronologicamente, uma função desempenhada ou o envolvimento a experiência em 

acontecimentos ou conjunturas específicos” (ALBERTI, 2005 p. 175). Através desse 

roteiro, foram coletados os depoimentos dos professores de Danças Urbanas, com o 

foco nas experiências adquiridas na formação, nas trajetórias como docentes e do 

entendimento destes sobre o curso da Dança-Licenciatura da UFPel. Ao total, onze 

docentes efetivaram participação da entrevista. 

Nesta perspectiva, o problema de pesquisa recaiu sobre a necessidade de 

uma melhor percepção dos aspectos das noções de docência dos professores de 

Danças Urbanas do espaço não-formal da cidade de Pelotas no período de 2002 a  

2016. Queremos considerar as motivações para a inserção no universo acadêmico, 

bem como o distanciamento do mesmo. Sendo assim, constitui-se a pergunta: em 

que medida e sob quais compreensões esses professores julgam necessária ou não 

a graduação em Dança-Licenciatura/UFPel? 

O primeiro capítulo desta monografia apresenta o referencial histórico, que 

aborda sobre o contexto de origem das Danças Urbanas internacional e nacional, na 

sequência, apresentamos as descrições de diferentes estilos ou subgêneros das 

Danças e, por fim, destacamos a sua história na cidade de Pelotas. Para tal 

utilizamos os autores Aguiar (2009), Camargo (2013), Carvalho (2007), Colombero 

(2011), Flores (2007), Guarato (2008), Karnal (2008), Lowe (2011), Oxley (2013), 

Ribeiro (2011), Vizentini (2003) e Yoshinaga (2014).  

Especificamente no segundo capítulo, encontra-se o referencial teórico 

alicerçado: a) na discussão sobre formação docente em Dança e auto formação.  

Para isso, utilizamos os autores Araújo, Nóvoa (1995 e 2009), Josso (2007), Porpino 

(2014), Strazzacappa (2009) e Valderramas (2008); b) nas concepções que 

compreende os saberes docentes, com base nas reflexões do Souza (2015) e Tardif 

(2014); c) na compreensão dos campos de atuação do ensino formal e não-formal, 

sustentada nos autores Garcia (2008), Gohn (2006) e  Strazzacappa (2012). O 

terceiro capítulo, contextualiza o curso da Dança-Licenciatura da UFPel, 
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apresentando seu histórico e suas modificações curriculares. Fizemos esta escolha 

por compreender necessário o mínimo de entendimento sobre esta graduação, que 

– conforme já mencionado, é a única possibilidade de formação superior no 

município e região.  

No capítulo seguinte, tratamos da metodologia do trabalho e da apresentação 

e leitura dos dados, que foram organizados de modo a apresentar: a) o percurso 

formativo dos professores de Danças Urbanas, do qual, identificamos que o Grupo 

Piratas de Rua possui uma significativa participação na formação dos sujeitos 

quanto professores; b) a trajetória de atuação dos mesmos, onde foi possível 

conhecer os diversos espaços onde acontece/acontecia o ensino deste gênero na 

cidade de Pelotas, academias, studio e  grupos de danças, bem como, escolas dos 

programas Mais Educação e Escola Aberta e Educação Básica. As atividades 

desenvolvidas são compreendidas entre oficinas, aula aberta, workshops, dança na 

rua, etc.; c) as aproximações e distanciamentos dos referidos docentes com o curso 

da Dança-Licenciatura/UFPel. Onde foi averiguado que a maior parte dos sujeitos 

julgaram a graduação em Dança-Licenciatura como necessária na área das Danças 

Urbanas e em suas realidades profissionais. Há profissionais que não julgaram 

necessário uma formação superior em Dança, por falta de interesse em atuar nas 

escolas, em contraponto, alguns professores sentiram a necessidade de cursar uma 

graduação, e mostraram interesse em tentar entrar para o curso da Dança-

Licenciatura/UFPel nas próximas chances de ingresso.  

O que se ressalta é que o ingresso no ensino superior, no caso aqui em 

questão o Curso de Dança-Licenciatura da UFPel, desses professores não resultará 

na perda de sua essência principal, aquela que remete à sua formação inicial, mas 

poderá significar uma via de aperfeiçoamento na prática docente e possibilidade de 

qualificação para uma educação baseada em conhecimentos básicos fundamentais 

que  possam abordar diferenciado aspectos, como: História, pedagogias, 

metodologias e as práticas desse gênero de Dança nas áreas da educação, como 

um caminho possível de  troca de saberes.  

Nas considerações finais, através dessa pesquisa, inferimos que os 

professores de Danças Urbanas que se inserem em uma formação superior em 

Dança, poderão tornarem-se profissionais melhor qualificados, o que irá contribuir 

para a ampliação da área.  É importante mencionar que o professor de Danças 

Urbanas não tem a perder quando se insere em uma formação docente superior, 
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como muitos dos sujeitos pesquisados demostraram. A universidade tem muito a 

ganhar com os conhecimentos sobre essa cultura, assim como, os profissionais tem 

muito a ganhar também com o a busca de conhecimentos científicos e o 

amadurecimento da postura docente.  

A universidade tem muito a ganhar com o diálogo da Dança de Rua, e para 

isso acontecer a participação desses sujeitos na graduação é essencial. Pelo o que 

o estudo indica, desenha-se aumento de expectativa da presença desses 

professores em um curso de formação superior em Dança. Percebemos que a 

relação dos professores de Danças Urbanas com o curso proporciona trocas de 

saberes, que acabam potencializando a presença das mesmas na graduação, assim 

como, beneficia a interdisciplinaridade entre a universidade e comunidade. 
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2. Danças Urbanas  

O presente capítulo tem a proposta de desenvolver uma breve composição 

histórica no que se refere à temática Danças Urbanas. Será apresentado o contexto 

internacional de origem, assim como as descrições dos primeiros e mais conhecidos 

estilos, com suas nomenclaturas básicas. Da mesma forma, será contextualizado o 

gênero no cenário nacional, e posteriormente, na cidade de Pelotas, a narrativa tem 

o intuito de contribuir para o registro da história deste gênero, além disso, há poucos 

textos que aborde este tema no município, o que contribuirá para as pesquisa locais. 

2.1  O contexto histórico de origem 

Para entendermos a história das Danças Urbanas teremos que nos remeter 

ao contexto histórico norte-americano, onde ela se originou. O autor Karnal (2008, p. 

175) expõe que entre os anos de 1865 e 1915, cerca de 25 milhões de imigrantes, 

vindos das áreas rurais, chegaram aos Estados Unidos em busca de trabalho, 

impactando substancialmente no crescimento populacional. Eram, em sua grande 

maioria, jovens originários do Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Canadá, México e 

Escandinávia. A chegada dos imigrantes trouxe um forte desenvolvimento 

econômico para o País por fornecer mão-de-obra na agricultura, no comércio e nas 

indústrias. 

Ao estudar Karnal (2008, p.179) observamos que no início do século XX, 

existiu uma vasta pobreza e racismo nos Estados Unidos. Os negros, latino-

americanos e asiáticos foram os principais alvos da discriminação racial. Mas 

através das ofertas de emprego nas indústrias do Norte, os negros saíram do Sul em 

busca de melhores condições de vida, atraídos pelas possibilidades de trabalho. 

Com o racismo perturbador do Sul, “as cidades do norte ofereciam, para muitos 

negros, a esperança de prosperidade e liberdade social” (KARNAL, 2008, p. 183). 

No desdobramento desses acontecimentos na década de 1920, após a Ia. 

Guerra Mundial, os europeus sofreram uma ampla crise econômica, os Estados 

Unidos tiveram sucesso com os avanços tecnológicos, desenvolvimento da 

comunicação, meios de transportes, entre outros, que colaboraram com a inclusão 

econômica entre os países capitalistas. 

Segundo Lowe (2011, p. 491) descreve que mesmo neste cenário promissor 

para os imigrantes, a produção dos Estados Unidos crescia mais do que o consumo, 
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devido à superprodução agrícola e de outros setores, que foram os primeiros fatores 

responsáveis pelo desequilíbrio. EUA se tornou um dos principais produtores 

industriais do mundo, mesmo havendo muito consumo, a produção não conseguia 

acompanhar o ritmo, superlotando os depósitos.  

O começo dessa Depressão foi no governo do presidente Herbert Hoover em 

1928, que declarou que em poucos anos a pobreza estaria extinta do País, porém a 

realidade foi outra: as fábricas produziam mais do que conseguiam vender, havendo 

um excesso de produção em uma população carente. O autor Paulo Vizentini 

complementa: 

[...] há fabricas fechadas, mas tanta matéria-prima e mão-de-obra 
quanto antes; há terras férteis sem cultivo, mas agricultores sem 
trabalho e passando fome. Mais paroxal ainda parece a solução para 
tamanha crise: destruir o excedente (como matar o gado nos EUA e o 
queimar café no Brasil) – enquanto milhões de pessoas dele carece -  
para que os preços aumentem e o mercado volte a tornar-se lucrativo 
(VIZENTINI, 2003, p.69). 

 

Foi a partir deste contexto que em setembro de 1929, instantaneamente o 

ritmo de compras de ações na Bolsa de New York - em Wall Street - começou a cair. 

No dia 24 de outubro mais conhecido como Terça-Feira Negra, ocorre a Quebra da 

Bolsa, sendo este o ápice da crise financeira norte-americana e que teve reflexos 

em diferentes economias mundiais, como consequências, ocorreu o aumento 

significativo do desemprego e da miséria (LOWE, 2011, p.491). 

De acordo com Lowe (2011), em 1930 os EUA possuíam fábricas com o 

menor número de trabalhadores que anteriormente à instabilidade econômica. 

Devido à queda na procura por mercadorias as fábricas fecharam, ocorrendo o 

crescimento na falta de trabalho de maneira assustadora: “O fundo do poço foi 

atingido em 1932, e nesse momento, os Estados Unidos como um todo estava no 

meio da Depressão” (LOWE, 2011, p. 491). O autor Flores (2007, p. 38) argumenta 

que foi um acontecimento de extrema importância histórica. A Quebra da Bolsa de 

Valores tornou-se a ser o ponto de partida de uma grande crise mundial. 

É a partir deste cenário que irão surgir as primeiras manifestações da cultura 

Hip Hop e das Danças Urbanas. Foi devido à decadência nos Estados Unidos que 

os negros norte-americanos saíram do interior para as zonas urbanas com o objetivo 

de adquirir benefícios trazidos aos cidadãos prejudicados com o colapso. Devido a 

muitas famílias terem sido despejadas das suas moradias, essa população instalou-

se nos centros urbanos formando novas periferias. De acordo com Oxley (2013): 
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Mudando-se para este local, muitos foram tentar a vida como artistas 
de rua e/ou tentar subsidiar seu sustento econômico de outra forma, 
neste âmbito foram construindo valores, crenças, que são de caráter 
popular e que mais tarde, em 1970, vieram sob uma vertente política, 
como forma de afirmar suas identidades (OXLEY, 2013, p.27). 
 

A mesma autora descreve que os artistas desempregados, utilizavam as ruas 

para fazer apresentações através da música, dança e pinturas com o objetivo de 

arrecadar dinheiro para o sustento da família. 

 Emerson Camargo (2013, p. 45), descreve que naquela época, os 

ritmos envolventes e dançados associavam-se com o Jazz, o Foxtrot, o Charlestoon, 

o Ragtime, entre outros que eram encontrados primeiramente nos Cabarés. Foi por 

meio dos artistas negros que a música, a Dança e outras Artes começaram a se 

espalhar por diversos lugares do norte dos Estados Unidos. Na década de 1960, 

artistas negros do novo estilo funk se tornaram famosos, o cantor James Brow 

popularizou-se pela maneira própria de cantar e dançar. Nessa esteira, surgiram 

outras referências como The Jackson Five, e posteriormente, o Michael Jackson. O 

funk foi um símbolo do orgulho negro. O autor Camargo descreve o ser funk:  

Ser Funk era: uma roupa; o modo de andar; um bairro da cidade; ou o 
modo de cantar e dançar, o que agradava inclusive os adeptos do 
Soul ao empregar um ritmo mais marcado com arranjos mais 
agressivos e radicalizando as propostas iniciais. […] Era também 
disseminado entre a população, no princípio, através de invenção e 
execução de passos soltos chamados de Social Dances […] 
(CAMARGO, 2013, p. 46). 

 

 A autora Xavier (2005, p.16579) descreve que enquanto estas 

manifestações artísticas se propagavam pelo território norte-americano em um 

momento de violência, exclusão social contra os negros, os EUA passavam por 

imensos conflitos/discussões por direitos civis sobre a Guerra do Vietnã lidando com 

a presença dos Panteras Negras, através de ideias e ações de Martin Luther King e 

Malcon X que defendiam o movimento Black Power. Foi a partir da postura dos 

guetos como luta pela sobrevivência dos pobres, que o Hip Hop começa a ter suas 

manifestações reconhecidas no final da década de 1960 e começam a se configurar. 

Gilberto Yoshinaga (2014, p. 168) expõe que em novembro de 1967, o 

jamaicano conhecido como DJ10 Kool Herc fugido das lutas civis de seu País se 

mudou para Nova York e passou a produzir eventos denominados block parties 

chamadas “festas arrasa – quarteirão”, realizados em locais abertos no Bronx. DJ 

                                                             
10

 A sigla significa Disc Jockey, é um artista que inclui inserções de mixagem, efeitos e modificações 
variadas em sets (sequências musicais) desenvolvidos ao vivo para um público.  
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Kool Herc com apenas treze anos criou o scratch (recurso que consiste em 

movimentar o disco para frente e para trás, durante sua audição, criando efeitos) e 

mixava as músicas que ficaram marcadas nos guetos, batizadas por ele como Break 

Beat. Surgiram outros DJ´s posteriormente, Grandmaster Flash, foi o criador do back 

to back, técnica que utiliza dois discos iguais para repetir a base musical. Houveram  

outros artistas importantes que desenvolveram as primeiras técnicas de mixagem do 

hip hop, como  Kevin Donavan, mais conhecido como Afrika Bambaataa e Keith 

Williams (YOSHINAGA, 1014, p. 168). 

Em 1970 o EUA era fortemente marcado pela presença de gangues que 

buscavam dominar determinado espaço através da violência (OXLEY, 2013, p. 29). 

DJ Afrika Bambaataa, criou o movimento Hip Hop no South Bronx, na cidade de 

Nova York ganhando o título de líder da ONG Zulu Nation, onde pregava e divulgava 

os princípios básicos do movimento Hip Hop (Dj, Mc, Grafite e a Dança-Break) a 

cidadãos negros dos Estados Unidos. Posteriormente, o DJ passou a divulgar a 

cultura Hip Hop em diferentes países, a fim de motivar a então chamada “cultura 

branca” para reconhecer os direitos dos negros no País (RIBEIRO, 2011, p. 16). 

Emerson Camargo (2013, p. 50) afirma que Afrika Bambaataa tinha o objetivo 

de ensinar aos jovens a se manifestar através da arte, sua pregação ideológica era 

pautada pelos princípios da paz, do amor, da união e da diversão. O DJ Bambaataa, 

nessa época, teve o compromisso de transmitir a cultura Hip Hop, como forma de 

amenização da violência que ocorria entre as gangues. Segundo o autor:  

Hoje a cultura hip hop em questão é considerada uma arma a favor 
da inclusão social, educação, cidadania, instigando à consciência, o 
conhecimento, a liberdade, a justiça, a igualdade, combatendo as 
drogas, o avanço da violência e do crime e principalmente 
promovendo a expressão artística; incluída nas culturas pelo mundo, 
pela facilidade de identificação popular e pela maneira com que 
incorpora elementos a sua forma peculiar de apresentar-se 
(CAMARGO, 2013, p.50). 
 

Neste sentido, o Hip Hop possui um grande valor e abarca um movimento 

popular fortemente expressivo, desta forma, houve uma marcante exposição e 

aproximação das Danças Urbanas por meio da mídia americana que denominou a 

dança que é praticada em lugares públicos (praças, ruas e calçadas) de origem 

popular, como Street Dance. O meio de divulgação de informações teve um papel 

muito importante para a história deste gênero de Dança, pois a imprensa divulgava 

as coreografias em movimentações específicas de acordo com cada estilo e sua 



 
 

25 
 

sincronia nos videoclipes, auxiliando no conhecimento sobre o entendimento desta 

área e da aceitação popular.  

A partir deste contexto, Aguiar (2009) e Camargo (2013) descrevem que 

através da evolução do processo de mixagens produzidas pelos DJs, as Danças 

Urbanas passaram a ser dividas em Old School (velha escola) e New School (nova 

escola). A Old School era formada por membros envolvidos nos fatos e seus estilos 

históricos da dança, que se referem à origem desta, e a New School por aqueles 

que não se interessavam por aspectos históricos ou os aspectos sociais engajados 

pelo significado da Cultura Hip Hop, sendo estes, classificados como dançarinos de 

academia. 

A autora Tauana Oxley (2013, p. 29) explica que, no princípio, eram 

chamados de Breakdance os primeiros estilos: Locking, Popping e Breaking, mais 

tarde, com o surgimento e divulgação de outras danças que manifestaram-se e 

começaram a ser chamados de Danças Urbanas. A partir deste cenário que as 

Danças Urbanas começaram a percorrer por todo o mundo, os estilos já 

mencionados, além de Danças Sociais, House Dance, krumping, Vogue, Stilleto, Hip 

Hop Dance e o Hip Hop Freestyle entre 1980 e 1990 são praticados de acordo com 

as suas características em muitos espaços. O próximo subcapítulo aborda as 

descrições dos estilos mencionados. 

2.2 Alguns estilos do Breakdance 

As danças de rua se originam do breakdance11, sabemos que nos dias de 

hoje, existem uma quantidade relevante de estilos de Danças praticados em 

diversos lugares do mundo. Nesta área, os praticantes não definem os estilos como 

subgênero, com isto, utilizamos a palavra estilo (style) para referir as vertentes das 

Danças Urbanas. Não é possível definir o número exato dos existentes, até porque 

são orgânicos e dinâmicos, em sua essência. Sem a pretensão de esgotar as 

possibilidades, ofertaremos aqui, com base nos autores Oxley (2013), Camargo 

(2013) e Ribeiro (2011), a descrição dos mais populares com suas nomenclaturas, 

que se referem à identificação dos movimentos ou dos passos:  

O Locking: surgiu em Los Angeles, na Califórnia, no final dos anos de 1960. 

Don Campbell foi o criador. No ano de 1972 formou o grupo The Lockers, sendo 

                                                             
11

 Os primeiros estilos que surgiram, como as danças sociais, breaking, popping, locking eram 
chamadas de breakdance. 
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considerado o grupo mais cômico da história, pois Don Campbell gerou um “passo” 

de Social Dance chamado de Funky Chicken (Funk da Galinha), esteticamente 

parecia ser uma imitação do bater as asas de uma ave.  O locking é uma influência 

do funk e é dançado especialmente com os braços. Muitos estilos das Danças 

Urbanas possuem nomenclaturas de movimentos específicos12 que determinam a 

identificação da Dança, no locking podemos visualizar os seguintes movimentos 

básicos: Box Split, Hop Kick, Lock, Scootbot, Scooby Doo, Scooby Walk, Stomp The 

Cockroach, Stop ando Go, Uncle Sam Points.  

Criado em meados 1975 por Boogaloo Sam, o Popping nasceu na cidade de 

Fresno - na Califórnia. Quem dança popping é um poppers. Este estilo tem como 

principal técnica a utilização da contração muscular, como também expressa uma 

maneira robótica de se mover que é dançada por meio da base musical do funk. 

Suas variações de nomenclaturas são bastante diversificadas: Animation, Dime 

Stopping, Electric Boogaloo, Floating, Sliding e Glinding, Liquid Dancing, Robot, 

Slow Motion, Ticking, Waving, etc. 

Já o Breaking, que surgiu na década de 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

e cujo termo foi criado pelo DJ Kool Herc, foi o primeiro estilo a organizar-se na 

cultura Hip Hop. Os dançarinos são chamados de B.boy ou B.girl. Tem por 

característica movimentos variados no chão, utilizando os apoios e uma dinâmica 

acrobática. Há variações em suas terminologias, utilizadas como base para qualquer 

execução dos movimentos como o top rocking, dropin, footwork, freeze, 

powermoves. 

A Social Dance ou Danças Sociais originaram-se do Charleston, inspiradas 

nas festas black norte-americanas. Os movimentos são simples e realizados com 

marcações ou com passos entre várias pessoas dando prioridade para o feeling13. 

Foi por meio das Danças Sociais que surgiram outros estilos de Danças Urbanas 

como o Hip Hop Dance.  São suas variações de nomenclaturas: Running Man, Rock 

Steady, Harlem Shake, Monastery, Booty Popping, Whuffe. 

O House Dance, criado por negros latinos norte-americanos, é um estilo que 

possui diferentes referências: tem bases no sapateado e no Jazz Dance, nas danças 
                                                             
12

  Muitos estilos das Danças Urbanas possuem nomenclaturas, que também são conhecidas no 
Brasil como “passos básicos”, a Dança só pode ser executada se o dançarino tiver conhecimentos 
sobre os determinados movimentos específicos daquela dança. Em eventos e festivais, o júri avalia 
as danças urbanas através da qualidade de movimentos do estilo que o praticante apresentar.  
13

 Significa sentimento ou sentir, é uma expressão corporal e facial na execução da dança, para 
dançar Hip Hop tem que ter o feeling. 
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africanas, nas danças latinas e brasileiras. Surgiu no final da década de 1980 

através de um repertório musical frenético devido à evolução das mixagens. 

Enfatizando as saídas e complexas movimentações dos pés combinadas com 

movimentos mais fluídos do tronco. A movimentação principal é o Jackin, um 

balanço de cima para baixo na velocidade da música.  

Krumping: Através da sigla Krump, que significa Kingdom Radically Uplifited 

Mighty Prais identificamos o Krumping um estilo que se originou no centro sul de Los 

Angeles, em 1992, na comunidade afro-americana. É uma técnica de evolução do 

Clownin, porém, apresenta ser mais explosiva e agressiva como uma liberação de 

emoções. O Krumping é muito competitivo, mostra ser duro e selvagem, parecendo 

como se estivesse em uma luta. Movimentos básicos: Goofy, Rugged, Beasty, 

Grimey, Flashy, Cocky, Jerky, Bully e o Tricks. 

O estilo Vougue se define, em síntese, na cópia de poses de modelos ou 

divas do cinema, e surgiu em 1980, especificamente nos clubes gays dos EUA. A 

base tem seu fundamento na imitação de modelos internacionais mais famosos. Os 

movimentos têm a finalidade imitar posições e posturas de corpo conforme o ritmo 

da música, resultando, em média, cerca de 50 movimentos por minuto. A cantora 

Madonna é uma das responsáveis por divulgar este subgênero. 

O Stiletto surgiu na Broadway Dance Center, em Nova York. É dançado de 

salto alto, como referência às atrizes e dançarinas profissionais, que fazem shows e 

performances, esse estilo de dança procura envolver a sensualidade da mulher, e 

possui influências corporais do Hip Hop Dance, Jazz e Vídeo Dance.   

Um estilo que sempre está em constante transformação é o Hip Hop Dance. 

Ele apresenta como movimento básico, a movimentação do tronco para baixo e para 

cima aliado ao ritmo musical, o significado de hip hop é balançar o quadril. Esta 

dança tem uma relação com a improvisação, o dançarino insere os passos básicos 

não só no acento rítmico da batida, mas também nas convenções vocais e 

instrumentais da música. Com a sua origem nas periferias de Nova York, este estilo 

acabou se tornando a expressão mais famosa em termos musicais. 

A modalidade Hip Hop Freestyle possui diferentes abordagens, a partir de 

1970, é caracterizada pelo improviso com base no Hip Hop Dance, e também como 

uma forma de criação de movimentos. Sendo uma forma contemporânea de praticar 

as Danças Urbanas, é a linguagem mais familiar na mídia atualmente por ter uma 

característica híbrida mais forte que outros estilos.  
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Todos estes estilos de Danças norte-americanas chegaram ao Brasil por 

diferentes vias. A seguir descreveremos a chegada das Danças Urbanas e o seu 

desenvolvimento no cenário brasileiro. 

2.3 Nos embalos das Danças Urbanas no contexto brasileiro 

No contexto das Danças Urbanas no Brasil, o autor Yoshinaga (2014, p. 167) 

aborda que havia um pequeno número de informações sobre esse gênero, que 

chegava em nosso País de maneira distorcida, não tinha como 

reconhecer/diferenciar os estilos e suas nomenclaturas básicas. Foi em meados 

1980 que aproximavam-se as primeiras informações e  através das batidas 

quebradas que estavam surgindo neste contexto, conhecidas como breakbeats da 

qual era manipuladas pelos DJ’s responsáveis pela divulgação da cultura Hip Hop 

nos EUA. A partir das informações que chegavam naquele momento, foi adotado o 

rótulo breakdance e break para se referir ao estilo de dança “acrobática”, cujo 

verdadeiro nome define como breaking.  

 O autor Emerson Camargo (2013, p. 57) afirma que as manifestações da 

cultura Hip Hop chegaram no Rio de Janeiro e São Paulo em meados de 1982, nas 

festas Black ao estilo musical funk e soul, possuindo como referências desses 

estilos, James Brown, Michael Jackson, Rick James, entre outros.  

Ao ler Oxley (2013, p. 31) compreendemos que ao contrário dos Estados 

Unidos, no Brasil, essa cultura não chegou com movimentos/manifestações contra o 

governo, mas sim pelo jeito de ser e estar em um espaço. Os jovens de diferentes 

etnias tinham o momento de se divertir, “expressar suas identidades”, e se auto-

reconhecerem sem preconceito/discriminação, através das Danças Urbanas, porém, 

não tinham um conhecimento sobre cada estilo específico das Danças Urbanas (e 

nem a preocupação em conhecê-lo), mas utilizavam a improvisação de movimentos 

chamados de Danças Sociais, que eram dançados através da música funk e soul 

(GUARATO, 2008, p.48). 

A mídia contribui consideravelmente para a chegada das Danças Urbanas no 

contexto nacional, foi através dos filmes Wild Style (1982), Flash Dance (1983), 

Break Dance (1984), Beat Street (1984)14, que se tornaram uma grande referência 

                                                             
14 O filme Wild Style é uma incursão pela cultura do Hip Hop no bairro do Bronx, em Nova York, nos 

anos 1980. Lendas da época como o Grandmaster Flash, e o grupo Cold Crush Brothers também 
aparecem nesta crônica que mostra a ascensão do grafite, do break e do rap. O filme Flashdance se 
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para os dançarinos, que – através deles - buscavam se atualizar e entender formas 

específicas de dançar (OXLEY, 2013, p. 32).  

Além das informações expressadas nos filmes, mais conhecimentos sobre 

essas danças chegaram ao Brasil por meio de clipes musicais. Os dançarinos não 

sabiam definir ainda um estilo do outro, mas tinham a noção de que aquela 

movimentação específica e explosiva era o Street Dance ou Dança de Rua. O grupo 

pioneiro que transmitia essa cultura para os brasileiros foi o Grupo Dança de Rua do 

Brasil dirigido por Marcelo Cirino. Foi a partir dele que se abriu oportunidades para 

que este estilo de dança perdesse a conotação marginal/violenta e buscasse  o 

reconhecimento merecido. 

De acordo com Camargo (2013, p. 59) Marcelo Cirino vem de uma formação 

do Ballet e Jazz Dance, e começou a praticar Breakdance em 1982, utilizando 

movimentos fortes e marcantes relacionados aos movimentos originais do Hip Hop. 

Com influência de outros estilos junto com a prática da ginástica aeróbica, Marcelo 

criou uma referência brasileira de um estilo de Danças Urbanas e criou o grupo 

Dança de Rua do Brasil. Para suas coreografias utiliza organizações espaciais 

usadas nos palcos italianos. É uma forte influência para grupos de Dança nacionais 

e conquistou muitos prêmios em festivais no Brasil. 

Em 1990, as Danças Urbanas estavam começando a ser reconhecidas, e 

despertou o surgimento de grupos a participar dos Festivais, através da ampliação 

desta cultura, passou a acontecer a prática desta área em espaços não-formais de 

ensino como as academias, projetos sociais, studios, companhias/grupos de Dança, 

festivais e eventos em gerais. Assim, elas passaram a perder parte da impressão 

marginal relacionada à sua origem e passaram a ser identificadas como um gênero 

de Dança nas áreas das Artes e educação.  

Existem diversos precursores, coreógrafos e pesquisadores importantes nesta 

área para o ensino no contexto brasileiro, como:  Frank Ejara, que  iniciou sua 

jornada na cultura Hip Hop em 1984, e começou a desenvolver estudos sobre o 

                                                                                                                                                                                              
trata de uma jovem de garra e talento que não mede esforços para realizar o sonho de se tornar uma 
bailarina. Para isso, durante o dia, ela trabalha como operária e, à noite, trabalha como dançarina em 
uma boate. O filme Break Dance é sobre uma mulher dedicada, dançarina de jazz (Lucinda Dickey) 
que ao juntar-se a dois praticantes do break, o trio se torna a maior sensação do breakdance. E o 
Beat Street conta a história da violência dos anos 1980 que deu lugar ao mundo de dançarinos, 
cantores de rap, grafiteiros e DJs. É o mundo novo do break, uma verdadeira revolução na música, 
na arte pop e na dança. Disponível em: <https://filmow.com/a-loucura-do-ritmo-t38675/> Acesso em: 
10 de out. de 2016. 

https://filmow.com/a-loucura-do-ritmo-t38675/
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breaking, popping e o locking influenciando na história das Danças Urbanas no 

Brasil, e em 1999 criou a Cia. Discípulos do Ritmo; Nelson Triunfo, se tornou um dos 

precursores da cultura hip hop, e foi um dos principais dançarinos de soul e breaking 

no Brasil; e Octávio Nassur, que também é uma figura importante nesta área e 

coordenador geral do FIH2 Festival Internacional de Hip Hop e do Brasil Tap Jazz 

Festival Internacional de Dança, ambos realizados em Curitiba. É autor do Livro 

Culinária Coreográfica e pesquisador especializado em hip hop em Los 

Angeles/EUA.  

Com a chegada do Hip Hop no Brasil, em meados os anos de 1982, a mídia 

mostrou a dança através de jornais, revistas, comerciais de televisão e filmes com 

características do popping (movimentos quebrados), o breaking e o locking, 

apresentando estilos específicos e diferenciados, como a utilização das luvas 

brancas, calças quadriculadas, camisetas brancas e vestimentas coloridas, óculos 

escuros, correntes e outros acessórios (CAMARGO, 2013, p. 57). 

Através das tradições que já existiam no País, como as danças folclóricas 

brasileiras, automaticamente as Danças Urbanas se articularam a esse cenário, com 

isso – nesse processo de ressignificação – abriram-se novas oportunidades, 

novidades em movimentações coreográficas e em diversas variações rítmicas no 

embalo da batida e da musicalidade. Portanto, nos dias atuais, os praticantes não 

utilizam uma movimentação de forma tradicional como em 1980, mas sim expressam 

uma corporeidade híbrida.  

Na continuidade iremos expor, de modo sucinto, a história deste gênero de 

Dança no município de Pelotas, destacando alguns grupos de Danças Urbanas que 

fizeram/fazem parte desta trajetória. 

 

2.4 A chegada das Danças Urbanas em Pelotas 

No município de Pelotas, a chegada das Danças Urbanas e da cultura Hip 

Hop não foi diferente do contexto nacional. As primeiras manifestações também 

surgiram a partir das festas Black, principalmente nos bairros periféricos da cidade. 

Para descrever as referidas danças no contexto pelotense é necessário ressaltar a 

história do grupo pioneiro, Piratas de Rua, que foi o primeiro grupo estruturado e 

independe que surgiu na cidade. 
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Tauana Oxley (2013, p. 35) expõe que o Piratas surgiu em 2002 e que era 

composto por cinco jovens: Uanderson Farias de Oliveira (Vovô), Carlos Bento 

Freitas Barcelos Junior (Jarrão), Carlos Eduardo Machado (Gugu), Lasier Silva de 

Almeida e Jorge Luiz Mota Machado (Jorginho). Amizades que saíam dos bairros 

periféricos e se encontravam no calçadão da Rua Sete de Setembro (Centro) para 

praticar Danças Urbanas. O grupo contava com um aparelho de som portátil 

alimentado pela energia elétrica de uma loja de fliperama. 

Através de Cátia Carvalho (2007, p. 49) compreendemos que o grupo 

começou a prática em um espaço de experimentação urbano. Mesmo não havendo 

uma estrutura adequada para dançar, os praticantes utilizavam a criatividade e o 

improviso, agregando experiências para se apropriar das Danças Urbanas. O local 

de troca de conhecimentos sobre este gênero primeiramente acontecia na rua e logo 

depois se espalhou por outros espaços, como os não-formais de ensino.  

Tauana (2013, p. 36) descreve que a persistência e união dos dançarinos, 

cativou apoiadores. O Piratas de Rua ainda não tinha um local adequado para os 

ensaios, eram convidados para ministrar aulas em academias e, em troca, o grupo 

poderia utilizar os ambientes para seus ensaios, como uma troca de favores ou 

forma de pagamento pelo uso do espaço.  

O referido grupo decidiu fazer parte de um projeto social chamado “Chibarro – 

Mix Cultural.” Carvalho (2007, p. 53) refere que tal projeto surgiu do Programa 

Cultura Viva, do Ministério da Cultura do Governo Federal. Chibarro reunia diversos 

movimentos culturais, dentre eles, a Banca CNR15, o Centro Social, Cultural e 

Educacional Odara16 e o grupo Piratas de Rua. 

Logo o grupo começou a participar de Festivais de Dança no Brasil, como 

Festival de Dança de Joinville, Festival Internacional de Hip-Hop em Curitiba e 

Festival de Dança de Porto Alegre. Os dançarinos passaram a ministrar aulas em 

projetos nas escolas do município de Pelotas e em espaços não-formais como em 

academias de Dança. Cátia Carvalho (2007) descreve sobre a maneira com que o 

Vovô se colocou a ensinar a cultura hip hop e como trouxe uma noção de totalidade 

                                                             
15

 Grupo de Rap na cidade de Pelotas que era composto pelos integrantes: Guido CNR, NG Máfia, 
Zudizilla, Glauco Fagundes e Dj Micha.  Utilizavam a base musical dos Beats de NG Máfia, Duck 
Beats e M2. Disponível em: <http://bancacnr.blogspot.com.br/> Acesso em: 3 de out. de 2016. 
16

 É um Centro de Ação Social Cultural e educacional e desenvolve trabalhos realizados com a dança 
afro. O principal objetivo do ODARA é ressignificar a cultura negra Pelotense, não deixando morrer os 
princípios herdados por nossos antepassados. A luta da ONG é resgatar os valores contributivos da 
etnia negra na construção da cidade de Pelotas (AZEVEDO, 2013, p. 43). 

http://bancacnr.blogspot.com.br/
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e valorização das Danças Urbanas, que acontece na hibridização de diversos 

elementos que se fortalecem, “a dança de rua não pode ser pensada fora dessa 

cultura, se não perde sua marca indenitária” (CARVALHO, 2007, p. 50). 

Depois de um período, por motivos internos, o Piratas chegou ao fim de suas 

atividades, ao mesmo tempo que surgiram outros grupos de Danças Urbanas na 

cidade. Um ex-integrante do Piratas de Rua, Paulo Renato Monteiro, mais conhecido 

como “Paulinho”, criou o Trem do Sul.  

O grupo Trem do Sul surgiu em 2006, naquela época utilizava o espaço da 

Escola Nossa Senhora dos Navegantes para a realização dos ensaios, hoje tem o 

seu ambiente próprio, o Centro de Treinamento Trem do Sul17, onde os professores 

e os dançarinos trabalham as suas práticas com as danças urbanas. O mesmo 

participa de competições mundiais, especificamente nos gêneros Locking e Hip Hop 

Dance. É um grupo independente que trabalha com o estilo locking e participou de 

festivais nacionais e internacionais, como o Jaguarão em Dança, Sul Americano de 

Hip Hop, Festival Internacional de Hip Hop, em Curitiba18, Juste Debout, na França, 

Festival Dança Pelotas, World Hip Hop Championship Las Vegas19, entre outros. 

Trem do Sul também participou de outros eventos como a Fenadoce, fez parte da 

Comissão de Frente da Xavabanda, no Carnaval de Pelotas, e do clipe “Levanta 

cabeça princesa,” do cantor Gabriel Valim
20

. 

Concomitante ao surgimento do Trem do Sul, foi criado o Art Urbana, liderado 

por Carlos Eduardo Machado, mais conhecido como “Gugu”. O Art Urbana surgiu em 

setembro de 2007, através da ideia de Carlos Eduardo, que juntamente com os 

bailarinos Lasier Almeida e Tauana Oxley, intencionou formar um grupo 

independente de Danças Urbanas. A necessidade de criá-lo emergiu após um 

desentendimento de Carlos e Lasier no Piratas de Rua. Com o término do Piratas, 

Gugu aproveitou o espaço da Cia. da Dança, no qual ministrava aulas desse gênero, 

                                                             
17

 Localizado na Rua Gonçalves Chaves, nº 1010/Centro de Pelotas.  
18 Para saber mais informações, acesse: Hip Hop: Trem do Sul no Festival Internacional. Diário da 

Manhã, Pelotas, 10 de julho de 2015. Fonte Disponível em: 

<http://diariodamanhapelotas.com.br/site/hip-hop-trem-do-sul-no-festival-internacional/> Acesso em: 
29 de março de 2017. 
19

 Para saber mais informações, acesse: Trem do Sul: Dançarinos do Navegantes em Las Vegas. 
Diário da Manhã, Pelotas, 1 de agosto de 2014. Fonte Disponível em: 

<http://diariodamanhapelotas.com.br/site/trem-do-sul-dancarinos-do-navegantes-em-las-vegas/> 
Acesso em: 29 de março de 2017. 
20

 Cantor e compositor dos sucessos “As Mina Pira na Balada”, “Gatinha Assanhada”, entre outras 
músicas sertanejas. Alcançou o topo das paradas com o single “Piradinha”. Disponível em: 
<http://gabrielvalim.com.br/> Acesso em: 21 de fev. de 2017.  

http://diariodamanhapelotas.com.br/site/hip-hop-trem-do-sul-no-festival-internacional/
http://diariodamanhapelotas.com.br/site/trem-do-sul-dancarinos-do-navegantes-em-las-vegas/
http://gabrielvalim.com.br/
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para dar início aos ensaios do grupo. Em seguida, participaram de eventos no 

município, como no concurso Mais Belo Negro de Pelotas, e posteriormente na 

Fenadoce. Apresentarem-se também em festivais da região como o Festival Dança 

Bagé, Festival de Joinville, Festival do Morango. 

Os integrantes do grupo foram Rafael Oliveira, Maicon Dias, Patrick Aires, 

Carlos Eduardo Machado, Lasier de Almeida, Tauana Oxley, entre outros. O Art 

Urbana esteve ativo até 2010, ocasião que Gugu - que na época era aluno no curso 

da Dança-Licenciatura na UFPel - fez um intercâmbio para  Portugal, o que motivou  

o término do grupo, mesmo assim o Art Urbana se manteve ativo até poucos meses 

depois.    

Para além do exposto até aqui, vieram a existir outros grupos/companhias de 

Danças Urbanas na cidade de Pelotas, a título de exemplificação, mencionamos o 

Soul Beat Crew, ainda em atividade, que trabalha com o estilo Breaking e é 

composto por quatro amigos: Bruno Santos, Lucas Falcão, Pablo Gonçalves e 

dirigido por Lasier de Almeida.  

Em 2015, Taison Furtado teve a ideia de montar uma companhia de Danças 

Urbanas e convidou Tauana Oxley e Thiago Meirelles para fazer parte. Por meio da 

intenção de agregar bailarinos para a mesma, foi realizado a primeira aula aberta 

nas estruturas da Cia. da Dança
21

.  A partir disso, foram surgindo os primeiros 

integrantes. A Companhia de Dança Rua em Cena
22

 que desenvolve suas obras a 

partir das estéticas, técnicas e poéticas das Danças Urbanas, tem o elenco 

composto por Deivid Garcia Viegas, Tavani Paiva, Luciano Porciuncula Oliveira, 

Felipe Santos, João Victor Santos, Julie Schiavon, Naiane Ribeiro, Thiago Meirelles, 

Taison Furtado, entre outros. 

O Rua em Cena já participou de eventos competitivos como o Festival Dança 

Bagé e Festival Bento em Dança. Em 2016 aconteceu uma articulação da 

companhia com a disciplina Montagem de Espetáculo II no curso da Dança-

Licenciatura na UFPel, resultando na realização do Espetáculo Relógio de Areia. 

Além de existir grupos e Companhias de Danças Urbanas na cidade de 

Pelotas, a prática deste gênero acontece em outros espaços, como no Programa 

                                                             
21

 Localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 755, no Centro de Pelotas. 
22

 Para saber mais sobre o Rua em Cena, consultar: DUARTE, Taison Furtado. Ensino de Danças 
Urbanas Hoje: um estudo sobre práticas artístico-pedagógicas contemporâneas na cidade de 
Pelotas - RS a partir do olhar docente. 2016. 173p. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de 
Licenciatura em Dança, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. 
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Escola Aberta, no projeto Street Soul23 e como no Stúdio Zimra, na Cia da Dança, na 

Academia Adágio, Academia Corpo e Dança.Com, entre outros lugares.  

É possível perceber que, em poucas décadas, as Danças Urbanas vêm 

fazendo história no município, novos grupos se constituíram, outros se legitimaram, 

laços foram criados, títulos conquistados, territórios adquiridos e, atualmente, este 

gênero tem uma expressão muito forte na cultura de Pelotas. Que o objetivo de 

sempre fazer a história, a prática e as experiências nesta área nunca se perca. Que 

os futuros e atuais professores busquem sempre uma qualificação e não desistem 

de continuar a criar Dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 O projeto Street Soul é um grupo composto somente por meninas, é administrado pela professora e 
coreógrafa Francine Lemos, com o objetivo de levar coreografias para festivais e outras 
apresentações locais, assim com ocupar o tempo vago das praticantes. O mesmo surgiu em 2014 e 
as aulas/ensaios acontecem nas dependências da Igreja Brasa (Praça Vinte de Setembro, nº 548, 
Centro).  
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3. A Docência e o Ensino de Dança 

 

Este capítulo objetiva promover algumas reflexões sobre o ser professor de 

Dança, convergindo sobre a formação inicial e a superior. O que é ser um professor 

de Dança? É uma escolha de vida; é uma vocação; é ter a habilidade de expôr os 

conhecimentos necessários para ensinar; é desenvolver a educação com amor e 

dedicação aos alunos. “Ministrar uma aula” não é ser professor, é mais do que 

ensinar um conhecimento, pois o docente precisa ter uma reflexão crítica por meio 

do saber científico e técnico articulados com os saberes de suas experiências, é ser 

educador, pesquisador e artista.  

Destacamos a importância da auto formação docente, buscando encontrar o 

papel dos saberes docentes. Por fim, abordamos o ensino formal e não-formal, 

como forma de subsidiar argumentos para a compreensão do ensino desta área nas 

escolas, em articulação com as Danças Urbanas em espaços não-formais, como 

academias, projetos sociais, programas, studios e grupos.  

3.1 Formação Docente em Dança: o constituir-se professor 

  

De acordo com a autora Josso (2007), na formação docente as pessoas saem 

do isolamento e tendem a pensar na possibilidade em desenvolver novas 

experiências, estratégias que estão por descobrir. Estas informações fazem parte da 

função social como uma primeira formação ou formação inicial, relacionadas às 

histórias de vida dos sujeitos. A formação inicial se desenvolve em diversas 

competências, modificando-se em lugares de nova sociabilização e acontecimentos 

pessoais, sociais e profissionais, como na criação de novos projetos de vida 

(JOSSO, 2007, p. 415).  

A trajetória de vida coloca em evidencia a pluralidade, o conhecimento de si, 

de sua identidade, oferece a consciência de diferentes registros e experiências 

constituídos do ser professor, integrando assim as “dimensões do ser no mundo”, 

bem como, as dinâmicas que orientam esta formação inicial, pois há um numero 

significativo desses profissionais que não se encontram na universidade (JOSSO, 

2007, p. 417).  
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Para Porpino (2014), a formação do professor de Dança nos últimos anos, 

ganhou significativo alcance no contexto brasileiro, com a criação de novos cursos 

de licenciatura, em virtude da criação de políticas do Governo Federal para incentivo 

à reestruturação das instituições de ensino superior (PORPINO, 2014 p. 45). Por 

conta desta iniciativa, a Dança está sofrendo mudanças relevantes, com maior 

reconhecimento do campo e maior aceitação como área específica de estudo. 

Caroline Valderramas (2008) ao questionar-se sobre por que seria necessária uma 

graduação em Dança, responde: 

Por esta ser autônoma, [...] por oferecer e formar universitários 
críticos, conscientes de seu papel na sociedade, hábeis a criar e 
estabelecer pontes com outras áreas, produzir, escrever, enfim, 
capacitados a lecionar dança, capacitados a formar pesquisadores, 
criadores e professores (VALDERRAMAS, 2008, p. 35). 

No tocante ao que leva as pessoas à escolha da docência, Antônio Nóvoa 

(1995) defende que a pessoa antes de se tornar professor, passa por uma auto 

formação por meio do desenvolvimento pessoal em um processo de formação e 

construção de sua própria identidade.  

Nóvoa (1995) argumenta que o processo em formar pessoas aptas a ensinar, 

trata-se de professores que tenham compromisso social e educacional com a 

instituição de ensino, responsável em dialogar conhecimentos com o público. É 

iniciada pelos próprios indivíduos como um investimento pessoal, nas experiências 

de vida, na criação de próprios projetos, e na construção de um trabalho livre. Com 

isso a formação não se constrói apenas na acumulação de cursos, conhecimento e 

técnicas (NÓVOA, 1995, p. 13). 

O mesmo autor nos lembra que formação docente não se resume em 

conhecimentos de currículos e absorção de conteúdos, uma formação se resume 

em vivências/experiências adquiridas no processo pessoal relacionado com a 

reflexão crítica sobre a prática que acontece na atuação profissional, saindo de uma 

formação padronizada por catálogos e cartilha. A formação profissional é iniciada a 

partir das histórias de vida dos professores, que está sempre em processo de 

construção e investigação, pois ela vai e vem, avança e recua fazendo uma relação 

ao saber e ao conhecimento com seus avanços encontrados na identidade pessoal 

(NÓVOA, 1995, p. 15). 

Em sua obra Professores: Imagens de um futuro presente (NÓVOA, 2009, p. 

35) A identidade profissional é uma investigação de si e absolutamente articulada 
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com as práticas educativas construídas através de suas experiências advindas de 

sua formação. Dessa forma, o professor está sempre em processo de informação, 

assim como, buscar a organização dos conhecimentos pertinentes para desenvolver 

em si mesmo o professor crítico e reflexivo. Nóvoa (2009, p. 38) expõe que não se 

separa a extensão pessoal e profissional, pois o professor ensina aquilo que ele é, 

naquilo que ele é, se encontra muito do que ele ensina. 

 Nóvoa (1995) também menciona sobre o processo formativo acontecer em 

fases importantes, como a de “experimentação, a inovação e os ensaios de novos 

modos de trabalho pedagógico” (NÓVOA, 1995, p. 16). O trabalho do professor 

consiste na construção de práticas que conduzam os alunos à aprendizagem 

(NÓVOA, 2009, p. 29). Com isso, para o trabalho pedagógico, a formação 

acadêmica em Dança-Licenciatura é a única habilitada a trabalhar na educação 

básica formal (ARAÚJO, 2015; STRAZZACAPPA, 2012). 

Strazzacappa (2002) indica que para ser um professor de Dança em 

ambientes formais de ensino como na educação básica, não basta somente ter uma 

formação superior na área, mas sim ser fundamental já ter estudado e vivenciado 

Dança. Menciona que “as faculdades precisam das academias tanto quanto as 

academias precisam das faculdades de dança” (STRAZZACAPPA, 2002). 

Dentro ou fora da academia, esta situação provoca nos professores uma 

essencialidade que diz respeito ao contínuo processo de formação.  António Nóvoa 

(2009) expõe que o docente tende a estar sempre neste movimento, pois há uma 

necessidade de buscar informações constantemente, o começo da carreira é o 

momento sensível no processo formativo. Dessa forma, esta formação só faz sentido 

se for construída dentro da profissão, ou seja, o profissional precisa experienciar o 

seu papel, atuar/ensinar para compreender sua função de educador. De acordo com 

o autor, esta é a fase de indução profissional que significa “os primeiros anos de 

exercício docente” (NÓVOA, 2009, p. 38).  

Nóvoa (2009, p. 38) complementa, afirmando que é impossível separar o 

espaço pessoal do profissional, os sujeitos ensinam aquilo que são e que, naquilo 

que são se encontra muito daquilo que ensinam. Dessa forma, comparando ao 

campo docente em Danças Urbanas, não basta dominar um determinado 

conhecimento ou determinado estilo de Dança, é preciso compreendê-lo em todas 

as suas dimensões, como surgiu, como se definiu e como se ensina.  
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A autora Porpino (2014) define ser importante considerar que a atuação do 

professor está embasada por suas experiências da prática em espaços diversos de 

sua formação anterior ou concomitante a sua formação acadêmica e a sua atuação 

profissional (PORPINO, 2014 p. 45).  

Para a atuação docente e atualização é necessária a produção de saberes 

ampliação de conhecimentos, sendo assim no subcapítulo a seguir, buscaremos 

entendimentos sobre os saberes docentes.  

 

3.2 Saberes Docentes 

 De acordo com o João Souza (2015) foi em 1990 que começaram a se 

desenvolver as primeiras pesquisas sobre saberes docentes no Brasil, cujo foco de 

incidência foi a figura do professor, que atua através de suas próprias 

trajetórias/experiências juntamente articuladas à prática pedagógica adquirida da 

formação superior. Como mencionado anteriormente o professor inicia na auto-

formação, que tem como base os saberes ou conhecimentos necessários para 

atuar. 

 O autor Maurice Tardif (2014) descreve que o saber docente é adquirido no 

contexto de suas histórias de vida e da carreira profissional. Os conhecimentos dos 

professores são uma “realidade social materializada através de uma formação”, 

como as disciplinas escolares, a pedagogia e os saberes deles (TARDIF, 2014 

p.16). 

 Esse saber é plural, heterogêneo e temporal porque está ligado com o saber-

fazer na profissão, o temporal é de extrema relevância, pois é com ele que o 

professor aprende a ensinar e a dominar os conhecimentos necessários para atuar. 

Esta sabedoria não se resume em uma transferência de conhecimentos 

denominados pelos mesmos.  

 O saber dos professores provém de variadas fontes e de diferentes fases da 

vida e da profissão, no que se torna a diversidade de saberes. O trabalho é um 

espaço onde o professor aplica-os e não constrói o fundamento deles. A experiência 

cotidiana do trabalho se torna um alicerce de práxis profissional, é a partir dessa 

rotina de vivências que o professor constrói seus próprios saberes (TARDIF, 2014, 

p. 15). 

 O professor que ingressa em uma formação superior, proporciona à sua prática 

docente ferramentas pedagógicas, como os saberes disciplinares e curriculares. 
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Para atuação, o docente articula seus conhecimentos de sua bagagem cultural junto 

à práxis pedagógica adquirida na graduação, essa relação resulta na 

existencialidade do saber plural, que é constituído ao longo de sua carreira 

profissional (TARDIF, 2014, p. 19). 

 Em virtude do que foi mencionado, inferimos que, nas Danças Urbanas, os 

professores informam seus saberes com base em suas trajetórias de vida, os 

saberes da realidade social concretizada sob uma formação de práticas, estes 

docentes possuem a atitude de ensinar através da necessidade de comunicar a sua 

própria essência. O autor Maurice relata: 

Finalmente, os próprios professores, no exercício de suas funções e 
na prática de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, 
baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. 
Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles 
incorporam-se a experiência individual e coletiva sob a forma de 
habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser (TARDIF, 
2014, p. 38). 

 Por meio do saber-fazer e do saber-ser, podemos chamar de saberes 

experienciais o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no campo 

da prática dos docentes. Estes saberes não se originam das instituições de 

formação, nem de currículos (TARDIF, 2014, p. 48). Estes saberes se iniciam na 

prática cotidiana da profissão, tem origem, portanto, nas experiências e na prática 

diária dos professores. Não são sistematizados e nem teóricos como os 

conhecimentos constituídos na formação superior. 

Mesmo que os saberes empíricos ocupem um espaço significativo entre os 

saberes sociais, o docente não é valorizado em relação aos saberes que ele possui 

e transmite (TARDIF, 2014, p. 33). As diversas articulações entre os saberes na 

prática docente, fazem dos professores um grupo social e profissional, da qual a 

existência e compromisso dos mesmos é de “dominar, integrar e mobilizar” tais 

saberes para a prática docente. 

Portanto, o papel do professor é muito importante para formar cidadãos. O 

docente possui uma trajetória ampla que parte de sua auto- formação e do interesse 

de ingressar na formação superior, pois aprende diversos saberes para ensinar de 

forma responsável. 
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3.3 Ensino Formal e Não-Formal   

 Para pensarmos na prática de Dança em espaços não-formais de 

ensino, é fundamental analisarmos as esferas educacionais que envolvem a Dança.  

A autora Gohn (2006) comenta que automaticamente fazemos uma comparação 

com a educação formal e não-formal e que, para alguns pesquisadores, o termo 

não-formal é sinônimo de informal, com isso, é fundamental saber as diferenças 

entre estes conceitos, Maria da Glória Gohn relata: 

[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os 
indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na 
família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas 
próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a educação 
não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 
processos de compartilhamento de experiências, principalmente em 
espaços e ações coletivos cotidianas.(GOHN, 2006, p. 28) 

 

Para adentrarmos a seara do ensino formal e acessando o contexto da 

presença na Dança na escola, a autora Strazzacappa (2012) descreve que embora 

seja considerada a linguagem artística mais antiga - na educação - ela é avaliada 

como uma área de estudos recente. Este campo de conhecimentos possibilita o 

aprendizado por meio do “fazer-sentir”: sentir o corpo, fazer Dança, apreciar os 

movimentos e perceber suas capacidades que é a própria dança. “É nesse sentido 

que a dança contribui na educação do ser humano, educando indivíduos capazes de 

criar pensando, críticos, e possibilitando uma compreensão de mundo de forma 

diferenciada” (STRAZZACAPPA, 2012, p. 72). 

Na contemporaneidade ainda está sendo lenta a inserção da Dança como 

disciplina nas escolas. Além disso, há outra realidade instaurada: além da existência 

de uma pequena quantidade de profissionais concursados com graduação em 

Dança atuando nas escolas, a disciplina de Artes é muito disputada por professores 

de quatro áreas (Artes Visuais, Teatro, Música e Dança). A autora Strazzacappa 

(2012) argumenta que dentro deste contexto, encontra-se ainda um pequeno 

número de escolas que desenvolva o ensino de Dança, como a autora Marcia 

expõe: “Como seria bom se todos os alunos realmente dançassem na escola” 

(STRAZZACAPPA, 2012, p. 71).  

Através da implementação da LDB/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e dos PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais é obrigatório o 

componente curricular Dança na escola como área específica de conhecimento que 
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propicia criatividade e expressão, como também auxilia no desenvolvimento motor 

dos alunos. A autora Marcia Strazzacappa complementa: 

[...] a escola está encarregada não de reproduzir, mas de 
instrumentalizar e de construir conhecimento em dança e por meio da 
dança com seus alunos, abrindo possibilidades de apropriação crítica, 
consciente e transformadora dos seus conteúdos específicos. 
(STRAZZACAPPA, 2012, p. 73) 

 

Percebe-se que é fundamental e necessário estudar Dança como 

componente curricular na escola, mas infelizmente este está sendo um processo 

vagaroso, nisso a inserção de professores graduados em Dança-Licenciatura para 

atuar em espaços formais de ensino, acontece de modo lento e por vias informais. A 

gestão escolar, muitas vezes utiliza a Dança como projeto extracurricular tratando-a 

como um complemento educacional, ou seja, uma forma de reforço pedagógico ou 

forma de “ocupar o tempo dos alunos”. Algumas esferas que mostram como o 

ensino de Dança na escola acontece são os Programas governamentais, como o 

Programa Mais Educação24 e o Programa Escola Aberta25.  

O Programa Mais Educação acontece diariamente nas escolas, atendendo o 

turno inverso do aluno. Por exemplo, aqueles que estudam no turno da manhã, 

permanecem à tarde para participar das atividades propostas pelo Programa. 

Através de monitores são trabalhadas atividades com Música, Dança, Português, 

Matemática, Laboratório de Informática, Artes Marciais, entre outras. Já na estrutura 

do Programa Escola Aberta ocorre nas escolas públicas nos finais de semana 

(sábado e domingo), com desenvolvimento de atividades educativas, culturais e 

esportivas para atender aos alunos e à comunidade.  

De acordo com o Ministério da Educação, atualmente o Programa Mais 

Educação foi atualizado para Programa Novo Mais Educação, que será aplicado a 

partir de 2017 em escolas de Ensino Fundamental da rede estadual com o objetivo 

de melhorar a aprendizagem dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática junto 

com o desenvolvimento de atividades no campo das Artes, cultura, esporte e laser. 

                                                             
24

 É um programa que visa a educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que 
amplia a jornada escolar nas escolas públicas, para no mínimo sete horas diárias. O Programa Mais 
Educação foi criado em 2008, coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), em 
parceria com as Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Educação. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao> Acesso em: 3 de jan. de 2017. 
25

 O Programa Escola Aberta é coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), que 
incentiva a abertura das escolas públicas nos finais de semana, estas escolas são localizadas em 
territórios de vulnerabilidade social. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/par/195-secretarias-
112877938/seb-educacao-basica-2007048997/16739-programa-escola-aberta> Acesso em: 27 de 
dez. de 2016.  
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Esta atualização está mais voltada para a importância do acompanhamento 

pedagógico junto às áreas da Língua Portuguesa e Matemática do que outras áreas 

de conhecimento. No Programa Escola Aberta não houveram alterações.  

Estes Programas trabalham com algumas áreas disciplinares que não fazem 

parte do currículo de muitas escolas, como no caso da Dança. Muitos desses 

espaços que utilizam estes programas ofertam o ensino de Danças Urbanas. 

Percebemos que muitos professores desta área, na cidade de Pelotas, estão 

inseridos no contexto escolar de maneira não-formal, pois não há Danças Urbanas 

no currículo escolar, ao mesmo tempo a maior parte dos referidos docentes não 

possuem uma formação superior em Dança.  

De acordo com a autora Valéria Garcia em seu artigo O papel do social e de 

educação não-formal nas discussões e ações educacionais, no Brasil o termo “não-

formal” apareceu no final da década de sessenta e esteve ligado ao processo de 

alfabetização de adultos, é o período em que neste ensino surge e são 

aprofundadas as discussões pedagógicas (GARCIA, 2008. p. 2). Posteriormente, a 

partir de 1990, devido às mudanças na economia brasileira e à relação do mundo do 

trabalho, o ensino se modificou ampliando as necessidades da educação para além 

de conteúdos curriculares (GARCIA, 2008, p. 4). 

Segundo a autora Maria da Glória Gohn (2006) em um processo de 

socialização, o ensino distante de conteúdos curriculares da educação básica 

chama-se ensino não-formal ou informal, pois os resultados não são esperados 

como na educação formalizada, eles simplesmente acontecem a partir do 

desenvolvimento do aluno/público. A educação informal desenvolve o social, 

hábitos, comportamentos, modos de pensar e de se expressar através de seus 

valores e crenças que pertence ao indivíduo. “A educação não-formal capacita os 

indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo” (GOHN, 2006, p. 29).  

A educação não-formal não é organizada da mesma forma comparativa a 

educação formal que é dividia em idades, séries/anos e conteúdos curriculares, mas 

o ensino “informal” trabalha e forma a cultura política de um grupo como também 

pode colaborar em fortalecer o auto estima de uma pessoa, pois neste ambiente os 

resultados não são esperados como no espaço formal, eles simplesmente 

acontecem a partir do desenvolvimento do indivíduo (GOHN, 2006, p. 30).  

Quando se trata de projeto ou programas, estamos lidando com o ensino não-

formal em espaço formal e nesse contexto geralmente, a Dança está sendo vista 
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como projeto e/ou recreação. Na escola, os educadores são professores formados 

nas suas áreas específicas de conhecimentos. Em espaços não-formais de ensino, 

a autora Gohn (2006) expõe que não é necessário possuir nível superior para atuar 

neste ambiente, pois ela ressalta que as experiências/vivências adquiridas por 

conhecimentos não sistematizados também são relevantes no processo de ensino 

no meio não-formal, porém algumas vezes se torna insuficiente, fazendo com que 

profissionais se inseriram em cursos de licenciaturas, abrindo a oportunidade para 

atuar em espaços formais como na educação básica. 

A mesma autora compara os objetivos e resultados do ensino não-formal com 

o ensino formal, tem alguns objetivos semelhantes entre eles, como a formação do 

cidadão completo, com a consciência e organização de como agir em grupos 

coletivos e formar o indivíduo para a vida (GOHN, 2006, p. 32). 

O espaço não-formal está mais ligado a questões sociais, visado uma 

transformação na vida de jovens e adultos que vivem em uma zona de 

vulnerabilidade. Uma característica muito importante de alguns espaços não-formais 

de ensino é o trabalho voluntário que é muito utilizado e, em muitos casos, pouco 

valorizado.  

Em vista do que já foi analisado, destacamos a importância de 

compreendermos as relações que acontecem entre os ensinos formal e não-formal, 

em muitos casos um está articulado com o outro, na escola isto geralmente ocorre. 

As Danças Urbanas, por exemplo, são realizadas no espaço formal, mas de modo 

informal - como na área da recreação e nos programas Escola Aberta e Mais 

Educação.  

Atualmente, estão acontecendo importantes mudanças no Brasil, mesmo que 

de modo sucinto, não podemos deixar de mencionar a Proposta de Ementa 

Constitucional (PEC 241), que por conta da organização das proposições no Senado 

se tornou a PEC 5526, foi uma das principais propostas do presidente Michel Temer 

(PMDB) para reequilibrar as contas públicas a partir de 2017 e, providenciar a 

recuperação da economia brasileira. Segundo discurso do governo, o projeto se 

alicerça no objetivo de diminuir os gastos públicos devido à crise econômica que o 

país se encontra hoje, e evitar que a despesa cresça mais que a inflação. O 

                                                             
26 Para saber mais sobre a PEC 241/ PEC 55, consultar: Senado Federal. PEC 55/2016. Disponível 

em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=127337> Acesso em: 2 de jan. 
2017. 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=127337
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lançamento da PEC determinou congelar os gastos públicos por vinte anos, as áreas 

da Educação e Saúde serão as mais penalizadas com essa redução.  

Em seguida da criação da PEC 55, surgiu outro projeto para a Educação, a 

Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, que trata de uma das maiores 

mudanças ocorrida na educação brasileira, conhecida como a Reforma do Ensino 

Médio27.  

O governo também alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

propondo modificar a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) para Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) que esta em elaboração. O currículo foi dividido entre cinco áreas: 

linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza 

e suas tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas e suas tecnologias, 

formação técnica e profissional. Em contraponto, as escolas não são obrigadas a 

oferecer as cinco áreas.  

Devido a todos esses últimos acontecimentos na educação brasileira, o 

ensino das Artes é obrigatório no Ensino Médio, mas elas não necessariamente 

estarão contempladas como disciplinas na base. Destacamos que ainda está sendo 

discutida na BNCC. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 Para saber sobre a Reforma no Ensino Médio, consultar: 1. BRASIL. Medida Provisória nº 746, de 
22 de setembro de 2016. Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral. Presidência da República Casa Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm> Acesso em: 3 de jan. 
2017. 
2) “Publicada a medida provisória que cria o Novo Ensino Médio”. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=39621> Acesso em: 3 de jan.  2017; 3) 
Entenda a Reforma do Ensino Médio. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-
a-reforma-do-ensino-medio.ghtml> Acesso em: 23 de fev. de 2017. 

 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-ensino-medio.ghtml
http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-ensino-medio.ghtml
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4. Conhecendo o Curso Dança-Licenciatura/UFPel 

Neste capítulo, em específico, trataremos da formação superior em Dança-

Licenciatura ofertada no município, pela Universidade Federal de Pelotas/UFPel. 

Averiguaremos o processo de instalação deste Curso na instituição, observando 

suas mudanças e as reformas curriculares.  Em um segundo momento, será 

colocado em evidência a inserção do Laboratório de Danças Urbanas com a reforma 

curricular, bem como, identificar onde acontece o ensino deste gênero em disciplinas 

e projetos no contexto acadêmico. 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Dança-Licenciatura (2013, 

p. 6), a Universidade Federal de Pelotas/UFPel28 foi criada em 1969, fica localizada 

na cidade de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul e tem a missão de promover 

a formação profissional, construindo conhecimentos comprometidos com a 

construção e progresso da sociedade, como também, contempla o crescimento e o 

desenvolvimento científico e tecnológico do País. 

No mesmo projeto do Curso, consta que em 2007, por meio do Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a UFPel vem 

mostrando um crescimento no campo acadêmico, com a criação de novos cursos de 

graduação e pós graduação. 

No Centro de Artes/ CA29 se encontram quatorze cursos de graduação, que 

envolvem cursos de Artes Visuais, Música, Cinema, Design Gráfico e Digital, Teatro 

e Dança.  

Após acessarmos o todo ao qual está inserida a formação docente superior 

em Dança, a partir deste momento realçaremos a escrita com foco no Curso de 

Dança-Licenciatura na UFPel, graduação que vem buscando conquistar espaços, 

reforçar sua infraestrutura e rever seu currículo.  

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (2013), o curso surgiu “da 

discussão sobre a sociedade e suas novas configurações”, assim como buscou 

qualificar a formação de professores de Dança, estabelecendo uma visão crítica e 

sensível em cada acadêmico (Projeto Pedagógico do Curso, 2013, p.8). A iniciativa 

de criar um curso de Dança-Licenciatura contou com o apoio da estruturação do 

                                                             
28

 Para maiores informações, acesse: Universidade Federal de Pelotas. Disponível em: 
<http://portal.ufpel.edu.br/historico/> Acesso em: 19 de fev. de 2017. 
29

 Para saber mais informações sobre esta unidade, acesse: Centro de Artes/UFPel. Disponível em:  
<http://www2.ufpel.edu.br/iad/> Acesso em: 18 de fev. de 2017. 

http://portal.ufpel.edu.br/historico/
http://www2.ufpel.edu.br/iad/
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REUNI e no diálogo mais próximo com o curso de Licenciatura em Teatro, (também 

criados através do REUNI).  

Segundo a autora Mônica Barboza (2015), por meio da chegada do REUNI30 

foi criado, em 2008, o primeiro documento intitulado Projeto Artístico, Político e 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Dança-Teatro [Licenciatura] na 

Universidade Federal de Pelotas.  Nos primeiros anos de seu funcionamento, 

determinou uma relação maior com a área do Teatro do que disciplinas do campo da 

Dança.  

Nos primeiros anos de existência do curso instituiu-se um corpo docente com 

professores efetivos, temporários, substitutos e parceiros de outros cursos, 

principalmente do Teatro, bem como as disciplinas gerais da Educação foram 

ministradas por professores da Faculdade da Educação (BARBOZA, 2015, p. 101).  

Desde 2008, ano de sua criação, vêm acontecendo modificações que 

denotam e inserem novas propostas estruturais/curriculares no curso da Dança-

Licenciatura.31 Aqui daremos ênfase em contextualizar, de modo amplo, a referida à 

graduação a luz de suas principais inserções e mudanças referentes à temática de 

estudo aqui proposta: Com isso, identificaremos por “currículo 1” a antiga proposta 

do curso (que teve funcionamento até o ano de 2012), e “currículo 2” 

denominaremos como  o novo plano curricular em vigência  que desde 2013.  

A partir da legislação da portaria de nº 1552, de 06 de outubro de 2010, 

aprovado pelo COCEPE32 e apropriado pelos princípios gerais da Educação 

Nacional da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), o Curso de Dança-Licenciatura33 foi 

criado.  

                                                             
30

 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Teve 
como objetivo ampliar o acesso a permanência dos cursos da formação superior. Através do REUNI 
foram ofertadas novas vagas e surgiram novos cursos na UFPel. REUNI. Disponível em: 
<http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni> Acesso em: 18 de fev. de 2017. 
31

 Para um aprofundamento maior e mais específicos para as questões que envolvem estas 
modificações, acessar: BRASIL, Universidade Federal de Pelotas. Projeto Pedagógico de Curso 
Dança-Licenciatura, Pelotas. 2012; BRASIL, Universidade Federal de Pelotas. Projeto Pedagógico 
de Curso Dança-Licenciatura, Pelotas. 2013. Disponíveis em: 

<http://wp.ufpel.edu.br/danca/graduacao/projeto-pedagogico-do-curso/> Acesso em: 13 de fev. de 
2017; BARBOZA, Mônica Corrêa de Borba. O projeto de formação de professores do curso de 
Dança-Licenciatura da UFPel: uma trajetória em movimento.– Pelotas, 2015. 172f. Dissertação 
(mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade 
Federal de Pelotas. 2015. Disponível em: 
<http://repositorio.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/2911/1/Monica%20Correa%20de%20Borba%20Barboz
a_Dissertacao.pdf> Acesso em: 13 de fev. de 2017. 
32

 Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 
33

 Podemos visualizar sua identidade visual ou o logotipo no anexo A. 

http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni
http://wp.ufpel.edu.br/danca/graduacao/projeto-pedagogico-do-curso/
http://repositorio.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/2911/1/Monica%20Correa%20de%20Borba%20Barboza_Dissertacao.pdf
http://repositorio.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/2911/1/Monica%20Correa%20de%20Borba%20Barboza_Dissertacao.pdf
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Desde que a graduação em Dança surgiu e ao longo de sua existência, vem 

sofrendo modificações conceituais e estruturais, como o aumento na carga horária e 

a inserção de novas disciplinas no currículo. Novas alterações aconteceram de 

acordo com as necessidades que o curso junto à comunidade na qual está inserida 

sentia na época, buscando mostrar a importância desta linguagem nas Artes, o novo 

currículo abrange uma nova estrutura que aumentou o número de disciplinas, 

principalmente as práticas, entre outras modificações. 

Uma das alterações mais significativas que influenciou diretamente outras 

inserções na estrutura curricular do curso, foi a alteração dos turnos, pois até o ano 

de 2012, o currículo 1 era noturno, mas a partir do novo Projeto Pedagógico 

aprovado (currículo 2), em 2013, passou a ser vespertino como alternativa principal 

para a viabilização da grade prevista pelo novo currículo, com o desejo de 

transformar-se em uma graduação mais aberta e flexível.  

O currículo foi pensado no sentido em valorizar as relações entre “ensino-

pesquisa, ensino-extensão, teoria-prática e professor-artista”. As ementas das 

disciplinas envolvem a importância da arte no corpo, o contanto com a identidade e 

as relações com o espaço (PROJETO PEGAGÓGICO DO CURSO, 2013, p. 26). 

A estrutura curricular foi organizada a partir de três núcleos: Formação 

Específica, Formação Complementar e Formação Livre. A Formação Específica 

contempla as disciplinas práticas e teóricas no curso da Dança que estão 

organizadas como: disciplinas específicas; disciplinas básicas; disciplinas 

pedagógicas; estágios supervisionados obrigatórios; trabalho de conclusão de curso 

(TCC).  

Com a reforma curricular, houve algumas modificações em um número 

pequeno de disciplinas, inserções de novas disciplinas teóricas e laboratórios de 

Danças, sendo assim, no quinto semestre surgiu o Laboratório de Danças Urbanas, 

e como disciplina optativa, Danças de Salão. 

Para ensinar Dança, é necessário muito mais do que apenas o conhecimento 

do conteúdo, vai para além da vivência em aulas práticas, mas no currículo antigo 

não havia a prática de gêneros de diferentes linguagens artística no processo de 

formação e, com o passar do tempo, o corpo docente percebeu a necessidade da 

prática/vivência em Dança no curso, principalmente para os alunos que não 

frequentavam academias, grupos de dança, projetos/programas, entre outros 

espaços e que não possuíam conhecimentos específicos nesta área. Com isso, o 
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novo currículo (currículo 2)  buscou  resolver uma das demandas que esta 

graduação demonstrava, criando os laboratórios, disciplinas projetadas 

intencionalmente para serem práticas.   

 Os laboratórios nasceram para favorecer a aprendizagem dos professores 

em formação, para aquisição de informações, vivências e experiências para o 

ensino-aprendizagem desta linguagem em espaços não-formais de ensino e na 

educação básica. Estes laboratórios se articulam com o ensino da teoria de outras 

disciplinas, como exemplo: os alunos que estudam a História do balé na disciplina 

História e Teoria da Dança I, no mesmo semestre trabalham a prática do balé no 

Laboratório de Balé Clássico, essa relação entre teoria e prática acontece até o 5º 

semestre com a conexão entre História e Teorias da Dança I, II, III e IV e os 

laboratórios práticos.  A mesma relação acontece com as disciplinas pedagógicas, a 

teoria de Pedagogia da Dança I, II e III possui relação de contato com as disciplinas 

Práticas Pedagógicas em Dança I, II e III.   

A relação entre as disciplinas teóricas e práticas objetivou oferecer um 

processo de aprendizado mais eficaz do que o que ocorria no currículo 1. O Projeto 

Pedagógico do Curso (2013), descreve que o curso busca qualificar a formação de 

professores de Dança, assim como, possibilita aproximar o ensino e aprendizagem 

desta área, evidenciando a importância do saber estético e artístico através de 

conhecimentos e do diálogo nos espaços não-formais e escolares. Identificamos que 

o Curso de Dança-Licenciatura/UFPel  ressalta seu compromisso com a formação 

profissional, como descreve o objetivo geral: 

Formar professores para ministrar aulas de Dança, a fim de atuar, 
sobretudo, na Educação Básica além de diferentes espaços de 
ensino-aprendizagem. Propor a formação de educadores para o 
ensino de Dança, comprometidos com a pesquisa e a reflexão 
críticas, de modo a exercer sua práxis pedagógica baseada em 
princípios éticos e inclusivos do movimento humano (PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CURSO, 2013, p.23). 

Assim, percebemos que uma formação superior em Dança é necessária para 

além de atuação na Educação Básica, trazendo possibilidades para outros variados 

espaços de ensino, pois pretende formar profissionais capacitados para docência 

em diferenciados segmentos da comunidade, promovendo diálogo entre projetos, 

escolas, academias de Dança e outras instituições. 

A graduação busca formar professores, artistas e pesquisadores, assim 

como, é proporcionado um universo de afazeres, havendo a preocupação para o 
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acadêmico dar conta de todos os compromissos, pois durante a universidade o 

aluno precisa “fazer aula, dar aula, dançar, coreografar, dirigir, ler, pesquisar, 

planejar, escrever, precisa fazer tudo [...]” (BARBOZA, 2015, p.158). Conforme este 

argumento, a formação do professor no curso da Dança-Licenciatura deve 

proporcionar condições do envolvimento de acadêmicos com a produção de 

saberes, com a intenção de prepará-los, entre outras coisas, para ministrar aulas em 

qualquer espaço de ensino. 

Importante informar que a reforma curricular foi realizada pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) como indicado no PPC (2013) que se trata de um grupo 

de docentes efetivos da unidade que acompanham no processo de elaboração e 

atualização contínua do Projeto Pedagógico do Curso. De acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso (2013, p. 15) o NDE vem realizando uma pesquisa detalhada 

e pertinente sobre novas ideias essenciais para a graduação em Dança.  Foram 

apontadas algumas mudanças significativas que deixaram o currículo mais amplo e 

versátil e que possua uma maior relação com a comunidade da qual o curso está 

inserido. Nisso, se faz pertinente observarmos qual o perfil do profissional que o 

Curso quer formar.  

Através do que consta no Projeto Pedagógico do Curso (2013, p. 24) o 

egresso constitui-se um profissional apto a lecionar Dança em qualquer espaço de 

ensino, como no sistema formal - que acontece nas escolas (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio) ou não-formal, como é o caso das academias, grupos, 

projetos sociais, entre outros. Nestes contextos citados, o docente terá habilidade de 

desenvolver um ensino multifacetado, que abrange ações artísticas e pedagógicas 

na educação em Dança, envolvendo aspectos do sensível e social, características 

fundamentais para  qualificação no ensino de Dança.  

Pontuamos até aqui em nossa escrita um panorama sobre o Curso da Dança-

Licenciatura na UFPel, assim como, mudanças que aconteceram devido à reforma 

curricular ocorrida. Na sequência, teremos como foco a apresentação de dados que 

nos permitam desenvolver uma compreensão da inserção da temática Danças 

Urbanas no referido Curso de graduação. Para tal, utilizamos como fonte primordial, 

questionários distribuídos ao corpo docente e coordenação do mesmo e, análise do 

PCC (currículo 2). Não será feito uma avaliação sobre o ensino das Danças Urbanas 

no Curso de Dança-Licenciatura/UFPel, e sim a identificação da presença e  
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maneira da inserção desse gênero de Dança nas  disciplinas, projetos de extensão, 

pesquisa e ensino, e/ou em outras atividades.  

4.1 As Danças Urbanas no curso: onde estão? 

Muitos dos cursos de Dança (Licenciatura ou Bacharelado) não possuem 

longa tradição temporal, por suas criações serem consideradas relativamente 

recentes o que, por consequência, oferta limitações de número de profissionais com 

formação superior nesta área.  A partir dessa constatação, também é possível 

identificar que consta um número extremamente reduzido de professores com 

atuação no ensino superior, que possuem vivências/experiências em Danças 

Urbanas, denotando a pouca relação entre a prática e a teoria entre os docentes que 

lecionam este gênero nas instituições de ensino superior, o que pode decorrer uma 

limitação aos sujeitos que estão em uma formação, pois a aprendizagem deste 

gênero incorre na possibilidade de limitada ou até mesmo ausente nas 

universidades.  

Outra situação condizente com a realidade é o fato de alunos que têm 

experiências nas Danças Urbanas e estão inseridos no Curso, muitas vezes, não 

percebem seus interesses contemplados, seja em função da limitação do próprio 

campo, seja pelo reduzido número de profissionais docentes desta área no ensino 

superior ou até mesmo pela falta de atuação em pesquisa dos mesmos.  

Para averiguarmos como e de que forma este gênero está presente no curso 

da Dança-Licenciatura na UFPel (no seu currículo 2), além da análise do PCC,  foi 

organizado um questionário  para os docentes (ver apêndice A) responderem. As 

questões são bem específicas para a busca de informações sobre a inserção das 

Danças Urbanas no curso, assim como, identificar as disciplinas e projetos que 

abordem assunto/conteúdo sobre as mesmas.  

Foi aplicado outro questionário direcionado à coordenação (ver apêndice B) 

do Curso, com perguntas mais gerais, sobre a importância da inserção do 

Laboratório de Danças Urbanas; a relação das atividades do Curso com os grupos 

de Dança/academia e a comunidade deste gênero no município de Pelotas. Os 

questionários foram enviados aos professores e coordenação no início de setembro 

de 2016 através de e-mail. Dos dez docentes que receberam o instrumento, seis 

responderam. Os professores que participaram da pesquisa ajudaram a entender 

melhor como se deu o processo de inserção das Danças Urbanas no novo currículo. 
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Como nesta pesquisa a informação prestada possui um espectro de 

importância maior do que os respondentes em si, optamos pela não identificação 

dos professores para a composição textual. O objetivo é compreender como se deu 

a inserção das Danças Urbanas no curso, envolvendo disciplinas, projetos e 

atividades ofertadas.  

No tocante à importância e o significado das Danças Urbanas estarem 

inseridas em um curso superior em Dança-Licenciatura, foi esclarecida a 

necessidade da compreensão do lugar deste gênero no ensino formal, não-formal e 

na formação superior, considerando que o mesmo possui uma significante 

historicidade no município de Pelotas, assim como possui diálogo com muitos 

espaços de ensino (projetos, academias, programas, grupos de dança, entre outros). 

Frente à carência desta área no ambiente acadêmico na relação com a comunidade 

na qual a universidade está inserida, considera-se ser uma necessidade e urgência 

a inserção da Dança de Rua no Curso de Dança-Licenciatura/ UFPel. 

Uma das características apontadas é a possibilidade que as Danças Urbanas 

ofertam de diálogo com os saberes produzidos no cotidiano, advindos da cultura de 

rua e que trazem vestígios de um modo de ser, estar e agir no mundo em que 

vivemos, o ensino deste gênero é pertinente e necessário para um Curso que se 

trata de formação de professores. 

Após a reforma curricular no Curso da Dança-Licenciatura, foram inseridas 

disciplinas práticas no currículo 2, incluindo o Laboratório de Danças Urbanas. Este 

laboratório trabalha a prática do conjunto da linguagem de Danças de Salão, o Jazz 

e as Danças Urbanas. A “inauguração” do Laboratório realizou-se no primeiro 

semestre de 2015, cujo Plano de Ensino da disciplina da época não explicitava uma 

justificativa que fundamentasse a presença dos três gêneros de Danças no mesmo 

Laboratório34.  

Importante frisar que esta escrita apresenta constatações da realidade, não 

se tratando de uma crítica. Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (2013), a 

ementa do Laboratório de Danças Urbanas trata da: 

Contextualização histórica das Danças Urbanas. Elementos técnicos 
e estéticos das Danças Urbanas. Metodologia do ensino do jazz 
dance, das Danças de Salão e das Danças de Rua. Estudos das 

                                                             
34

 Frente ao fato da docente da disciplina não ter fornecido os dados solicitados no questionário 
enviado, a não participação impossibilitou a coleta de maiores informações para o entendimento da 
questão.  
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Danças Urbanas dirigidas para espaços formais e não formais de 
ensino. Apreciação de obras nas Danças Urbanas (PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CURSO, 2013, p. 120). 

Os objetivos desta disciplina é introduzir o aprendizado das Danças de Rua, 

Danças de Salão e Jazz Dance; Apresentar os processos históricos da área; 

Instrumentalizar os acadêmicos com conhecimento geral das Danças Urbanas para 

aplicação pedagógica. A mesma acontece desde 2015, na primeira vez em que 

aconteceu o Laboratório, as propostas e avaliações trazidas pela professora, o 

planejamento para o ensino dos três gêneros foi dividido de forma equânime.  

Através do Plano de Ensino do Laboratório de Danças Urbanas, foi possível 

encontrar conteúdos que são trabalhados, dentre eles estão: o ensino das Danças 

de Salão (como prática pedagógica para o Estágio em Dança); Cultura Hip Hop: 

corpo, escola e educação; Danças de Rua: Breaking, Popping, Locking, House 

Dance, Wacking e Vogue (como prática pedagógica para o Estágio em Dança), 

Danças Urbanas e o processo de composição coreográfica, Jazz Dance: 

possibilidades para o ensino da dança escolar, História e composição coreográfica. 

De acordo com esta listagem, percebemos que a disciplina possui uma diversidade 

em conteúdos.  

Na ocasião da discussão da reforma curricular, foi fortalecida a ideia da 

necessidade de trabalhar a Dança de Rua na graduação. Todos os professores que 

participaram desta pesquisa concordaram com esse ponto.  Os professores tiveram 

o desejo de tornar o currículo do Curso mais atualizado e que trouxesse relação com 

a comunidade ao qual está inserida, desta forma, aconteceram muitas sugestões 

acerca da criação e estruturação do Laboratório de Danças Urbanas. Através da 

escolha dos docentes, a disciplina surgiu das intenções dos mesmos em torná-lo 

realidade, mas sem haver experiências na área. 

Nas discussões dos professores na reforma, o desejo foi de deixar o currículo 

mais atualizado e orgânico. O Laboratório de Danças Urbanas foi uma proposta que 

nasceu da escolha dos docentes enquanto coletivo, inclusive surgiu o indicativo da 

necessidade de escutar especialistas, até para amadurecer a ideia do Laboratório 

sob a tutela pedagógica, assim ouvir colegas profissionais da educação contribuiria 

para este intento.  Porém, por força do momento, acabou não acontecendo e assim 

a disciplina nasceu do empenho e das escolhas de um coletivo de professores, com 

total inexperiência na área, mas com intenções de vê-lo tornar-se realidade.  
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Sem haver um embasamento teórico pertinente, e muito mais para atender a 

urgência de inserir as Danças Urbanas no currículo, os professores incluíram a 

pratica do Jazz e das Danças de Salão no contexto das Danças Urbanas. Desta 

forma, vimos que esta possibilidade é reconhecida socialmente por serem gêneros 

decorrentes de práticas e influência que acontecem no espaço urbano, dedução esta 

que pode ter induzido a decisão desta configuração, ou seja, uma escolha  

consubstanciada em hipótese empírica .  

Ao continuar argumentando sobre as Danças Urbanas no Curso da Dança-

Licenciatura, aproveitamos para mencionar a compreensão do coletivo de que é  

indispensável a inserção do mesmo no contexto acadêmico. Não podendo-se 

ignorar este gênero em uma licenciatura pelo fato de que os professores convivem 

com esta temática no curso, no espaço escolar e na comunidade. Algumas 

disciplinas do Curso da Dança se deparam com o envolvimento pela área, na 

maioria das vezes esta demanda parte dos interesses dos alunos. 

A maior parte das vezes, acontece a construção de atividades de Danças  

Urbanas, nas aulas de maneira colaborativa, na soma de   experiências de alguns 

acadêmicos. Independente da disciplina curricular, é possível fazer relação com este 

gênero nas aulas, por outro lado, esta conexão não acontece em todas as 

disciplinas devido aos professores que não tenham conhecimentos sobre este 

gênero de Dança. Acreditamos que parte dos professores ainda estão afastados 

desse universo.  

Na realidade que se encontra o contexto acadêmico hoje, ainda é percebida  

nos  docentes  experiências em Danças Urbanas, no curso da Dança-Licenciatura 

na UFPel. Como forma de suprir esta lacuna, como solução os professores tendem 

a estudar e procurar autores e materiais que abordem esta área para conseguir 

orientar as pesquisas e trabalhos práticos. 

A reforma curricular foi uma forma encontrada pelo corpo docente para 

atender a demanda de gêneros que se aproximassem da mesma origem no contexto 

urbano, em um único laboratório, fazendo um link com estas vertentes da Dança. 

Por outro lado, percebemos que a inserção do Laboratório trouxe reflexos positivos,  

por ter sido a primeira tentativa de implantar as Danças Urbanas no currículo do 

Curso, mesmo que o ensino da disciplina esteja articulado com outras linguagens de 

Dança,  o que - forçosamente, promove uma superficialidade na relação ensino-

aprendizagem no Laboratório. O Jazz, as Danças de Salão e as Danças Urbanas se 
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originam em contexto histórico muito próximo, mas em contraponto, não se 

constituíram com o mesmo viés.  

O autor Emerson Camargo (2013, p. 36) descreve que as Danças de Salão 

surgiram na Europa durante o reinado de Luís XIV, através da Corte por meio de 

ritmos mais clássicos e elegantes, naquela época a Dança não se relacionava com a 

classe baixa da sociedade. Com o passar dos anos, aconteceram mudanças 

significativas, como a entrada deste gênero de forma popular na sociedade. Dentre 

algumas das danças, são: Valsa, Tango, Bolero, Forró, Zouk, entre outros. Por outro 

lado, como foi exposto no capitulo histórico desta pesquisa, as Danças Urbanas 

(popping, locking, breaking, etc) surgiram nas ruas de New York em 1970 por meio 

de artistas negros norte americanos. Percebemos que a origem destes gêneros são 

diferentes, em épocas opostas.  

Além da criação de laboratórios para a prática de Danças, foi criada uma 

disciplina optativa para trabalhar as Danças de Salão como uma possibilidade de 

aprofundamento deste gênero. O Projeto Pedagógico do Curso (2013, p. 155) 

mostra que o Laboratório de Danças de Salão tem como um dos objetivos conhecer 

os processos históricos e principais influências do referido gênero. A ementa desta 

disciplina apresenta a contextualização histórica das Danças de Salão e refere 

elementos técnicos e estéticos, e a abordagem sobre a metodologia de ensino das 

Danças de Salão em diferentes espaços. 

O ensino dos laboratórios se trata de uma introdução da Dança, serve como 

base fundamental sobre a prática das Danças no contexto acadêmico, e ao mesmo 

tempo, estimula o discente a procurar se aprofundar mais. Se as Danças Urbanas 

possuíssem uma disciplina só para o ensino das mesmas, como acontecem nos 

outros laboratórios, seria mais produtivo para os alunos aprender e ter experiência 

neste gênero, articular com outras áreas, qualificando o ensino na escola. 

De acordo com a realidade, sabemos que através dos meios de comunicação 

(mídia, comunidade, universidade), as Danças Urbanas chegam aos espaços com 

mais facilidade, por possuir diversa interação social. Este gênero oferece um campo 

de aprendizagem que trabalha a coordenação e habilidades motoras, a 

concentração e atenção, ajuda no desenvolvimento do indivíduo, exercita a 

criatividade e improvisação, obtém conhecimentos históricos e técnicos, entre outras 

possibilidades. Além dos espaços do ensino não-formal que acontece a prática, a 
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universidade e a escola tem muito a ganharem com um sólido ensino das Danças 

Urbanas. 

A situação aqui exposta remete a questionamentos necessários: se existe 

uma disciplina optativa de Danças de Salão, por que não foi criada uma disciplina 

optativa de Danças Urbanas? Tem a ver com a formação ou as experiências em 

Dança dos professores do Curso ou do/da ministrante do Laboratório? A primeira 

resposta possível a estas perguntas, talvez esteja atrelada à existência de um 

reduzido número de professores com experiências/vivências em Danças Urbanas 

com atuação na graduação, como já referimos anteriormente. Da mesma forma, 

pode-se perceber, mais como dado dedutivo do que crítica, que poderia ter sido 

criado mais laboratórios práticos ou disciplinas optativas, para organizar de maneira 

minuciosa o ensino de acordo com os gêneros de dança, oferendo uma formação 

mais qualificada no Curso. 

Ao ler o Projeto Pedagógico do Curso (2013) identificamos que o ensino 

teórico-histórico sobre as Danças Urbanas é trabalhado especificamente com base 

fundamental na disciplina História e Teoria da Dança III. Mesmo antes da reforma 

curricular, já acontecia a inserção deste tema na disciplina. Foi uma das primeiras, a 

trazer esta temática como conteúdo, buscando evidenciar o valor da História local e 

conciliando as contribuições advindas das experiências dos alunos, enfrentando o 

desafio de trazer as Danças Urbanas para o espaço acadêmico.  

A mesma desenvolve uma ação relevante, pois estabelece parceria com 

outros profissionais das Danças Urbanas, valorizando este gênero dentro do Curso. 

Conta com a participação ativa do grupo Trem do Sul e de uma egressa do Curso 

(sujeitos participantes desta pesquisa) que promove a discussão sobre o referido 

gênero na escola. 

Outras disciplinas que muito acontece o ensino das Danças Urbanas, é no 

Estágio em Dança I, Estágio em Dança II e Estágio em Dança III. Nelas há alunos 

que utilizaram este tema para abordar conteúdos pedagógicos em seus estágios. 

Importante mencionar que o Estágio em Dança I é voltado para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental; o Estágio em Dança II  tem como foco ensino não-formal e, o 

último estágio, é trabalhado nos anos finais do Ensino Fundamental ou Ensino 

Médio.  

Relevante salientar que as Danças Urbanas também estão presentes em 

projetos de extensão. No Projeto de Extensão Coreolab – Laboratório de Estudos 
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Coreográficos, estas danças estão inseridas nas Mostras e maratonas 

coreográficas, com presença de convidados como: Paulo Renato Monteiro, mais 

conhecido como Paulinho (diretor e coreógrafo do grupo Trem do Sul) e Carlos 

Eduardo Machado (Gugu). Neste projeto, ocorre a participação de acadêmicos e 

egressos do curso que possuam ligação com a Dança de Rua. 

Em 2015, já houve a relação do Projeto de Extensão Coreolab com a 

disciplina Estágio em Dança II (Ensino Não-Formal), que trabalhou com o tema 

Experimentos Urbanos, envolvendo conteúdos sobre Danças Urbanas articulados 

com Corpo, Cidade e Visualidades. Foram utilizadas como referências para o 

desenvolvimento das aulas, obras/artistas das Artes Visuais. 

O Projeto de Extensão Poéticas da Diferença35 surgiu em 2010, que através 

da parceria com o CASE (Centro de Atenção à Saúde Escolar) encaminha as 

crianças (das redes públicas e privadas) consideradas, pelas escolas, com 

dificuldades de aprendizado, déficit de aprendizagem, problemas de comportamento 

e/ou desatenção extrema para participar das atividades práticas que envolvam a 

Dança de Rua. Conta com a monitoria de dois acadêmicos que possuem 

experiências nesta área, para trabalhar de maneira pedagógica e artística os 

movimentos básicos, coreográficos e principalmente a improvisação dos estilos. As 

atividades incentivam, na maior parte das crianças, a entrega para a dança, 

demonstrando que conseguem vencer as suas dificuldades, expressando suas 

identidades.  

No que tange à pesquisa, temos o projeto Relatos e Registros sobre a 

História da Dança em Pelotas. A comunidade que produz as Danças Urbanas no 

município, como grupos, academias e companhias são encontradas nos  

levantamentos bibliográficos e documentais realizados.   

O Coordenador do Curso expõe que é importante escrever sobre a relação 

das atividades do curso da Dança-Licenciatura com os grupos, companhias, 

academias e a comunidade das Danças Urbanas no município de Pelotas. 

Atualmente, após as mudanças no currículo, a graduação recebe alunos de variados 

estilos de Dança e percebe-se que envolve diversos exercícios e multiplicidade de 

poéticas que transitam pelos espaços acadêmicos, incluindo bailarinos/docentes do 

                                                             
35

 Venho atuando como monitora do referido projeto desde 2013 com conteúdos que envolvam as 
Danças Urbanas, este gênero foi inserido no projeto através de minha participação com experiências 
nestas danças. 
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espaço não-formal de ensino. São aspectos não evidenciados há alguns anos atrás. 

A ideia é que haja a ampliação e aprofundamento da relação entre o curso, a 

comunidade e as Danças Urbanas.  

O Curso da Dança-Licenciatura também contou com a presença do professor 

Rafael Guarato, da Universidade Federal de Goiás/UFGO, profissional das Danças 

Urbanas que, em  2014, ministrou aula prática sobre o estilo Breaking. O professor 

Vanilton Lakka esteve também nesta graduação de 24 a 26 de novembro do ano de 

2016, ministrando oficinas sobre Caminhos da Dança na Rua, promovendo 

encontros denominados: Aula de princípios técnicos corporais; Aula Conexões entre 

Danças Urbanas e Dança Contemporânea; Aula mono blocos: Sugestões para um 

corpo habitar na cidade. Sua participação foi finalizada com a apresentação da obra 

“Dúbbio”, que se trata de uma performance que traz a proposta de discutir as 

relações entre as pessoas através da solidão e da convivência, com as marcas 

deixadas em nós, como a possibilidade de ficar só. 

Imprescindível salientar que para a formação docente superior em Dança, 

consideremos ser muito positivo o Curso oferecer o ensino teórico e prático de 

diferentes gêneros, incluindo as Danças Urbanas. Desta forma, o ensino da área 

poderia vir a qualificar a formação e a atuação dos acadêmicos. A academia só tem 

a ganhar com a legitimidade da Dança de Rua nas discussões acerca do ensino, 

pesquisa e produção, pois ainda há uma carência de profissionais no mercado que 

tenham experiências e aprofundamento sobre esta temática. 

Concluímos a parte relativa à participação de alguns docentes do Curso da 

Dança-Licenciatura/UFPel  constatando o quanto seria salutar os  mesmos aprender 

com os profissionais das Danças Urbanas. Na academia há a possibilidade de 

ensinar e aprender e, desta forma, professores e acadêmicos promovem mútua 

qualificação e quem ganha com toda essa relação, são as Danças Urbanas. 

Também inferimos que anteriormente à reforma curricular, o ensino do gênero 

apresentava-se tímido, evidenciando-se basicamente no ensino teórico (currículo 1). 

Mas, se compararmos com o currículo atual (currículo 2), é possível identificar que 

está acontecendo uma maior ampliação e abrangência desta área, tornando-se 

presente nas  disciplinas práticas (Laboratórios, Composições Coreográficas, entre 

outras), pedagógicas, Trabalhos de Conclusão de Curso e em projetos de Extensão 

e Pesquisa.  
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Vimos que a participação das Danças Urbanas, na graduação, muitas vezes é 

impulsionada através das experiências dos alunos e não somente dos professores.  

Mas em contrapartida, identificamos que os docentes procuram cada vez mais saber 

mais sobre as Danças Urbanas, até como forma de aprimoramento à orientação de 

trabalhos. 

Dentro desta realidade do universo acadêmico dos cursos de Dança,   

consideramos essencial haver nas universidades a presença cada vez maior de 

professores com formação também em Danças Urbanas, pois além de fortalecerem 

o ensino das mesmas, impulsionarão publicações, pesquisas de Iniciação Científica 

e de Trabalhos de Conclusão de Curso, produção de dissertações e teses sobre 

este gênero de Dança, auxiliando na divulgação e interação da cultura urbana nas  

universidades. Por fim, e como sugestão, que possamos em um futuro próximo ver o 

Laboratório de Danças Urbanas como disciplina que exclusivamente estude este 

gênero e suas vertentes. 
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5. Professores de Danças Urbanas da cidade de Pelotas  

Este capítulo tem como intenção evidenciar o percurso de formação e 

atuação de onze professores pesquisados de Danças Urbanas do espaço não-

formal de ensino na cidade de Pelotas (entre os anos de 2002 e 2016), assim como, 

identificar o entendimento dos mesmos sobre a graduação em Dança-Licenciatura 

na UFPel. É relevante informar que os diversificados espaços onde 

acontece/aconteceu o ensino das mesmas estão sendo apresentados ao longo do 

texto, assim como tornou-se premente a necessidade de conhecer  mestres, 

precursores e outras pessoas que fizeram parte da história dos sujeitos desta 

pesquisa. 

Para atribuir os dados deste estudo, foi realizado um mapeamento (ver 

apêndice C), a utilização deste instrumento de pesquisa partiu de um primeiro 

contato empírico com os professores de Danças Urbanas que já estavam cursando 

Dança-Licenciatura na UFPel, e em seguida através das relações entre outros 

profissionais desta área, foi encontrando outros sujeitos que atuam ou atuaram na 

cidade de Pelotas. 

Em 2015, através do facebook, whatsapp e do contato pessoal, a coleta de 

dados para o mapeamento começou de maneira informal, pois nesta época ainda a 

presente pesquisa se tratava de um projeto inicial, cujos rumos ainda viriam a 

mudar. Além da coleta de dados iniciais a respeito dos docentes, que atuavam e/ou 

atuam com este gênero na cidade de Pelotas desde 2002 até 2016, para constar no 

mapeamento, os primeiros contatos também foram para avaliar o interesse dos 

sujeitos participarem da pesquisa.  

O mapeamento viabilizou o estabelecimento de uma primeira relação com os 

profissionais das Danças Urbanas no intuito de coletar os dados preliminares, sendo 

eles: identificação (nome completo); informações acerca dos locais de atuação como 

professor/a, tanto no passado como no presente, caso estivesse em atividade. 

Através desse mapeamento inicial realizado, foram encontrados quinze docentes de 

Danças Urbanas que já atuaram e/ou atuam em diversos espaços de ensino no 

município de Pelotas no período proposto, como: academias, studios, Companhias, 

grupos de dança, projetos sociais, como também com atuação no Programa Mais 

Educação e no Programa Escola Aberta.  
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Dos quinze professores encontrados, dois são egressos do curso da Dança-

Licenciatura na Universidade Federal de Pelotas/UFPel, sendo que um desses 

sujeitos é professora que leciona Dança na Educação Básica, trabalhando com 

Danças Urbanas.  Quatro participantes são acadêmicos no curso citado e nove 

professores não estão na universidade. Logo abaixo segue um gráfico demostrando 

esses dados:  

 

 

Gráfico 1 - Professores de Danças Urbanas com atuação na cidade de Pelotas X inserção no curso 

da Dança-Licenciatura/UFPel.   

 

De acordo com os dados demostrados no gráfico acima, quatro sujeitos estão 

em formação superior no curso da Dança-Licenciatura na UFPel e dois são egressos 

do mesmo curso. Argumentaremos sobre a inserção deles no universo acadêmico 

no último item desta pesquisa. 

Depois de finalizada esta etapa, foram agendadas as entrevistas com os 

professores, através do facebook, whatsapp, ligações via celular e do contato 

pessoal, como aconteceu na metodologia do mapeamento. Posteriormente aos 

agendamentos das entrevistas, elas foram sendo realizadas. Ao total, levou em 

média de um mês (maio de 2016) para a realização das onze entrevistas. 

As entrevistas realizadas foram o principal instrumento para a coleta de 

dados, por compreendê-las como mais abrangentes, diferentemente de um 

questionário, que poderia ser um instrumento de maior poder limitador frente às 
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demandas da pesquisa.  Dos quinze professores inventariados, quatorze 

inicialmente aceitaram participar do estudo. Desses, onze efetivaram participação 

via depoimento36. 

No presente estudo, os professores de Danças Urbanas do ensino não-formal 

da cidade de Pelotas que efetivaram sua participação, serão identificados de acordo 

com a numeração progressiva do mapeamento que está nos apêndices, os números 

faltantes no texto abaixo, 1, 8, 10 e 15 significam ser os professores que não 

efetivaram depoimento. Se constar a ausência da numeração dos dados conforme 

cada sujeito, é por motivo de não haver a informação. Os dados serão apresentados 

de acordo com a análise reflexiva. 

A apresentação e análise de dados considera a busca da resposta da questão 

de pesquisa: “em que medida e sob quais compreensões esses professores julgam 

necessária ou não a graduação em Dança-Licenciatura/UFPel?” e o atendimento ao 

objetivo geral desta monografia que é identificar o perfil de formação e atuação dos 

professores de Danças Urbanas do espaço não-formal de ensino da cidade de 

Pelotas,  afim de averiguar seus entendimentos acerca da formação superior em 

Dança-Licenciatura. É por meio destas variáveis que desenvolvemos a organização 

dos dados. De acordo com a questão de pesquisa e os objetivos desta monografia, 

os subcapítulos a seguir estão representados por três principais itens priorizando as 

questões mais específicas do roteiro da entrevista (ver apêndice D) de acordo com o 

interesse deste estudo. 

O primeiro item apresentado, na sequência, descreve a trajetória de formação 

dos professores de Danças Urbanas no ensino não-formal da cidade de Pelotas 

desde o ano de 2002, assim como serão referenciados espaços que os sujeitos já 

percorreram. 

 

5.1 Percurso formativo em Danças Urbanas   

No ano de 2002 surgiu o grupo Piratas de Rua, foi neste mesmo ano que um 

dos representantes dos Piratas, o Uanderson de Oliveira Farias (Vovô), iniciou suas 

atividades como docente em espaços não-formais de ensino na cidade. Outros 

profissionais que faziam parte do grupo mencionado acima, após obterem a 

                                                             
36 Em razão de dois professores, embora confirmada presença, não comparecerem nas datas e locais 

agendados para a realização da entrevista. 
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experiência na prática, começaram a desenvolver seus trabalhos – aulas, oficinas e 

coreografias - na cidade.  

Foi majoritariamente a partir deste grupo e das vivências/experiências que 

alguns dos praticantes construíram suas bases de conhecimentos que serviram 

como ferramentas essenciais para ensino das Danças Urbanas, já que naquela 

época encontravam-se poucas informações sobre este gênero. Muito da fonte de 

aprendizado vinha diretamente do Vovô. As atividades realizadas no grupo serviram 

como base de conhecimentos para aqueles que futuramente iriam ser professores. 

Este item tem ligação com a parte inicial do roteiro das entrevistas utilizada 

para a realização da presente monografia, objetivando organizar os dados 

desenvolvemos uma tabela (ver apêndice E) que aponta achados de seis dos onze 

professores entrevistados (sujeitos: 2, 4, 6, 7, 12, 14), indicando que  parte  deles 

começaram a ensinar Danças Urbanas a partir de suas experiências no Piratas de 

Rua. 

Essas vivências se referem ao universo do aprendizado sobre os passos 

básicos de cada estilo, sobre a história das Danças Urbanas, as coreografias e as 

participações em eventos como no Festival de Dança de Joinville, Festival 

Internacional de Hip Hop em Curitiba, Festival de Dança de Porto Alegre, entre 

outros. De toda a trajetória construída pelo Piratas de Rua, não se sabe, com 

exatidão, o número de dançarinos/integrantes que já passaram pelo grupo, mas 

pudemos apurar que seis deles se tornaram professores. Acreditamos que este fato 

seja de suma importância e positivo para o desenvolvimento deste gênero de Dança 

na cidade, bem como seu ensino. Observamos que dentro desse contexto, 

professores começaram a expandir o conhecimento e a cultura dessa linguagem de 

Dança em outros espaços e ampliaram seus trabalhos.  

Dentre os professores pesquisados, o professor 2, que dançava no mesmo 

grupo, foi o primeiro a usufruir de sua experiência no Piratas para atuar como 

docente, por meio de algo que fosse prazeroso para ele, então começou a atuar em 

projetos sociais e, posteriormente, em academias até surgiu o interesse de cursar e 

concluir (2013) o curso de Dança-Licenciatura na UFPel.  

O sujeito 3 iniciou sua formação com o grupo Estilo de Rua, na cidade de Rio 

Grande. Era um grupo independente e coordenado pelo Wendell Mourige, e através 

da participação em competições e eventos, que o docente pesquisado realizou 

cursos com precursores das Danças Urbanas, tais como: Justin Timberlake, Dom 
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Campbell, Octávio Nassur, Popin Pete37. Atualmente o mesmo professor está 

cursando Dança-Licenciatura na UFPel.  

O percurso formativo do professor 4 começou no Piratas de Rua, após o 

término do grupo, participou do Festival Porto Alegre em Dança, entre outros. O 

mesmo fez aulas com os professores 2, 9 e 12. 

A professora 5 concebeu novas experiências através de conhecimentos sobre 

o estilo Hip Hop Dance adquiridos no mesmo festival, e após a sua participação em 

2008, através do seu relato identificamos que passou a se sentir preparada para ser 

professora e ensinar Danças Urbanas.  

O sujeito 6, que começou sua formação no do grupo Piratas de Rua, 

participou no Festival Porto Alegre em Dança, assim como em outros nas cidades de 

Joinville, Curitiba e Santa Maria. Através desses eventos, o docente realizou alguns 

cursos com precursores das Danças Urbanas, como o Mr.Wiggles38, Don Campbell, 

entre outros. O mesmo afirmou que considera essencial para conhecer as Danças 

Urbanas, assim como para aprender os movimentos, fazer aulas/cursos com os 

mestres de cada estilo específico. 

O sujeito 9 também começou seu percurso formativo no grupo Piratas de 

Rua, fez cursos/oficinas com outros Precursores das Danças Urbanas em festivais 

de Dança, como o Frank Ejara, Don Campbell, Toni Basil, Boogaloo Sam, Popin 

Pete39, entre outros.  O mesmo professor é o criador e diretor do grupo Trem do sul 

na cidade de Pelotas, e um dos únicos que trabalha com o estilo locking 

exclusivamente e participa de festivais internacionais. Mesmo passando por uma 

trajetória em grupos de Danças Urbanas, em festivais e projetos sociais, o referido 

docente mencionou que nunca se sentiu preparado para atuar como professor, ele 

afirma que foi por uma necessidade de ajudar o seu bairro e os amigos. 

O docente 10, em 2008, começou a praticar Danças Urbanas em uma 

comunidade evangélica no Rio de Janeiro e, em 2010, entrou para a Companhia de 

Dança na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Posteriormente, 

                                                             
37

 Justin Timberlake é um musico, compositor, ator e dançarino. Dom Campbell é o criador do estilo 
locking. Otávio Nassur é idealizador e coordenador geral do FIH2 - Festival Internacional de Hip Hop. 
Popin Pete é membro do grupo The Electric Boogaloos, o primeiro grupo de popping. 
38

 Mr. Wiggles é um dos dançarinos que compõe o grupo The Electric Boogaloos do estilo popping.   
39

 Frank Ejara fundou a Companhia Discípulos do Ritmo, e possui pesquisas sobre a Cultura Hip Hop 
e no que diz respeito as Danças Urbanas. Boogaloo Sam é o criador do estilo popping, assim como 
do grupo The Electric Boogaloos. Toni Basil dançava no grupo The Lockers do estilo locking. 
Disponível em: <http://www.mundodadanca.art.br/2013/12/boogaloo-sua-historia-danca-de-rua.html> 
Acesso em: 3 de out. de 2016.  

http://www.mundodadanca.art.br/2013/12/boogaloo-sua-historia-danca-de-rua.html
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ministrou aulas no Centro de Arte e Cultura da mesma universidade. Relatou que 

começou a aprender sobre este gênero de dança com a comunidade e outros 

grupos, como também, através das pesquisas, vídeos e músicas. Afirmou que não 

foi preciso fazer aula com ninguém, e desde então, se sentiu preparado para ser 

professor de Danças Urbanas quando chegou no contexto pelotense. Atualmente 

está cursando Dança-Licenciatura na UFPel. 

O professor 12 aprendeu a dançar Danças Urbanas em 2014 com o grupo 

Piratas de Rua e, neste espaço, começou a desenvolver a sua trajetória de 

formação na linguagem das Danças Urbanas. O mesmo argumentou que Vovô e os 

professores da universidade são uma grande referência, assim como as disciplinas 

pedagógicas o fizeram repensar sobre a sua prática docente. 

 A professora 13 começou sua experiência prática com a temática através de 

aulas com Vovô e, em seguida, participou do grupo Art Urbana. Relatou que utiliza 

muito destas experiências quanto dançarina do grupo para a sua atuação em 

academias e na escola.  Quando entrou para o curso da Dança-Licenciatura na 

UFPel, adquiriu conhecimentos teórico, que considerou como ferramentas que a 

fizeram se sentir mais preparada para ser professora nesta área. Atualmente é 

egressa da mesma graduação. 

O docente 14 foi integrante do grupo Piratas de Rua. Atualmente dança na 

Companhia Rua em Cena e é acadêmico no Curso da Dança-Licenciatura. Este 

sujeito pratica Danças Urbanas á anos, mas começou a ensinar o gênero em 

fevereiro de 2016 na Cia. da Dança40. 

Por meio destas informações observamos que a participação desses 

professores no grupo Piratas de Rua, foi de muita importância para o ensino desse 

gênero de Dança no município de Pelotas, o que reafirma a relevância histórica do 

Piratas. Ousamos imaginar que se – talvez – o grupo não tivesse existido, estes 

sujeitos não teriam se tornado professores de Danças Urbanas. Assim como 

pudemos averiguar o significado da participação de outros quatro professores no 

Festival de Dança de Porto Alegre, que – estimulados – tiveram o interesse de 

adquirirem conhecimentos sobre o gênero e seus estilos, o que influenciou em suas 

bagagens para a imersão no ensino. Outro dado recorrente é a constituição de 
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 A Cia. da Dança é dirigida pelo corégrafo Leandro Pizani. A escola trabalha com as Danças de 
Salão, Ballet, Jazz, Dança Contemporânea, Danças Urbanas e Dança Aeróbica. Fica localizada na 
Rua Quinze de Novembro, nº 755, no bairro Centro na cidade de Pelotas. 
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muitos, quanto professores, trabalhos desenvolvidos em academias, projetos e 

programas. 

O interesse por maiores conhecimentos, determinou o desejo de, entre os 

pesquisados, quatro professores fazerem curso/oficinas com precursores das 

Danças Urbanas, no intuito de melhor aprender esta linguagem. Em seus relatos, 

mencionaram sobre o “ter que ir diretamente à fonte”, buscar saber o como tudo 

começou com as figuras que criaram o movimento/ a dança. Os sujeito indicam que 

essa foi a forma de se ter um ensino mais eficaz: o aprender frente a frente com o 

criador do “passo” de origem. 

Aproximamos estes dados de forma geral para percebermos as maneiras que 

os sujeitos se prepararam/preparam para serem professores. São  diferentes buscas 

de conhecimentos que se articulam, mas também se diferenciam, principalmente 

entre espaços de prática, eventos e estilos das Danças Urbanas. Dentre os 

professores pesquisados, alguns se aproximam mais do estilo Hip Hop, outros do 

locking, do popping, o breaking, entre outros, mas dificilmente se domina o ensino 

de todos os estilos deste gênero de Dança, a formação é contínua e continuada.   

No próximo subcapítulo serão apresentados dados referentes ao tempo de 

atuação dos professores, assim como, os espaços que já ministraram aulas e onde 

estão atuando na atualidade, a ênfase será identificarmos suas experiências com as 

Danças Urbanas.  

 

5.2 Trajetórias e atuação dos professores   

Iremos pontuar, primeiramente, os locais de atuação dos professores de 

Danças Urbanas, informando primeiramente o tempo que os referidos docentes 

atuaram/atuam com as danças mencionadas. Importante ressaltar que alguns dos 

docentes pesquisados têm suas trajetórias de formação e experiências semelhantes, 

mas em marcos temporais diferentes. Este item é importante para identificarmos 

onde e como acontece o ensino/prática das Danças Urbanas no município de 

Pelotas.  

De acordo com os dados da tabela (ver apêndice E) evidenciamos a 

apresentação do tempo que os docentes pesquisados atuam com as Danças 

Urbanas, podemos interpretá-los conforme a seguinte maneira: o sujeito 2, oito 

anos; o sujeito 3,  quatro anos; sujeito 4, seis anos; sujeito 5, dois anos; sujeito 6, 
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seis anos; sujeito 7, quinze anos; sujeito 9, doze anos; sujeito 11, um ano; sujeito 12, 

nove anos; sujeito 13, seis anos; sujeito 14, oito meses. Não consta a numeração 1, 

8, 10 e 15, por representar os professores que não efetivaram a participação da 

entrevista. 

Através dos dados apresentados, percebemos que estes docentes possuem 

períodos de atuação diferenciados. Professores que atuam em um período de 8 a 15 

anos. O  tempo percorrido acompanha a experiência profissional de cada um, em 

contraponto, encontramos sujeitos que vivenciam este gênero há anos, mas 

começaram a atuar como professores em um período mais recente, indo de oito 

meses a seis anos.  

Na cidade de Pelotas muitos dançarinos que praticam as danças há anos 

estão se tornando professores há um recente período, podemos interpretar esta  

informação como um ciclo na maior parte dos casos: primeiro, eles precisaram 

conhecer os estilos das Danças Urbanas, serem dançarinos, participarem de 

festivais, academias, eventos, até sentirem – para quem experenciou este 

sentimento ou necessidade, a vontade de ensinar e/ou ser convidado para ministrar 

aulas ou oficina em algum espaço. Assim, temos - via dados apresentados - os 

dançarinos que se tornaram professores em espaços não-formais de ensino. 

Através do tempo de atuação de cada professor apresentado acima, 

associamos o período de trabalho docente aos espaços de ensino onde há a 

presença das Danças Urbanas na cidade de Pelotas, locais que fazem parte da 

trajetória dos depoentes e importantes por ser, em sua maioria, locais onde se 

constituíram professores.  

O professor 2 começou a ministrar aulas em 2002 no Programa Sócio 

Educativo de Profissionalização de Adolescentes da Brigada Militar – PROSEPA. Na 

época o mesmo estava começando sua carreira como docente, e mencionou que na 

chegada atuou de maneira improvisada, o mesmo permaneceu por anos neste 

projeto adquirindo experiências até 2010, momento que optou por fazer intercâmbio 

em Portugal. 

Outra experiência importante para o percurso deste professor, que evidenciou 

em seu relato ter gostado muito, foi um projeto da prefeitura de Pelotas chamado 

Casa do Resgate, no qual era ministrada aulas de Danças Urbanas para crianças e 

adolescentes, alguns eram da antiga FEBEM (Fundação Estadual para o Bem Estar do 
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Menor41) e outros menores eram moradores de rua, que participavam de oficinas, 

havendo um dia específico para as de Dança de Rua.  

O referido docente também já atuou e em academias em diferenciados 

municípios: em Pelotas, na Academia Pró Fit, na Cia. da Dança, Academia Corpo e 

Dança.com e Academia Estímulo; em Arroio Grande, na Academia Camerini; em 

Jaguarão,  no Espaço da Dança Marina Miranda, e em Pedro Osório, na Academia 

Cia. do Corpo. O sujeito já desenvolveu trabalho no Programa Escola Aberta em 

Pelotas, no Colégio Estadual Dom João Braga; E. E. E. F. Parque do Obelisco; E. E. 

E. F. Padre Anchieta; E. E. E. M.do Areal; E. M. E. F. Bibiano de Almeida. 

Atualmente reside na cidade de São Paulo e está atuando nas Academias Step 

Dance Morumbi, Academia Bem Me Quer Sports e na Companhia das Artes. 

O sujeito 3 é natural de Rio Grande, desenvolveu sua carreira docente fora de 

Pelotas, e em seguida que mudou-se para o município, foi professor de Danças 

Urbanas na Companhia Geração Eleita e no Programa Mais Educação, e hoje está 

atuando no Studio Zimra.  

O docente 4 mencionou que seu trabalho está mais voltado para projetos 

sociais do que em academias, mas já ministrou aulas na Academia Estilo, Academia 

Unidança e atualmente está na Academia Corpo e Dança.com e no projeto Anjos e 

Querubins. A professora 5 trabalhou no projeto na E. E. E .M. Coronel Pedro Osório,  

na Escola de Educação Infantil Criança Amada e no Programa Mais Educação. Hoje 

atua no Projeto Street Soul, na Prefeitura de Pelotas e no Programa Mais Educação 

na E. M. E. Fundamental Dr. Balbino. 

O sujeito 6 desenvolveu suas aulas na Academia Corpo e Dança.com, mas 

atualmente não está trabalhando como docente em Danças Urbanas em nenhum 

local. O professor 7 atuou em escolas que possuíam o Programa Escola Aberta, na 

E. E. E. F. Nossa Senhora de Fátima; E. E. E. F. Nossa Senhora dos Navegantes; 

E.E.E.M. do Areal Dunas; entre outras, como também já ministrou aulas no Instituto 

de Menores, na Academia Espaço Vital, e hoje é integrante e coreógrafo do grupo 

Soul Beat Crew. 

O professor 9 trabalhou com Danças Urbanas na Academia Adágio e em 

projetos da prefeitura de Pelotas na E. E. E. F. Nossa Senhora dos Navegantes, no 

momento dirige o Centro de Treinamento Trem do Sul. O docente 11 ensina Danças 

                                                             
41 Atualmente é denominada Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 

(FASE). 
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Urbanas na Academia Adágio. O sujeito 12 atuava na Cia. da Dança e hoje é o 

diretor e coreógrafo na Companhia Rua em Cena. A professora 13 também já 

ministrou aulas na Cia. da Dança e atualmente, como concursada, leciona Dança, 

com conteúdos das Danças Urbanas, na E. M. E. F. Osvaldo Cruz. Hoje o docente 

14 é o professor de Danças Urbanas na Cia. da Dança e na Academia Pulse 

Fitness. 

Conforme os dados coletados para o mapeamento, dois docentes atuaram na 

Academia Adágio, quatro trabalharam na Cia. da Dança, outros três professores 

ministraram aulas na Academia Corpo e Dança.com, dois no projeto E. E. E. F. 

Nossa Senhora dos Navegantes, outros dois no Programa Mais Educação e dois no 

Programa Escola Aberta. Esses espaços denominados acima já tiveram mais de um 

professor de Danças Urbanas ao longo da trajetória, percebemos o quanto são 

positivas as experiências que esses docentes adquiriram nesses locais.   

As academias, entre outros espaços do ensino não-formal do município, não 

deixam de trabalhar o ensino das Danças Urbanas, este gênero de Dança é uma 

presença contínua, o que ocorre é a troca do professor, o que vimos no estudo, 

onde identificamos que muitos dos sujeitos já ministraram aulas nos mesmos locais, 

porém em tempos diferentes. Alguns dos docentes pesquisados já dançaram juntos 

em algum momento de suas trajetórias, como no exemplo já citado, no Piratas de 

Rua. Tais vivências tão próximas oportunizaram proximidades nas formas de ensino 

e no uso das metodologias de ensino desses professores. Há cerca de doze a 

quatorze anos atrás não acontecia o ensino fluente das Danças Urbanas com 

acontece atualmente em espaços não-formais da cidade de Pelotas, percebemos 

que o ensino deste gênero cresceu e se desenvolveu de maneira muito significa e 

positiva.  

Sobre o ensino das Danças Urbanas, com a percepção de que é essencial ao 

docente adquirir conhecimentos para ensinar, questionamos aos depoentes sobre 

quais seriam os saberes necessários para ensinar Danças Urbanas. Apresentamos, 

a seguir, um gráfico que mostra as respostas ofertadas:   
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Gráfico 2 - Saberes considerados necessários para o ensino de Danças Urbanas. 

 

Através do gráfico, verificamos a relevância do domínio de saberes para o 

ensino das Danças Urbanas, a maioria dos sujeitos considerou a História que 

envolve o contexto histórico da origem e desenvolvimento das Danças Urbanas, 

bem como sua própria historicidade o mais importante e o conhecimento sobre as 

nomenclaturas básicas da área que envolve conhecimento sobre as variações de 

movimentos essenciais que servem de base para a execução da Dança. Esses 

movimentos fundamentais representam algum estilo das Danças Urbanas, o 

praticante precisa seguir uma linha de movimentos específicos, como na área do 

ballet possui seus passos codificados, o locking, breaking, entre outros, também 

possuem seus “movimentos básicos”. Segundo os professores, para o ensino desta 

área, precisa-se saber no mínimo sobre os passos básicos, para ensinar as Danças 

Urbanas. 

O gráfico acima permitiu, a nós, visualizarmos os saberes considerados 

relevantes para a condição e a efetivação do ensino do gênero. Vimos que em 

grande parte os professores acreditam que o conhecimento histórico e sobre as  

nomenclaturas básicas das Danças Urbanas são fundamentais  para o docente que 

atua nesta área. Alguns professores pesquisados mencionaram que o docente que 

não possui saberes sobre o gênero, compromete o ensino e prejudica na 

aprendizagem dos alunos. 
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Os conhecimentos específicos estão definidos como uma categoria pela 

compreensão de que em Danças Urbanas, há a necessidade de domínio de saberes 

de base, que compreendem o universo deste gênero de Dança, o que para alguns 

autores é considerado o 5º elemento da Cultura Hip Hop
42. 

Anatomia humana é apresentada como a menor categoria no gráfico, 

somente um professor apresentou a importância do docente em Danças Urbanas ter 

o conhecimento sobre anatomia do corpo humano para o ensino deste gênero. Cabe 

aqui salientar que este gênero de Dança aciona uma série de músculos e 

articulações em sua execução, o que é evidente para quem observa a prática, de 

modo que ignorar tais conhecimentos implica o docente em não conseguir ensinar o 

passo-a-passo da movimentação em específica. 

Na dança popping, por exemplo, é utilizada a contração muscular como uma 

movimentação de base essencial. A nomenclatura fresno aplica a movimentação 

inicial no braço direito ou esquerdo, com contrações e relaxamento na velocidade 

que o praticante tiver capacidade de executar. Ao utilizar este exemplo da dança 

popping, identificamos a necessidade de um professor ter conhecimentos sobre 

anatomia humana, ao explicar sobre a movimentação do fresno (com contração 

muscular), o docente precisa mostrar os músculos que o movimento precisa utilizar, 

o braço, como o bíceps, o tríceps, o antebraço, os músculos da perna, como 

musculo glúteo maior, vasto lateral, vasto intermédio e os músculos do abdômen.  

A categoria Outros visualizado no gráfico, está relacionada aos demais 

saberes que os professores julgam necessário para o ensino como, os 

conhecimentos culturais, filosóficos, a didática, a humildade, o conhecer e o gostar 

são sinalizados como essenciais. Utilizamos o depoimento de um dos sujeitos para 

identificar essa abrangência no que tange ao ensino, o professor 3, completa: 

[...] muita pesquisa, muito pensar sobre, e muito treinamento, os 
próprios movimentos e tal, ele tem todo um jeito de se fazer em que 
se tu não tá inserido totalmente na cultura, no contexto, tu vai ta só 
executando aquele movimento, tu não vai ser, tu não vai fazer parte 
dele, ele não vai ser tão verdade assim pra ti, isso a gente vai 
aprendendo todo dia, cada momento (informação verbal)

43
. 

                                                             
42

 Os outros elementos que compõe a Cultura Hip Hop, são: Deejay, Mc, Grafite e a Dança 
Breakdance. 
43

 Informações fornecidas na entrevista por David Ferreira Vieira, em Pelotas, dia 13 de maio de 
2016. 
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 Esta categoria está mais relacionada com os saberes experienciais ou 

empíricos, aquela que remete a autoformarão dos professores do espaço não-formal 

de ensino. 

Além dos saberes docentes fundamentais para atuar com as Danças 

Urbanas, todos os professores afirmaram que é necessário, para prática docente, 

buscar atualização e/ou reciclagem sobre esta linguagem de Dança, através de 

aulas com outros professores ou mesmo precursores. Afirmam que a pesquisa é 

muito importante, além disso, é uma forma de buscar informações, nisso a Internet é 

apontada como aliada na busca por músicas, vídeos e conhecimentos de espaços 

onde acontece a prática.    

Para o ensino de Danças Urbanas na relação da necessidade ou não do 

planejamento de aulas, os professores que não estão no curso da Dança-

Licenciatura na UFPel, julgaram não ser essencial o planejamento. Expõem que, 

criam suas coreografias no momento das aulas, muitas vezes por meio do improviso. 

Já os docentes que estão inseridos na formação superior (ou os que por ela 

passaram) planejam suas aulas e consideram essa organização essencial. A 

professora 13 relatou que atualmente julga ser necessário o planejamento de aulas, 

como uma ferramenta para trabalhar as necessidades dos alunos. A mesma 

também menciona, que utiliza muito do seu Trabalho de Conclusão de Curso como 

base teórica e histórica para o planejamento de suas aulas. 

A maior parte dos professores pesquisados utiliza a metodologia tradicional 

para ensinar Danças Urbanas, usando alongamento, aquecimento, a prática dos 

movimentos básicos e a montagem de coreografias. Através da participação em 

festivais de Dança, os sujeitos criam coreografias para as apresentações com base 

em uma temática ou estilo.  

Concluídas as partes relativas sobre formação e atuação dos professores de 

Danças Urbanas na cidade de Pelotas, identificamos uma possível diversidade entre 

espaços formativos, a importância histórica do grupo Piratas de Rua e as 

semelhanças em termos de ensino. 
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A seguir apresentamos os entendimentos acerca do curso da Dança-

Licenciatura na UFPel, com as possíveis   motivações acerca de uma formação 

superior identificando as aproximações e distanciamos desses professores com a 

graduação ofertada por esta universidade.   

5.3 Entendimentos acerca do curso da Dança-Licenciatura na UFPel 

Este último item aborda a análise de dados com base no entendimento dos 

professores de Danças Urbanas acerca da formação superior no campo da Dança 

na cidade de Pelotas. As informações apresentadas a seguir mostrarão as 

aproximações e os distanciamentos dos sujeitos pesquisados com o curso da 

Dança-Licenciatura/UFPel, bem como investigará se os mesmos consideram 

necessário uma formação superior nesta área.  

Quatro questões do roteiro da entrevista, foram destinadas especificamente 

para os professores de Danças Urbanas que não estão inseridos no Curso da 

Dança-Licenciatura na UFPel, que podem ser visualizadas na tabela (ver apêndice 

F), assim como seis outras questões (ver apêndice G) foram previstas e estruturadas 

para os docentes que estão cursando a referida graduação e para os egressos.  

Dos onze professores entrevistados, cinco não estão inseridos na graduação 

em Dança-Licenciatura, seus relatos evidenciaram que desconhecem o Curso, ou 

que possuam algum conhecimento do senso comum (empírico) sobre ele.  

O Curso Dança-Licenciatura na UFPel surgiu há oito anos e não possuía o 

ensino sobre as Danças Urbanas  registrado em seu currículo até o ano de 2012, 

por isso tendemos a inferir que este possa ser um dos motivos para que os 

professores deste gênero estejam se inserindo na graduação – em maior número – 

atualmente. Na época da criação do grupo Piratas de Rua não existia Curso de 

Dança na UFPel, e quando passou haver a oferta desta graduação, não existia o 

ensino desta linguagem artística prevista em seu currículo.  

Dentro deste contexto, descobrimos que os professores de Danças Urbanas 

que atuam no município de Pelotas estão começando a conhecer e tendo uma 

aproximação maior com o Curso, desde sua reforma curricular. Existem dois 

egressos que são professores de Danças Urbanas, e atualmente quatro professores 

desta área estão em formação superior. Percebemos que, principalmente desde 

2013, vem acontecendo o ingresso, no   Curso da Dança-Licenciatura/UFPel, desses 

profissionais com ampla experiência nesse gênero de Dança.  
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A autora Pimenta (1997) expõe a formação inicial prepara os professores para 

o exercício da atuação docente ou colabora no processo da formação. O profissional 

espera que a licenciatura desenvolva nos acadêmicos, “conhecimentos e 

habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem, permanentemente, irem 

construindo seus saberes/fazeres docentes” (PIMENTA, 1997, p. 6). Por meio dos 

desafios que o ensino e a prática social se encontram no cotidiano. 

Através dessa descrição, acreditamos que uma graduação em Dança-

Licenciatura, para os professores de Danças Urbanas, pode ofertar grande benefício 

para a atuação dos mesmos, pois estabelece o caminho para o ingresso no mercado 

de trabalho na área formal de ensino, em escolas públicas e privadas que 

necessitam de profissionais com formação superior em Dança. 

Destacamos que a inserção deste docente em uma graduação, implicaria na 

valorização de suas experiências advindas de sua formação inicial, e serviriam de 

base aos saberes necessários para se constituírem quanto docentes. Em 

contraponto, um curso superior de Dança-Licenciatura oferta outros tipos de 

desafios, como do campo acadêmico. Este auxilia e instrumenta para o 

planejamento de aulas, assim como, subsidia o desenvolvimento de práxis 

pedagógica e nas formas de atuação docente. 

Voltando para a apresentação dos dados da presente pesquisa, dos cinco 

professores que não estão inseridos no curso da Dança-Licenciatura, 

especificamente três professores em algum momento de suas trajetórias de 

formação e atuação sentiram a necessidade de fazer o curso. Outros dois assumem 

não sentirem a necessidade de uma formação superior para a docência em Danças 

Urbanas, não julgando imprescindível que nesta temática os professores necessitem 

uma formação superior para atuar em espaços não-formais de ensino. Destacamos 

que a aquisição de um diploma de licenciado em Dança abre outras oportunidades 

para atuação, tanto em espaços não-formais de ensino como em escolas, oportuniza 

às Danças Urbanas adentrarem o universo escolar de modo formalizado. Na  maior 

parte das vezes este gênero está na Educação Básica, mas o ensino acontece por 

meio de projetos e programas. 

A terceira tabela (ver apêndice G) mostra os dados referente aos professores 

de Danças Urbanas que estão em formação do curso da Dança-Licenciatura/UFPel 

e aos egressos. Os quatros docentes que estão inseridos na referida graduação e os 

dois professores que já concluíram o curso afirmaram que a formação superior em 
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Dança-Licenciatura na UFPel poderia trazer algum tipo de aperfeiçoamento à prática 

docente.  

O professor 2 citou que o ensino de teoria no curso, assim como o de 

anatomia e  o processo das aulas/atividades deram a ele suporte que no futuro 

serviram como como ferramentas de base para lecionar. O docente 3 relatou que 

quando começou a atuar na escola (Programa Mais Educação) sentiu a necessidade 

de didática e pedagógica e o curso ofereceu um suporte pedagógico que 

potencializou a sua prática docente. O sujeito 10 relatou que nunca tinha aprendido 

ou ouvido falar sobre “desconstrução na dança” até ingressar no curso, considera 

algo inovador, da qual causaram mudanças em si mesmo quanto coreógrafo e como 

pessoa. 

O sujeito 12 também mencionou que as disciplinas pedagógicas, o fazer do 

professor, cumpriram com o objetivo/função para sua atuação docente, a partir de 

suas experiências como acadêmico. A professora 13 mencionou sobre o fato dos 

conhecimentos adquiridos na graduação terem dado maior confiança para lecionar, 

mencionando que uma coisa é achar que se sabe tudo, e o que sabe ser o 

suficiente, outra é percebe que pode-se  ir muito além. O professor 14 afirmou que o 

ensino pedagógico no curso está sendo muito satisfatório, foi através da graduação 

que o mesmo aprendeu sobre didática e como seguir os caminhos para exercer a 

profissão. 

Nenhum destes sujeitos, quando ingressou no Curso da Dança-Licenciatura 

teve a mesma expectativa. O sujeito 2 não alimentou grandes esperanças, 

mencionou que escolheu fazer a graduação pelo objetivo de adquirir o diploma e na 

tentativa de melhorar intelectualmente. 

O sujeito 3 tinha algum conhecimento sobre o curso através dos amigos que 

estavam estudando nele naquele momento, e não possuía muitas expectativas, ele 

fez uma analogia do curso com uma “caixa de ferramentas”, como se o curso se 

consistisse em uma caixa com diversas ferramentas para o trabalho, o mesmo 

descreveu sobre o sentido de quais as ferramentas que ele já tinha na caixa para 

poder usar e quais ferramentas ele poderia colocar na sua caixa quando ingressou 

na graduação. Algumas perspectivas se confirmaram, como a de poder vincular a 

trajetória experienciada com as novas aprendizagens no curso, assim complementa: 

[...] e algumas coisas daquele meu caminho eu não ia conseguir usar 
aqui, e outras eu não ia conseguir seguir aqui se eu não tivesse 
aquela lá, então passou por isso assim, das experiências que eu já 
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tinha antes da universidade e como eu conseguia aplicar, como eu 
consegui relacionar com as novas e esse novo caminho que eu tava 
seguindo e foi... eu me senti, eu gostei bastante por que eu sempre 
conseguia achar alguma relação com as coisas que eu já tinha vivido, 
com as questões que eu já tinha vivenciado na dança antes do curso, 
estando aqui no curso, então eu não precisei negar nada do que eu já 
tinha feito antes e aquilo não era uma questão de que não serve mais 
pra nada, o que vale é o que eu fazer a partir de agora, não, aquilo 
está comigo  eu consegui usar, me serviu muito (informação verbal)

44
. 

É muito importante o relato desse professor que está em formação superior, 

foi possível identificar que ao ingressar no curso, não precisou negar suas 

experiências no gênero para adquirir outros conhecimentos e qualificar sua prática 

docente.  

Neste sentido, constatamos que os professores de Danças Urbanas 

começam a ensinar com base nos saberes experienciais e os conhecimentos 

empíricos advindos de suas trajetórias, é o que denominamos de formação inicial. 

Em uma perspectiva que considera uma possibilidade de maior qualificação, a 

formação superior possui a propriedade de potencializar as práticas docentes.     

Strazzacappa (2002) afirma que os profissionais que estão em formação 

superior, se adentram neste espaço já possuindo experiências/vivências com Dança. 

Os cursos precisam se associar as academias/grupos de dança, tanto quanto, as 

academias precisam do espaço acadêmico. A autora faz uma conexão propícia com 

a realidade de que o campo universitário precisa se relacionar com profissionais da 

Dança do espaço não-formal de ensino e, vice-versa, havendo uma troca de 

informações.  

O autor Antonio Nóvoa (2009) em seu artigo Professores Imagens do futuro 

presente, expõe que existe “a necessidade de uma formação de professores 

construída dentro da profissão” (NÓVOA, 2009, p.28). O mesmo autor explica que a 

formação de professores constrói narrativas de suas próprias histórias de vida 

pessoal e profissional, que servem como singular suporte para a atuação docente. 

 Percebemos que para o campo de atuação docente não-formal, no caso das 

Danças Urbanas, se confirma uma primeira formação constituída dentro da 

profissão, pois estes profissionais exercem, vivem e praticam essas danças 

anteriormente ao ingresso em um curso de graduação em Dança-Licenciatura, 

quando ocorre.  

                                                             
44

 Informações fornecidas na entrevista com o professor 3, em Pelotas, dia 13 de maio de 2016. 
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Entende-se que a formação via curso superior em Dança poderia ser propícia 

aos professores de Danças Urbanas, uma vez que através dela, passariam a contar 

com variado repertório de ferramentas pedagógicas de ensino, conhecimentos 

disciplinares e uma potencialização na sua prática docente. 

A autora Barboza (2015) explica que de fato, na Dança não é necessária uma 

formação superior para atuar na profissão, pois os artistas/bailarinos começaram a 

construir sua formação em espaços não-formais, mas em contraponto, para quem 

atua como professor nesta área é importante “uma formação que auxilie para 

desenvolver o pensamento crítico e reflexivo sobre sua arte, trazendo com ênfase a 

formação nas universidades” (BARBOZA, 2015, p. 42). 

Voltando aos dados, temos a informação de que docente 10, descobriu por 

meio de comentários ao chegar na UFPel que o curso possuía muita leitura e pouca 

prática, mas ao vivenciar as atividades nas aulas, o curso supriu as suas 

expectativas de uma forma positiva por que considera que acontece práticas 

razoavelmente suficientes na graduação. 

O professor 12 pensava que ia aprender mais sobre Danças Urbanas. A 

professora 13 esclarece que a expectativa dela, ao ingressar, foi a de curiosidade 

sobre o que iria aprender na graduação, quais viriam a ser as disciplinas, quais iriam 

ser os professores, o que eles iriam acrescentar no seu conhecimento e como iriam 

ser as aulas. Destacou o desejo de aprender a História da Dança. Já o sujeito 14 

tinha a expectativa de ter mais contato com a prática de dança. 

Através destes dados de pesquisa, percebemos que os professores tiveram 

expectativas para cursarem as disciplinas que envolvessem a prática e a teoria de 

Dança, assim como, onde acontece o ensino de Danças Urbanas no curso 

(disciplinas, projetos, entre outras ações). Os mesmos afirmaram que, em sua 

maioria, as expectativas iniciais se confirmaram - ou estão se confirmando  ao longo 

da formação superior. 

Discorreremos, a partir de agora, sobre a visão dos depoentes acerca das 

relações que foram (ou são) possíveis estabelecer entre as experiências emergidas 

em suas trajetórias profissionais com as vivências/experiências/conhecimentos 

adquiridos no curso de graduação em Dança/UFPel. O sujeito 2 fez uma ligação 

entre os trabalhos práticos realizados fora e no curso, com base em suas 

experiências com as Danças Urbanas. Em alguns trabalhos práticos, utilizava as 
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suas experiências com projetos sociais e improvisações na dança para produzi-lo. O 

mesmo descreve: 

Nada mais é que foi uma improvisação que criada na hora com base 
com o que eu tinha que fazer na rua, a rua, quando tu convive com 
projeto social tu te depara com várias situações, situação sem água, 
situação sem luz, situação de criança que quer brigar, criança que 
quer brigar com o professor, tu tem que saber improvisar nesta 
situação [...] improvisar situações, não é improvisar dança, deixo bem 
claro isso ai para o pessoal, eu não improviso hip hop, danço outras 
danças  que eu improviso mais, mas hip hop eu gosto de dar aula, 
gosto de ensinar [...] (informação verbal)

45
.  

O sujeito 3 afirmou que as vivências na área das Danças Urbanas 

estabelecida por ele antes de entrar para a graduação têm muita relação com o que 

absorveu enquanto acadêmico, por que ele produz seus trabalhos em cima de 

temas, e refere que esse tipo de exercício acontece dentro e fora do curso.   

O professor 10 mencionou que quando começou a prática em Danças 

Urbanas no Rio de Janeiro, já fazia graduação em Educação Física/ Licenciatura, 

então afirma que sempre articulou o pedagógico junto com a prática da Dança para 

a atuação docente. O docente 12 contou que tudo que já vivenciou/experienciou 

antes de sua inserção na graduação estabelece conexão com o aprendizado dentro 

do Curso da Dança-Licenciatura. 

A professora 13 declarou que a prática de Dança dentro do curso se tornava 

repetitiva, pois quando ingressou não entendia muito sobre as maneiras que 

acontecia as atividades, mas no final de sua formação na graduação, percebeu a 

importância dessas práticas, assim como, aprendeu conceber pesquisas na área  da 

Dança. E o sujeito 14 argumentou sobre a existência da relação da prática da dança 

estabelecida nos espaços não-formais no município com os exercícios que 

acontecem no curso da Dança-Licenciatura/UFPel.  

Apresentamos o gráfico três a seguir para identificarmos e visualizarmos o 

que os quatro professores que estão no curso da Dança-Licenciatura/UFPel 

juntamente com aqueles que já concluíram a graduação, consideram que agregou 

e/ou potencializou nos saberes, em suas práticas docentes. 

 

                                                             
45 Informações fornecidas na entrevista com o professor 2, em Pelotas, dia 6 de maio de 2016. 
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Gráfico 3 - Os saberes mais importantes indicados pelos professores de Danças Urbanas no curso da 

Dança-Licenciatura. 

A maior parte dos sujeitos considera que as disciplinas Pedagógicas 

(Pedagogia da Dança I, II e III) e as Práticas Pedagógicas (Prática Pedagógica em 

Dança I, II e III) foram as disciplinas mais importantes em suas trajetórias na 

graduação. Tal resposta nos provoca a reflexão de que um curso de Licenciatura 

possibilita a estes professores buscarem conhecimentos para atuação docente. 

Mesmo que os sujeitos já tenham a base fundamental para ensinar Danças 

Urbanas, na graduação automaticamente absorvem e desenvolvem os saberes 

pedagógicos que serve como ferramenta essencial para o ensino desta linguagem 

de Dança, principalmente com o público infantil.   

Alguns dos depoentes indicam que a didática é um dos saberes essenciais 

para a atuação. Os sujeitos citaram que há profissionais atuando nesta área, mas 

não possuem uma didática para ministrar suas aulas, e acaba que o mesmo não 

consegue instruir a informação ou dominar o conteúdo. Julgamos os quatros tópicos 

do gráfico como importantes para os professores de Danças Urbanas que estão em 

formação superior ou que já concluíram o curso, além disso, todos que estão em 

formação, afirmaram que a pedagogia é fundamental para a prática docente. 

Por meio dos dados apresentados acima, identificamos que os profissionais 

possuem diversos saberes necessários para a prática docente. De acordo com o 

que Jesus (2015) realça, a formação docente em Dança não se trata somente de 
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conteúdos adquiridos na graduação, mas se constitui primeiramente através dos 

entendimentos e reflexões das experiências de suas trajetórias, que concebeu um 

“processo formativo na perspectiva de uma integralidade, entendendo como tal o ser 

professor se constituir por um conjunto de dimensões que o formam” (JESUS, 2015, 

p. 12). Através do argumento da autora, interpretamos essas dimensões como  

conhecimentos experienciais, que são fundamentais para a absorção de novos 

saberes, como os científicos e pedagógicos adquiridos na formação docente 

superior. 

Anteriormente ao continuar a apresentação da analise dos dados, é 

importante recordar que o quarto capítulo desta monografia contextualiza 

historicamente o Curso da Dança-Licenciatura na UFPel, o espaço de ensino de 

Danças Urbanas nos currículos, as reformas curriculares,  estruturais e suas 

mudanças. Devemos lembrar aqui, que três professores (dois professores são 

egressos e um está concluindo o curso) ingressaram na graduação na época da 

vigência do currículo antigo (currículo 1). Com isso, estes docentes frequentam muito 

pouco os espaços da graduação atualmente e não vivenciaram os laboratórios 

práticos e as práticas pedagógicas estruturadas após a reforma curricular de 2013. 

Após os professores de Danças Urbanas terem suas experiências no curso 

da Dança-Licenciatura ou mesmo as tendo nesse momento como acadêmicos, eles 

apresentam como carências no curso: a estrutura; a falta da relação ou 

interdisciplinaridade do curso com as outras áreas, como as Artes Visuais, Teatro, 

Musicas, etc... ; a ausência de maior participação das escolas da rede de ensino 

básico no curso; Conhecimentos históricos sobre as Danças Urbanas, assim como, 

a prática de Dança. 

 Strazzacappa (2012, p. 35) descreve que é comum os acadêmicos criticarem 

o espaço físico reservado para à atividades prática, a mesma autora explica que não 

podemos ver a universidade como único espaço de arte, mas deve ser um dos 

espaços que acontece a arte, tanto por se apropriar dos saberes produzidos no 

ambiente acadêmico e alimentar outras áreas de conhecimento. Desta forma, 

aproximando à temática discutida no texto, vem acontecendo o ensino das Danças 

Urbanas em outros espaços do município de Pelotas, anterior ao surgimento do 

curso da Dança-Licenciatura na UFPel. Embora a universidade ofereça o 

conhecimento necessário para a formação de professores, não é o único espaço de 

ensino do gênero. 
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Também questionamos aos professores, se eles já desenvolveram algum tipo 

de atuação em atividades como oficinas, bate-papos, participação em Projeto de 

Extensão, entre outras, com Danças Urbanas no curso da Dança-Licenciatura da 

UFPel. O sujeito 2, que é graduado, desenvolveu uma oficina de Danças Urbanas 

através do Projeto de Extensão Coreolab. A oficina aconteceu em maio de 2016, foi 

trabalhada uma coreografia de Hip Hop Dance com o tema “esporte”, à época 

estava acontecendo as Olimpíadas no Brasil. O sujeito 3 mencionou que juntamente 

com uma colega do curso, promoveu uma atividade de Hip Hop e Breaking no Dia 

Internacional da Dança, em frente ao Teatro 7 de Abril - em 2014. O mesmo docente 

também já desenvolveu sua prática no Estágio em Dança II no projeto Coreolab. 

Os docentes 7 e 9 não são acadêmicos do curso e já desenvolveram oficinas 

na sala Tablado, através do mesmo projeto mencionado acima. O professor 7 

relatou que ensinou uma oficina de Dança de Rua para uma das primeiras turmas do 

Curso da Dança-Licenciatura, e em uma segunda oportunidade, ministrou outra 

oficina para outra turma no curso,  no antigo prédio do DCE. 

A professora 13, que também é graduada, já foi convidada três vezes na 

disciplina História e Teoria da Dança III para lecionar uma miniaula sobre a História 

das Danças urbanas, articulada com as suas experiências com o gênero. Os demais 

professores pesquisados não desenvolveram nenhuma atividade nos espaços do 

curso.  

A última questão destinada para todos os professores que participaram desta 

pesquisa foi: “Uma graduação em Dança-Licenciatura é necessária na sua área e 

realidade de atuação?” Os sujeitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 e 14 afirmaram que é 

necessária. O professor 3 explica:  

Pra um caminho não precisa, pra mim ser coreógrafo não, pra mim 
ser artista não, pra mim ser bailarino não, pra mim ser de uma Cia de 
Dança não, pra mim ser de uma escola de dança, de uma cia ou um 
grupo de dança não, pra mim ser professor no ensino informal não, 
pra mim ta dentro da escola sim, pra mim trabalhar questões do 
ensino formal de dança, dentro da escola e dentro da universidade 
sim, são dois caminhos diferentes, onde eles vão estar se cruzando, 
porém se eu quero atuar dentro da escola eu tenho consciência de 
que aquela atuação é uma atuação diferenciada, eu preciso do curso, 
preciso dessa graduação é ela que vai me dar o parâmetro e direção 
e condições de trabalhar na forma correta dentro desse contexto [...] 
(informação verbal)

46
. 
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 Informações fornecidas na entrevista com o professor 2, dia 13 de maio de 2016.   
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Dentro dos caminhos expostos acima, um curso da Dança-Licenciatura busca 

formar profissionais para atuar em qualquer espaço de ensino. Porém, os sujeitos 9 

e 12 julgam a graduação na área da Dança não é necessária para suas atuações. 

Os sujeitos 12 e 14, mencionaram em seus depoimentos que a universidade ofertou 

um suporte pedagógico e didático relacionado a práxis que qualificou suas atuações. 

Há profissionais que não julgaram ser fundamental ingressar em uma 

formação superior em Dança por falta de interesse em atuar em espaços formais de 

ensino, em contraponto, alguns professores sentiram a necessidade de cursar uma 

graduação e mostraram interesse em tentar entrar para o curso da Dança-

Licenciatura/UFPel nas próximas chances de ingresso. 

Identificamos, através dos diferentes relatos dos professores de Danças 

Urbanas que não estão em formação superior, dois sujeitos mencionaram que não 

possuem relação com o curso da Dança, ou não estabeleceram interesses de cursa-

la. Por outro lado, os outros que não estão em formação superior nesta área, 

apresentaram entusiasmo de ingressar no mesmo, assim como, o pouco que os 

sujeitos conhecem foi por meio de vivência (s) que acontecerem na graduação. A 

partir dos professores que estão em formação superior, todos apresentaram 

relatos/informações positivas sobre a formação superior em Dança. 

Concluímos este capítulo com a reflexão que seria muito positivo para a 

carreira profissional dos professores de Danças Urbanas estarem em um curso de 

formação superior em Dança-Licenciatura, não somente como forma de qualificar a 

prática docente conforme exposto, mas também como forma de estender os limites 

do ensino não-formal através da entrada desta linguagem em espaços como a 

universidade e a escola.  
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6. Considerações Finais 

 

Antes da pesquisadora deste estudo aqui apresentado entrar para a 

graduação em Dança-Licenciatura, existia um olhar diferenciado sobre a docência 

em Danças Urbanas, havia um distanciamento pedagógico e, principalmente, 

metodológico acerca do desenvolvimento dos conteúdos. A presente pesquisa 

contribuiu principalmente para uma nova visão sobre formação de professores no 

Curso da Dança-Licenciatura na UFPel, e  essa modificação de olhar e 

entendimento é o que queremos incentivar a quem se interessa pelo tema.  

Identificamos que, a partir do ingresso na formação superior no Curso da 

Dança-Licenciatura, é viável ter acesso, no processo, a um conhecimento 

desenvolvido sobre formação de professores, da qual não se deixam inválidas as 

vivências/experiências adquiridas anteriormente à universidade. Estas experiências 

são utilizadas também como base na formação docente superior. Com isso, se 

inserir em um curso de graduação em Dança pode ser um processo muito válido 

quanto. O espaço acadêmico oferece todo o suporte necessário para a atuação 

docente, efetivamente prepara para atuar em qualquer espaço de ensino, ainda 

potencializa a constituição dos acadêmicos no que se refere em ser 

professora/artista/pesquisadora. 

Atualmente, quase sendo uma egressa do curso da Dança, é importante 

perceber que se todos os professores de Danças Urbanas tivesse o interesse de 

entrar para uma graduação, confirmaria o argumento exposto do texto que 

potencializaria suas práticas docentes por meios de diversas ferramentas que só 

estando na formação superior esses professores conseguiriam entender a realidade 

que o campo acadêmico pode nos oferecer. 

Não foi um objetivo da autora da pesquisa entrar para curso da Dança-

Licenciatura aprender especificamente sobre Danças Urbanas, até por que sabemos 

que o ensino deste gênero ainda está distanciado das universidades, não 

acontecendo em sua completude. A inserção como acadêmica na graduação 

auxiliou a troca de saberes sobre o referido gênero com outros professores e 

acadêmicos. Favoreceu no aprendizado, no que se refere à pedagogia para a 

prática docente e a metodologia para o campo das Pesquisas, Ensino e Extensão. 

Alguns profissionais desta área julgam que as Danças Urbanas não precisam 

entrar no campo acadêmico, pelo fato da mesma não ter ainda um “forte vínculo” 
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com o espaço formal. Em contraponto, acreditamos que a relação entre comunidade 

(onde elas estão inseridas) e a universidade precisa se estabelecer em conexão, 

para que continue acontecendo uma formação qualificada para os professores de 

Dança. 

A relação do gênero com o curso de graduação em Dança, no contexto 

Pelotas, acontece de modo cíclico e pontual. As universidades precisam destes 

professores, e mesmo que muitos desses profissionais julguem não precisar obter 

um diploma, seria positivo para os mesmos a busca da formação superior para 

aperfeiçoar a prática docente. Não são as Danças Urbanas que precisam das 

universidades, e sim as universidades que precisam desta área, e os responsáveis 

para que aconteça essa relação, são os professores do referido gênero. 

Consideramos ter encontrado dados importantes ao realizar esta monografia, 

foi possível identificar os entendimentos dos professores de Danças Urbanas acerca 

da formação superior em Dança-Licenciatura. Os profissionais que não estão 

inseridos na graduação apresentaram não possuir conhecimentos sobre o Curso, e 

sim percepções acerca de suas vivencias/experiências que aconteceram nas 

estruturas do mesmo, como oficinas, espetáculos, projetos de extensão, entre 

outros. Os professores que estão em formação superior demonstraram que por meio 

dos seus entendimentos, que a graduação foi ou esta sendo muito necessária para 

suas atuações docentes, julgando os benefícios acerca do aprendizado pedagógico 

que facilita no ensino de Danças Urbanas.  

No ultimo capítulo desta monografia, destacamos que muitos dos 

profissionais não possuem uma graduação ou não estão inseridos em uma, pois não 

consideram o espaço acadêmico adequado para este gênero de Dança enquanto 

formação. Percebe-se que a graduação não tem aproximação com o contexto 

histórico do gênero, mas no mundo contemporâneo em que vivemos hoje, é 

possível, e acreditamos que deve acontecer uma relação e articulação desse gênero 

de Dança do espaço não-formal de ensino, com a universidade. 

Julgamos necessário mencionar que o grupo Piratas de Rua apresentou uma 

importante participação histórica sobre o ensino das Danças Urbanas em Pelotas, 

pensamos que principalmente os professores que já foram deste grupo, deveriam 

cursar a graduação em Dança-Licenciatura/UFPel.  

É importante mencionar que o profissional de Danças Urbanas não tem a 

perder quando se insere em uma formação superior como muitos dos professores 
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pesquisados demostraram, a universidade tem muito a ganhar com os 

conhecimentos sobre essa cultura, assim como, os docentes tem muito a ganhar 

também com o a busca de conhecimentos científicos e o amadurecimento da 

postura docente. Além disso, para acontecer o ensino desta área em uma instituição 

formal, como nas escolas, os profissionais precisam de um diploma como graduado, 

mas se esta for negada, as Danças Urbanas irão continuar percorrendo somente na 

informalidade (academias, projetos, programas, companhias, entre outros).  

Ao ler Vanilton Lakka (2016, s/p) suas reflexões sobre as Danças Urbanas 

nas Universidades brasileiras, é possível fazer uma relação do contexto do curso da 

Dança-Licenciatura/UFPel com as Danças Urbanas, compactuamos de sua ideia 

seja fundamental que este gênero esteja nas universidades na atualidade, não só 

especificamente para “qualificar” a formação dos professores, mas sim, para 

acontecer o ensino que parece estar distante do espaço formal. Destacamos como 

um ganho a possibilidade de os professores que atuam em espaços não-formais 

buscarem cursar uma formação superior em Dança, pois poderão ter a possiblidade 

de dialogar com outras áreas artísticas.  

Quando o docente desta linguagem de Dança se insere na graduação, as 

Danças Urbanas ficam distante do que é ensinado, pois há um numero pequeno de 

profissionais com conhecimentos na mesma linha que o acadêmico, e acaba 

acontecendo duas hipóteses, a primeira se trata da necessidade do professor 

procurar saber/estudar mais sobre as Danças Urbanas, e a segunda é que talvez o 

aluno precise desviar a sua pesquisa um pouco da temática. 

Utilizamos o exemplo de uma das professoras egressas que efetivou 

participação nesta pesquisa, a mesma leciona Dança em uma das Escolas da 

Educação Básica no município, e em alguns momentos utiliza conteúdos de Danças 

Urbanas em suas aulas. Para acontecer o ensino deste gênero nas escolas, os 

professores precisarão possuir experiências nesta área. Como no exemplo exposto, 

o ensino acontece com mais frequências em espaços não-formais, mas não deixa 

acontecer nas universidades. As Danças Urbanas só tem a ganhar com o seu 

desenvolvimento e apropriações, os responsáveis por todo o processo sobre o 

ensino no município de Pelotas, são os professores. 

Mesmo com todas as modificações e inserções no currículo do curso da 

Dança, o universo acadêmico ainda parece estar distante de muitos profissionais 

das Danças Urbanas na cidade de Pelotas. Por outro lado, constatamos que de 



 
 

85 
 

modo geral, que em algum momento de suas trajetórias já tiveram alguma vivencia 

no Curso de Dança-Licenciatura/UFPel. Dessa forma, acreditamos que as Danças 

Urbanas precisaria ser parte da trajetória de formação de professores em todos os 

cursos de Dança-Licenciatura no Brasil, fazendo com que os futuros docentes 

tenham conhecimentos específicos e científicos que qualificaria e instrumentalizaria 

a atuação dos mesmos.  

Acreditamos que as Danças Urbanas só serão efetivamente incluídas como 

componente no currículo escolar na Educação Básica, quando os professores que 

atuam nesta área se inserirem em uma formação superior em Dança-Licenciatura. 

Estes docentes potencializarão ainda mais a abrangência das Danças Urbanas, que 

extrapolará o ensino não-formal, da qual foi a área onde começou o ensino-

aprendizagem das danças mencionadas.  

Portanto, pensa-se que os professores de Danças Urbanas que se inserem 

em uma formação superior em Dança, no futuro serão os profissionais mais 

qualificados que irá contribuir para a ampliação do gênero. A universidade tem muito 

a ganhar com o diálogo da Dança de Rua, e para isso acontecer a participação 

desses sujeitos nas universidades é essencial. Concluímos esta monografia com a 

expectativa de que futuramente mais profissionais nesta área ingressarão em um 

curso de formação superior em Dança. A relação dos professores de Danças 

Urbanas com o curso estabelece uma troca de saberes, da qual, potencializa esta 

temática na graduação, assim como, aumentará a interdisciplinaridade entre ensino 

e extensão na comunidade. 
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Anexo A – Símbolo/logo do curso da Dança-Licenciatura/UFPel 
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Apêndices 

 

 
Apêndice A: Questionário para os professores do curso da Dança-Licenciatura/UFPel 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/UFPel 

CURSO DE DANÇA- LICENCIATURA  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ÉRIKA MACEDO TAVARES 
 

Inserção das Danças Urbanas no Curso de Dança-Licenciatura UFPel 
 Nome Completo:  
  Data: 
 

1- O que você pensa sobre as Danças Urbanas estarem inseridas em um curso 
superior em Dança-Licenciatura? 
 

2 - Caso tenha participado da Reforma do Projeto Pedagógico do Curso: 
descreva suas memórias acerca do contexto das discussões acerca da inserção da 
disciplina específica “Laboratório de Danças Urbanas” no currículo, bem como as 
justificativas para tal inserção.   

 
3 - Cite as disciplinas que você leciona no curso, que envolvam as Danças 

Urbanas: 
 
4 - Você considera necessário trabalhar conteúdos das Danças Urbanas em sua 

(s) disciplina (s)? Por quê? 
 

      5 - De acordo com suas vivências/experiência como professor (a) no curso da 
Dança-Licenciatura na UFPel, descreva onde estão/estiveram inseridas as Danças 
Urbanas nos Projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino em que participou/ participa 
como coordenador e/ou colaborador. Desenvolva uma breve descrição de atividades 
com o referido gênero, se possível, identifique quando ocorreu e se houve 
participação de algum (a) convidado(a):   
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A) Projeto de Extensão 
 
B) Projeto de Pesquisa 
 
C) Projeto de Ensino: 

 
 

6 – Em sua opinião, o ensino das Danças Urbanas poderia vir a qualificar a 
formação e a atuação  docente dos alunos do curso da Dança-Licenciatura da UFPel 
? Explique:  
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Apêndice B: Questionário para a coordenação do curso da Dança-
Licenciatura/UFPel 

 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/UFPel 

CURSO DE DANÇA- LICENCIATURA  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ÉRIKA MACEDO TAVARES 
 

Inserção das Danças Urbanas no Curso de Dança-Licenciatura UFPel 
Nome Completo:  

 Data: 
 

1 – Existe no Projeto Pedagógico do Curso da Dança-Licenciatura da UFPel a 
disciplina optativa Dança de Salão. Este gênero de Dança é trabalhado também no 
“Laboratório de Danças Urbanas”. Dentro deste Laboratório são abordados três 
gêneros diferenciados: Jazz, Dança de Salão e Danças Urbanas.  De que forma 
foram validados esses três gêneros de Dança neste único laboratório prático, sob 
esta denominação? Descreva: 
 
 

2 - Descreva a importância da inserção de um Laboratório de Danças 
Urbanas para o Curso: 

 
 
3 - Como se dá a relação das atividades do curso da Dança-

Licenciatura/UFPel com os grupos de Dança, Companhia, academia e a 
comunidade das Danças Urbanas do município de Pelotas? 
 
 

4 – Espaço para colocações e considerações sobre a inserção das Danças 
Urbanas no Curso da Dança-Licenciatura na UFPel: 
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Apêndice C - Mapeamento dos professores de danças urbanas do espaço não-

formal na cidade de Pelotas do período de 2002 até 2016: 

  

Nome e 
Endereço 

 

Locais onde já 
atuou 

 

Locais onde atua 
no presente 

Realização 
da 
entrevista 

Sim  Não 

1 

 

Bruno 
Quadros 

  Grupo: 
Grupo Soul Beat 
Crew 

  

X 

2 

 

 

Carlos 
Eduardo 
Machado 

 

 Programa Escola 
Aberta:  

Colégio Estadual 
Dom João Braga; 
E. E. E. F. Parque do 
Obelisco; E. E.E. F. 
Padre Anchieta; E.E. 
E. M.do Areal; 
Escola Municipal 
Bibiano de Almeida. 

 Programa: 

Programa Sócio-
Educativo de 
Profissionalização de 
Adolescentes da 
Brigada Militar - 
PROSEPA 
 Academia: 
Academia Pró Fit; 
Academia Corpo e 
Dança.com; 
Academia Estímulo; 
Academia Camerini;   
Espaço da Dança 
Marina Miranda 

 Companhia: 
Cia. da Dança 

 Academia: 
Step Dance 
Morumbi; Bem Me 
Quer Sports; 

 
  Companhia: 
Cia. das Artes 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 David Ferreira 
Vieira 

 Companhia: 

Cia. Geração Eleita 
(Pelotas) 

 Studio: 

Zimra Studio de 
Dança 

 

X 

 

 

4 

Diogo Silva de 

Oliveira 

 Academia: 
Unidança; 

Academia Estilo 

  Academia: 
Academia Corpo e 
Dança.com 

 

X 
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Nome e 
Endereço 

 

Locais onde já 
atuou 

 

Locais onde atua 
no presente 

Realização 
da 
entrevista 

Sim  Não 

 

 

5 

Francine da 
Silva Lemos 

 

 Projeto: Escola 

Estadual de Ensino 
Médio Coronel 
Pedro Osório; 
Escola de Educação 
Infantil Criança 
Amada. 

 Projeto: 

Projeto Street Soul; 
Prefeitura de 
Pelotas 

 Programa Mais 
Educação: 
Escola Municipal 
de Ensino 
Fundamental Dr. 
Balbino 

 

 

X 

 

 

6 

Giovani de 
Souza 
Teixeira 

 Academia: 
Academia Corpo e 
Dança.com  

   

X 

 

 

 

7 

 

Lasier Silva de 
Almeida 

 

  Programa Escola 
Aberta: Escola 
Estadual de 1º 
Grau Nossa 
Senhora de 
Fátima; E.E.E. F. 
Nossa Senhora 
dos Navegantes; 
Escola Estadual de 
Ensino Médio do 
Areal Dunas; 
Fragata; Bom 
jesus; Simões 
Lopes; Centro;  
Cohab Lindóia e 
Instituto de 
Menores  

 Academia: 
Academia Espaço 
Vital 

 Grupo: 

Grupo Beat Soul 
Crew 

 

 

 

 

 

X 

 

 

8 

Pablo 
Gonçalves 

 

  Programa 
Escola Aberta: 
Escola Estadual de 
1º Grau Dr.Franklin 
Oliver leite;  
Escola Estadual de 
1º Grau Nossa 
Senhora de Fátima 
 Grupo: 

Grupo Beat Soul 
Crew 

  

 

X 
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Nome e 
Endereço 

 

Locais onde já 
atuou 

 

Locais onde atua 
no presente 

Realização 
da 
entrevista 

Sim  Não 

 

9 

Paulo Renato 
Correa 
Monteiro 

Academia: 

Academia Adágio 

 Projeto: 

E.E.E. F. Nossa 
Senhora dos 
Navegantes 

 Academia: 

Centro de 
Treinamento Trem 
do Sul 

 

 

X 

 

 

10 

Ramon 
Oliveira 
Granado 

 

 Projeto: 
Centro de Arte e 
Cultura da UFRRJ 

 Companhia: 

 Cia da Dança da 
UFRRJ 

  Academia: 
Academia Adágio 

 

 

X 

 

 

11 

Tagner Mattos    Academia: 

Centro de 
Treinamento Trem 
do Sul  

  

X 

 

12 

Taison Furtado 
Duarte 

  

 Academia: 
Academia Estímulo;  
 Companhia: 
Cia da Dança 
 Grupo: 

Piratas de Rua;  

 Companhia: 
Cia. Rua em Cena  

 

 

X 

 

 

13 

Tauana Oxley 
Pereira 

 

 Companhia: 

Cia. Da Dança  

 Escola: 

Escola Municipal 
de Ensino 
Fundamental 
Osvaldo Cruz 

 

X 

 

 

14 

Thiago Soares 
Meirelles 

 

  Companhia: 

Cia. Da Dança  

 Academia: 

Academia Pulse 
Fitnes 

 

X 

 

 

 

 

15 

 

Uanderson de 
Oliveira Farias 
(vovô) 

 

 Projeto: 

E.E.E. F. Nossa 
Senhora dos 
Navegantes. 

 Academia: 

Academia Adágio;  

 Grupo: 

Aulas Particulares 
em Criciúma (SC) 

  

 

 

X 
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Nome e 
Endereço 

 

Locais onde já 
atuou 

 

Locais onde atua 
no presente 

Realização 
da 
entrevista 

Sim  Não 

Piratas de Rua 
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Apêndice D – Questionários respondidos dos professores do Curso da Dança-

Licenciatura/UFPel 

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/UFPel 

CURSO DE DANÇA- LICENCIATURA 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ÉRIKA MACEDO TAVARES 
 

Inserção das Danças Urbanas no Curso de Dança-Licenciatura UFPel 

 Nome Completo: Professor A 
  Data: 07/09/2016 
 
 1- O que você pensa sobre as Danças Urbanas estarem inseridas em um curso 
superior em Dança-Licenciatura? 

Penso que é necessário visto que engloba gêneros de dança bastante socialmente 
difundidos e muito praticados atualmente, a exemplo das danças de rua. 
  
 

2 - Caso tenha participado da Reforma do Projeto Pedagógico do Curso: 
descreva suas memórias acerca do contexto das discussões acerca da inserção da 
disciplina específica “Laboratório de Danças Urbanas” no currículo, bem como as 
justificativas para tal inserção.  

 
Sim participei.  
Discutiu-se a inclusão como necessário tendo em vista ser um universo estético 

de dança amplamente reconhecido socialmente, inclusive com organizações 
conceituais e de códigos de movimento bastante organizados em termos de 
definições de movimentos e formas de ser ensinado/dançado. 

Discutiu-se a necessidade de inclusão no currículo de um curso em Pelotas pela 
notória (mesmo que oficialmente invisível) presença da prática das danças urbanas 
(especialmente as danças de rua), na formação cultural da cidade relacionada às 
influências advindas das culturas de matriz africanas e de periferia da cidade. 
Então, a inclusão foi vista como uma forma de favorecer também a visibilidade 
dessas influências na cultura local. 

Outra discussão presente, e que acabou sendo uma escolha tomada naquele 
momento, foi associar a prática do Jazz e das Danças de Salão ao universo 
denominado de Danças Urbanas, por entender que são gêneros decorrentes de 
práticas e influência que acontecem “na cidade”. Não lembro se houve um 
embasamento teórico para sustentar esta opção ou se foi escolha baseada em 
hipótese empírica. 

3 - Cite as disciplinas que você leciona no curso, que envolvam as Danças 
Urbanas: 
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Não leciono disciplinas que diretamente trabalhem com a prática das danças 
urbanas. Mas como trabalho com as Histórias da Dança, acredito que nas Histórias 
II, III e IV a discussão teórica conceitual sobre este gênero pode/tende a aparecer. 

Nas disciplinas de pesquisa, especialmente em Projeto de Pesquisa em Dança, 
muitas vezes preciso adentrar neste universo teórico e imagético tendo em vista a 
proposta de tema de TCC de alguns alunos. 

4 - Você considera necessário trabalhar conteúdos das Danças Urbanas em sua 
(s) disciplina (s)? Por quê? 

Sim pois desenvolver conhecimento sobre dança pode demandar tecer 
considerações e refletir sobre o contexto das danças urbanas e os alunos tem que 
estar cientes e minimamente preparados para isso. 

 
      5 - De acordo com suas vivências/experiência como professor (a) no curso da 
Dança-Licenciatura na UFPel, descreva onde estão/estiveram inseridas as Danças 
Urbanas nos Projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino em que participou/ participa 
como coordenador e/ou colaborador. Desenvolva uma breve descrição de atividades 
com o referido gênero, se possível, identifique quando ocorreu e se houve 
participação de algum (a) convidado(a):   
 

A) Projeto de Extensão: 

No projeto Poéticas da Diferença na UFPel, que coordeno, o ensino das danças de 
rua para crianças atendidas pelo CASE – Centro de Atendimento à Saúde Escolar, 
da Prefeitura Municipal, acontece desde 2014, sendo que foi estratégia de 
favorecimento da vinculação das crianças às aulas que deu certo. Atualmente, além 
da prática dos gêneros de dança de rua, os participantes do projeto estão ensaiando 
e farão parte de um espetáculo sobre danças de rua, a ser apresentado ao público 
em outubro de 2016. 

Lembro de oficinas de danças urbanas dentro do projeto de extensão Coreolab, com 
o Paulinho do Trem do Sul e com o Gugu, aluno egresso do nosso Curso. 

 

B) Projeto de Pesquisa: 

No projeto de pesquisa Relatos e Registros da História da Dança em Pelotas, o 
levantamento bibliográfico incial já levantou referências que mencionam a presença 
das danças de rua e danças de salão no universo cultural da cidade. 

C) Projeto de Ensino: 

Não recordo. 

OBS: Em eventos da Unidade e da Universidade, como o Porto das Artes (2014) e 
Bienal de Artes e Cidadania (2015), priorizamos trazer artista relacionado ao 
universo da produção bibliográfica, pedagógica e artística das danças de rua. 
Recebemos o artista e professor Rafael Guarato, professor do Curso de Dança da 
UFG (GO). O convidado atuou diretamente com os alunos do curso de Dança da 
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UFPel, em 2014, e com a comunidade escolar da cidade, em 2016. Tenho registros, 
caso interesse. 

 

6 – Em sua opinião, o ensino das Danças Urbanas poderia vir a qualificar a 
formação e a atuação  docente dos alunos do curso da Dança-Licenciatura da UFPel 
? Explique:  
 

Sim, pelo que já expus acima em termos de necessidade de construção de 
conhecimento ampliada sobre dança que um licenciado precisa ter; 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/UFPel 
CURSO DE DANÇA- LICENCIATURA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
ÉRIKA MACEDO TAVARES 

 

Inserção das Danças Urbanas no Curso de Dança-Licenciatura UFPel 

 Nome Completo: Professor B 
  Data: quando enviou por e-mail  
 
 1- O que você pensa sobre as Danças Urbanas estarem inseridas em um curso 
superior em Dança-Licenciatura? 

 Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar a importância de um estudo com este, 
que se propõe a lançar um olhar investigativo à temática, no intuito de 
compreender o lugar das Danças Urbanas no  ensino formal e não-formal, bem 
como no meio acadêmico, à luz de uma formação superior.  
 Penso ser de extrema necessidade e urgência a inserção das Danças 
Urbanas no curso de Dança-Licenciatura/ UFPel. Destaco que era uma carência e 
demanda premente, se considerarmos nosso público e comunidade na qual a 
universidade está inserida. As Danças Urbanas compõem parte da própria história 
da Dança na cidade de Pelotas, bem como dialoga diretamente com os espaços 
formais e não- formais.   
 
 

2 - Caso tenha participado da Reforma do Projeto Pedagógico do Curso: 
descreva suas memórias acerca do contexto das discussões acerca da inserção da 
disciplina específica “Laboratório de Danças Urbanas” no currículo, bem como as 
justificativas para tal inserção.  

 Sim, participei. Está, em parte de minhas memórias, as discussões do desejo 
de atualizar nosso currículo, torná-lo mais orgânico e condizente com o contexto da 
Dança, no âmbito geral e local. Também me recordo que queríamos muitas coisas e 
nessa vontade de atender a tantas sugestões, fomos – nessa “elucubração” – 
criando propostas de laboratórios, recheados de múltiplas possibilidades. Recordo 
de ter apontado a necessidade de escutar especialistas no assunto, até para 
amadurecer a idéia do laboratório de Danças Urbanas sob a tutela pedagógica, 
portanto, ouvir colegas profissionais da educação contribuiria (e muito). Mas, por 
força do momento, acabou não acontecendo e assim nasceu este laboratório: do 
empenho e das escolhas de um coletivo de professores, com total inexperiência na 
área, mas com nobres intenções de vê-lo tornar-se realidade.  
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3 - Cite as disciplinas que você leciona no curso, que envolvam as Danças 
Urbanas: 

Diretamente: História e Teorias da Dança III. Indiretamente: Projeto em Dança, 
TCCI, TCCII, Metodologia e Prática de Pesquisa em Dança I e II. 

4 - Você considera necessário trabalhar conteúdos das Danças Urbanas em sua 
(s) disciplina (s)? Por quê? 

 Considero fundamental. Antes mesmo da reforma curricular já, por iniciativa 
própria, fiz a inserção do tema na disciplina História e Teoria da Dança III. Por um 
ato de percepção e sensibilidade às ausências que nosso antigo currículo promoveu.  
Fico muito à vontade para desenvolver essa reflexão, me colocando como uma das 
primeiras professoras, se não a primeira, a trazer essa abordagem como conteúdo 
de disciplina. Tínhamos a História que nos mostra o valor desse gênero para a 
Dança e em Pelotas. Tínhamos alunos atuantes/experientes na prática e 
interessados em desenvolver seus estudos na área e tínhamos esta professora com 
muita disposição de enfrentar o desafio de trazer para dentro da academia estas 
danças desvalorizadas em sua importância e aprendizagens, até em tão nesta 
Graduação. Foi uma experiência extremamente válida e está sendo. Pude, na 
ocasião, contar com a parceria de acadêmicos envolvidos com elas  e que levavam 
muito a sério suas experiências e vontade de maiores conhecimentos.  Tenho 
orgulho, inclusive, de ter orientado uns dos primeiros Trabalhos de Conclusão de 
Curso em Danças Urbanas de nosso curso, cuja preocupação principal foi discutir a 
sua inserção no espaço escolar.  

 Destaco que, a cada vez que a disciplina História e Teoria da Dança III é 
ofertada procuro, na medida do possível e em acordo com o calendário acadêmico  
e suas variações, trazer esta egressa  para discutir Danças Urbanas na escola. 
Paulinho, do Trem do Sul, do mesmo modo, comparece na disciplina para dar sua 
rica contribuição, a partir de suas práticas.   Quando está ao alcance,  abrimos a 
participação aos demais estudantes. 

 
      5 - De acordo com suas vivências/experiência como professor (a) no curso da 
Dança-Licenciatura na UFPel, descreva onde estão/estiveram inseridas as Danças 
Urbanas nos Projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino em que participou/ participa 
como coordenador e/ou colaborador. Desenvolva uma breve descrição de atividades 
com o referido gênero, se possível, identifique quando ocorreu e se houve 
participação de algum (a) convidado(a):   
 
 

D) Projeto de Extensão: 

Na Extensão, contei com a luxuosa parceria junto a Paulinho, do Trem do Sul, 
nos anos de 2013, 2014 e 2015. Em diferentes ocasiões, via projeto de extensão 
coordenado por mim,  esteve na universidade/curso para relatar suas experiências e 



 
 

114 
 

ofertar aos acadêmicos bate-papos e oficinas com Danças Urbanas. Da mesma 
forma, considero relevante registrar que assim como ele e integrantes de seu grupo 
vieram à UFPel, nós – professora e estudantes, também nos deslocamos até o 
espaço de atuação e ensaio deles, a escola (na ocasião). Foi um momento  ímpar e 
significativo para  todos nós, chance de desacomodação e obtenção de aquisição de 
conhecimentos fora do intramuros. As trocas foram fecundas e estimulantes.  

 Todas as participações de Paulinho foram pautadas pela humildade de quem 
muito sabe e se dispõe a partilhar. Trazia a história das Danças Urbanas no contexto 
internacional e no Brasil. Nessa incursão, chegava à Pelotas, ofertando 
demonstração prática sobre o que relatava, no que diz respeito aos diferentes estilos 
do gênero. Havia oportunidade de expor as dificuldades do ofício, das participações 
em competições e da falta de incentivos ao seu trabalho e a estas danças. Nas 
oficinas, sempre respeitou os limites de cada corpo, trazendo o caráter pedagógico 
para a “cena”, na medida de seu permitido  e de suas experiências como professor.  

 

E) Projeto de Pesquisa: 

Coordeno o projeto de pesquisa Relatos e Registros sobre a História da Dança 
em Pelotas. Desde o início (2012), nos levantamentos bibliográficos, as Danças 
Urbanas aparecem. Dentre os objetivos deste estudo, temos a previsão de escuta 
da comunidade que produz Dança no município de Pelotas, nisso, teremos a 
oportunidade de registrar parte da história de grupos, expoentes, companhias que se 
dedicam às elas, contribuindo para a produção historiográfica e visibilidade deste 
atuantes anônimos ou não.  

 

F) Projeto de Ensino: 

Xxxx 

 

6 – Em sua opinião, o ensino das Danças Urbanas poderia vir a qualificar a 
formação e a atuação docente dos alunos do curso da Dança-Licenciatura da UFPel 
? Explique:  
 

Com certeza, até porque, nas escolas, as Danças Urbanas são presença e 
interesse contínuos. Elas oportunizam um início de diálogo sobre a importância da 
Dança na escola, bem como enaltecem valores indenitários das comunidades 
escolares. No espaço não formal, as Danças Urbanas, sobremaneira, são uma 
constante, lugar que acaba se configurando campo de atuação de nossos 
acadêmicos.  

Trazer para o meio acadêmico sua discussão, ensino, pesquisa e produção só 
vem a contribuir para legitimar sua relevância e garantir sua legitimidade na 
Universidade. O mercado carece de profissionais que tenham como área de 
interesse o aprofundamento de conhecimentos sobre as Danças Urbanas. Que 
consigamos estimular nossos estudantes, muitos com ampla experiência/vivência 
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neste gênero a se qualificarem e a virem a se tornar, em um porvir, porventura, 
colegas nossos.  

Ressalto que não há como ignorar seus saberes e nós, professores, temos muito 
a aprender com cada um. Temos de ter a humildade de ensinar-aprendendo e 
aprender-ensinando. Quem ganha com tudo isso são as Danças Urbanas!  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/UFPel 

CURSO DE DANÇA- LICENCIATURA 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ÉRIKA MACEDO TAVARES 
 

Inserção das Danças Urbanas no Curso de Dança-Licenciatura UFPel 

 Nome Completo: Professor C 
  Data: 07/10/2016 
 

1- O que você pensa sobre as Danças Urbanas estarem inseridas em um curso 
superior em Dança-Licenciatura? 

        Importantíssimo, uma vez que é o gênero que mais dialoga com jovens e     
crianças.  

 
2 - Caso tenha participado da Reforma do Projeto Pedagógico do Curso: 

descreva suas memórias acerca do contexto das discussões acerca da inserção da 
disciplina específica “Laboratório de Danças Urbanas” no currículo, bem como as 
justificativas para tal inserção.  

 
Não participei.   

3 - Cite as disciplinas que você leciona no curso, que envolvam as Danças 
Urbanas: 

Prática docente, composição coreográfica, Estágio Supervisionado, Análise do 
Espetáculo. 

 

4 - Você considera necessário trabalhar conteúdos das Danças Urbanas em sua 
(s) disciplina (s)? Por quê? 

Sim, porque é um gênero importante e presente na cultura da nossa região, 
cabe a  nós docentes, reconhecer e provocar o seu entendimento e reconhecimento. 

 
      5 - De acordo com suas vivências/experiência como professor (a) no curso da 
Dança-Licenciatura na UFPel, descreva onde estão/estiveram inseridas as Danças 
Urbanas nos Projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino em que participou/ participa 
como coordenador e/ou colaborador. Desenvolva uma breve descrição de atividades 
com o referido gênero, se possível, identifique quando ocorreu e se houve 
participação de algum (a) convidado(a):   
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G) Projeto de Extensão: 
Coreolab – Laboratório de Estudos Coreográficos 
Nas mostras e maratonas coreográficas as danças urbanas estiveram presentes 
através de convidados e acadêmicos. Paulinho do Trem do Sul e acadêmicos como 
Tayson Furtado, Eríka Tavares, Tauana Oxley, David Fevi, entre outros. 
 
H) Projeto de Pesquisa: 

Não tenho conhecimento 

C)Projeto de Ensino: 

Está sendo elaborado material didático referente a danças urbanas no Projeto de 
Ensino Valise Cultural 

6 – Em sua opinião, o ensino das Danças Urbanas poderia vir a qualificar a 
formação e a atuação  docente dos alunos do curso da Dança-Licenciatura da UFPel 
? Explique:  

 
Sim, com certeza. Considero uma grande possibilidade de ingressar com as 

danças urbanas nas escolas, uma vez que ela é de fácil compreensão e é 
desafiadora, porque exige um trabalho corporal intenso. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/UFPel 
CURSO DE DANÇA- LICENCIATURA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
ÉRIKA MACEDO TAVARES 

 

Inserção das Danças Urbanas no Curso de Dança-Licenciatura UFPel 

 Nome Completo: Professor D 
  Data: 14 de setembro de 2016 
 
 1- O que você pensa sobre as Danças Urbanas estarem inseridas em um curso 
superior em Dança-Licenciatura? 

 Penso que é inevitável e indispensável a inserção das Danças Urbanas no 
contexto da Universidade. Acredito nas Danças Urbanas como uma das práticas 
mais inclusivas na área da Dança, pois possibilita a expressão individual do 
praticante, prova disso é a existência e o crescente aumento de subgêneros e 
formas de dançar. Além disso, é uma prática oriunda do povo, e, no meu 
entendimento, uma Universidade que se pretende democrática deve ser feita pelo e 
para o povo, entrelaçando os conhecimentos científico e popular.  

Para a Licenciatura, especialmente, não é possível ignorar esta prática, uma 
vez que os professores se deparam constantemente com ela e outras 
manifestações do movimento hip hop no espaço escolar, mesmo que não 
oficialmente no ensino de Artes. E, para mim, um dos fatores mais importantes no 
estudo e na experimentação das Danças Urbanas diz respeito à possibilidade de 
ampliação da criatividade e do repertório de movimentos do praticante, além do 
conhecimento histórico e da apropriação e identificação cultural que só pode ser 
proporcionadas pelo fazer no corpo. 
  

2 - Caso tenha participado da Reforma do Projeto Pedagógico do Curso: 
descreva suas memórias acerca do contexto das discussões acerca da inserção da 
disciplina específica “Laboratório de Danças Urbanas” no currículo, bem como as 
justificativas para tal inserção.  

 Não participei da reforma do currículo. 

3 - Cite as disciplinas que você leciona no curso, que envolvam as Danças 
Urbanas: 

 Eu não leciono especificamente a disciplina denominada de “Laboratório de 
Danças Urbanas”, porém tenho dado mais atenção às questões relacionadas a esta 
prática. As disciplinas que mais me deparo com noções oriundas das Danças 
Urbanas são: Estágio em Dança I e III, Prática Pedagógica em Dança I, Montagem 
do Espetáculo I e II, Composição Coreográfica II. Muitas vezes esta demanda não 
parte de mim, mas sim do interesse dos alunos. Acredito que ainda estamos, como 
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professores, pouco próximos do Universo “urbano” da Dança. Há alguns dias 
fizemos uma atividade em Prática Pedagógica em Dança I que trabalhava com 
movimentos segmentados, o que remetia aos movimentos de um ventríloquo, e ao 
ver os alunos desenvolvendo a prática, associei com a movimentação das Danças 
Urbanas. A partir daí, começamos a pensar de que modo as qualidades de 
movimento das Danças Urbanas poderiam ser incluídas na atividade. O exercício 
também foi enriquecido pelo conhecimento que um dos alunos tinha sobre o gênero. 
Ou seja, exemplifico para dizer que na construção da aula de forma coletiva e aberta 
às solicitações do grupo – independente da disciplina curricular – é possível fazer 
relação com as Danças Urbanas. Porém, creio que esse “movimento pedagógico” 
poderia ser realizado de modo mais contínuo e qualificado se os professores 
tivessem maior conhecimento sobre este gênero de Dança. Particularmente, sinto 
que preciso saber mais sobre esta prática. 

4 - Você considera necessário trabalhar conteúdos das Danças Urbanas em sua 
(s) disciplina (s)? Por quê? 

 Sim. Pelos motivos já relatados na resposta anterior e porque acredito que as 
Danças Urbanas dão acesso a um Universo diretamente relacionado com questões 
sociais. Algumas academias de Dança trabalham com Danças Urbanas de um modo 
resignificado, ou seja, na tentativa de não potencializar a bagagem cultural e 
histórica do fazer na rua – acredito que isso se deve especialmente pela 
preocupação com o mercado e com o preconceito dos pais dos alunos – 
aproximando-se de uma espécie de elitização do gênero. Já, outras academias de 
dança assumem de forma mais afirmativa a origem e o sentido do movimento hip 
hop, assim como aqueles grupos de Dança que permanecem nas suas 
comunidades realizando o seu trabalho.  De qualquer forma, penso ser impossível 
dançar krump sem “levar junto” a significação relacionada à violência, dançar vogue 
sem se remeter ao tema homofobia, ou dançar qualquer subgênero dessa Dança 
sem incorporar as questões das grandes cidades. Considero que no fazer de 
qualquer Dança está implícita uma ideologia expressiva e ao dançarmos estamos 
assumindo e propagando a mesma.  

 
      5 - De acordo com suas vivências/experiência como professor (a) no curso da 
Dança-Licenciatura na UFPel, descreva onde estão/estiveram inseridas as Danças 
Urbanas nos Projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino em que participou/ participa 
como coordenador e/ou colaborador. Desenvolva uma breve descrição de atividades 
com o referido gênero, se possível, identifique quando ocorreu e se houve 
participação de algum (a) convidado(a):   
 

I) Projeto de Extensão:  
No Projeto de Extensão Coreolab, do qual atualmente sou coordenadora, tivemos 
oficinas de Danças Urbanas com o Paulinho (2015) e com o Gugu (2016), dois 
coreógrafos convidados pelo projeto para ministrar essas atividades para a 
comunidade pelotense, incluindo comunidade acadêmica. Pelo mesmo projeto já 
houve Estágio III (2015) com Danças Urbanas, também com características 
extensionistas.  
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J) Projeto de Pesquisa: 

Desconheço a existência de algum projeto de pesquisa relacionado 
especificamente às Danças Urbanas, embora acredito que os projetos relacionados 
ao ensino de dança e à história da dança possam abordar o tema de alguma forma. 

K) Projeto de Ensino: 

Projeto Valise Cultural (2016), sob coordenação da Professora Carmen 
Hoffmann (sou colaboradora) está desenvolvendo um estudo de gêneros de Danças 
possíveis de serem trabalhadas na escola, inclusive com elaboração de materiais 
didáticos. Creio que este projeto abordará a temática em breve. 

 

6 – Em sua opinião, o ensino das Danças Urbanas poderia vir a qualificar a 
formação e a atuação docente dos alunos do curso da Dança-Licenciatura da UFPel 
? Explique:  
 

Idem 2º parágrafo da primeira resposta. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/UFPel 
CURSO DE DANÇA- LICENCIATURA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
ÉRIKA MACEDO TAVARES 

 

Inserção das Danças Urbanas no Curso de Dança-Licenciatura UFPel 

 Nome Completo: Professor E 
  Data: 21/09/2016 
 
 1- O que você pensa sobre as Danças Urbanas estarem inseridas em um curso 
superior em Dança-Licenciatura? Penso ser a possibilidade de dialogar com os 
saberes produzidos no cotidiano, decorrentes da cultura de rua e que trazem 
vestígios de um modo de ser, estar e agir no mundo em que vivemos. É um 
conteúdo pertinente e necessário para um curso que se foca na formação 
professores.  

 
2 - Caso tenha participado da Reforma do Projeto Pedagógico do Curso: 

descreva suas memórias acerca do contexto das discussões acerca da inserção da 
disciplina específica “Laboratório de Danças Urbanas” no currículo, bem como as 
justificativas para tal inserção.  

Não participei.  

3 - Cite as disciplinas que você leciona no curso, que envolvam as Danças 
Urbanas: 

Prática Pedagógica em Dança III 

4 - Você considera necessário trabalhar conteúdos das Danças Urbanas em sua 
(s) disciplina (s)? Por quê? 

Considero extremamente necessário e importante, pois abre a possibilidade do 
professor, a partir de um trabalho com Danças Urbanas, acessar com seus 
alunos um conhecimento que se constrói no cotidiano e que muitas vezes não 
é visibilizado ou mesmo levado para a escola como algo que faz parte da 
constituição identitária do ser humano. 

 
      5 - De acordo com suas vivências/experiência como professor (a) no curso da 
Dança-Licenciatura na UFPel, descreva onde estão/estiveram inseridas as Danças 
Urbanas nos Projetos de Extensão, Pesquisa e Ensino em que participou/ participa 
como coordenador e/ou colaborador. Desenvolva uma breve descrição de atividades 
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com o referido gênero, se possível, identifique quando ocorreu e se houve 
participação de algum (a) convidado(a):   
 

COMO ESTOU CHEGANDO NO CURSO, AINDA NÃO TIVE ESTAS VIVÊNCIAS. 

L) Projeto de Extensão: 

 

M) Projeto de Pesquisa: 

 

N) Projeto de Ensino: 

6 – Em sua opinião, o ensino das Danças Urbanas poderia vir a qualificar a 
formação e a atuação  docente dos alunos do curso da Dança-Licenciatura da UFPel 
? Explique:  
 
Com certeza. Eu sou do teatro e agora como professora no Curso de Dança é 
que estou tendo um contato maior com as Danças Urbanas. Penso que o seu 
ensino possibilitaria ampliarmos ainda mais o olhar para a dança, agregando 
questões de gênero, cultura, identidade, raça, a partir de uma abordagem 
sociológica, filosófica, antropológica e histórica, reinventando constantemente 
a atuação docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

123 
 

 
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/UFPel 
CURSO DE DANÇA- LICENCIATURA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
ÉRIKA MACEDO TAVARES 

 

Inserção das Danças Urbanas no Curso de Dança-Licenciatura UFPel 

Nome Completo: Professor F 
 Data: 28/09/2016 
 

1 – Existe no Projeto Pedagógico do Curso da Dança-Licenciatura da UFPel a 

disciplina optativa Dança de Salão. Este gênero de Dança é trabalhado também no 

“Laboratório de Danças Urbanas”. Dentro deste Laboratório são abordados três 

gêneros diferenciados: Jazz, Dança de Salão e Danças Urbanas.  De que forma 

foram validados esses três gêneros de Dança neste único laboratório prático, sob 

esta denominação? Descreva: 

 

O processo de criação dos laboratórios de dança é fruto de um grande 

movimento de reforma curricular que resultou na criação do atual projeto pedagógico 

do Curso de Dança – Licenciatura da UFPel. A disciplina optativa denomina-se 

Laboratório de Danças de Salão e não “Dança de Salão”, conforme mencionado no 

enunciado.  

Tal disciplina optativa é uma possibilidade de aprofundamento da temática, 

uma vez que em Laboratório de Danças Urbanas são trabalhadas em conjunto as 

linguagens de salão, jazz dance e street dances, por que se entendeu à época, pelo 

coletivo dos envolvidos no processo de reforma, que a urbanidade se constituía num 

link entre tais vertentes da dança.  

Diversas são as danças associadas ao urbano, dentre elas as danças sociais 

de salão, e o movimento de denominação de Danças Urbanas às antigas Danças de 

Rua é bastante recente. Entendíamos que era (e é) bastante abrangente, mas foi um 

primeiro movimento de inserção de tal linguagem de dança no currículo do nosso 

curso, o que não havia anteriormente. 
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2 - Descreva a importância da inserção de um Laboratório de Danças 

Urbanas para o Curso: 

 

Seguindo o que já foi destacado na resposta anterior, entendo que é 

absolutamente legítima a inserção de tal linguagem de dança no nosso currículo (e 

nos demais cursos de dança do Brasil) como forma de valorizar tal modo de 

evidente expressão social e de inserção escolar inegável. 

Por se tratar de uma Licenciatura, o Curso de Dança da UFPel tem 

compromisso com uma formação de docentes que procura contemplar da melhor 

forma possível as demandas e anseios sociais da área, especialmente no âmbito da 

Educação Básica.  

Assim sendo, há que se atentar para a importância das Danças hoje 

denominadas Urbanas no cotidiano de jovens de diferentes faixas etárias e entender 

que se trata de uma possibilidade dialógica de interação e valorização diante de uma 

linguagem de dança que já é praticada por muitos destes públicos. 

 

 

3 - Como se dá a relação das atividades do curso da Dança-

Licenciatura/UFPel com os grupos de Dança, Companhia, academia e a 

comunidade das Danças Urbanas do município de Pelotas? 

 

O Curso de Dança – Licenciatura da UFPel é um espaço novo de dança na 

cidade de Pelotas e região. Novo em diversos aspectos, não somente no que diz 

respeito ao tempo de sua existência (menos de uma década), mas também em 

relação aos interesses que representa e o que significa enquanto espaço político e 

científico de produção de conhecimento. Estas características (entre outras) tem 

gerado um processo de aproximação paulatino entre o curso e os diferentes agentes 

de dança da cidade e região, não somente no âmbito das Danças Urbanas, mas nos 

diferentes gêneros.  

Atualmente, especialmente após a mudança curricular empreendida em 2013, 

percebemos uma revitalização do curso mediante um espectro bem mais 

abrangente de atuação, recepção de alunos, envolvimento com atividades e 
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multiplicidade de poéticas que transitam pelo Curso de Dança. Hoje, o Curso de 

Dança recebe um contingente bem mais significativo de bailarinos, docentes do 

espaço não-formal e simpatizantes de danças urbanas e outras ditas populares 

(folclore, dança de salão, etc.) do que se presenciava há alguns anos atrás. 

Deste modo, entendo que é possível dizer que vivemos um movimento 

crescente de relação e aproximação com as “comunidades de danças urbanas da 

cidade e região”, uma vez que temos recebido mais alunos provenientes deste 

gênero, assim como o curso tem sido convidado a atuar em eventos fortemente 

marcados por essa linguagem, além de termos, no âmbito das produções artísticas 

do curso (Mostra do Coreolab, Trabalhos Finais de Composição Coreográfica, 

Montagens de Espetáculo, etc.), uma presença das poéticas urbanas bem mais 

consistente e representativa, abrindo espaço também para o recebimento de público 

simpatizante da comunidade que vem prestigiar tais eventos e apresentações. 

Considero que a tendência é de ampliação e aprofundamento dessa relação. 

 

 

4 – Espaço para colocações e considerações sobre a inserção das Danças 

Urbanas no Curso da Dança-Licenciatura na UFPel: 

 

Considero que os principais aspectos já foram destacados nas respostas das 

questões anteriores, todavia creio que é importante aproveitar o espaço para 

ressaltar meu entendimento acerca da importância de inserção, manutenção e 

ampliação da presença das poéticas urbanas no universo acadêmico, especialmente 

no Curso de Dança, uma vez que fui um dos principais defensores da inclusão deste 

gênero à época do debate sobre a reforma curricular do PPC. 

A presença de Danças Urbanas, Danças Folclóricas, Danças de Salão (etc.) é 

uma possibilidade de estreitamento de laços entre o erudito e o popular, entre o 

conhecimento artístico produzido pelo povo e o conhecimento científico gestado na 

universidade... Tais aproximações, a meu ver, só tem a engrandecer ambos os 

olhares, através de suas contaminações, articulações, retroalimentações e afetos. 

Todo mundo tem a ganhar! 
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Apêndice D: Roteiro da Entrevista: 
 

Professores de danças urbanas (espaço não-formal) da cidade de Pelotas 
 

1 – Como começou seu interesse pelas Danças Urbanas? Conte sobre as suas 
principais motivações:  
2 - Onde e como aprendeu a dançar Danças Urbanas?  
3 - Gostaria que relatasse, na medida do possível e a partir do que julgar 
conveniente, o percurso formativo que o/a levou até a docência em Danças 
Urbanas. Fique à vontade para recordar lugares, pessoas e conhecimentos que 
deram a base para a construção de teus saberes sobre estas Danças: 
4 - Em qual momento da sua trajetória você se sentiu preparado/a para atuar como 
professor/a?  
5 – Quais suas justificativas para a escolha da docência no espaço não-formal de 
ensino?  
6- Conte sobre suas memórias acerca do primeiro local em que começou a ensinar e 
como foi a experiência:         
7 – Quanto tempo faz que você atua/atuou  como professor de Danças Urbanas,  em 
Pelotas?  
8 - Relate a(s) experiência(s) que julga ter sido a(s) mais marcante(s) na sua carreira 
como professor/a de Danças Urbanas:    
9 – Em sua visão, quais são os saberes necessários para o ensino das Danças 
Urbanas?  
10- Para o ensino de Danças Urbanas considera necessário planejamento de aulas? 
Caso sim, como você planeja suas aulas? 
11 - Quais são as metodologias de ensino que você utiliza em suas aulas?   
12 - O que pensa sobre a existência de um curso superior em Dança- Licenciatura, 
na cidade de Pelotas?  
 
13 – Como não acadêmico/a ou não-egresso do Curso da Dança-Licenciatura 
da UFPel:  
 

13.1 - Conhece o curso? Descreva o que sabes sobre ele: 
13.2 - Em algum momento de sua trajetória, sentiu a necessidade de fazer o Curso 
de Dança - Licenciatura da UFPel ? Caso sim, quais foram as motivações? Caso 
não, descreva sobre o desinteresse ou possível  inviabilidade.  
 

13.3 - Já desenvolveu algum tipo de atuação em atividades como oficinas, bate-
papos, participação em Projeto de Extensão, entre outras, com Danças Urbanas no 
curso da Dança-Licenciatura da UFPel? Caso sim, relate: 
13.4 - Na sua visão, a formação superior em Dança-Licenciatura na UFPel poderia 
trazer algum tipo de aperfeiçoamento à sua prática docente? Caso sim, qual/quais 
destacaria? 
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14- Como acadêmico/a  ou egresso/a:  
14.1 Quais foram suas expectativas quando ingressou no curso da Dança-
Licenciatura/UFPel?  
14.2 As expectativas iniciais se confirmaram (ou estão se confirmando) ao longo do 
curso?  Discorra sobre:  
14.3 Na sua visão, que relações foram (ou são) possíveis estabelecer entre as 
experiências emergidas de sua trajetória profissional com as 
vivências/experiências/conhecimentos adquiridos (ou em aquisição) no curso de 
graduação em Dança/UFPel?  
14.4 Após ter suas experiências no curso da Dança-Licenciatura/UFpel ou mesmo 
as tendo nesse momento como acadêmico, o que você considera que agregou e/ou 
potencializou nos seus saberes e prática docente?  
14.5 Após ter suas experiências no curso da Dança-Licenciatura ou mesmo as tendo 
nesse momento como acadêmico, o que você considera que apresentou-se ou,até o 
momento,  apresentam-se como carências no curso? 
14.6 – Já desenvolveu algum tipo de atuação em atividades como oficinas, bate-
papos, participação em Projeto de Extensão, entre outras, com Danças Urbanas no 
curso da Dança-Licenciatura da UFPel? Caso sim, relate:  
15 - Você pensa que uma graduação em Dança-Licenciatura é necessária na sua 
área e realidade de atuação? Justifique sua resposta: 
16 – Julga necessário para a sua prática docente buscar atualização e/ou 
reciclagem sobre as danças urbanas? Se sim, descreva como você realiza esta  
busca:  
17 - Relate sobre a sua atuação na atualidade: 
18 – O que você teria a dizer sobre o futuro da docência em Danças Urbanas no 
espaço não-formal de ensino, na cidade de Pelotas? 
19 - Espaço para sugestões e considerações finais.  
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Apêndice E- Respostas da primeira parte do roteiro da entrevista com os 

professores de danças urbanas: 

 Professores de Danças Urbanas do ensino não-formal  da cidade de Pelotas 

  

Percurso 

formativo 

em Danças 

Urbanas 

Momento da 

trajetória que 

se sentiu 

preparado/a 

para atuar 

como 

professor/a 

O tempo 

que 

atua/atuou 

como 

professor 

de Danças 

Urbanas em 

Pelotas 

Os 
saberes 

necessário
s para o 

ensino das 
Danças 
Urbanas 

 

 

Importância 

do 

planejamento 

de aulas 

 

 

Metodologias 

de ensino 

 

Curso da 

Dança-

Licenciatura 

na cidade 

de Pelotas 

2 Projetos 
sociais e 
depois 

começou a 
se associar 

em 
academias, 

até 
surgisse o 
interesse 
de fazer 

uma 
universidad

e 

A partir do 
momento em 
que ele se viu 
dando aula no 

projeto no 
calçadão na 
cidade de 
Pelotas 

8 anos 

 

História Muito 
importante 

Improviso Demorou a 
sair; 

considera ser 
legal as 
pessoas 
poderem 
fazer seu 
trabalho 

apresentar 
seu trabalho 

e poder 
dizer: estudei 

e fiz 
faculdade 
pra isso. 

3 Programa 
Mais 

Educação e 
cursos com 

alguns 
precursores

. 

Os 
professores 
nunca vão  

estar 
preparados 

4 anos Bases e 
fundamento

: cultura, 
história, 
filosofia, 

etc... 

Planeja de 
várias formas 
dependendo 

do estilo 

Metodologia 
tradicional 

O curso é 
necessário e 
importante 

4 Festival 
Porto 

Alegre em 
Dança, 
Grupo 

Pratas de 
Rua, 

Academia 
Estilo, 

Unidança, 
e academia 

Corpo e 
Dança 

Porto Alegre 
em Dança 

6 anos Nomenclat
uras 

básicas dos 
estilos 

É importante, 
mas não 
planeja 

Metodologia 
tradicional 

Muito bom, 
mas é uma 

área 
competitiva 
coma a Ed. 

Física 

5 A partir do 
dança 
Porto 

Alegre em 
2008 

Depois que 
ficou doente e 

voltou a 
dançar com 
mais garra 

2 anos Como 
começar 

uma aula; 
passos 
básicos; 
história 

É interessante, 
mas quase 
sempre não 

planeja 

Metodologia 
tradicional 

O curso é 
muito 

importante 
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 Professores de Danças Urbanas do ensino não-formal  da cidade de Pelotas 

  

Percurso 

formativo 

em Danças 

Urbanas 

Momento da 

trajetória que 

se sentiu 

preparado/a 

para atuar 

como 

professor/a 

O tempo 

que 

atua/atuou 

como 

professor 

de Danças 

Urbanas em 

Pelotas 

Os 
saberes 

necessário
s para o 

ensino das 
Danças 
Urbanas 

 

 

Importância 

do 

planejamento 

de aulas 

 

 

Metodologias 

de ensino 

 

Curso da 

Dança-

Licenciatura 

na cidade 

de Pelotas 

6 A partir do 
grupo 

Piratas de 
Rua e 
alguns 

festivais de 
dança 

(Joinville, 
Curitiba, 

Santa 
Maria, 
Porto 

Alegre) 

Depois de 5 
anos de 

prática com as 
Danças 
Urbanas 

6 anos Conhecer, 
gostar, 

pesquisar, 
ter o 

conhecime
nto prático 
e teórico 

das danças 
urbanas 

Planeja 
através de um 
cronograma 

de tempo com 
musicas 

dependendo 
do estilo e da 
evolução dos 

alunos 

Metodologia 
tradicional 

Muito 
importante 

para a 
questão do 

conheciment
o, da 

pesquisa, é 
muito 

interessante, 
bem legal e 

só tem 
fortalecido. 

7 Através do 
grupo 

Piratas de 
Rua 

Veio ao 
natural através 

de projetos 
sociais 

15 anos Humildade 
e 

conhecime
nto 

Planeja muito 
pouco 

Metodologia 
tradicional 

Concorda 
plenamente 

9 Festivais 
nacionais e 
internacion

ais , 
oficinas 

com 
percursores 

Não se sentiu 
preparado, foi 

um apoio a 
galera do 

navegantes 

12 anos Conhecer 
as 

nomenclatu
ras e a 
história, 

informação 

Pode ser 
necessário ou 

não 

Dividi em dias: 
aulas e 

coreografias 
dependendo 

do estilo 
improvisa 

Tudo vem 
pra somar, 

as 
academias, a 
faculdade, os 
grupos, tudo 

tem que 
andar em 
conjunto 

10 No Centro 
de Arte e 

Cultura da 
Universidad
e Federal 
Rural do 
Rio de 
Janeiro 
(UFRJ) 

Em 2015, 
quando veio 

para cidade de 
Pelotas 

1 ano Conhecime
nto de 

anatomia 
humana 

Planeja com 
base em 

composição 
coreográfica 

Improvisação O curso tem 
que mudar 

Pelotas 
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 Professores de Danças Urbanas do ensino não-formal  da cidade de Pelotas 

  

Percurso 

formativo 

em Danças 

Urbanas 

Momento da 

trajetória que 

se sentiu 

preparado/a 

para atuar 

como 

professor/a 

O tempo 

que 

atua/atuou 

como 

professor 

de Danças 

Urbanas em 

Pelotas 

Os 
saberes 

necessário
s para o 

ensino das 
Danças 
Urbanas 

 

 

Importância 

do 

planejamento 

de aulas 

 

 

Metodologias 

de ensino 

 

Curso da 

Dança-

Licenciatura 

na cidade 

de Pelotas 

12 Com o 
Vovô e 

depois os 
professores 
dentro da 

universidad
e 

Preparados os 
professores 
nunca estão, 
foi mais uma 
questão de 

necessidade 

9 anos Propriedad
e sobre os 
conteúdos 
das danças 

urbanas, 
tempo, 

entendimen
to sobre a 
área, e a 
vontade 

Para qualquer 
aula o 

professor tem 
que ter o 

mínimo de 
planejamento 

possível 

Metodologia 
tradicional 

Uma 
maravilha 

13 Fazer 
cursos,  
aulas, 
conversar e 
entrar em 
contato 
com os 
amigos,  
dentro da 
universidad
e deu todo 
um suporte 
pedagógico 
como  
didático  

Vivências 
práticas nas 

danças 
urbanas 

6 anos Vivência, e 
conhecer 

os 
elementos 
da cultura 
Hip Hop; 
buscar a 

informação 

 

Sim Aulas teóricas 
e práticas 

Super 
Importante 

14 Grupo 
Piratas de 
Rua e a 
universidad
e 

Vontade Desde 
fevereiro de 
2006 

A didática e 
o 

conhecime
nto 

Planeja 
quando pode 

Basea-se nos 
alunos para 

ensinar 

Muito 
importante 
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Apêndice F - Respostas do roteiro da entrevista com os professores que não 

estão inseridos no curso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Professores de Danças Urbanas do ensino não-formal  da cidade de Pelotas 

(Professor/a não acadêmico/a ou não-egresso do Curso da Dança-Licenciatura da UFPel) 

 

 

 

 
O que sabe sobre o 

curso da Dança - 
Licenciatura da 

UFPel 

 
Em algum momento de 
sua trajetória, sentiu a 
necessidade de fazer o 

curso? 
 

Atuou em oficinas, 
bate-papos, 

participação em 
Projeto de Extensão 
no curso da Dança-

Licenciatura da 
UFPel? 

A formação superior 
em Dança-Licenciatura 

na UFPel poderia 
trazer algum tipo de 
aperfeiçoamento à 
prática docente? 

 Conhece pouco Não Não Sim 

5 Não conhece o curso Sim Não Sim 

6 Conhece pouco, sabe 
que tem grandes 

pesquisas em Dança 

Não Não Sim, conhecimento 
maior 

7 Aprender os 
fundamentos da 

dança, da história da 
dança, e composição 

coreográfica 

Sim Sim. Uma oficina de 
Dança de Rua 

Sim, composição 
coreográfica e História 

da Dança. 

9 Que o curso só soma Sim Sim. Oficina de Locking Sim 
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Apêndice G – Respostas das entrevistas com os professores que estão em 

formação do curso da Dança-Licenciatura/UFPel: 

  Professores de Danças Urbanas do ensino não-formal  da cidade de Pelotas 

 (Professor/a acadêmico/a ou egresso/a do curso da Dança-Licenciatura/UFPel) 

  
Expectativas 

quando ingressou 
no curso da Dança-
Licenciatura/UFPel 

 
As expectativas 

iniciais se 
confirmaram (ou 

estão se 
confirmando) ao 
longo do curso? 

As relações 
entre as 

experiências da 
trajetória 

profissional com 
as vivências/  

conhecimentos 
adquiridos no 

curso 

 
O que considera 

que agregou 
e/ou 

potencializou 
nos seus 
saberes e 

prática docente? 

 
O que você 

considera que 
apresentam-se 
como carências 

no curso? 

2 Expectativa de 
melhorar 

intelectualmente e de 
adquirir um diploma 

Sim Trabalhos 
práticos, 

improvisar 
situações 

Teoria e anatomia Estrutura 

3 Quais ferramentas 
novas ele ia poder 
botar na caixa, e 

quais ferramentas 
ele tinha na caixa 
que ia poder usar 

Algumas sim Principalmente a 
questão artística; 
trabalhar em cima 

de temas; 

As pedagogias e 
das práticas 

pedagógicas do 
curso 

Relação com as 
outras áreas; 

Relação com os 
alunos das 

escolas e o curso; 
Estrutura 

11 O curso supriu as 
expectativas 

Sim Quando começou 
a prática em 

Danças Urbanas 
no Rio, já fazia 
graduação em 

licenciatura, então 
sempre juntou o 
pedagógico com 

a prática da 
dança 

A desconstrução A área das  
Danças Urbanas. 

Professor que 
aplica disciplina e 

não tem 
conhecimento 
mínimo pra tal; 

diálogo maior dos 
professores 

12 Aprender mais sobre 
danças urbanas 

Frustações: acaba 
sendo até pela 

infraestrutura do 
curso 

Tudo As disciplinas 
pedagógicas 

A prática em 
Dança 

13 O que eu vou 
aprender, quais são 
as disciplinas, quais 
são os professores, 

como que vão ser as 
aulas a questão da 

parte histórica 

Sim A prática dentro 
do curso se torna 

repetitiva 

Confiança A prática em 
Dança 

14 Adquirir mais 
conhecimento e ter 
mais contato com a 

prática da Dança 

Sim A prática da 
dança 

Ensino 
pedagógico e 

didática 

Professor de 
Danças Urbanas, 

sala adequada 
para as práticas. 
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Apêndice H – Ultima parte do roteiro das entrevistas com os professores de 

Danças Urbanas: 

 Professores de Danças Urbanas do ensino não-formal  da cidade de Pelotas  

(Questões finais do Roteiro de Entrevista) 

 Uma graduação em Dança-
Licenciatura é necessária 
na sua área e realidade de 

atuação? 

Julga necessário para prática 
docente buscar atualização 

e/ou reciclagem sobre as 
danças urbanas? 

Sobre o futuro da docência em 
Danças Urbanas no espaço não-
formal de ensino, na cidade de 

Pelotas. 

2 Sim Totalmente necessário Iniciar o trabalho voluntariamente 

3 Para atuar no ensino não-
formal não, para atuar no 

ensino formal, sim. 

2.000% sim É um futuro promissor  por conta 
dos profissionais que atuam 

4 Sim Sim O professor de Danças Urbanas tem 
que pesquisar e saber mais. 

  5 Com certeza Bem necessário Um número grande de alunos estão 
procurando realizar a prática em 

Danças Urbanas 

6 Sim Sim Só tem a crescer e fortalecer 

7 É necessária Muito necessário Se continuar como esta agora, não 
terá futuro 

9 Não Sempre necessário Está crescendo 

10 Sim Com certeza é necessário Tem tudo para crescer 

12 Necessário não Sim Está crescendo e só tende a crescer 
mais 

13 Com certeza é muito 
importante 

O tempo todo A tendência é só crescer, e que 
cresça uns bons profissionais 

14 Com certeza Sim Tenho esperanças de que vá 
melhorar muito 
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Apêndice I – Transcrição Carlos Eduardo Machado 

Entrevista realizada em 06/05/2016 com Carlos Eduardo Machado, um dos 

professores de danças urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Boa tarde, Gugu! Gostaria de dizer que é muito importante a tua participação para 

essa pesquisa! Então, vou começar pela primeira pergunta: Como começou seu 

interesse pelas Danças Urbanas? Conte suas principais motivações. D: A principal 

motivação, foi como uma motivação familiar, já que o primeiro contato com as 

danças urbanas  no qual eu não tinha nenhum entendimento em si, foi devido ao um 

tio meu, que ele tinha uma bombox pequeninha com uma fita cassete única, isso 

era, antes dos anos 90, 89 mais ou menos, por que ele tocava a musica lagartixa na 

parede, musica da lagartixa do N de Naldinho, foi a primeira pessoa que incentivou a 

nos ensinar os primeiros passinhos de dança, no qual, até hoje ele ensina para as 

pessoas aquele passo mais básico possível, mas foi a partir dali, o início assim. E: 

Muito legal. Onde e como tu aprendeu a dançar danças urbanas? D: Olha, 

primeiramente eu acho que também tive aquela Michael Jackson né, a mídia, a 

mídia ela influencia demais, Michael Jackson muito na televisão, minha mãe falava 

muito, meus tios, agente ouvia muito Michael Jackson, então, o fato fez com que, 

aqueles primeiros passos que eu via, eu queria interpretar, mas ao ver o meu irmão 

e meu primo, o meu irmão Jorginho e meu primo Paulo mais conhecido como 

bicudo, eles já dançavam antes de mim e faziam os fotwoork no qual agente 

chamava de vassourinha e rasteirinha, ai faz a rasteirinha faz a vassourinha! eu 

tinha curiosidade de imitar eles, afinal das contas eram os mais velhos e os mais 

novos querem imitar os mais velhos, e ali foi o primeiro contato também que eu tive 

pra tentar fazer alguma coisa, aprender coisa que os próprios também não sabiam o 

que estavam fazendo né, eles sabiam pelos filmes que assistiam. E: Sim! Que legal! 

Eu gostaria que tu relatasses na medida do possível, a partir de que julgar 

conveniente, o percurso formativo que o levo até a docência das danças urbanas. 

Fique a vontade para recordar os lugares, as pessoas, o conhecimento que deram 

as bases para construção dos teus saberes. Não sei se já tinha relação com o que 

você falou mais cedo. D: Questão de fazer a faculdade de pensar mais a frente né, 
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veio com o tempo, até então de inicialmente em eu queria ser professor de 

matemática, adoro matemática, a minha intensão sempre foi de ser professor de 

matemática, e escola, eu nem pensava em universidade, era uma coisa muito 

distante para mim naquele momento, mas em 2000 já dançava né com os amigos, 

mas depois de um contra tempo que foi em 2001 no primeiro ano no ensino médio 

né, eu vi que aquilo ali não era o que eu queria, por que eu queria trabalhar com 

alguma coisa que fosse prazerosa né, ai surgiu aquela questão toda de começar dar 

aulas, comecei a dar aulas em projetos sociais e depois comecei a me associar em 

academias, até surgisse o interesse de fazer uma universidade, o interesse de surgir  

de fazer a universidade foi mais a influência dos amigos, o que eu pode dizer 

assim?! Por que eu me sentia muito rebaixado quando eu via que meus amigos e 

minhas amigas em si né, das academias que mantinham e ainda mantem o alto 

padrão de vida, usavam a expressão “facul” como um status, tipo assim ai eu vou 

para a “facul” hoje, e eu não tinha isso né, eu via muito bah eu não tinha condição, 

não tinha condição nem de pegar um ônibus, e eu via uma faculdade uma coisa 

muito distante né, mas eu sabia que se eu tivesse faculdade a minha situação 

financeira também poderia mudar e foi onde eu comecei no tipo meu eu tenho que 

fazer isso pra mim se eu quero melhor na vida se quero mudar minha situação 

financeira ou minha vida eu tenho que mudar meu estudo primeiramente, não posso 

me contentar com ensino médio, tanto é que eu terminei o ensino médio em 2003 eu 

fiquei seis anos só dançando, dando aula e dançando, sem fazer faculdade, então 

tipo, durante esses anos tu já percebe que esta com uma certa idade né passa dos 

vinte anos ai você percebe que parou no tempo, e as tuas amigas já fizeram 

faculdade independentemente de ter sido paga ou não por pais, mas já estão com 

uma vida preeminentemente melhor estruturada ai você percebe que tipo, eu 

também tenho que melhorar minha vida, ai acabou que ó vamos fazer o vestibular, 

eu tive a sorte com muito estudo é claro conseguir entrar para a UFPel pra dar o 

encaminhamento iniciara pra esta mudança. E: Hum, então... Em qual momento da 

sua trajetória você se sentiu preparado para atuar como professor? D: Olha! Eu senti 

preparado para atuar como professor até hoje eu não me esqueço, eu vou falar uma 

coisa anterior que era assim ó, a pessoa quando começa dar aula enquanto você 

esta somente com os seus alunos do projeto, da academia é uma coisa, você se 

comporta de uma certa maneira, mas se o seu professor, que é alguém que te 

ensinou aquela base toda, ele entra no espaço e você muda totalmente sua maneira 
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de ser, isso aconteceu comigo, já vi acontecer com outros alunos meus, por que?! 

Por que tu deixa de dar aula para os teus alunos e tu começa a dar aula para o teu 

professor por que você quer que o teu professor faça um elogio, tipo legal né. Mas a 

partir do momento em que eu me vi dando aula no projeto né que era aqui do 

calçadão e os meus alunos disse mesmo quando o meu professor chegava olhava e 

meus alunos terminava a aula e falavam: Cara! Da hora! Mano, respeitei, aula de 

hoje foi da hora! Ai eu percebi, tipo, mano se eles estão gostando por que eu vou ter 

essa minha preocupação?! Entende? E: Sim! D: Por que a aula, é agente percebe 

depois com o tempo, a aula tem que ser feita pro aluno, ela não tem que ser feita 

para o meu professor e ela não tem que ser feita para mim, por que eu digo isso?! 

Até a escolha da musica, a escolha da musica tem que ser o que o aluno gosta, há 

mas de repende eu sou professor de hip hop old scool, curto muito hip hop anos 90, 

não curto essas musiquinhas de agora, meu sai da zona de conforto, vai se 

defender, mostra que você tem capacidade de praticamente improvisar em cima de 

outras musicas. E: Sim. Com certeza, muito legal. E qual é a justificativa para a 

escolha da docência no espaço não-formal? D: Eu comecei a dança com projetos 

sociais, teve primeiramente um projeto social na Escola Padre Anchieta, conhecido 

como Instituto de Menores que fica no Areal onde eu fiz meu ensino fundamental, no 

qual existe de fora uma olhar preconceituoso por esse espaço simplesmente pela 

expressão instituto de menores do qual lá é maravilhoso e em 2000 eu tive o... 

participei de um projeto que era aulas de hip hop, eu achava que ia me jogar no 

chão, mas não, E: (risos) D: era hip hop cultura, vamos aprender a cultura, aulas 

teóricas que era com o Anjo, o Gagui e ai deve depois teve acho que o Brow tava 

junto, então, ou seja eu comecei com projetos sociais então eu gosto de trabalhar 

com projeto social, entende ?! eu gosto do espaço informal trabalho muito no espaço 

formal né?! É um outro tipo de publico, e uma outra questão, uma outra maneira de 

se trabalhar, mas num espaço informal você consegue muito talento bom, as 

melhores pessoas são as que menos condições tem, entende?! E: Sim! D: Tipo 

assim olha, aqueles que muitos tem condição, maioria tem condição, quando eles 

vão na academia, é por que a dança vai servir mais como uma recriação, ou então 

mesmo que se querem dançar eles vão lá pra aprender sua essência ou para se 

descobrir o que querem, aqueles que não tem condições eles já tem a essência 

natural por que ele já convive, o próprio bairro passa essa essência, o visualizar do 

bairro, as musicas que eles escutam , o corpo já fala por si só, então quando tu faz 
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um projeto num espaço não formal, faz uma projeto social ali tu encontra muito 

talentos, por isso que eu gosto muito dessa questão. E: Show! Acho bem 

interessante também. Então, me conta um pouquinho sobre essas memórias acerca 

do primeiro local que começasse a ensinar. D: O primeiro local que comecei a 

ensinar, é até engraçado né, por que a primeira vez que eu fui ensinar uma coisa, eu 

comecei errado, comecei errado no sentido de que eu nem sabia os nomes daquilo, 

eu sabia fazer algumas coisas de breakdance, e uma professora muito minha amiga 

ainda hoje, os filhos dela foram meus alunos, e essa professora que dava aula na 

Escola Cicilia Meireles, 1999 isso, ela tinha um grupo de dança afro no qual ela 

queria que os meninos que soubessem fazer break conseguisse ensinar um pouco 

para as meninas né por que ela queria trazer um pouco desses outros estilo de 

dança pras coreografias dela, esse foi o meu primeiro contanto como professor, não 

era professor né, só estava passando um pouco do que eu sabia, mas ai depois, o 

primeiro local que eu peguei pra ensinar depois mesmo, foi em 2002 ou 2003 que é 

um projeto chamado Prosepa que acontece na brigada militar aqui na bento na 

frente do Mc Donalds, acontece o projeto Prosepa ali no qual o Vovô dava aula no 

projeto, ai um dia eu fui com o negão lá e o negão: vamo vamo lá pra tu assistir a 

minha aula! E eu beleza, eu sempre enchi muito o saco do negão por que eu queria 

que o negão me ensinasse a dançar E: (risos) D: ai eu lembro que eu cheguei lá e o 

negão deu um alongamento e ai terminou o alongamento e falou, Dona Lidia que era 

a diretora na época: Ó Dona Lidia vou te apresentar aqui, o Gugu o novo professor 

(risos). E: (risos) D: Ali eu tive que improvisar, ele deixou bem claro: O Gugu ta 

começando agora então falou para Dona Lidia, então ó eles vão ser mais ou menos 

uma cobaia. E: Dona quem? D: Dona Lídia. E: Lídia?! D: É, a diretora do Prosepa E: 

Sim. D: Então tipo, ele vai pega isso como uma cobaia inicialmente e ali foi a minha 

primeira base onde eu começava as minhas primeiras aulas e errar, acertar e o 

pessoal gostar e não gostar, coisa que acontecem que eu digo assim que eu dei 

aula E: Sim! Próxima pergunta, quanto tempo faz que você atua como professor de 

danças urbanas em Pelotas? D: Então, eu atuei (risos) E: (risos) D: eu atuei em 

pelotas de dois mil e foi um dos primeiros projeto que fiz parte né, o Prosepa, de 

2003  até 2010, até julho de 2010, por que foi a época em que eu tive um 

intercambio e acabei indo para  Portugual, mas de 2003 direto por que eu sempre 

estive envolvido com diversos projetos, e ai depois com as academias né, nunca 

parei. E: Mais ou menos esses projetos, assim, quais são? D: Então, tive, são vários 
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né, teve um projeto que eu gostava muito, vou ser sincero, gostava muito, que era 

um projeto da prefeitura chamado casa do resgate no qual nós dávamos aulas pros 

menores, alguns que eram da FEBEM, outros menores que eram moradores de rua 

né, que eles iam para essa casa, no qual acolhia 16 adolescentes do qual na 

semana inteira eles tinham oficinas variadas, e num dos dias era oficina de dança 

que era eu, o meu irmão Jorginho e o Lasier, nós dávamos aulas pra eles, isso em 

2004, nem lembro, não lembro agora (risos). E: (risos) D: Além disso né, sempre 

trabalhei com o Projeto Escola Aberta, passiei em várias escolas da cidade, surgiu 

outros diversos projetos na prefeitura, teve o projeto ali do Chibarro, Chibarro que 

também era um projeto da universidade se  me lembro bem é da professora Eliane 

até, e ai é o projeto no qual agente ficou o grupo Piratas de Rua se estendeu ali pra 

como um espaço para nossos ensaios, além dos projetos, teve as academias, teve a 

Cia da Dança que foi a academia onde comecei em 2001, primeira academia que eu 

aprendi os primeiros passos assim de coreografia que eu não tinha noção nenhuma, 

e voltei em 2006 como professor, e vou voltar amanha para dar um whorkshop né, a 

Cia da Dança, depois teve o Espaço da Dança ali na Marina Miranda de Jaguarão, 

teve a Academia da Cameirni de Arroio Grande, teve a academia de Pedro Osório 

que eu esqueci o nome... E: A Cia do Corpo. D: Cia do Corpo! Passei pela Estimulo, 

Dança e corpo.com, caraca! Tem muitos lugares, tem lugares que realmente eu não 

lembro assim né, mas até por que em Jaguarão teve outros espaços que ja dei aula 

mas não lembro agora, entende?! E: Claro! D: Mas tipo, diversos, fora as escolas né, 

o Pedro Osório foi a escola onde eu recentemente ainda tava dando aula até antes 

de ir para Portugual em 2010, eu dava aula pela manha e tarde ali para as crianças. 

E: Uhum, muito legal! D: Isso são as de Pelotas né. E: Sim! É muito interessante e 

tem muitas outras ainda. (risos) D: (risos) Mas é bom, é bom né, por que pra mim 

importante é fazer amizades, agente cria vínculos e novas amizades em tudo que é 

lugar. E:  Então, relate a experiência ou as experiências que tu julga ser 

marcante para a sua trajetória. D: Bom, primeira experiência marcante, o grupo de 

dança que nós fizemos no final dos anos 90, que depois veio a se chamar, que na 

verdade esse grupo de dança era chamado de consciência negra, era um grupo de 

dança que contava com eu, o Jorginho, ai tinha o meu primo o bicudo né, ai o 

Fagundes fazia parte que é o Guido CNR. E: Sim. D: Fagundes fazia parte, ai tinha 

outros do dunas assim, no qual nos íamos apenas pras festas, numa festa que era o 

sul américa, sul américa lá do areal, nós íamos pra lá só para fazer rodas de dança, 



 
 

139 
 

e teve até uma vez que nosso grupo dançou contra um grupo de Rap na época, era 

chamado estilo pesado no qual tinha o b.boy top da cidade que era o Zuca, né o 

cara... todo mundo gostaria de conhecer um pessoa que admiro ainda hoje pelo o 

que ele foi né, hoje ele segue a vida dele trabalhando mas no qual agente tem que 

ter um grande respeito, por que o cara voava na época em que agente mal sabia o 

que estava fazendo E: Sim. D: Agente apanhou muito deste grupo (risos) nas rodas 

de danças, e me lembro muito disso, lembro de uma época muito boa do grupo 

Piratas de Rua, todo um inicio que foi toda aquela grande dificuldade do não ter nem 

a passagem do ônibus, mas pega a bicicleta e vai pro centro para ensaiar, vamos 

fazer pedágio na esquina, nós poder ir pra... as primeiras viajens que agente foi pra 

Porto Alegre que já era um máximo, muitos do grupo nunca tinham ido nem pra 

Canguçu nem pra Bagé, então foram para Porto Alegre e depois em São Paulo, 

depois Joanvile, entende, E: Pohh! Sim! D: tipo assim começamos a conhecer 

outras.. percebemos que nós podíamos ir longe, né então o grupo piratas de rua tem 

um grande nome, um nome que tem que ser sempre lembrado na cidade, a minha 

oportunidade de ir para Portugal que tipo, mesmo quando eu cheguei em Portugal e 

encontrei os brasileiros eles falavam: ta mas  tu nunca imaginava vindo para a 

Europa? Claro que não, ele não, mentira, todo mundo um dia se imagina vindo pra 

Europa, entendeu?! O bairro que eu moro, o dinheiro que eu tinha, no máximo eu 

me via indo pro centro de Pelotas E: (risos) D: E de vez enquando eu tinha que ir de 

bicicleta, as realidades são diferentes, as pessoas não se tocam nisso E: Sim, com 

certeza. D: entende?! E ai claro, foi aonde me deu aquela oportunidade, melhor meu 

currículo 1000% por que por bem ou mal né, você estava na Europa, tu pode ir e 

ficar uma semana na Europa, mas não interessa, você foi na Europa, entende?! E 

agora sim no momento agora em São Paulo por que quando eu cheguei lá fiquei 

quatro meses desempregado por que eu não conhecia ninguém, e hoje eu do aula 

de segunda a segunda, é, lugares novos  que me chamam eu não consigo 

encaixar no meus horários por que realmente não esta dando certo, entende?! Então 

tipo, são momentos assim que são marcantes né, guardo na memória todos os 

outros momentos bons que eu tive de lugares que... até uma vez que eu fui... você 

nem sabe, mas eu fui dar aula lá em Pedro Osório, lá na academia, ai em vim de 

Jaguarão ai o ônibus para ali né? E: É, no trevo D: No trevo ai eu parei, ai eu sabia 

que ônibus que ia vim de Pelotas para Pedro Osório ia demorar uns 40 minutos, ai 

eu pensei assim, meu vou a pé né, já estou no trevo o que é 12 km?! Vou 
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caminhando... Nunca mais fiz isso na minha vida E: (risos) D: Por que eu comecei 

caminhando olha Jeans e moletom né, tava meio chuviscando frio assim, lá pelas 

tantas começou a bater o calor, beleza, vou arremangar a blusa, bateu mais o calor, 

vou tirar o moletom, há deu mais calor ainda vou abrir a calça E: (risos) D: E vou 

caminhar de camiseta e a calça aberta por que era muito calor e faltava sei lá 

quantos km, lá pelas tantas me passa o ônibus que eu não quis pegar (vrummm) 

uai.  Ai eu cheguei e ainda dei 2 horas de aula, 1 hora de aula, não sei e ai fui 

embora, perna doendo mas firme e forte, E: Tu é guerreiro! D: então tem muitas 

coisas que agente lembra, entende?! E: Com certeza! D: Então não adianta, tem 

muita coisa boa na memória E: Sim! Em sua visão, quais são os saberes 

necessários para o ensino das Danças Urbanas? D: Primeiramente a história, 

primeiramente eu digo por que eu já ouvi pessoas la em São Paulo ou ate alunos 

meus, que quando agente fala a questão da história eles falam assim: história já diz, 

história é passado, morreu vamos viver o agora, legal você viver o agora sem 

respeitar o ontem, que interessante isso, você não vai respeitar a sua vó que ela 

veio antes de você, você não vai respeitar sua mãe por que ela  veio antes de você, 

você vai respeitar talvez o seu filho que vai vir depois de você então, entende?! 

Agente tem que valorizar a história primeiramente, já diz ai a questão do saber né, 

qual vai ser teu embasamento pra você defender o que você esta ensinando se você 

não prestar atenção não estudar um pouco da história daquilo, vai acontecer que 

você vai estar falando coisas da boca pra fora  ou somente informação que você 

ouviu dos amigos, há é legal, é legal, eu vo reproduzir informações que eu aprendi, 

mas estou reproduzindo não estou dando uma opinião minha né?! A pessoa em si, 

mas se ela vai dar uma estudada, vai tirar suas próprias conclusões, ela vai ter a sua 

voz, entende?! Ó isto sou eu falando, a minha defesa é sobre isto, então eu acho 

que no geral de um tudo pras danças urbanas ou pras danças no geral é saber da 

história, não é por que eu sou das danças urbanas que não vou querer me interessa 

pela dança de corte, há mais né por que a questão pitipá não consigo entender, há 

mais por que que o balé clássico é tão assim, assim e assim, entende?! Meu, veio 

antes de tudo, o pessoal as danças urbanas... né, poh se parar para pensar, antes 

de eu aprender a dançar o funk, funkzinho do pé, ali do passinho, por que talvez eu 

vi ali na mídia, né o James Brown, antes disso Nelson Triunfo que já fazia parte do 

grupo funkssiano anos 70, ele já tava trazendo todas essas informações para São 

Paulo, foi de São Paulo que migrou pra cá, então tipo, fankssia foi ali que começou, 
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o Discípulos do Ritmo que é um grupo muito conhecido pelo locking, Frank Ejara faz 

um belíssimo trabalho, Discípulos do Ritmo sempre reverencia, sempre falam bem 

do funkssia por que eles vieram antes por que sabem respeitar quem veio antes, o 

Piratas de Rua quando começou a dançar, a nossa linha, a linha  de trabalho de 

dança era baseada no Marcelo Cirino grupo Dança de Rua do Brasil, aquela dança 

toda quadradinha né, mas depois o Vovô conheceu o Guiui o Edson Guiui de São 

Paulo, poh ele trabalha outra linha, meu Hip Hop Dance, ah mas depois teve Otávio 

Nassur, então são pessoas que agente tem que saber respeitar, entende?!  Por que 

não adianta eu chegar agora aqui, ó galera vamos fazer uma dança assim, assim e 

assado, ó vi lá no youtube, as informações estão na internet também se vocês 

quiserem, não vou falar nada, não estou afim, entende?! Então, tipo, antes da 

dança, antes de colocar o corpo em prática é bom agente entender a história pra ter 

a essência do movimento. E: Claro, eu concordo, ótimo! Então, a próxima pergunta, 

quais são as suas metodologias de ensino que utiliza nas aulas? D: Então, a minha 

metodologia de ensino, é, como eu posso te dizer assim?! Eu improviso muito no 

sentido de que não sei qual é o corpo que esta me esperando, entende?! Eu vou dar 

uma aula de dança, eu na maioria das vezes eu não monto aula, por quê? Por que 

eu não sei que tipos de pessoas que vão estar me esperando, como hoje, eu não sei 

qual o tipo de pessoa, pode ser que eu monte uma aula, montei uma aula legal, ai 

chega na hora aqui os corpos são variados e nem todos conseguem acompanhar 

aquilo que eu quero, e ai eu vou fazer o que?! Vou seguir insistindo no que eu quero 

por que já montei? ou eu simplesmente não essa parte não dá, vamos mudar , 

vamos mudar, entende?! A minha metodologia segue na base da improvisação, 

gosto de utilizar muito do natural das pessoas, com criança quando não monto nada 

eu costumo fazer com que as crianças montem a sequencia pra mim, como eu faço 

isso?! Vou comentar isso hoje agora né, eu fala para eles assim: Fulano! Faz um 

passo de dança. A criança esta crua, a criança não tem vicio, não tem.. Eu?! Nossa, 

olha esse braço que você fechou é o primeiro passo ó, vamos fazer isso, eu estilizo, 

entendeu?! Eu utilizo  esse primeiro braço como primeiro passo e depois eu 

simplesmente, próxima criança, mas se eu for fazer isso com uma turma que já 

dança, não da certo, por que?! Conseguisse com a primeira pessoa, a segunda 

pessoa já vai ficar pensando, ah eu vou fazer movimento tal, a terceira pessoa a o 

que ele, onde nós paramos a sequencia?! Não, não quero isso, eu quero movimento 

natural que tu só vai conseguir quando o povo é cru, tanto criança, adolescente 
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sendo cru é cru, utilizo muito capoeira, utilizo... tenho uma sequencia que eu montei 

em aula, no qual ela mistura desde movimentos de capoeira, candomblé, samba, e 

tem muita questão da interpretação por que é o que a musica pede, é, o que eu vou 

passar hoje o que eu tenho em mente que eu gostaria de fazer, vai ter também uma 

questão do tipo, vamos parar para pensar no dia atual, estamos vivendo na questão 

das olimpíadas, será que é possível fazer uma danças urbanas utilizando 

movimentos de esportes?! Vou mostrar que é possível hoje, entendeu?! Vou fazer 

vários movimentos, por que eu vou mostrar, agente vai estilizar o movimento, o vôlei, 

a vôlei é assim, mas eu quero fazer assim, beleza, faz a referencia, faz uma alusão 

ao toque , mas eu quero fazer assim, eu vou mostrar pro pessoal hoje que é capaz, 

isso por que como estamos aqui na faculdade e a faculdade trabalha muito em cima 

de temas, o aluno ó tem um tema e tem que montar uma sequencia, e o aluno fica 

perdido, meu Deus acabou a minha vida, não colega, vamos para pensar, como 

agente pode pensar nisso E: Hum, muito legal! O que pensa sobre a existência de 

um curso superior em Dança-Licenciatura na cidade de Pelotas. D: Penso que 

demorou a sair, né, já tinha outros cursos, acho que em Cruz Alta teve, antes de 

fazer a faculdade de dança, eu falei né, eu quero fazer matemática, agora sou da 

dança, bah vou fazer educação física não tem faculdade de dança, não tem 

faculdade de dança eu pensava, e outra coisa, não tenho dinheiro para ir para outra 

cidade para fazer um curso de dança, eu vou fazer o que?! Vou fazer educação 

física né, bem ou mal o povo estava dando aula de dança também então beleza não 

tem educação física na época, hoje em dia eu sei que tem as disciplinas de dança 

pra pessoa que faz educação física, tem umas disciplinas, tem umas cadeiras, hoje 

em dia é diferente, mas acabou que eu fiz o vestibular de verão ou inverno, não me 

lembro... Ah! Foi assim ó, em 2008 teve o primeiro ano do curso da Dança, nossa, ta 

ai minha oportunidade, só que na mesma semana tinha um festival de Joinville, e eu 

acabei montando uma coreografia em dois dias e acabou passando para o festival, 

dai eu pensei, meu oportunidade única, nunca tinha mandando nada pra Joinville, 

passou. Ai eu tava: ou eu vou pra Joinville ou  eu faço o vestibular pra dança, e eu: 

vou pra Joinville, por que eu não sei quando vou conseguir isso denovo e a 

faculdade tem em outro ano, fui no Joinville, fiquei em segundo lugar, uhul, legal! E a 

faculdade de dança que tinha sido no inverno, áh agora no verão vou fazer 

educação física depois eu peço pra trocar né, ai eu fiz a prova de educação física 

sem vontade, eu reprovei, não dei bola, fiz a faculdade de dança, e eu pesava 



 
 

143 
 

assim, meu da hora, não tem numa estrutura aqui cara, como assim?! Da hora que 

eu entrei na faculdade, perai como assim cara?! não tem luz, não tem água, ah mas 

pelo menos é um começo, a primeira turma, mantem um contato com o pessoal 

ainda, muito legal, o pessoal da turma batalhou demais, o pessoal da primeira turma 

foi muito forte, muito resistente para se manter no curso da dança, muito desistiram 

por que agente sabe que muitas vezes o pessoal que vai fazer curso de Dança acha 

que vão vir pra aprender aula de forró, ah vou fazer faculdade de dança por que eu 

vou aprender a dança, vou fazer faculdade de dança por que eu não gosto de 

estudar, eu digo isso por que foram os comentários que gente ouvia naquele 

primeiro dia de aula, por que você escolheu dança? Ah eu não gosto de estudar, 

agente lá falava, te prepara para a história então né, te prepara para várias coisas, e 

ai tipo assim, eu acho interessante por quê? Tem muita gente que dança na cidade, 

quer se profissionalizar nessa área pra poder defender seu currículo e até mesmo 

para poder trabalhar nas escolas, por que é muito fácil tu chamar um professor de 

uma área qualquer e jogar ele pra Dança, a dança sempre foi vista como área de 

recreação né, tem aula com professor de educação artística, ah professor de 

educação artística hoje tu vai dar aula de musica, amanha tu vai dar pintura, no 

outro dia tu vai dar dança, se vira. E hoje em dia eu sei que, ainda bem né agora 

cada vez mais temos professores de licenciatura, a Jaci, Jaciara Jorge, minha 

querida, nota dez a Jaci. Jaci foi a primeira formada que entro no estado como 

professora, ela da aula no Colégio Coronel Pedro Osório, já trabalhei bastante com 

ela. Então, eu acho assim, que é ótimo pela questão da cultura mesmo, Pelotas é 

uma cidade cultural, olha que legal as pessoas poderem irem lá fazer seu trabalho 

apresentar seu trabalho e poder dizer, é estudei, fiz faculdade pra isso, eu não estou 

dançando por dançar, eu sei o que estou fazendo, eu tenho embasamento, eu tenho 

como argumentar e defender o que eu to fazendo. E: Acho que tu tinhas comentado 

no inicio aqui, uma das motivações para entrar no curso da dança foi pelos amigos 

né?! D: Sim, sim, parentes, parentes, parentes, por que nós somos muito 

influenciados, sempre morei na periferia, antes eu morava perto do estádio Bento de 

Freitas, tanto até sou xavantão puro, mas sempre morei na periferia, e quem mora 

na periferia hip hop ta ali ó em cima, hip hop, pagode, funk, de tudo um pouco, mas 

o hip hop é muito direto, por que ele tem uma linguagem direta com o povo da 

periferia, nisso agente se jogava no chão por eu agente via televisão né, o Dança de 

Rua do Brasil os caras fazendo aqueles mortais, agente ia pro gramado, agente ia 
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pro meio da valeta fazia qualquer coisa, e ai eu me lembro que poh, meu irmão já 

dançava, tinha uns amigos meus mais velhos eu já faziam e aconteciam, então eles 

são as inspirações nossas , são as nossas primeiras bases no palco, por mais que 

eles não sabem, poh não sei o nome do movimento, mas eles tem uma didática pra 

te ensinar, é assim, foi ali que tu aprendeu, essa questão da didática, do nome do 

movimento vai vir com o tempo, nos dias de hoje a facilidade é maior por eu a 

internet rola né, quando eu comecei mandar carta era normal né, telegrama era 

legal, então tipo, os meus amigos são a uma das nossas maiores bases de 

ensinamento por questão da influência, e é muito engraçado isso, por que tinha uma 

época  que eu ouvia outros tipos de musicas por que comecei a andar com outras 

pessoas né, então tipo variar, varia. E: Claro, influência. Além dessa oficina hoje que 

tu vai atuar, tu já atuou em alguma outra oficina, algum bate-papo D: Hoje? E: Não, 

outra vez assim, ou é a primeira oficina que tu atua? D: Não, já teve muitas, por que 

na realidade o meu primeiro contato com uma faculdade se deu por causa do 

professor que eu não sei se ele ainda esta na UFPel que era o professor Augusto 

Amaral, ele dava aula na faculdade... esqueci o nome, uma faculdade paga ai, ai ele 

tava dando aula de... era curso de educação física, ele dava aulas variadas, ele me 

convido para eu ministrar uma oficina, meu primeiro contato em faculdade, mas 

oficinas assim é já dei várias, é difícil até sinceramente de pontuar e falar assim, 

quantas por que... E: Mas dentro da universidade? D: Dentro da universidade? Ah 

estas falando dentro da universidade?! E: Isso, dentro da universidade, aqui no 

curso D: Ah beleza, beleza, entendi, não, não, aqui no curso, sinceramente, no curso 

eu não lembro, não lembro, talvez tenha tido uma, e vou ser bem sincero, acho que 

nem lembro, acho que foi a primeira, desde que me formei talvez foi a primeira 

oficina aqui na UFPel. E: É? D: É, pra ser sincero Viu quando agente vai afunilando 

agente acabada descobrindo que opa, perai,  opa, não. E: Então, quais foram as 

suas expectativas quando tu ingressou no curso da Dança-Licenciatura aqui na 

UFPel? D: Olha, vou te ser sincero que quando ingressei, quando eu comecei, eu 

não tinha grandes expectativas, por que?! Por que inicialmente quando eu fui fazer a 

faculdade de dança eu quis fazer a faculdade pela questão de ter um diploma, por 

que eu pensava errado né, eu pensava do tipo, eu já danço, já sou professor de 

dança, então tipo, pra que faculdade?! Ah vou fazer faculdade por que lá na 

academia onde eu estava dando aula, seria interessante ter professor formado, só 

que claro né, depois que eu tive o meu primeiro semestre, e vi que a cabeça, opa, 
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me deu um tapa na cara não é isso ai não, ou seja, tu não sabe nada não de dança 

entende? E: Sim. D: Por mais que eu achava que sabia só por que dava aula de hip 

hop, tu não sabe nada não mano, por que tipo assim eu era muito bitolado pela 

questão muito da história do hip hop né, ta mais e ai?! E as outras áreas? Ah legal! 

E a Pina Baush Já ouviu falar? Poh, legal! Debora Colker, sabe quem é Debora 

Colker? Ah sim já vi no carnaval, né! Entendeu? E: Sim D: Coisas assim, então tipo 

assim, acho que depois do primeiro semestre a questão mais pra mim era uma 

expectativa de melhorar intelectualmente vamos assim dizer, intelectualmente e 

melhorar a minha pessoa de maneira geral, que eu sei muito bem que a partir de 

que eu saísse da faculdade, formado, ter o currículo na mão já ia me dar uma boa 

base pra conseguir esse novo trabalho, trabalho digno né, por que a arte o povo não 

para nada. E: E depois estas expectativas, elas se confirmaram assim? D: Poxa, 

totalmente. E: (risos) D: (risos) Hoje, totalmente, totalmente por que tipo, o primeiro 

lugar que deu oportunidade em São Paulo, é uma academia que já tinha na época 

dois professor de hip hop, poh por que eles vão querer mais um professor de hip hop 

se nós já temos dois?! Né? Mas nenhum dos dois tinham faculdade, então a mulher 

falou assim: não, não conheço esse cara, nunca vi na vida, vou postar no currículo 

dele, ver no que vai dar, e me jogaram umas aulas num sábado meia boca, tinha 

aluno ou não tinha aluno, comecei ganhando R$160,00 por mês, fiquei com 

R$160,00 por uns três meses E: (risos) D: né pagando-se uma continha lá que dava, 

mas partir dali peguei outras turmas, e ai a mulher me indicou, e ai hoje eu do aula 

de segunda a segunda, to aqui mas de ontem, quinta a domingo to perdendo sete 

aulas, são sete aulas, então eu chamei um amigo meu que é pra ele dar essas 

aulas, eu vou ter que pagar ele de boa, mas ou seja, por que lá é assim né, deu aula 

recebe, não de aula não recebe, então tipo, mesmo seu eu não vou dar aula eu 

chamo alguém, ó da aula por mim que eu vou te repassar esse dinheiro depois mas 

a academia vai ter que pagar, mas hoje não, a expectativa foi totalmente... E: Então, 

na tua visão que relações foram possíveis estabelecer entra a experiência emergida 

na sua trajetória profissional com as vivencias, experiências, conhecimentos 

adquiridos aqui no curso? D: Entendi, uma relação entre minha vivência com as 

experiências do curso? E: Isso! D: Entendi, cara primeiro de tudo acho que, quando 

agente tinha que fazer os trabalhos práticos, primeira coisa que agente faz, pelo 

menos eu pensava assim, eu vou trazer a minha base, qual que é a minha base?!  A 

experiência de rua, experiência de projeto social, teve um trabalho, foi meu ultimo 
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ano de faculdade até, que nós fomos lá pro porto lá, ai eu lembro que nós, a 

professora falou assim ó: vocês vão ter que fazer uma improvisação agora no qual 

vocês irão ter que saber utilizar o meio, eu falei beleza, e o aluno que estiver 

assistindo a sua improvisação, ele vai ter que saber entender o que você esta 

fazendo ai, eu vou ser sincero em dizer que eu não sabia porcaria nenhuma o que 

eu poderia fazer, eu sabia muito bem que eu ia estar sendo testado, por que tipo, ai 

você foi para Portugal né, o que você aprendeu, só que em Portugal eu não fiz 

Dança, em Portugal eu fiz outro curso, fiquei dois anos sem fazer dança, então eu 

voltei assim tipo, da hora, fiquei na grama, não, minto! Fiquei no concreto, prestei 

atenção nas arvores, ou seja, uma improvisação que acabei fazendo foi toda 

baseada no vento, no concreto, entendeu? Por que? Por que eu mal me mexia, eu 

ficava parado, fiquei parado acho que um minuto, ai eu mexia, ai meu braço 

balançava, por que? Qual foi a minha explicação? Claro, eu tive que na hora 

compreender o que eu estava fazendo, não era só fazer por fazer, como agente 

tinha que fazer alguma coisa relacionada ao meio que agente tava, eu pensei poh, 

vou ficar parado não vou me mover, questão do concreto mas eu vou me mover por 

que esse piso ele se move, dependendo do tempo, quando ta chovendo ou não, o 

vento, ele se deforma então eu vou me deformar, meu movimento suave era 

referente ao pássaro que passava, coisas assim, mas isso por que? Nada mais é 

que foi uma improvisação que criada na hora com base com o que eu tinha que 

fazer na rua, a rua, quando tu convive com projeto social tu te depara com várias 

situações, situação sem água, situação sem luz, situação de criança que quer brigar, 

criança que quer brigar com o professor, tu tem que saber improvisar nesta situação, 

entende?! E: Sim D: Então, essa relação... no qual eu trago isso ainda hoje esta 

questão toda do improvisar, improvisar situações, não é improvisar dança, deixo 

bem claro isso ai para o pessoal, eu não improviso hip hop, danço outras danças  

que eu improviso mais, mas hip hop eu gosto de dar aula, gosto de ensinar E: Após 

essas tuas experiências, essa tuas vivencias aqui no curso, o que tu considera que 

agregou ou potencializou teus saberes na pratica docente? D: Ah eu acho que a 

questão da teoria, o pessoal reclama, eu sei que o pessoal reclama aqui na 

faculdade, a teoria mano?! Uma faculdade de dança, mas é licenciatura, Ta bom?! 

Poh teoria?! Agente aprende muito, agente acaba reclamando mas agente para pra 

pensar, a teoria, aquelas pequenas dicas do professor né?! Nossa anatomia! Poh, 

mas presta atenção no musculo ali, tu vai pegar muitos alunos com deformidades as 
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vezes, aluno com dores, alunos com pé machucado, aluno com deficiência, tu tem 

que saber como lidar com aquele corpo, entende?! Aquelas aulas ali vão te ajudar 

futuramente, vão entende?! É agora eu não me lembro, tem umas outras aulas lá 

que eu me lembro, tinha uma aula que era da Xanda, ela passava uns exercícios 

que era o nome do movimento era, envolver sem tocar, era uma aula de 

improvisação no qual uma pessoa fazia isso, isso dava base para que a outra 

pessoa fizesse isso sem que elas se tocassem, entende?! Ah mas legal, olha! Isso 

saia uma dança, mas é um corpo inteiro, nossa, legal! Da para trabalhar isso com 

alunos E: Muito show essas tuas experiências no curso, o que tu considera que 

apresentou como carência no curso? D: Estrutura. O curso? Uma carência do 

curso? E: É D: O curso sempre apresentou a estrutura como carência, eu digo 

estrutura no geral por que nós precisamos do espaço para ter aula, nos precisamos 

de aparelhos, aleluia tem ar condicionado aqui, mas nem sempre foi assim para os 

alunos, tipo assim os professores eu digo assim, agente tem que valorizar muito 

professor que agente tem, por que? Por que mesmo sem luz, sem água, sem isso e 

aquilo, os professores sempre procuraram improvisar uma maneira de nos dar aula, 

tipo assim, vocês estão aqui vamos fazer aula, ó ta chovendo começou a alagar a 

sala, pessoal vamos seguir que agua é no pé, água não é no corpo, entendeu?! Mas 

tipo, eu acho que é a questão da estrutura mesmo, é legal parar pra pensar, vamos 

fazer um curso de Dança, inicialmente era chamada de Dança-Teatro, Dança hífen 

Teatro, ah mas peraí, vamos trocar o nome por que nós não temos professores 

capacitados a ensinar dança-teatro, então vamos deixar apenas Licenciatura em 

Dança, foi o que aconteceu no inicio da faculdade, mas pra mim no geral é a 

questão da estrutura E: Então, tu pensa que a graduação em Dança é necessária na 

sua área? D: Acho, acho por que, como eu falei, antes de começar a fazer faculdade 

eu já achava que era professor, entendeu?! E: Sim. D: Se a gente parar para pensar 

que tipo, antes de ter, antes de entrar para um curso superior, se a gente parar pra 

pensar, se todo mundo parar para pensar que já é professor, que professores são 

esses que vão estar na rua? Entendeu?! Se eu mesmo no primeiro semestre eu 

percebi que levei um tapa na cara quando eu percebi que aprendi muita coisa em 

um semestre, que eu ignorava, né?! E: Sim D: Então eu penso que realmente a 

graduação é uma coisa muito importante, eu acho que muita gente deve de fazer, 

por mais aqueles que tipo, eu já dou aula. E: Me fale um pouco como esta a sua 

atuação na atualidade D: Olha, bom comecei em São Paulo sendo um Zé ninguém a 
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três anos atrás, hoje em dia a situação vem melhorado bastante por que hoje em dia 

eu recebo indicações, as pessoas me indicam, que bom né?! E: Que bom! D: É, e eu 

to dando aula para todos os tipos de gente né, do aula em academia, do aula em 

três academias, do aula em dois condomínios, do aula particular, do aula em uma 

igreja evangélica de danças urbanas, no qual é o é o local que melhor me paga 

(risos) E: (risos) D: E hoje sim eu estou muito melhor estruturado, hoje no qual to 

melhor estruturado financeiramente, como eu posso dizer, lutando sempre, como eu 

falei, dando aula de segunda a segunda, não da pra se... na situação que está o 

Brasil hoje... E: Bem como o papel de professor. D: É, não tem descanso, entende?! 

Mas assim olha, vi que deu um up na vida, hoje em dia de 2013 pra cá vem tendo 

uma bola leva, na qual eu espero que continue e que só se mantenha né?! E: Sim, 

claro! O que tu julga necessário para a tua prática docente buscar atualização ou 

reciclagem sobre danças urbanas? D: Nossa! Totalmente, isso aqui pra mim eu já 

acho que é uma troca de aprendizado e acima de tudo uma reciclagem geral, não só 

de quem ta aprendendo, mas quem esta ensinando também é uma reciclagem geral, 

por quê? Eu não tenho mais convivência aqui com Pelotas, não tenho mais 

convivência com o pessoal daqui, eu não sei como anda as danças urbanas, alias, 

eu sei como anda as danças urbanas por causa das publicações da internet, vejo 

bastante, mais eu não sei como anda o corpo das pessoas, entende?! Então eu 

acho que isso é uma coisa que todo o professor tem que ser forte não adianta, tem 

que incentivar o seu aluno a fazer workshop sempre que possível né, pra fazer se 

possível aula do fulano A, do fulano B, fulano C, sem precisa ter o receio do ego, 

professor tem que acima de tudo confiar na sua aula, na sua didática pra que ai vai 

ficar tranquilo, se ele tiver receio ele certamente vai proibir o próprio aluno de fazer 

aula com outro por que ele tem receio da sua própria capacidade, então por isso que 

eu acho interessante sempre poder fazer alguma coisa. E: O que você teria a dizer 

sobre o futuro da docência de Danças Urbanas no espaço não-formal de ensino na 

cidade de Pelotas? D: Pelotas tem muito projeto social, muito projeto social, muita 

periferia, então na periferia casa bem levar os projetos sociais de danças urbanas 

por que as crianças se identificam melhor, elas se identificam pelo tipo de musica, 

elas se identificam pelo passo de dança, então eu acho que o professor que esta se 

formando hoje na faculdade e quer ter uma primeira experiência, por que tem, tem 

professores que da dança e que não dançam, tem muita gente, é normal. E: Sim D: 

Eu poderia ser um professor apenas da parte teórica, mas não, não (risos) prefiro a 
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parte prática. Mas tipo assim, o professor ele tem que pegar projeto social, primeiro 

de tudo, vai ajudar a si próprio, vai dar mais confiança quando você tem um próprio 

receio, meu, tu vai ter um contato com pessoas maravilhosas, pessoas que querem 

aprender, pessoas que não tem condições de pagar a mensalidade de uma 

academia. E: com certeza. D: Mas que no qual eles vão se sentir valorizados 

quando percebe que poh é o carinha lá, que bem ou mal de vez enquando tem isso, 

o pessoal do bairro, por que eu sou de bairro, nossa o carinha do centro vem aqui, é 

mó perto né, mas ainda assim os caras ficam bah... Mas é lá do centro, mas o cara 

venho aqui para me ensinar o que ele sabe, o cara estudo, gastou seu dinheiro mas 

esta vindo aqui passar seu conhecimento de graça, por que não adianta, se você 

quer começar dando aula não adianta começa de graça, se você não tem 

experiência nenhuma e você já quer sair recebendo mensalidade, vai ficar a ver 

navios. E: Então vou deixar este ultimo espaço assim, se você quer dar alguma 

sugestão ou algumas considerações finais. D: Caraca, mas eu falo tanto, não, não 

eu vou ser breve, eu acho que pra todos eu acho que o pessoal deve apenas de 

aproveitar as oportunidades em geral, para de olhar um pouco de olhar só para seu 

próprio umbigo, parar um pouco com a disputa de ego, por que quando agente 

soma, quando agente é unida tudo cresce mais, entende?! Pode um dia quem sabe 

a prefeitura fazer um projeto social grande, da qual esse projeto venha com uma boa 

verba, mas ele precisa de um grupo, ele precisa de gente bem articulada, ah mas 

perai, o lado A não se da com o lado B que não se da com o lado C, nem um dos 

três fizeram projeto, nenhum dos três fizeram nada, o dinheiro ficou lá e depois os 

três ficaram reclamando, tipo: ó o dinheiro da prefeitura, ó o dinheiro isso. 

Entendeu?! Por quê? Por que cada um quis olhar para o seu umbigo pela questão 

de competição, não se uniu E: Isso é verdade. D: Meu, eu tenho uma vontade, e o 

fulano de repente escreve bem, ah mais o fulano também, entendeu?! E: Sim. D: É 

mais fácil isso, mas é o que eu mais penso agora, por que eu moro em São Paulo eu 

tenho uma visão de fora, isso eu digo por que? Por que lá em São Paulo as pessoas 

da própria academia elas não se preocupam em ter que me indicar pra academia 

que fica na outra quadra, a única preocupação delas é assim olha, a minha 

academia fica aqui em baixo perto do estádio do Morumbi, a outra academia que tu 

da aula é lá em cima né, bem longe, e o transito é tenso, então quem ta lá não vai 

descer, quem ta aqui não vai subir, então beleza, vou te indicar, entende?! Por que? 

Por que agente quer que você receba bem, eles querem que o professor receba 
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bem, a mensalidade é muito alta lá. E: Eles valorizam o professor em São Paulo. D: 

Isso, não, tanto é que dos vários lugares que estou dando aula, três são a mesma 

pessoa que me indicou, entende?! Tipo assim olha, eu vou te levar para a escola 

particular, mensalidade lá é R$2.000 os alunos pagam, então tipo, vou fazer tu 

ganhar uma grana boa lá dando aula para as crianças, então tipo, poh mas leva, ai 

eu lembro que eu ia levar o currículo para mostrar a questão da faculdade, a dona 

da escola falou: não, ela que ta te trazendo eu confio nela, tu nem precisa de 

currículo, entendeu?! Mas é isso só, o pessoal se ajudar mais. E: É isso? D: É isso. 

E: Muito Obrigado Gugu, pela sua participação! 
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Apêndice J – Transcrição David Ferreira Vieira 

Entrevista realizada em 13/05/2016 com David Ferreira Vieira, um dos 

professores de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Boa tarde, David. Eu gostaria de te dizer que a tua participação é muito 

importante para a minha pesquisa. Eu vou começar com umas perguntas bem 

simples, sobre como começou seu interesse pelas Danças Urbanas? Conte-me 

sobre as suas principais motivações. D: Primeiro de tudo eu nem sabia o que era 

danças urbanas, eu via os vídeos clipes do Michael Jackson, eu via Backstreetboys, 

Nsync, queria dançar igual a eles, a primeira vez que eu dancei assim, foi fazendo 

coreografia, imitando as coreografias do videoclipe em casa assim, depois tinha uma 

escola onde tinha uma professora que dava aula de Jazz, e ela sempre fazia uma 

partezinha meio danças urbanas no meio assim. E ai eu comecei a dança, fazia 

essa aula de Jazz com elas, e fazia participaçãozinha ali com aqueles passos que 

eu via no videoclipe, depois eu conheci o Wendell Mourige, que hoje mora no Rio de 

Janeiro e ele tinha um grupo chamado... é... Estilo de Rua era o nome do grupo e 

ele dava aula nesse grupo, nesse grupo tinha três encontros por semanas, e duas 

horas de cada encontro, uma hora era só treinamento a outra hora era ensaio, e ai 

que eu conheci os treinamentos de danças urbanas, quando eu comecei a fazer aula 

com o Wendel no grupo Estilo de Rua, e aí sim, eu conheci outros gêneros de 

música, conheci umas vertentes do hip hop diferentes, ai fui abandonando aquela 

coisa do vídeo clipe e tal e ai fui vendo a questão do gênero específico assim das 

danças urbanas, e vendo os estilos né?! Dançava um estilo que era uma cara meio 

Los Angeles assim, e eu nem sabia muito bem assim, o Wendell é que trazia este 

estilo e eu só ia no fluxo assim. E: Sim. Onde e como aprendeu a dançar Danças 

Urbanas? D: Foi... Faz parte da outra resposta, foi dentro do... esse grupo ele 

passou por alguns lugares assim, era um grupo meio independente, então ele tinha 

espaço de academias, depois agente ensaio num ginásio, onde era alugado o 

espaço, e era assim, esse grupo ele participava de eventos, participava de 

competição, então eu ia para as competições e lá eu fazia cursos, e ai dentro desses 

cursos eu via as técnicas especificas assim dos estilos de danças urbanas, foi 
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quando eu comecei a ver o que era o que separadinho, o que era popping, o que era 

locking, o que era house, né?! E aí, eu comecei a ver a diferença deles, então 

começou nesse grupo e nesses cursos dentro dessas competições, desses festivais 

de dança, ah e vários pelo rio grande do sul inteiro. E: Uhum, que legal! Eu gostaria 

que relatasse na medida do possível o percurso formativo percurso formativo que te 

levou a docência de Danças Urbanas, então tu fica a vontade para recordar 

pessoas/lugares/conhecimentos para essa base. D: Tá, eu tive assim, quando eu 

comecei com esse grupo, é... O Wendel era um exemplo de professor pra mim,  e 

ele sempre... Ele tava se renovando, sempre fazendo cursos e danço ballet, ele 

dançou jazz, ele dançou dança contemporânea, e ele sempre tinha, trazia um pouco 

das influencias dos outros gêneros de dança para o trabalho dele, isso me... eu até 

hoje eu tenho uma critica dele, ele fazia algumas avaliações assim e eu tenho uma 

que ele disse assim ó: pra melhorar tua postura, procura a fazer aula de ballet, dai 

eu... Dai foi quando eu comecei a procurar outros gêneros assim, então eu comecei 

a perceber, é essas possibilidades, eu costumo a fazer uma analogia com a caixa de 

ferramenta, então quanto mais ferramentas eu tiver na minha caixa mais 

possibilidades eu vou ter de resolver as questões em sala de aula, em coreografia, 

em trabalho artístico em si, que era o que o Wendel fazia, ele tinha um trabalho 

artístico, e ele via assim ó: preciso trabalhar uma questão de uma presença cênica 

diferente, ai ele ia buscar onde, qual referencia?! A dança contemporânea pensa 

desse jeito, ah vamos trazer isso para as danças urbanas, então com esse leque de 

opções que vai cada vez se abrindo mais, em 2004, 2005 eu fui convidado para dar 

aula em uma escola, foi a primeira vez que eu parei na frente de crianças assim para 

dar aula, até então eu só tinha feito aula, nunca tinha dado aula, as aulas que eu 

tinha dado foi por exemplo no dia em que o Wendel não podia dar aula, ai eu fui e 

assumi a aula naquele dia, mas eu dava seguimento ao trabalho dele, nunca tive a 

frente assim, dai nessa escola chamada Getúlio Vargas, e dai foi a primeira vez 

assim que eu tive, trabalhei muito pouco tempo com essa turma por que eu 

machuquei o joelho, tive enfaixado e tive que parar, depois quando recuperei o 

joelho eu não voltei a dar aula ali, eu só fiz aula, continuei fazendo aulas, em 2006 o 

Wendell foi para o Rio de Janeiro, e ai ele nunca mais voltou para Rio Grande, ele 

foi pra passar umas férias lá e ficou trabalhando lá. Eu fui lá, tive uma época lá com 

ele, trabalhei, dei algumas aulas de academias de dança lá, e voltei para Rio 

Grande. Quando eu voltei pra Rio Grande, eu voltei para dar aula por mim mesmo 
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assim, pra assumir agora é eu comigo mesmo, o grupo depois que o Wendell foi 

embora o grupo se desmancho, cada um foi para um lado, poucas pessoas dançam, 

daquele grupo poucas pessoas dançam ainda, acho que eu e o Wendell só, tão 

poucas, e tem mais um colega o Mike que ainda dança. E eu participei assim de 

alguns grupos, fui coreografo de alguns grupos, eu nunca me senti mais parte de um 

grupo assim, como eu era do Estilo de Rua, eu era do Estilo de Rua, depois eu só fiz 

parte de alguns grupos no sentido de ah eu sou... eu dou um auxílio pro coreógrafo, 

eu do um auxilio nos treinamentos corporais, sempre foi nesse sentido. Dai eu 

conheci o programa Mais Educação, dentro desse programa eles me jogaram pra 

dentro da escola direto, então já peguei direto com turmas de várias idades assim, e 

era numa escola chamada João de Oliveira Martins, no bairro onde eu morei, no 

bairro onde me criei assim, então os alunos eram filhos dos meus amigos, amigos 

de infância assim, e era um bairro bem carente assim, bem precário onde tu via 

criança com oito anos de idade com sapato quarenta e a calça do pai amarrada na 

cintura. E: Em Rio Grande? D: Em Rio Grande, isso em Rio Grande, e a roupa em 

que deram pra ele assim né, que sobrou de um pai, do primo mais velho que não 

usa mais, aquela coisa, dai foi nesse momento em que eu vi outro sentido né?! No 

meu trabalho, eu me sentia importante na vida daquelas crianças, por ter uma 

aproximidade com eles, por ta fazendo um trabalho que de certa forma estava 

impactando na vida deles assim, eu trazia questões sociais, eu conversava bastante 

com eles, eu sabia do contexto onde eles estavam inseridos por que eu me criei ali, 

então a questão da criança ir para a esquinas, querer drogas e crime, eu tinha 

muitos amigos que estavam presos já e outros mortos e outros caindo da esquina de 

drogado e bêbado, então eu sabia daquela realidade e eu de certa forma eu tava 

sendo uma exemplo pra eles, de que mesmo nascendo em Rio Grande no bairro 

pobre na periferia na Castelo Branco, agente pode almejar ser alguém na vida, ser 

um professor, ter uma profissão, eu falo para os meus alunos assim: vocês tem a 

oportunidade de escolher vocês querem serer, qual profissão que vocês querem?! 

Ah não interessa, ah é isso, pode ser, tem como, só precisa saber o que, eu quero 

ser professor, eu preciso ter uma graduação, então eu vou procurar fazer uma 

universidade, mas tu quer ser o que? Tu quer ser motorista? Tem que fazer uma 

carteira, o tu que precisa pra fazer uma carteira de motorista? E aí, eu ia, não era só 

uma aula de dança assim, era todo dentro do contexto. E falando, voltando aquelas 

questões das ferramentas, eu sentia falta dentro da escola de algumas ferramentas 
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assim no sentido pedagógico que dentro de uma academia a didática dentro de uma 

escola de dança é um studio de dança a didática é uma, é diferente, a didática pra 

dentro da escola é outra, é uma abordagem diferente e aí eu sentia falta nesse 

sentido, e eu conhecia por ser no meio da dança algumas pessoas que eram do 

meio não-formal, o espaço informal que tavam fazendo curso de dança aqui em 

Pelotas né, a Vanessa e a Maiara já estavam no curso, eu já tinha contato com elas, 

dancei com as duas subi no palco né com elas e não ao mesmo tempo, e tinha uma 

proximidade muito grande com tanto uma quanto com a outra, e elas me falavam 

muito sobre o curso, ah curso é assim, agente estuda isso, o curso é uma 

licenciatura então ele tem um foco bem direcionado para escola, mas também tem 

um lado muito artístico que agente não pode perder e tal, e elas me explicaram 

muita coisa sobre o curso, então eu fui vendo que eram esses dois caminhos assim, 

o caminho artístico do não formal assim, espaço informal né?! Agente pode falar, e 

pra ta dentro de uma escola, esses dois caminhos eu pensei, bom eu posso ter isso 

paralelamente assim, então eu preciso, mas pra esse aqui em preciso da graduação, 

foi o que me levou a fazer, entrar, ingressar no curso da Dança da UFPel. E: Então, 

em qual momento da sua trajetória você se sentiu preparado para atuar como 

professor? D: É... Talvez daqui uns dez anos? (risos) E: (risos) D: Por que eu acho 

que agente nunca vai estar preparado, totalmente agente nunca vai ta preparado. 

Fazendo essa... Retomando assim né, tentando fazer uma ligação de todas as 

questões do que eu venho falando dessa linha paralela assim, hã... Agente ta 

sempre aprendendo todo o tempo, e nem num e nem no outro agente ta totalmente 

preparado, essa caixa de ferramentas ela vai estar sempre ganhando um ferramenta 

nova, e o importante sempre retomar essas outras, eu acho que agente nunca vai ta 

totalmente preparado assim é difícil, acho que a palavra não é bem preparado pra 

hoje, hoje em dia a minha aula de hoje é diferente da aula de ontem e agrega, 

sempre um passinho, um degrau a mais na escada. E: Sim, com certeza. Quais suas 

justificativas para a escolha da docência no espaço não-formal de ensino? D: 

Espaço não-formal? E: Isso. D: Eu acho que é a questão... A questão do amor pela 

arte, paixão pelo o que agente faz, e eu costumo falar assim, comentar com uns 

amigos meus e com o pessoal, por que agente vê muita gente entrando na dança e 

depois de um tempo abandona, por que fica ah é o que eu gosto né, é o que eu 

gosto de fazer, mas aí entra na faculdade, um curso diferente aí não tem tempo, aí 

entra num cursinho não tem tempo, aí tem que estudar para o ENEM e aí não tem 
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tempo, aí entra pra artes marciais e aí não tem tempo, aí tem que trabalhar e aí não 

tem tempo, então a dança vai ficando sempre de lado assim, eu sempre mantive, me 

mantive na dança, até por essa questão artística, onde como eu tava falando, eu 

sempre falo assim com os meus alunos: tem gente que gosta de dançar e tem gente 

que é bailarino, eu falo bailarino no sentido de que todo mundo que dança, pra mim 

todo mundo que dança é bailarino, não só do ballet clássico né, mas pra entender 

assim, quem gosta de dançar gosta de estar no palco, gosta do produto final, gosta 

da coreografia, gosta daquele glamour da apresentação, as palmas, o público, quem 

gosta de ser bailarino o palco a apresentação é uma consequência, agente gosta de 

estar na sala treinando, de ta na frente do espelho de ta aprendendo coisa nova, de 

estar se descobrindo a cada momento e sempre se renovando e sempre ganhando 

uma ferramentinha a mais, então é nesse sentido assim de que o palco vira uma 

consequência e que daqui a pouco ela é o ápice do momento artístico né, é aquele 

momento em que tu te prepara e tu mostra pra todo mundo ó é o meu trabalho, 

então acho que essa questão passa principalmente pelo amor a arte e de como eu 

consigo ser eu mesmo dentro da arte. E: Tua identidade? D: É E: Então conte sobre 

as suas memórias acerca do primeiro local que começasse a ensinar e como foram 

as suas experiências. D: Bom, eu posso considerar assim, a primeira vez que estive 

na frente de uma turma, eu acho que já... Ali já era a minha iniciação, já era o meu 

primeiro dia que eu comecei a ensinar, eu posso ter depois momentos em que isso 

virou regular né, ficou uma coisa regular, onde tinha toda a semana e tal, mas teve 

uma situação onde o Wendel não podia dar aula e eu fui e assumi aquele dia de 

ensaio com a galera, então ali era um momento que eu tava pensando assim: bom 

eu só vou dar continuidade ao trabalho dele, tem que ensaiar, já esta tudo pronto, 

mas eu posso ensinar alguma coisa diferente pro pessoal, uma coisa minha  

também pra agregar, dai eu passei uma sequencia onde tem um movimento dessa 

sequencia que eu lembro até hoje, e olha que eu esqueço das coisas assim, é 

coreografia que eu ensine semana passada, o aluno lembra, eu já esqueci, por que 

agente vem sempre com sequencias de preparação, sequencias de técnica, esse 

combros que agente fala coreográfico assim, sempre tem uma coisa nova  e 

diferente assim, que foi... Eu ficava pensando, como criar um passo? Como criar 

uma movimentação? Se já existem isso, as bases, os fundamentos, os passos 

básicos, eles já estão prontos ali, então como que nas danças urbanas dentro de um 

estilo, o hip hop eu posso criar alguma coisa, e como o estilo que o Wendel 
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trabalhava era um estilo bem Los Angeles assim, não era aquela questão Nova 

Yorquina onde bem tradicional assim né, onde o monastery tem que ser o monastery 

daquele jeitinho, não, tinha uma liberdade a mais pra gente fugir um pouco, não fugir 

mas agregar alguma coisa naquela movimentação, então esse foi o meu primeiro 

pensamento assim, de que primeiro em mim, como que isso fica no meu corpo? 

Como que eu vou fugir um pouco e agregar uma movimentação diferente? Vou criar 

em cima disso pra então passar para os outros né, que no momento eram colegas, 

então foi esse pensamento assim de bom, essa movimentação eu vou agregar essa 

outra movimentação nela, ai eu vou unir isso aqui, ai vou ensinar pra eles então 

vamos ver como vai ficar isso na musica com todo mundo fazendo, então foi a minha 

primeira relação assim com essa questão docente. E: Quanto tempo faz que tu atua 

como professor de danças urbanas em Pelotas? D: Em Pelotas, é... Ta fazendo 

quatro anos esse ano, por que quando eu vim pra Pelotas pra fazer o curso de 

Dança na UFPel, eu já vim pra morar aqui né?! Eu já vim com a questão pensando 

em que era melhor eu já vir e me assentar aqui do que ficar nessa ida e vinda de Rio 

Grande que acabaria tomando muito tempo e muito gasto também, eu já morava 

sozinho em Rio Grande, já pagava aluguel, já tinha isso então pagar aluguel lá, 

gasto de lá e mais gasto aqui, resolvi trazer tudo pra cá. E: Sim. D: Então quando 

cheguei aqui, então eu vou trabalhar aqui, então eu busquei lugares para dar aula 

aqui, então bem no início do curso assim, é ta fazendo quatro anos agora. E: Legal! 

Relate pra mim as experiências que julgas ter sido mais marcantes na sua carreira 

como professor de Danças Urbanas. D: É... Tem uma questão dos festivais de 

dança que eles tem um caráter bem de competição, totalmente competição, só que 

eu tenho um grande... Uma grande sorte de ter começado com um baita bom 

exemplo que foi o Wendell, e o Wendell ele não tinha a questão da competição entre 

grupos, de ter rivalidade com alguém, por que ele pensava assim: eu não vou 

competir com outra pessoa, eu vou para competir comigo mesmo, eu tenho que ser 

melhor que eu era ontem por que o que vale num evento desses é tu tirar um nove, 

pra tu tirar um nove tu tem que ver os que os jurados colocaram ali na tua critica e 

trabalhar em cima daquilo ali pra buscar... Então era mais uma questão de eu 

comigo mesmo, eu ser melhor que eu mesmo, mas claro agente ta numa 

competição agente quer tirar o primeiro lugar né, e teve o primeiro Internacional de 

Hip Hop em Curitiba, que hoje é considerado um dos principais eventos de dança no 

Brasil assim, é referencia internacional, ele é um evento internacional que os 
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melhores das danças urbanas na atualidade participam deste evento. Hoje em dia, é 

até complicado participar, eu posso dizer como danças urbanas e da dança em 

geral, é Joinville pra todo mundo da dança e o Internacional de Curitiba pro pessoal 

das danças urbanas, é o mesmo parâmetro, e eu fui uma vez nesse evento onde eu 

conheci o coreografo do Justin Timberlake, fiz aula com ele lá, Dom Campbell tava 

lá também, e... o criador do locking né?! Então foi um evento que pra mim mudou a 

minha vida assim, pra mim foi aquele vento que eu nasci pra isso, e agente tirou o 

primeiro lugar nesse evento, então além de tudo, de ser um evento onde era muito 

agregador e onde foi... eu tive contato direto com o Otávio Nassur, já tinha feito 

alguns cursos com ele lá em Rio Grande, então foi outro contato que eu fiz que 

estabeleceu lá né?! Que eu tenho contato com ele até hoje né?! Nessa questão 

assim... Então esse evento pra mim foi um divisor de águas assim, teve um outro 

depois mais a frente que foi um evento que o Wendel organizou lá no Rio de 

Janeiro, onde eu conheci diretamente o Popin Pete, que foi o segundo divisor de 

água assim, era Popin Pete precursor e percursor do Popping, e o cara é a tradição 

em pessoa, ele é o popping em pessoa, é a originalidade em pessoa, e tu ve ele li e 

fazer aula com ele e ouvir ele te dizendo o que tu tem que fazer, qual é o musculo 

que aciona e como que se faz e como ele fazia quando ele começou a dançar, foram 

os dois momentos assim que... é aquele momento assim ó: não desiste por que tu 

nasceu pra isso. E: (risos) D: (risos) E: Em sua visão, quais são os saberes 

necessários para o ensino de danças urbanas? D: Saberes necessários eu sempre 

falo disso é... Sobre as bases e fundamentos né?! Não adianta eu conseguir fazer a 

movimentação, agente pode olhar um videoclipe, agente pode olha um vídeo no 

youtube e até conseguir executar aquele movimento, aquele passo, agente pode 

conseguir executar, mas nas danças urbanas tem toda uma filosofia por trás, tem 

uma cultura por trás, tem uma questão social por trás, tem muita coisa por trás. E: 

História né? D: Tem, é muito, muito assim, e envolve estudo antropológico, é muito 

mais, de estudo histórico, de questão de... Se agente for analisar quando que surgiu 

os primeiros resquícios das danças urbanas né, pra gente ver o que ela é hoje, tem 

uma questão de mundo junto, então ela é muito  mais do que passos acrobáticos, 

muito mais do que um virtuosismo, muito mais do que uma atitude né?! Aquela coisa 

do Hip Hop, um atitude, tem muita coisa antes disso, então eu acho envolve muita 

pesquisa, muito pensar sobre, e muito treinamento, os próprios movimentos e tal, ele 

tem todo um jeito de se fazer em que se tu não ta inserido totalmente na cultura, no 
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contexto, tu vai ta só executando aquele movimento, tu não vai ser, tu não vai fazer 

parte dele, ele não vai ser tão verdade assim pra ti, isso agente vai aprendendo todo 

dia, cada momento. Popin Pete até hoje ta se renovando, até hoje ele tá em 

atividade fazendo, hoje em dia ele tem 54 anos e ele fala isso né, dança muito, 

técnica apuradíssima, ele ta sempre se reinventando, se renovando, e sempre 

pesquisando, sempre dentro dessas questões assim, as danças urbanas vai ser 

como a cultura hip hop, ela vai ser uma filosofia de vida assim, eu acho que passa 

por ai, quer começar? Começa pelo começo, eu acho que primeiro agente entende 

com a mente, depois ela vem pro corpo né, primeiro agente assimila algumas 

coisas, depois agente faz isso simultaneamente, tudo pelo resto da vida. E: Muito 

interessante. Para o ensino de danças urbanas, considera necessário o 

planejamento de aulas? D:  Com certeza. E: Como você planeja as suas 

aulas? D: De várias formas, primeiro depende do estilo, depende do... Quando eu 

falo estilo, e to falando subgênero de dança né, então danças urbanas um gênero, 

popping subgênero, que na nossa linguagem das danças urbanas ele é um estilo 

que é a mesma coisa que subgênero, depende do estilo de dança que agente vai 

aplicar, por que, por exemplo, no popping ele tem uma técnica muito especifica de 

contração muscular, então eu posso fazer diversas abordagens, então esse 

planejamento ele pode passar por diversas formas de aplicar essa técnica, eu posso 

ir direto pra movimentação básica, posso pegar o fresno, por exemplo, que é dos 

movimentos básicos do popping e passar direto fresno, mas antes disso eu posso 

fazer uma preparação corporal pra ele pensando na contração muscular que vem 

antes dele, então depende do aluno que tu vai ter pra esse planejamento tomar uma 

direção se tu pode já, se tu tem alguma experiência, se tu tem alguma vivencia,  se 

tiver tu pode ir direto pra técnica, se não, se tu tem alunos que nunca tiveram o 

acesso tu pode fazer um caminho diferente, depende do aluno, depende da aula que 

tu vai dar, depende do contexto em que tu tá, aula dentro de uma universidade é 

uma coisa, aula dentro da escola é outra e aula dentro de um Studio de dança é 

outra, então cada uma demanda um planejamento diferente, então não tem um 

regra, não tem um plano... E: Especifico. D: Especifico né?! Onde agente só ctrl c, 

ctrl v ali não tem como, e agente tem que ta com a nossa caixa de ferramenta bem 

cheia. E: Quais são as metodologias de ensino que você utiliza nas aulas? D: São 

várias assim, depende, depende do contexto, aquelas todas variantes que eu citei 

antes, ela vai agir diretamente na metodologia, poder ser uma aula super tradicional 
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por exemplo, as danças urbanas ela tem uma característica a grande maioria das 

aulas, ela passa por uma base muito de uma metodologia tradicional, então acho 

que o que mais acontece acho que é essa questão bem tradicional assim, acho que 

passa por isso ai, ai depois é que vai vir outras coisas e ai depende, das variantes. 

E: O que pensa sobre a existência de um curso superior em Dança- Licenciatura na 

cidade de Pelotas? D: Eu acho que tem... é uma questão bem complexa, se eu for 

parar para analisar, para atuar dentro da escola, dentro da questão do ensino é 

extremamente necessário importante que o professor tenha graduação, que ele 

passe por essa experiência do curso de Dança, pensando nas quatro linguagens de 

arte eu acho uma questão complicada no curso... a Dança, Teatro, Artes Visuais e a 

Musica, as escolas elas terão uma dessas no mínimo, só que ter uma e não ter a 

outras... eu acho que ainda... imagina uma criança que tenha tido aula só de musica 

e ela não passou pelas artes visuais, é complicado, eu acho que falta, eu acho que a 

criança não pode... no ensino básico não pode poder a pintura, o desenho, o traço, a 

linha, sujar a mão de tinta, eu acho que não pode perder isso, isso é artes, faz parte 

das artes visuais, então se uma escola só tem a dança, o aluno vai perder isso, 

então eu acho que ainda falta um pouco aqui no curso da UFPel essa relação maior 

com as outras áreas, por que eu acho que é importante. Impossível agente dar aula 

de tudo, impossível abordar musicalidade, artes visuais, teatro e a dança na minha 

disciplina de artes que sou formado em Dança, impossível, mas eu tenho uma 

relação com as artes visuais, a Érika pode ter uma relação com a musica, então a 

aula dela vai ser de um jeito, e a minha ser de outro, e como a dança não esta 

inserida totalmente na escola, ela esta recém chegando, não tem uma estrutura 

ainda, ela não ta estruturada, não tem nem um conteúdo especifico, agente chega lá 

e meio que faz o que... E: O que da pra fazer. D: O que da pra fazer, meio que tive 

uma ideia, meio isso assim, então ainda falta, eu acho que não é nem uma questão 

de critica do curso, mas eu acho que isso tudo é um tempo ainda, a escola daqui a 

cinco anos vai ter que ter a Dança já, todas, então aí agente vai vê muitas coisas, 

uma coisa que acontece no curso é agente projeta, pensa, organiza, e outra coisa é 

aplicar, agente sabe que muitas coisas agente pensa e planeja mas tu não vai pra 

sala de aula na frente do aluno que tu tem trinta crianças na tua frente, muda tudo e 

tu tem que ter uma outra ferramenta ali, então o curso ele vai te dar alguma das 

ferramentas, e eu acho que só as ferramentas que o curso te dá, a tua caixa de 

ferramentas vai ser de um tamanho, se tu conseguir concilia por fora outras 
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ferramentas aquilo ali, aí quando tu chegar na escola tu vai conseguir dar conta da 

demanda, então eu acho que o curso ainda tem muito pra aprender, muito pra 

crescer, muito pra mudar ainda , ele ta em constante mudança, mudança de 

currículo , mudança de ementa, cada disciplina ela acontece de um jeito e daqui a 

pouco muda, então eu acho super válido por que não pode perder o foco final que 

vai ser cair na escola. (risos) E: (risos) Quais foram as suas expectativas quando 

ingressou no curso da Dança-Licenciatura na UFPel?  D: Na verdade, eu entrei bem 

ciente de como era o curso por já conhecer as pessoas, algumas pessoas que já 

faziam parte do curso eu cheguei ali já sabendo, eu via alguns colegas que 

chegaram ali no curso pensando em: Ah! eu vou ser bailarino agora, eu sou da 

dança eu vou dançar a tarde toda, mas eu não estava com esse pensamento por 

que eu já tinha tido um contato assim, então eu... as minhas expectativas eram mais 

ligadas a como... sempre falo tanta das caixas de ferramentas mas quais 

ferramentas novas eu ia poder botar na minha caixa, e quais ferramentas eu tinha na 

minha caixa que eu ia poder usar, passava por ai assim, tinha muito mais coisas, 

mais basicamente, primeiro assim foi a partir disso. E: As expectativas iniciais se 

confirmaram ao longo do curso? D: Algumas sim, é eu lembro que nos primeiros dias 

de aulas assim, eu conversei com alguns professores e aí eles falavam na questão 

de um portfólio, falavam na questão de horas complementares e fazer curso, e 

apresentar trabalho por que tudo isso ia somar na questão das horas 

complementares e tudo que fazia parte do currículo que eu era obrigado a ter para 

poder me formar, dai fiquei pensando, tá e todo o meu currículo anterior lá, minha 

pastinha com mil cursos, mil horas,  mil coisas não servia para mais nada agora 

então? Sabe? E: Uhum. D: Eu fiquei assim, no meio desse conflito, mas não, é que 

claro a partir do curso, é aquela questão dos caminhos né, não-formal e formal, e 

algumas coisas daquele meu caminho eu não ia conseguir usar aqui, e outras eu 

não ia conseguir seguir aqui se eu não tivesse aquela lá, então passou por isso 

assim, das experiências que eu já tinha antes da universidade e como eu conseguia 

aplicar, como eu consegui relacionar com as novas e esse novo caminho que eu 

tava seguindo e foi... eu me senti, eu gostei bastante por que eu sempre conseguia 

achar alguma relação com as coisas que eu já tinha vivido, com as questões que eu 

já tinha vivenciado na dança antes do curso, estando aqui no curso, então eu não 

precisei negar nada do que eu já tinha feito antes e aquilo não era uma questão de 

que não serve mais pra nada, o que vale é o que eu fazer a partir de agora, não, 
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aquilo esta comigo  eu consegui usar, me serviu muito. Em muitos momentos eu via 

colegas com pouca experiência em que eu me saia tranquilo em algumas situações, 

e aí eu ficava pensando: mas é tão simples? Mas aí depois uma reflexão pensava 

sim é simples por quê?! Por que eu já passei por isso, por que eu já vivenciei, por 

que eu já vi alguém fazer, consegui fazer a relação, e é isso. (risos) E: (risos) Na sua 

visão, que relações foram possíveis estabelecer entre as experiências emergidas na 

sua trajetória profissional com as vivencias/experiências/conhecimentos adquiridos 

no curso de graduação em Dança? D: Acho que principalmente a questão artística, a 

questão de que eu... como eu falei lá na primeira questão ou na segunda que eu tive 

um bom exemplo de professor, em que ele conseguia agregar características de 

outros gêneros de dança as danças urbanas, e ele sempre foi de trabalhar em cima 

de temas, aonde tinha muito... uma questão não é só movimento de dança, não é só 

o passo, a coreografia, o movimento muito legal, tem um contexto, tem que contar 

uma história, pra contar uma história dançando sempre existe uma pesquisa muito 

forte por trás de tema, de figurino para aquele tema, de movimentação especifica, 

dependendo do tema alguns estilos de danças urbanas não podíamos usar, e outros 

tinha que dar uma maior ênfase, então passou por isso, esse lado artista de buscar 

relação com o mundo, vou botar assim com o mundo por que não consigo elencar 

algumas coisas, eu foi o que mais me deixou feliz assim dentro do curso, que eu 

consegui fazer essa relação direta, quando agente precisa ser criativo e ser artista 

passa por ser criativo, então agente tem que ser criativo dentro de uma ABNT (risos) 

então quando agente recebe escreve um trabalho e o professor le e diz: olha, ta 

muito poético, agente fica assim (risos) E: (risos) D: É isso. E: Posso continuar? D: 

Pode  E: Após ter suas experiências, que estas tendo ainda né no curso da Dança-

Licenciatura, o que você considera que agregou ou potencializou nos seus saberes 

e prática docente? D: Quando eu comecei a dar aula dentro da escola, eu sentia a 

necessidade de didática, a questão pedagógica, acho que isso foi o que mais me 

encheu a caixa de ferramentas, foi a questão das pedagogias e das práticas 

pedagógicas do curso, onde ali eu preenchi uma lacuna que não sabia nem como 

fazer, e que... ai eu descobri coisas que eu já fazia sem saber que fazia, então 

agente começa a se organizar melhor, começa a ter até um espaço melhor pra usar 

tua criatividade, por que uma coisa é chegar em uma determinada situação e não 

saber o que fazer e sair fazendo um monte de coisa, por ter tanta possibilidade, 

então acho que é isso E: Essas ferramentas que tu diz é a mesma coisa que 
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saberes docentes assim? D: É, é, passa por isso. E: Após ter essas experiências, é 

as que estas tendo denovo, como falei antes, o que tu considera que apresentou e 

apresenta-se como carência no curso? D: A questão de... se relacionar com outras 

áreas, agente tem disciplinas no curso que fazem isso, tem uma disciplina onde traz 

professores do cinema, das artes visuais, da musica, que mais? Tem outras áreas ai 

nesta disciplina, que são.. junta assim né?! Tudo bem uma disciplina só, mas eu 

acho que é pouco ainda, essa disciplina foi bem importante pra mim por que ela me 

impulsionou a de fato vê  espaço pra essas relações, relações da dança com as 

artes visuais, relação da dança com a música, que existe mil em cada, e a gente tem 

uma disciplina também de musica e movimento que poh... não tem como dizer, a 

gente pode até ter um pensamento contemporâneo de que não precisa de musica 

para dançar, mas falando das danças urbanas não tem como te separar da música, 

se tu vai fazer uma releitura, tu vai fazer uma proposta contemporânea, ai é outra 

coisa, vamos para o que é de fato, danças urbanas, breakdance, popping, locking é 

ligado direto na música, precisa de musicalidade, precisa de ouvido, precisa 

entender um pouco de musica essa cadeira deu conta disso, agente teve um 

professor maravilhoso, mas ficou pra trás já, se agente não ficar retomando passa, é 

assim acontece vamos para a próxima, acontece vamos para a próxima, e aí fica 

nessa, e eu acho ainda também além dessa questão artística dessas relações entre 

as linguagens, eu acho que o curso ainda pensa muito pouco, apesar de agente ter 

quatro pedagogias, três práticas pedagógicas e mais... tem outras disciplinas que 

vão para esse lado, eu acho que ainda pensa muito pouco na questão de 

aplicabilidade disso tudo na sala de aula, eu acho que o curso deveria trazer mais 

alunos de escola ao redor, ou levar... Por que o curso tem isso em projeto de 

extensão, mas curricular tem muito pouco, então uma coisa é agente projetar uma 

aula, pensar numa aula para o público adolescente e aplicar para teus colegas de 

aula, outra coisa é tu pensar uma aula, elaborar uma aula para o público 

adolescente e trazer um adolescente para ver como funciona, e diferentes 

adolescentes, uma escola daqui do bairro é diferente de uma escola lá do centro que 

é diferente de uma escola particular, então dar aula na escola de dança é uma coisa, 

dar aula na universidade é outra, dar aula dentro da escola é outra , eu acho 

que o curso ainda ta meio solto nisso. E a infraestrutura é precária. E: Já 

desenvolveu algum tipo de atuação em atividades como oficinas, bate-papo, 

participação de projeto de extensão, entre outras, com as Danças Urbanas no curso 
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da Dança-Licenciatura na UFPel? D: Sim. E: Quais são elas? D: Acontece que cada 

projeto que agente participa, agente acaba trazendo questões das danças urbanas, 

então... Eu fui, deixa eu pensar, pra dar um exemplo especifico... Bom, meu estágio 

II foi dentro do Coreolab, onde eu fiz a relação das danças urbanas, algumas 

relações das danças urbanas com artes visuais, então eu catei alguns artistas 

visuais e agente pensou no processo criativo deles, no como eles pensavam e 

conseguiam essas obras, quais era as suas relações de mundo com aquelas obras, 

e agente trouxe isso para as danças urbanas, é foi uma aula prática e teórica 

durante o estágio inteiro, então era muita reflexão em cima da prática, e prática em 

cima da reflexão, o coreolab que é um espaço que deixa bem aberto para isso. Os 

projetos de extensões... o poéticas, teve uma aula que eu dei lá, totalmente né?! Já 

teve palestra em escola, mas ai fui convidado, não foi necessariamente vinculado... 

E: Ao curso? D: Ao curso, mas foi por conta de eu ser aluno do curso, eu vou fazer 

parte de um... Tem uma feira de ciências e saberes na Escola Imaculada onde eu 

vou ser avaliador, vou fazer parte da banca avaliadora, também não é diretamente 

ligado, não, esse é, diretamente ligado a disciplina de Estágio III, e daí, bom tem 

essa banca de avaliação, tem palestra, tem aula prática, teve aula prática do dia 

internacional da dança, que agente deu... eu e a Érika (risos). E: (risos) D: Eu e a 

Pucca né? E: Sim. Foi no dia internacional da dança? E: Foi, foi lá na praça D: 

Agente deu aquela aula, isso lá na praça. Tecnicamente se eu for buscar certificados 

é isso, fora as outras abordagens, as outras, as outras... E: Os outros envolvimentos 

D: Envolvimentos, isso! E: Você pensa que uma graduação em Dança-Licenciatura é 

necessária na sua área e a realização de atuação? D: é aquela... voltando aquela 

questão dos dois caminhos né?! Pra um caminho não precisa, pra mim ser 

coreógrafo não, pra mim ser artista não, pra mim ser bailarino não, pra mim ser de 

uma Cia de Dança não, pra mim ser de uma escola de dança, de uma cia ou um 

grupo de dança  não, pra mim ser professor no ensino informal não, pra mim ta 

dentro da escola sim, pra mim trabalhar questões do ensino formal de dança, dentro 

da escola e dentro da universidade sim, são dois caminhos diferentes, onde eles vão 

estar se cruzando, porém se eu quero atuar dentro da escola eu tenho consciência 

de que aquela atuação é uma atuação diferenciada, eu preciso do curso, preciso 

dessa graduação é ela que vai me dar o parâmetro e direção e condições de 

trabalhar na forma correta dentro desse contexto, mas existe um outro contexto em 

que eu não preciso de curso de graduação, porém ele me ajuda, assim como esse 
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caminho ajuda esse, e esse caminho ajuda esse, por que eu atuo nos dois caminhos 

, pra mim é uma grande avenida, e eu vou com elas assim uma do lado da outra, e 

esse canteirinho do meio tem aquelas aberturas , então uma hora ta assim, 

outra hora ta assim, e os canteirinhos estão sempre com esses espaços assim. E: 

Gostei do exemplo. Julgas necessário para a sua prática docente buscar atualização 

ou reciclagem sobre as danças urbanas? D: 2.000% sim (risos) E: (risos) Descreva 

como você realiza essa busca. D: Essa busca ela passa por pesquisas assim e 

estudos muito autodidata, na questão de pesquisa bibliográfica, o que estão 

escrevendo sobre, o que estão pensando sobre, as redes sociais ajudam bastante, 

eu tenho contato diretamente através das redes sociais com o Henri Link, que é um 

dos percursores do hip hop dance grande nome do hip hop dance, e ele esta sempre 

postando coisa, falando sobre, tem o Popin Pete que eu tenho contato direto com 

ele, ele ta sempre também conversando sobre, falando sobre, ele as vezes posta 

questões históricas e tem outros brasileiros também que eu tenho contato que to 

sempre conversando com eles, o Frank Ejara, Henrique Bianchini, são estudiosos 

das danças urbanas, pesquisadores das danças urbanas, e eu tendo contato direto 

com eles, eu to me reciclando, to vendo o que de novo esta parecendo, o que de 

antigo agente ta reconhecendo hoje, como é uma cultura norte-americana tem muita 

coisa que agente não sabe, agente não teve contato ainda, agente ainda ta 

conhecendo. E passa muito pela questão do contexto, pela questão dessa filosofia 

que envolve as danças urbanas, esse pensar danças urbanas, muito mais, não, não 

vou dizer muito mais, mas parelho a treinamento da técnica, treinamento dos estilos 

específicos pra saber diferenciar um do outro, e se agente for, impossível dançar 

todos, impossível dançar todos, 100% de certeza, não existe uma pessoa no mundo 

que seja 100% de breaking, 100% de locking, 100% de popping, de house, de 

krump, seja o que for, é impossível a pessoa ser 100% de um deles, de que dirá de 

todos ao mesmo tempo ou de alguns ao mesmo tempo, então essa pesquisa passa 

por... esse ato de se renovar de se reinventar passa por essas pesquisas históricas 

e pesquisas corporais. Há quinze anos, dezesseis anos eu faço curso de técnicas, 

fiz curso com diversas técnicas com o Popin Pete de popping, eu fiz com Dom 

Campbell, com Frank Ejara, Com o Otávio Nassur, com o Felipe Pac Man ele trouxe 

questões bem especificas ao hip hop dance, ele trouxe um estilo bem próprio, 

então essa questão de como transitar dentro de um estilo que já ta preestabelecido, 

Jaja Vankova também que é da Republica Checa, ela trouxe questões técnicas 
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assim de sensualidade e de implantar a técnica do popping em outros estilos, como 

que eu trabalho a contração muscular dentro do estilo como o hip hop dance por 

exemplo, então a quinze anos eu venho fazendo esses cursos e até hoje eu ainda 

busco, essa é uma forma da gente ta na ativa, ta aprendendo e ta se renovando, é 

pensando sobre e treinando, muito treinamento, agente usa a palavra treinar muito 

mais do que a palavra ensaiar, nas danças urbanas agente tem esse costume, por 

que? É uma rotina de atleta, então agente fazendo uma analogia com os atletas, 

eles tem um treinamento muito forte, treinamento mental, treinamento físico, e 

agente também, neste sentido. E: Legal. Relate sobre a sua atuação na atualidade. 

D: A minha atuação... Hoje em dia eu to muito a vontade no que eu faço, eu não me 

sinto pressionado no sentido de... Eu sou das danças urbanas e gosto só de 

popping, mas as pessoas querem que eu crie coisas de hip hop, eu não me sinto 

pressionado neste sentido de ter que fazer alguma coisa de que eu não me sinta a 

vontade, eu consigo sempre ta agregando, sempre propondo. Tenho experiência por 

exemplo dentro da escola, onde os alunos sabem muito e tão muito ligados ao funk, 

funk carioca e eles não sabem do funk tradicional, eles não sabem da vertente 

desse funk, então eu me sinto a vontade de falar do funk por que eu não vou 

abordar apenas o funk  que ta na mídia, não apenas esse funk carioca, vou trazer 

também lá da cultura das danças urbanas, da cultura hip hop, funk soul, James 

Brown, e vou trazer e vo mostrar pra eles um outro contexto que eles não estão 

acostumados, então eu me sinto bem a vontade, eu me sinto com a minha caixa de 

ferramenta cada vez mais pesada e profissionalmente eu to num momento muito 

bom assim, dando aula no ensino não-formal e no ensino formal. E: No ensino não-

formal seriam quais os locais? D: Agora do aula só no Zimra Studio de Dança por 

opção, já fui de trabalhar em diversos lugares ao mesmo tempo, da uma aula na 

academia das sete as oito, das nove as dez na outra e das dez as onze na outra... 

Hoje em dia como eu to tão a vontade que eu faço o que eu quero, lá é o lugar que é 

a minha segunda casa onde eu tenho liberdade artística, eu tenho liberdade 

profissional, eu tenho um lugar aconchegante onde eu posso executar meus 

projetos, meus projetos e minhas ideias elas encaixam e combinam muito bem com 

esse lugar. E: Interessante. O que você tem a dizer sobre o futuro da docência em 

danças urbanas no espaço não-formal de ensino na cidade de Pelotas? D: Sobre o  

futuro? E: Isso. D: Eu acho que se agente pensar num gráfico, a docência em 

danças urbanas no espaço não-formal, ela tem altos e baixos assim constantes, eu 
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já vi pessoas com o mínimo de experiência possível assim de ir num evento, fazer 

um curso e voltar dizendo que já é professor, ai ela ta agregando, é um docente a 

mais, mas se ela não seguir se renovando e não seguir dentro do contexto e não 

pesquisar, acaba, e aí é um a menos, então se eu for analisar numero, hoje em dia 

acho que as pessoas, tem poucos profissionais atuando, mas esses poucos que 

estão... fazem parte da cultura, principalmente aqui em Pelotas, eles sabem de onde 

eles vieram, sabem para onde eles querem ir. E eu acho que a questão... não sei se 

o numero de professores aumenta por que eu vejo que muitos alunos das danças 

urbanas não sabem muito bem o que querem, eles não sabem o que procurar, eles 

não sabem o que pesquisar, as vezes o problema não é um professor  que só 

trabalha locking, é a pessoa que quer hip hop dance mas não sabe o que é hip hop 

dance, ou sabe o que é o hip hop dance, então é difícil pra mim falar do futuro dos 

docentes por que eu acho que essa geração que atua hoje já é menor que a 

geração dos professores deles, os professores dos professores de hoje em dia, eu... 

E: Seria o Vovô, o Gugu. D: É, então assim... o Vovô saiu da cidade, Gugu saiu da 

cidade, muitos daquela época pararam de dançar, agente tem o Paulinho que é o 

nome do rio grande do sul de dança, e o Paulinho guerreiro sempre nessas, agente 

tem o Taison com uma Companhia agora recém nasceu, bebezinha, Rua em 

Cena que ta ali também, tem essa vivencia muito próxima, então... tem o Tagner que 

é parceirão do... E: Paulinho D: Do Paulinho, eles são uns caras assim, muito bons 

no que fazem, e conscientes do que fazem, e enquanto eles tiverem na ativa, eles 

ainda vão levar muita gente pras danças urbanas, eles vão apresentar as danças 

urbanas de uma maneira muito legal pra muitos, então... eu to meio em cima do 

muro, mas eu acho que é promissor, é um futuro promissor  por conta dos 

profissionais que atuam ainda até hoje, assim como eu tive um ótimo exemplo como 

professor e até hoje eu carrego esse exemplo de coisa legais e não legais de fazer 

na dança, esses também são bons exemplos pros alunos deles, então os alunos 

deles que vierem a ser professor um dia, tão sendo muito bem encaminhados, aqui 

em Pelotas é um ótimo berço para as danças urbanas. E: Que show! Então eu vou 

deixar esse ultimo espaço assim, se tu quiser falar alguma sugestão ou 

considerações finais. D: Primeiro eu queria agradecer pelo convite né, por fazer 

parte dessa pesquisa, eu acho muito importante, eu já te acompanho desde que tu 

começou a imaginar ela. E: Aham. D: E pensar: eu acho que quero falar... E: (risos)

 D: Né?! Então ali eu já estava fazendo parte já, já te dava ideias, já queria 
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saber tá mas o que tu vai falar? Ta mas por que lado?  E como que vai ser? Sempre 

nessa né?! E como eu gosto de falar bastante, e gosto de abrir minhas caixas de 

ferramentas pra todo mundo (risos) E: (risos) D: Eu me sinto bastante feliz assim 

por fazer parte, por ajudar ao menos um pouquinho nessa tua pesquisa, e eu acho 

que vai ser um trabalho agregador assim, um trabalho que agente pensa assim: ah 

eu vou escrever isso, pra quem que vai servir né? Vai, vai ser importante, eu acho 

que vai, é uma reflexão bacana, é uma reflexão pertinente, então eu gosto de fazer 

parte das coisas pertinentes relacionadas as danças urbanas E:Que bom. D: E é 

isso, muito obrigado e to louco pra ver o final. E: Então tá, obrigada David pela tua 

participação, com certeza estas me ajudando muito com essa pesquisa, tu e os 

demais professores, e depois tu vai ver o resultado. 
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Apêndice K – Transcrição Francine da Silva Lemos 

Entrevista realizada em 12/05/2016 com Francine da Silva Lemos, um/a 

dos/as professores/as de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de 

Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Então Boa tarde Francine. D: Boa tarde. E: Essa entrevista é sobre essa tua 

formação e atuação como professora e espero que tu se sintas à vontade para 

responder todas as perguntas, a tua participação é muito importante. A primeira 

pergunta a gente vai começar, como começou seu interesse pelas danças urbanas 

me conta os principais motivações. D: Foi em 2012 eu acho. Não, foi em 2008, eu vi 

na televisão o grupo Piratas de Rua dançar e ai eu me interessei e fiquei bem 

emocionada quando eu vi todo mundo junto dançando daí acho que no mesmo ano 

final eu encontrei o projeto que tinha no Chibarro antes no Camila freire no vam 

goude e tal, daí ela tinha o projeto só de gurias ai eu dei a sorte de achar ela daí eu 

comecei a dançar foi isso assim Piratas de Rua um grupo aqui da cidade mesmo. E: 

ai que show.   E onde e como aprendeu a dançar, danças urbanas. D: lá no Chibarro 

primeiro contato eu já dançava eu já gostava de dançar, más profissionalmente 

assim foi lá com Piratas de Rua na Camila. E: Gostaria que relatasse na medida do 

possível o percurso formativo que te levou à docência de danças urbanas então tu 

fique à vontade para recordar os lugares as pessoas, os conhecimentos. D: Ah 

então, eu comecei lá com a Camila nesse mesmo ano a gente foi pro Dança Porto 

Alegre que teve em 2008 e lá eu puxei mais contato assim, lá de primeira vez que a 

gente treinou acho que uns três meses pra poder ir dançar lá, e ai a gente foi e 

ganhou la, o terceiro lugar lá, do grupo e ai foi onde começou, onde eu conheci 

mais, onde fui conhecendo cada vez mais. E: ai que legal. Em qual momento da sua 

trajetória, você se sentiu preparada pra atuar como professora? D: então, é uma 

coisa típica da Minha realidade, eu tive bem doente em 2012, eu tive bem doente, eu 

fiquei 1 ano sem poder me mexer assim, na cama, foi quando eu sai pra rua sem 

poder dançar, e ai depois que eu fui me emperrando, que eu pude ver realmente, eu 

tinha que dançar, era aquilo ali que eu tinha que fazer, daí eu voltei em 2013, com 
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mais garra, mais vontade, foi isso. E: Quais são suas justificativas para escolha da 

docência no espaço não formal de ensino? D: Eu acho que a falta de oportunidade 

assim, não tem muita informação, então as vezes tu acaba tendo uma informação e 

você tem que passar ela de algum lugar, e as vezes não tem academia não tem 

onde tu trabalhar, então tem pessoas que querem más não tem condições de pagar 

uma academia e daí tu acaba fazendo o projeto né. E: Então me conta sobre as 

suas memórias acerca do primeiro local que tu começou a ensinar, como foi tua 

primeira experiência? D: Deixa eu ver, comecei a ensinar na verdade no colégio 

Pedro Osório, com os alunos do colégio Pedro Osório, mas ai depois o meu projeto 

eu comecei em 2014 com as gurias, foi bem legal, foi lá no DCE, que é ali na 

Gonçalves chaves, projeto Street Soul, a gente ensaiava lá, com as gurias era bem 

legal. E: Hum que show. Quanto tempo faz que você atua como professora de 

danças urbanas em pelotas? D: Não faz muito tempo, foi de 2014 pra cá, dois anos 

é não faz muito tempo. E: Ah que legal, recente. Então relate pra mim as 

experiências que tu julga mais importante, mais marcante assim na tua carreira 

como professora de danças urbanas? D: Sei, lá as mais marcantes, foi em 2014, 

assim com o grupo que a gente foi, que a gente lutou bastante pra conseguir ir pra 

porto alegre dança, eu acho que isso na minha carreira foi um avanço, eu fui como 

coreografa, uma coisa que eu tinha começado naquele mesmo ano, então eu acho 

que deu mais vontade mais persistência, porque não foi fácil, eu fui correr, tive que 

conseguir dinheiro, não tinha patrocínio né, não tem, todo tempo eu tive que correr 

atrás, acho que foi isso mais união do pessoal todo mundo lutando pra vender rifa, 

pra ajudar foi isso. E: Na sua visão, quais são os saberes necessários para as 

danças urbanas? D: O que eu acho necessário primeiramente é por tu dar aula, 

como começar uma aula, e primeiramente as danças urbanas eu acho bem 

necessário tu ensinar pros alunos os passos básicos, como tudo começou a história, 

acho que isso é super importante. E: Para o ensino das danças urbanas, considera 

necessário o planejamento de aulas? D. é interessante o planejamento de aulas. E: 

Você planeja suas aulas? D: As vezes não, quase sempre não. E: Quais são as 

metodologias de ensino que você utiliza nas suas aulas? D: como assim 

metodologias? E: Métodos de ensino que tu utiliza nas aulas o jeito que tu dá aula. 

D: Tá. Oque eu procuro fazer com as gurias de vez em quando é dá tipo uma 

ensinada na história da dança e ai quando eu posso, quando tenho oportunidade eu 

trago um livro alguma coisa pra elas verem ou senão vídeos, acho importante 
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mostra vídeos de passos básicos lá de 1970 que tem bastante pra poder ensinar e o 

resto é prático durante o dia, durante as aulas acho bem importante. E: O que 

pensas sobre a existência de um curso superior e dança licenciatura na cidade de 

pelotas? D: Eu acho bem importante o curso só que eu gostaria que tivesse outras 

danças, eu acho que o curso só tem três danças né que ele trabalha mais, ele foca 

mais nessas três danças ou ele trabalha todas? E: Trabalha, digamos que vários 

gêneros que são mais conhecidos assim, como o Ballet, contemporâneo, dança 

moderna, as danças urbanas e as danças folclóricas, são as que mais trabalham. D: 

Não, mas eu acho interessante, eu acho que é melhor pra facilitar mais aqueles que 

querem continuar e serem profissionais e serem professores. E: Conhece o curso, 

descreva o que sabes sobre ele? D: Não, eu não conheço achava que tinha só três 

danças, que é o jazz, contemporâneo e ballet mesmo. E: Em algum momento da 

sua trajetória sentiu a necessidade de fazer o curso da dança licenciatura na UFPel? 

D: Com certeza acho importante. E: Então quais foram essas motivações, assim pra 

tu querer fazer? D: Eu acho que como quero ser professora de dança profissional da 

área da dança, eu quero ter o ensino superior de dança, que eu acho super 

importante ou educação física, pra trabalhar com público com as pessoas e tal. E: 

Legal ! Já desenvolveu algum tipo de atuação e atividades, como oficinas, bate 

papos, participações em algum projeto de extensão e entre outros de danças 

urbanas do curso da dança? D: Não, nunca. E: Na sua visão, formação superior em 

Dança-Licenciatura na UFPel, poderia fazer algum tipo de aperfeiçoamento a sua 

pratica docente? D: Ah eu acho que sim, tipo desde o início sempre dizia que não 

conhecia muito o curso né, não tem nem como eu falar nem como trabalha e tudo 

mais.  E:  Tá bem. Então você pensa que a graduação em dança licenciatura é 

necessária na sua área e a realidade de atuação? D: Com certeza. E: Justifica pra 

mim essa resposta. Porque que tu acha isso? D: Eu acho importante, primeiramente 

porque tem várias escolas e lugares que querem profissionais da área da dança e 

ele tem que passar esse conhecimento né porque tem pessoas e escolas e lugares 

que querem profissional que seja apto e que esteja na faculdade pra poder executar 

o serviço que ele está fazendo, isso que eu acho bem importante. E: Julga 

necessário para sua pratica docente buscar atualização reciclagem sobre danças 

urbanas? D: Acho, acho bem necessário. E: Me descreve como tu realiza essa 

busca. D: Como eu realizo a busca para me atualizar.  E: Para se atualizar isso. D: 

Então, primeiramente eu tenho que falar com os caras com as pessoas que tenham 
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um contato mais próximo do que eu tenho aqui na cidade. Na cidade não tem muito 

contato das danças urbanas é meio difícil, na verdade não tem nem todos estilos pra 

poder estudar, pra poder... Senão é leitura é perguntar é querer saber, senão não 

tem como. E: Sim. Então relate pra mim sobre a tua atuação, hoje na atualidade. D: 

O que eu faço e onde eu trabalho. E: E como é que esta tua atuação como 

professora hoje.  D: Então, hoje eu trabalho na prefeitura municipal de pelotas, daí 

dou aula de dança no projeto Street Soul e no colégio Balbino Mascarenhas também 

para os professores e para os alunos, mas esta e é bem tranquilo assim eu acho, só 

que eu acho que deveria ser mais valorizado pelas pessoas do serviço. Não é só 

porque tu dança que não tem conta pra pagar, eu acho que é a valorização mais do 

serviço, as pessoas valorizar. E: Também acho. E o que que tu faz na prefeitura. D: 

Dou aula de dança. E: É algum projeto assim, é... D: É um projeto, um projeto da 

prefeitura o projeto Aragã se eu não me engano, um negócio assim. E: É. O que 

você teria a dizer sobre o futuro da docência das danças urbanas do espaço não 

formal do ensino da cidade de pelotas. D: Pois é, eu acho bom tu dar aula de dança 

fora, más também eu acho justo aquelas pessoas que estudaram que fizeram 

faculdade que já tão a anos dando aula de dança, só que tem vezes que não tem 

meios de tu alcançar aquelas pessoas que não tem condições sem ser fora, fora 

assim. Graças a Deus eu venho alcançando assim bastante gente que quer fazer 

aula e tal. Um público bem bom assim, bem legal. E: Então agora eu vou deixar esse 

último espaço assim, pra tuas sugestões e considerações finais. D: Então eu acho 

que sugestões aqui na cidade eu gostaria que tivesse mais espaço aberto pra gente 

poder dar aula para as pessoas, que realmente não tem como pessoas virem ao 

centro, então tem vários prédios mais pra lá, mais pro porto, mais no bairros assim 

que estão fechados. Então a sugestão é, abrir esses lugares, porque eles acabam 

sendo fechados, estragados e pichados e sei lá o que, sendo que tem monte gente 

que gosta de dançar nos finais de semana ou dia de semana que não tem a onde, 

que não tem como, ou se não tem gente que nem eu que quer montar coreografia e 

tal, e tem que treinar na rua na frente do Sete de Abril e ai eu não acho justo, acho 

um descaso com os profissionais da cidade. E: Com certeza. Então tá, é isso. Muito 

obrigada Fran pela tua paciência e participação na entrevista. D: De nada.  
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Apêndice L – Transcrição Giovani Teixeira 

Entrevista realizada em 25/05/2016 com Geovani Teixeira, um dos 

professores de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Bom dia Bob D: Bom dia. E: Gostaria de dizer que a tua participação é muito 

importante para minha entrevista vou começar pela primeira pergunta que é.. Como 

começou seu interesse pelas danças urbanas? Conte as suas principais motivações. 

D: Minha motivação maior foi ver um grupo chamado piratas de rua na época, eu 

estava no ensino fundamental eu tinga 15 anos mais o menos e vi esse grupo e 

achei bem interessante e legal e comecei a pesquisar a procurar até onde era o 

ensaio deles pra tentar participar do grupo. E: Que legal. Onde e como aprendeu a 

dançar danças urbanas? D: Eu aprendi nesse grupo, piratas de rua, onde era um 

projeto numa escola comecei entrando nesse projeto e ai eu participei desse grupo. 

E: Legal. Como era o nome do projeto? D: Era... Não no início era o projeto, onde 

era o da nossa escola Senhora dos Navegantes que o grupo piratas de rua né, na 

época era um grupo infantil e junior que ensaiava nessa escola. E: Hum.... Legal.  

Eu gostaria que tu relatasse na medida do possível e a partir do que achar 

inconveniente o percurso formativo que te levou até à docência de danças urbanas. 

Então tu fica à vontade pra recordar os lugares, as pessoas os conhecimentos que 

deram a base para os teus saberes. D: É como eu iniciei, comecei dançando nesse 

grupo né e dentro desse grupo eu tive oportunidade de ir pra vários festivais, ai o 

interesse né, só foi crescendo por adquirir mais conhecimento e ai dentro desses 

festivais com esse grupo eu procurei acompanha-los né e dentro de alguns festivais 

a gente foi na época num dos maiores né que tem no mundo, Joinville, Curitiba, 

Santa Maria, Porto Alegre em dança que hoje em dia não tem mais, onde a gente foi 

premiado várias vezes, foi bem legal assim, São Paulo também. E: Interessante. Em 

qual momento da sua trajetória você se sentiu preparado para atuar como 

professor? D: Foi depois de 5 anos de dança né, foi onde eu já tinha feitos vários 

cursos e comecei a sentir né que já estava preparado. E: Fez vários cursos? D: Sim 

fiz vários cursos né, alguns dos pioneiros da dança né, que hoje em dia ainda estão 

vivos. E: Que legal. E quem seria o pioneiro? D: Alguns pioneiros, não seria o assim 
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especifico né porque a história é um pouco controvérsia mais o Buda, Enrilink, sugar 

pop, Popin Pete ah tem vários então... Em Curitiba teve o Mister Igos, tem o Brayn 

Guimm um dos caras assim que eu vi pessoalmente que eu achei um cara exelente 

é o Linkin e o Breguim primeiro e Dam Camper. E: E uns grandes caras né. Quais 

são suas justificativas para a escolha de docência de danças urbanas no espaço 

não formal de ensino? D: Ah não tem uma coisa especifica, foi a consequência de 

gostar daquilo. E: Que legal. Conte as suas memorias acerca do primeiro local que 

começou a ensinar danças urbanas. D: Eu comecei a dar aula, no, montar uma aula 

especifica. E: É quando começou a dar aula de danças urbanas? D: Ah tá. Não eu 

comecei no projeto era renovação e ai junto com esse projeto eu comecei numa 

academia chamada corpo e dança onde era eu e um amigo meu que trabalhava 

juntos né, onde ele tinha mais experiência do que eu, e ai eu fui entrando aos 

poucos junto com ele como Diogo. E: Quanto tempo faz que tu atua como 

professor? D: Professor, eu comecei em 2005, 2010. E: Relate as experiências que 

julga ter sido mais marcantes assim na sua carreira como professor? D: Na 

carreira... Bailarino primeiro né, foi ter participado do festival Joinville e ter obtido 

dois 2ª Lugares na categoria das danças urbanas né, na época eu tinha 17 anos eu 

pude participar tanto do juvenil como o do adulto e na época ainda tinha o grupo 

piratas de rua onde pra mim foi as das maiores grandes satisfações pra mim né, 

poder participar junto com o grupo que na época era juvenil contra o grupo adulto 

onde foi o meu espelho assim pra danças urbanas. E: Que legal. E tu já atuou em 

vários lugares aqui em pelotas como professor ou no projeto e na academia? D: É 

foi mais especifico no projeto e na academia. E: Show. D: Ah e também assim e fora 

quando professor nos festivais que teve em vista o Henry Link dançando e em 

Joinville o Breguim em Balneário Camboriú foi onde pra mim são as referências das 

danças urbanas hoje. E: Uhum, que legal. Em sua visão quais são os saberes 

necessários para ensinar danças urbanas? D: eu acho que assim ó além de, pra 

conhecer, primeiro tu tem que gostar né ai fazer a pesquisa tentar ai buscar a fluente 

mais a mais pura fonte né, assim procurar o percursor daquele estilo ou daquela 

dança ou alguém próximo daquilo né e também ter, além disso, né tentar ter o 

conhecimento prático e teórico o teórico hoje em dia nas danças urbanas pelo que 

eu vejo não tem muita coisa escrita ainda porque os criadores não escrevem quem 

criou não escreve e sim quem escreve somos quem estuda aquilo né então eu acho 

que isso tá crescendo e vai crescer ao longo dos anos e eu acho que isso só tem a 
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fortalecer né, mas como, assim como pesquisador tem muitos pesquisador das 

danças urbanas né. E: É para o ensino de danças urbanas considera necessário o 

planejamento de aulas? D: Sim, dentro desses cursos né é uma forma pratica que tu 

aprende muita pratica, só que dentro dessa pratica tem muita teoria só que não é 

muita teoria escrita e sim a prática junto com a teoria não escrita então acho que 

sim. E: E como você planeja as suas aulas? D: Eu planejo. No início né, eu montava 

um cronograma mais assim um cronograma mais de tempo mais só que pensando, 

eu pensava no que eu iria fazer pegava a música e montava, mas isso eu acho que 

é com a experiência né, como eu já tinha experiência eu pensava na progressão que 

iria ter aquele, aquela aula, aquele aluno né a necessidade de que aquele aluno ia 

ter, e procurar também dependendo dos estilos né porque dentro desse espaço que 

eu trabalhava, trabalha muito coreografias né pra apresentações então não tinha um 

gênero especifico né e era mais o menos isso. E: Quais são as metodologias de 

ensino que tu utiliza em suas aulas? D: Assim ó, a progressão né, dependendo da 

turma né, se é uma turma iniciantes, ou é uma turma avançada, quando entrei pra 

essa academia pra trabalhar o pessoal já era, veio e migro do Jazz pra Dança 

Urbana, teve uma certa facilidade e não né por um pouco dessa diferença de estilo 

né. E: O que pensa na existência de um curso superior em Dança-Licenciatura na 

cidade de Pelotas? D: Acho muito importante né?! Para a questão do conhecimento 

né, da pesquisa, acho muito interessante, bem legal e só tem fortalecido. E: Uhum, 

conhece o curso? D: Eu conheço pouco. E: Descreve  o que você sabe sobre ele. D: 

Eu acho muito legal, eu conheço bastante amigos, tem bastante amigos né e vejo 

que tem uma grande pesquisa, são vários pontos de assim né, de pesquisa de 

dança, acho bem legal. E: Em algum momento da sua trajetória sentiu a 

necessidade de fazer o curso da Dança-Licenciatura na UFPel? D: Eu 

particularmente não vou dizer que sim e nem que não, eu acho bem legal mas eu 

não, acho que não, não é o que eu tenho. E: É um desinteresse assim ou alguma 

coisa que esta no meio do caminho? D: Não, não é um desinteresse, mas pelo... 

nesse momento eu não me vejo né, talvez com o tempo. E: Sim. Já desenvolveu 

algum tipo de atuação em atividades como oficinas, bate-papo, participação em 

projeto de extensão entre outras com as Danças Urbanas no curso da Dança-

Licenciatura na UFPel? D: Não E: Não?! Na sua visão, formação superior em Dança-

Licenciatura na UFPel poderia fazer algum tipo de aperfeiçoamento a sua prática 

docente? D: Sim, com certeza né, conhecimento de novos métodos né, 
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conhecimento maior seria bem interessante. E: Sim, então você pensa que uma 

graduação em Dança-Licenciatura é necessária na sua área e realidade de 

atuação? D: Especifico para danças urbanas? E: Isso D: Se for especifico para 

dança urbana, acho que sim, tem a fortalecer e como eu mencionei né, até a própria 

pesquisa... sendo que alguns dos percursores da dança ainda estão vivos, e seria 

uma pesquisa bem forte e correta né, por que iria no criador né, teria a oportunidade 

de estar buscando a informação correta. E: Uhum. Julga necessário para a sua 

prática docente buscar atualização ou reciclagem sobre as Danças Urbanas? D: 

Sim, com certeza né?! Hoje em dia vejo que as danças urbanas estão crescendo e 

tendem a crescer bem mais né, tipo até a própria questão da interne, colaborou 

muito pro desenvolvimento, até da própria pesquisa e conhecimento de alguns fatos, 

mas claro que tudo tem que ter um cuidado né, pra ver se a informação é correta, 

tem que ter cuidado, e o conhecimento eu vejo que tem que ser muito mais na 

prática ali com o pessoal que criou né?! E: Sim. D: E buscar um elo assim de meio 

termo. E: Como é que tu busca essa reciclação? D: Indo nos festivais né, acho que a 

maneira melhor que tem né ... o conhecimento, e fora também que assim ó, a 

questão da dança urbana como ela veio do meio da prática né, eu acho que muitas 

vezes a própria festa te da uma certa vivência daquilo né?! E acho que é muito 

importante também E: Concordo. Relate sobre a sua atuação na atualidade. Como 

que está hoje. D: Hoje em dia eu sou estudante de educação física licenciatura, faço 

curso de licenciatura e bacharelado, e dentro da dança urbana ela me facilitou a 

oportunidade de estar conhecendo o curso de educação física e ai eu quero ta... 

Hoje em dia eu to atuando em academia. E: O que você teria a dizer sobre o futuro 

da docência em Danças Urbanas no espaço não-formal de ensino na cidade de 

Pelotas? D: Em Pelotas esta crescendo muito, tem muitos grupos né, e só tem a 

crescer, fortalecer eu acho né, com o pessoal se juntando, trocando informação, e 

também a quantidade de festivais que tão tendo aqui na cidade, acho que isso só 

tem a fortalecer. E: Sim. Então vou deixar esse ultimo espaço né, pra caso queira 

dar algumas sugestões e algumas considerações finais. D: Considerações é... acho 

que a dança tem a crescer aqui em Pelotas e o pessoal tem que se ajudar né, 

trocando informação e dançando bastante. E: Então tá, muito obrigada pela a tua 

Participação Bob. 
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Apêndice M – Transcrição Lasier da Silva de Almeida  

Entrevista realizada em 28/05/2016 com Lasier da Silva de Almeida, um dos 

professores de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas.  

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Então, boa tarde Lasier, gostaria de dizer que a tua participação é muito 

importante pra minha entrevista. Vou começar pela primeira pergunta. Como 

começou seu interesse pelas Danças Urbanas? Conte-me sobre as suas principais 

motivações. D: Pra mim, tipo o que me interessou a praticar isso, cara vou resumir 

entendeu? Vou resumir porque isso eu tinha de 8 pra 9 anos, e eu tenho 33 anos, 

então começou porque a minha família já vinha escutando Hip Hop desde pequeno, 

e eu olhava naquela época muitas fitas, não era DVD e tal era muita fita, aí tinha 

curiosidade em aprender né? E saber o que tava acontecendo ali, como eu já 

praticava capoeira, de repente foi um passo mais fácil pra mim pegar e ir a fundo 

naquilo ali. Aí qual era meu objetivo? Conhecer pessoas que fizessem aquilo, que 

como eu era sozinho, não conhecia ninguém, eu treinava com os meus próprios 

conhecimentos que eu iria aprendendo, aí passar-se os anos, dos 12 pra 13 anos aí 

eu conheci pessoas e praticava, aí começamos a treinar, aí eu comecei aprender 

mais coisa assim, fui treinando, treinando até chegar a possibilidade de, nos anos 

96/98 que aí tive a oportunidade de conhecer realmente as Danças Urbanas, 

conheci a história, da onde surgiu, até então eu só gostava e treinava, mas não 

sabia o que tava aprendendo. E: Onde e como aprendeu a dançar Danças Urbanas? 

D: Aonde? E como? E: É, aonde e como. D: Eu aprendi na rua e através de vídeos 

como eu tinha te falado na primeira pergunta ali, eu olhava muito a fita cassete, aí 

aprendi alguns passos, mas não sabia o que eu tava fazendo, né? Aí quando eu 

comecei a aprender mesmo, a estudar os passos foi quando conheci a galera já de 

Pelotas, a galera que já dançava, que era o Jorginho, o Anderson que é o vovô né? 

O Jarrão que eu não lembro bem o nome dele, é o Jarrão, e o Baiano e o Gugu que 

era bem novinho, chato.. não vai mostrar pra ele, né? (risos), ele era o mais novo da 

galera ali, já treinava com nós também, aí nós treinávamos num campo assim, saía 

pela cidade a ratiar um campo bom, um campinho fofinho pra nós treinar, entendeu? 

Então foi assim que a gente foi treinando, aí a gente viu que a coisa começou a ficar 
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mais entrosada, mais sério, a gente pensou em bolar uma coisa, bolar um grupo, foi 

aí que foi surgindo algumas ideias novas e tal, e a gente começou a ver um lugar 

novo pra treinar, que aí a gente começou a ir pro calçadão de Pelotas. E: Uhum, 

legal! Eu gostaria que relatasse sobre teu percurso formativo, que te levou a ser 

professor de Danças Urbanas. Aí tu fica à vontade pra recordar 

pessoas/lugares/conhecimentos que deram essa base. D: O que me levou a dar 

aula assim, a ensinar o que eu aprendi foi assim, através do nosso projeto piratas de 

rua, que nós começamos com um projeto com crianças e a gente viu que através 

daquilo ali teria alcançado um outro nível, né? Em vez de estar se preocupando com 

outras coisas banais, as crianças estavam ali aprendendo uma cultura e aprendendo 

a dança com nós, então através disso a gente conseguia tirar eles, desviar eles de 

outros focos, incentivar a ta na aula, incentivar a ta no colégio então isso foi o que 

me motivou a dar aulas, me motivou naquela época que aí, até então era bem legal, 

a gente, nós demos aula em todos os colégios da cidade né? A gente começou, o 

nosso projeto começou no navegantes, né? Aí através dali se expandiu, a gente 

começou a trabalhar com escola aberta, as cenas, secretarias de direitos humanos, 

CAPS, FEBEM, passamos por todos esses locais aí ensinando a nossa cultura e até 

hoje me orgulho, me orgulho pela parte das pessoas que treinaram com nós naquela 

época, alguns serem militares, alguns serem advogados, já outros pai de família, 

outros formado em dança, outros com a sua própria academia, e se dá o orgulho de 

ver porque quando eu passo por aquela pessoa, converso com aquela pessoa eu 

vejo que, poxa, eu ensinei aquela pessoa ali né? Daí aquela pessoa hoje ta ali, não 

sei se foi graças a mim, mas algum temperinho que eu dei na juventude dela, ela se 

formou uma pessoa legal, assim como também tem os pontos negativos, teve 

pessoas que não tão mais aqui, que já morreram porque não souberam absorver 

aquela ideia que a gente tava tentando passar no inicio, assim como tem colegas 

que são moradores de rua, até hoje mesmo eu estava vindo pra cá e passei por um 

cara e falou: “E aí Pikachu!” Meu apelido antigamente era Pikachu porque eu andava 

sempre de amarelo (risos) e aí, o cara tava catando lixo na rua ali, então é um desse 

cidadão que de repente não ouviu aquela mensagem que eu tentava passar lá no 

inicio. Então eu me orgulho dessa parte e me arrependo de outras também, porque 

eu poderia ter muitas outras coisas na minha vida particular, principal, se eu de 

repente não tivesse dançando, porque a dança me iludiu um pouco, foi bom, mas 

hoje em dia eu danço mais por amor a dança, não por questão financeira, uma coisa 



 
 

178 
 

que numa época, uns 6 anos a gente sobreviveu de dança aqui em Pelotas, só que 

agora sobreviver de arte é praticamente impossível em Pelotas e até no Brasil, então 

é essa a parte negativa que eu tenho a respeito da dança, mas não da cultura hip 

hop que é o que eu amo e vou amar pra sempre. E: Claro. Em qual momento da sua 

trajetória você se sentiu preparado para atuar como professor? D: Cara, isso veio ao 

natural assim, uma que eu não gostava, odiava dar aula né? Eu gosto de falar mais 

sobre a situação critica das pessoas, mas como pra mim chegar até essas pessoas 

eu teria que ser o centro da atenção, então me envolvi em projetos, pelas 

secretarias de direitos humanos e eu trabalhei muito com crianças em situações 

horríveis, então aí eu vi que a minha aula de dança, eu não dava somente aula de 

dança teria que ganhar aquelas pessoas pra eu poder ensinar dança que como é 

que eu ia fazer isso, era sabendo como era a vida de cada um naquela época ali, o 

que se passava, é difícil. A pessoa quando trabalha com criança de 6 até 10 anos é 

difícil tu manter um controle deles até pra ensinar porque são muito imperativos, né? 

Então eu fui aprendendo né? Não fiz curso nenhum, fui aprendendo a lidar com 

aquilo ali e aprendendo técnicas e maneiras de como ensinar eles, porque a dança 

eu já sabia ensinar, só não sabia manter eles num comportamento adequado pra 

mim poder ensinar dança, então foi aí que eu comecei a achar que to apto a ensinar 

e aí comecei a me aprofundar mais em querer ensinar. E: Muito legal! Quais suas 

justificativas para a escolha da docência em Danças Urbanas? D: Putz. Tem várias 

justificativas. E: Me conte. D: Não sei, vou te falar uma assim, uma justificativa assim 

que eu encontrei. A maioria das Danças Urbanas e dos bailarinos que eu conheço, 

não sei se isso responde a tua pergunta, vem de situação muito precária, situação 

muito crítica, se tu for analisar e da uma volta nas academias quem faz as Danças 

Urbanas das academias e quem dá as aulas, a maioria é dos guetos, entendeu? E: 

Sim. D: A maioria é dos guetos, em todos os lugares que eu fui, na Argentina, no 

Chile pra lá, as pessoas que davam as aulas nas academias, na companhia de uma 

das maiores bailarinas do Brasil que é lá no Rio de Janeiro, a Deborah... E: Deborah 

Colker? D: É. O professor que tava lá era um rapaz do CDD, professor de freestyle e 

hip hop, né? Os B.boys que dançaram com nós lá eram todos da favela, uma 

academia top né? Eu dancei do lado dos cara achando que os cara eram uns 

playboy lá e os caras eram tudo da mesma situação que eu, entendeu? Então essa 

é uma das minhas justificativas assim que eu me apaixono porque são todos que 

nem eu, são todos da minha tribo ali, alguns com dificuldades diferentes, outros 
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frequentam as mesmas dificuldades de preconceito, discriminação e tudo isso 

infelizmente se vê até hoje, não sei se respondi a tua pergunta, mas é a justificativa 

bem mais clara que eu vejo. E: Conte sobre as suas memórias acerca do primeiro 

local que começasse a atuar como professor. D: Nossa, meu primeiro local assim 

que eu comecei a dar aula de dança foi no projeto Piratas de Rua, como eu te disse, 

eu odiava dar aula de dança, aí meu coreografo que é o Uanderson Farias (vovô), 

queria que nós bailarinos antigos fossemos professores, então o que ele fazia, 

deixava uma semana pra cada um do grupo: “Ó essa semana o grupo é teu, tu que 

dá aula”, pra nós aprender a dar aula, então foi na escola Nossa Senhora dos 

Navegantes, foi ali que eu comecei a ensinar, comecei a entender que pra ti 

aprender a dança, tem que aprender a trabalhar separadamente, braço primeiro, 

perna depois ou perna primeiro, braço depois pra ti ir montando aquelas peças ali, 

que não se ensina uma pessoa ali a dançar direto, foi aí que eu comecei a aprender 

mais ou menos as técnicas de dar aula de dança. E: Que show! Quanto tempo faz 

que tu atua como professor? D: Vamos somar aí início de 2001 até agora 2016. E: 

15 anos. D: É muito tempo, é não sei se muito tempo sou novo ainda. E: Comparado 

com os que eu já entrevistei, é muito tempo sim. D: É, um tempinho. E: Relate as 

experiências que julgas ter sido mais marcantes na sua carreira como professor de 

Danças Urbanas. D: Como professor? E: Isso. D: As experiências que tem sido mais 

marcantes foi no projeto Asema, foi mais profunda, foi marcante pra mim porque eu 

fiquei chateado né? Porque chegava muitas vezes em casa até chorava com pena 

das crianças, porque era uma situação muito precária. No primeiro dia que fui dar 

aula lá, o menino deu dois tiros no peito do outro na minha frente e eu com a minha 

pastinha, entendeu? Já foi a minha recepção, dois tiros no peito, tipo moleque de 14 

anos, no segundo dia que eu fui dar aula lá era o bairro Getúlio e o bairro Pestano, 

deixaram a sala de aula lavada de sangue e eu não tenho como fazer, pô eram tudo 

grande né? Então ficou os dois bairros se pegando na sala de aula e eu como era 

novo nessa, virgem nessa parte de manter o controle, peguei a minha pastinha botei 

embaixo do braço fechei a porta, deixei eles brigando e chamei o guarda, guarda 

não, chamei a policia, lá não tem guarda, então essa foi uma das minhas 

experiências, e a situação das crianças também, que era um descaso, eu ia pra lá 

dar aula, entrava de manhã e saía de lá de tardezinha, ficava o dia inteiro e muitas 

das vezes eu fazia o papel de recreação lá, porque o professor de educação física 

ficava sentado tomando o chimarrão e deixava as crianças comigo porque não 
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conseguia controlar e eles não sabiam lidar, tipo com as crianças e aí quando a 

gente ia nas reuniões do projeto, acho que era até aqui no campus II, vinha o 

pessoal, pedagogo de Brasília e tudo e falava: “Ah mas tem que saber lidar.” E eu 

batia de frente, sempre fui crítico nisso, eu falava: “Vocês não estão lá no momento 

pra lidar com as crianças, não sabemos o que a criança passou em casa.” Inclusive 

tem um aluno lá que a gente tinha muita pena dele, a mãe e o pai dele estavam 

presos, e ele tinha 7 pra 8 anos e cuidava do outro irmãozinho dele e ia de pé no 

chão pra escola no inverno, um saquinho de arroz com o caderninho dentro ele ia 

sem café, então ele só tinha refeição no colégio, então isso me chocava muito e ver 

que as pessoas não faziam nada pra mudar aquilo ali e eu através da dança 

consegui mudar e hoje eu conheço o guri e ele é militar e ta com a vida tranquila 

hoje, então pra mim isso é um motivo de orgulho e uma chateação também que foi  

antes. E: Sim, muito interessante! Em sua visão, quais são os saberes necessários 

para o ensino de danças urbanas? D: Primeiro, assim, a primeira coisa que tu tem 

que ter é a humildade apesar de qualquer coisa que tu vai fazer, tem que ter 

humildade e o conhecimento, saber o que tu ta fazendo ali, saber procurar pesquisar 

mais sobre o estilo da dança que tu ta fazendo né? Porque nas Danças Urbanas tem 

vários estilos, então tu se especializar num estilo pra te aprofundar nele, não que tu 

não saiba os outros estilos, procurar te aprofundar nele, naquele estilo que tu 

pretende ensinar. E: Para o ensino de danças urbanas, considera necessário o 

planejamento de aulas? D: Depende do que tu for fazer, se tu for fazer uma oficina, 

tu não precisa ter um planejamento de aula, se vai dar uma oficina de Danças 

Urbanas, se tu é um bom professor, na minha opinião, tu vai criar a tua oficina ali na 

hora, tu vai interagir com os teus alunos ali na hora, entendeu? Uma aula, 

dependendo, uma aula aí sim, tu vai montar uma coreografia para os teus alunos, aí 

é necessário de repente dá uma pensada em casa, dá uma treinada e chegar e 

passar coisas novas pra eles. E: Tu planeja tuas aulas?   D: Planejei muito pouco, 

duas ou três coreografias que eu fiz, e eu me obriguei a planejar pra dar bem 

certinho assim, pra não ficar preocupada, tava inseguro, mas geralmente não 

planejo muito não, eu vou criando que nem com eles aqui, que aquele dia a gente 

montou alguma coisa aqui e já fui criando, não planejei nada veio da mente. E: 

Quais são as metodologias de ensino que tu utiliza nas aulas? D: Bom, aí entra lá 

naquele inicio que eu te falei, eu sempre mantenho os princípios básicos, 

dependendo do estilo que eu for ensinar, entendeu? Vou voltar pro meu estilo que é 
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o B.boy, meu estilo de sempre, eu priorizo os básicos, primeiros né? E procuro 

passar totalmente os fundamentos básicos da dança B.boy até pra poder 

aprofundar, mais pra frente aquele aluno ali, usufruir mais dele. E: Sim. O que pensa 

sobre a existência de um curso superior em Dança- Licenciatura na cidade de 

Pelotas? D: Eu concordo plenamente né? Até discuto muito, porque eu sou sócio da 

associação do hip hop daqui de Pelotas, e eles tem a mente um pouco fechada, eu 

bato de frente com eles, incentivando eles a se formarem, até porque a nossa 

cultura, quer ter um espaço na mídia e na sociedade, mas não quer ter uma 

formação, tem que ter uma formação pra ter esse tal espaço aí entendeu? Não sei 

se tu concorda comigo. E: Concordo. D: Então eu sou totalmente a favor e 

totalmente contra, porque eu trabalho aqui também, porque conheço pessoas da 

dança que tão fazendo a faculdade de dança e realmente não sabem o que tão 

fazendo aqui, eu vejo isso só no olhar assim, entendeu? Então não procuram saber, 

querem fazer uma faculdade só pra ter um grau superior, então muito das pessoas, 

me desculpe o palavreado, tão aqui nem por dança, só por grau superior mesmo, 

pra fazer um concurso, alguma coisa... essa é minha visão. E pra mim que sou 

bailarino é uma ótima oportunidade até pra ti montar uma companhia, pra ti viver 

certinho assim, eu apenas concordo, acho que é legal, pra tudo né? Porque é uma 

formação em dança que já é aquilo que tu quer fazer. E: Eu concordo contigo. 

Descreva pra mim o que tu sabes sobre o curso de Dança? D: Caramba, sei muito 

pouco, sei que parte dos meus colegas se formaram em dança né? Grande maioria, 

e outros estão estudando dança e eu não quero fazer faculdade de dança porque eu 

amo dançar, mas eu não quero montar uma companhia pra mim e não quero montar 

uma academia, eu tenho nosso grupo aqui de dança, mas eu danço porque eu amo 

dançar, é um troço que ta no sangue né? Mas o que eu acho no curso, que eu sei 

mais ou menos é que é bem produtivo na parte, tu não vai sair um bailarino 

entendeu? Mas tu vai aprender os fundamentos da dança, da história da dança, tu 

vai aprender composição coreográfica né? Todas essas partes que geralmente tu 

não aprende isso na oficina de Danças Urbanas, tu aprende, ta tu aprende os 

básicos da dança, da tua dança, mas na faculdade de dança tu aprende a história da 

dança, então já é bem mais aprofundado na parte, de repente futuramente se tu for 

montar tua própria companhia mesmo, tu vai poder, vai saber bolar um espetáculo 

com mais facilidade. E: Em algum momento da sua trajetória sentiu a necessidade 

de fazer o curso da dança? D: Sim, no inicio, lá em 2002/2004 meu sonho era ser 
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formado em dança sabia? Meu foco era fazer faculdade de dança, não tinha em 

Pelotas, aí quando veio pra cá, aí eu já não queria mais (risos). Não queria mais, 

porque assim, eu tinha uma visão naquela época, isso porque eu era jovem que 

assim, eu odiava policia, entendeu? É aquela história de moleque, assim, todo 

policial é mal pra comunidade e eu aprendi isso na marra, que a policia não é tão 

policia, nós que somos ruim, porque no momento que  naquela época  e até tomava 

uma cervejinha, um bagulho assim, mas se eu to financiando aquilo ali eu não posso 

tirar o direito de outro fulano fazer a mesma coisa, porque assim é que nem eu vejo 

aqui né? Os alunos aqui falam que “Ah é uma violência que só aqui no porto”, ah é 

muito roubo, é muito assalto, mas eu vejo os alunos fumando maconha aqui, então 

se eles compram maconha daquele cara de rouba eles, estão ajudando, e querem 

culpar a policia, a policia ta pra defender, entendeu? E vagabundo tem estilo, 

ninguém consegue imitar, pode ser muito bem o cara esmulambado ali vendendo ou 

o cara bem arrumado dentro da faculdade vendendo, então não se pode julgar, 

então eu queria fazer dança de rua aí, porque ah! Achava que era tudo 

malandragem assim e depois eu vi que não tinha nada ver não era, aí conheci o lado 

militar, comecei a me especializar nessa parte, hoje dou aula né? De armamento e 

tiro, dou aula de defesa pessoal numa escola que é pra segurança privada, então 

conheci o outro lado da história, meus amigos hoje também, a maioria é tudo 

policiais tudo policiais, então se eu fosse fazer alguma formação, alguma coisa, eu ia 

pra área militar assim, acho uma área que eu curto, cuidar da população entendeu? 

Desse lado, mostrar lá pra dentro da policia que a cultura hip hop nem todos são 

bandidos, nem todos são ladrão, nem todos são vagabundos como a maioria da 

policia ali ainda vê, como meus colegas da policia veem, essa forma que eu bato de 

frente até com eles, eu defendo uma causa, eu defendo a dança de rua e o hip hop, 

então tenho amigos na policia que acha que isso é coisa de vagabundo, tenho 

amigos na minha vida particular que acha que isso é coisa de vagabundo, inclusive 

a minha família, então eu defendo esse meio termo pra ir lutando pelo espaço e se 

possível, pra frente bater uma vontade de fazer o curso de dança, eu faria, só que 

pra minha pessoa não vejo muita coisa, não quero fazer. E: Já desenvolveu algum 

tipo de atuação em atividades como oficina, bate papo, participação em algum 

projeto de extensão entre outros com Danças Urbanas aqui no curso de Dança 

licenciatura? D: Aqui já. Eu dei uma oficina de dança, uma oficina aqui no tablado de 

dança de rua para uma das primeiras turmas da Dança no curso, a primeira turma 
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de dança, e pra terceira turma de dança aqui do curso eu dei uma oficina de Danças 

Urbanas no DCE que era ali em frente a praça, aí ali assim pra mim, o pessoal da 

dança fez um evento ali de hip hop, mas pra mim foi a última, que eu falei até pra 

minha esposa, foi a ultima vez que eu bato de frente assim, porque ali eu vi 

realmente que não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa tu é aluna da 

dança aqui né? Tu sabe dos princípios e até onde tu pode chegar, mas eu fui dar 

uma oficina ali e poxa, o pessoal fumando pedra ali, pô aluno da faculdade aqui e 

passando chapeuzinho pra comprar vinho e cachaça, ó peguei o microfone ali, era 

todo meu, tava os guri ali dos alunos tudo e peguei o microfone ali e esculachei 

geral, eu falei que pra mim isso não é hip hop, isso não é oficina sabe? Isso aqui não 

incentiva ninguém. Se eu tenho meu filho e quero divulgar meu trabalho, eu não iria 

trazer ele pra cá, eu não iria trazer meu filho pra cá pra mostrar isso aí entendeu? E 

eu bato de frente isso aí na associação do hip hop, tem aqui o Enrul que faz 

freestyle e eu bato de frente, eu não traria meu filho pra cá, eu não traria meu filho 

pra cá porque uma, vocês são contra um bailarino se formar em dança, da onde 

isso? Ou um Mc se formar em musica, entendeu? Eles acham que não depende 

disso, o bailarino ele precisa, não porque eu não quero me formar em dança, mas se 

o bailarino quer seguir a carreira naquilo ali em dança, e montar sua própria 

companhia ele vai precisar daquilo ali, lá na frente vai bater de cara na porta e vai 

voltar pro fundo de novo porque se não tiver um grau superior vai precisar daquilo 

ali, entendeu? Então esses bagulhinhos assim que mais ou menos visualizo, e falei 

tanto que viajei, até fugi da pergunta. E: (risos) Não, tu já me disse, já desenvolveu 

um trabalho. D: Isso é aqui na faculdade, foi esses dois trabalhos que eu fiz né? 

Essas oficinas, a primeira foi tranquila que foi com os alunos aqui, todo mundo 

absorveu, soube lidar tranquilo e a segunda foi decepcionante que foi no DCE ali 

que eu vi um troço nada a ver, nada a ver mesmo, e por isso que a nossa cultura é 

totalmente queimada e vista como uma cultura marginal, marginalizadas, porque as 

próprias pessoas querem ter seus direitos, mas não faz por onde, entendeu? Não é 

o estilo que me julga um vagabundo, mas a minha atitude. E: Sim, com certeza. D: E 

bom ela sabe eu fico louco, nem paro né? “Ah porque tu não vai nos eventos de hip 

hop? Porque tu não faz isso, não faz aquilo?” Cara, eu gosto de hip hop, eu não 

gosto dessa baderna, isso aí pra mim, eu não iria levar meu filho pra ver os cara lá 

dançando fumando maconha e jogado no chão sentado passando o chapéu pedindo 

dinheiro, eu sou contra isso, isso não é hip hop. E: Sim. Na sua visão, uma formação 
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superior em dança licenciatura aqui na UFPEL, poderia fazer algum tipo de 

aperfeiçoamento na sua prática docente? D: Pra mim sim, com certeza, muitas 

coisas aqui eu até olho e presto atenção, as vezes nas aulas dos professores, eu 

gostaria muito da composição coreográfica, que eu sempre montei minhas 

coreografias, sempre fui ruim nisso, né? Então, a composição coreográfica, o 

movimento, vocês trabalham muito essa coisa do movimento contemporâneo, 

experimental também que eu acho bem bacana pro meu estilo que é o estilo Bboy 

ali, acho que seria bem produtivo essa parte assim. E a história da dança, eu 

conheço a história da dança, da minha parte, das danças urbanas né? Eu não 

conheço muito a história da dança no geral, tipo a história específica mesmo, porque 

se tu for resgatar mesmo a história das danças, de todas as danças, é muita história. 

E: Uhum, muita. Você pensa que uma graduação em dança é necessário na sua 

área, realidade e atuação? D: É necessário. Por mais que eu não queira me formar 

em dança, como sou bailarino, ela é muito, chega ser assim, uns 70, 80% 

necessária na minha prática. Mas colocando uma pontinha assim, se meu sonho é 

montar uma companhia né? Pra mim seria quase 100% necessário eu ter uma 

formação, mas como eu só quero dançar, expressar o que eu sinto ali com meus 

colegas aqui, isso não me faz falta, minha opinião, é pra mim né? E: Julga 

necessário pra sua prática docente buscar atualização, reciclagem sobre Danças 

Urbanas? D: Ah isso é muito necessário! A dança é que nem um aparelho de celular 

ou um jogador de futebol, tu tem que ta sempre te atualizando porque sempre vai ter 

um melhor que tu, então tem que ta sempre procurando te atualizar, procurar 

informações novas, porque vai ta sempre surgindo coisas novas, existem as coisas 

antigas, né? O disco um lá, mas também as coisas novas estão crescendo cada vez 

mais, se tu olhar um bailarino de hoje e um bailarino de antigamente, tu vê que uma 

criança hoje de 6, 7 anos dança 10 mil vezes maior do que um adulto daquela 

época. E: Sim, com certeza. Como é que tu busca essas atualizações? D: Cursos, 

workshop, vou nos festivais de dança, tem o festival de Joinville, festival 

internacional de hip hop em Curitiba, Santa Maria em dança, e nesses eventos 

sempre tem oficinas, coreógrafos, workshop de alguma coisa envolvendo as Danças 

Urbanas e dali conhece pessoas novas, bailarinos novos, que sempre te mostram 

coisas novas que estão atualizadas no momento. E: Relate a tua atuação na 

atualidade. D: A minha atuação na atualidade é um projeto que eu tenho Bboy Soul 

Beat Crew que é esse que a gente dança aqui e no momento é só isso que to 
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focado ali com eles, final de semana lá no colégio, projeto escola aberta também 

que a gente tá, mas só isso momento assim, nada mais sério. E: Muito legal! O que 

você teria a dizer sobre o futuro da docência em Danças Urbanas na cidade de 

Pelotas? D: Se continuar, vou ser sincero ta? (risos) Se continuar como ta agora não 

vai ter futuro, vai ser um pra cada lado, porque eu vejo assim, eu tenho meus 

colegas da minha época e tem o pessoal novo agora, só que o pessoal novo agora 

tem muita mania e eu sou muito de respeitar os princípios de qualquer cidadão, de 

qualquer pessoa independente se ela é nova ou idosa, né? Mas o pessoal novo 

agora, ele acha que porque tem o youtube, porque tem o google ali, na minha época 

não tinha isso pra aprender, eu aprendi através de revista e fita, ou tinha que pagar 

o curso pra fazer, hoje tu tem o mestre youtube né? Tu vai ali vê as coreografias no 

youtube e aprende aí o cara acha que é um bailarino né? “Porque eu vi no youtube, 

agora sou um bailarino profissional?” Mas não sabe nem o que ta fazendo, não sabe 

nem o que é Bboy, downrock o que é footwork, freeze, boogaloo, popping, locking, 

não sabem nada disso, não sabem de onde surgiu, que década surgiu e acha que é 

o bailarino. Então se continuar assim, daqui pra frente vai ser uma várzea, porque 

até esses tempos eu e ela tava dançando e um menino me desafiou cheio de mania 

dançando popping e eu falei pra ela: “Não vou nem dançar, simplesmente vou 

conversar primeiro pra ver se ele sabe o que ta fazendo”. Não precisei dançar, e ele 

disse “Ah, mas eu aprendi com o Paulinho”, e o Paulinho era meu aluno, comecei a 

conversar com ele “Ah o Paulinho do Trem do Sul”, e falei “O Paulinho era meu 

aluno” e ele, “mas como não sei o quê”, aí eu comecei a falar “o que é isso que tu 

fazendo?” e ele “ah essa é a minha dança”, “ta, mas o que é isso aí?”. O cara não 

sabe o que é popping, não sabe o que ta fazendo, não sabe o que é boogaloo, não 

tem como eu querer dançar com uma pessoa desinformada, um ignorante, então se 

continuar assim vai durar nada. E: Sim (risos) zumba. D: Vai virar zumba (risos). E: 

Então eu vou deixar esse ultimo espaço pra caso queiras colocar alguma sugestão 

ou considerações finais. D: Sugestões, eu queria muito que aqui na faculdade de 

dança, na minha opinião, tivesse um professor de Danças Urbanas, aí entra aquela 

parte “eu me interessaria em fazer dança aqui na faculdade entendeu? Porque eu 

acho muito, aí envolve muito a questão, não sei se é a questão do preconceito, a 

questão, porque a nossa dança ela é excluída entendeu? Se tu vai fazer uma 

apresentação de qualquer coisa, de ballet ali da Dicléia, eu conheço, o toll ou 

qualquer outra dança, o jazz, eles vão cobrar 10 mil, 15 mil, 5 mil, até 100 reais que 
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fosse, mas nós das Danças Urbanas tem que dançar de graça, não sei porque a 

gente é diferente, não é dança o que a gente faz? Entendeu? Tudo que é envolvido 

a nossa cultura que é a do hip hop, o B.boy, break, freestyle, locking, popping, tanto 

faz, eles querem tudo de graça. “Ah pode dançar pra mim lá? Ah que bonitinho vai 

chamar atenção de um monte de gente”, aí eu vou cansado pra casa sem um 

centavo, eu passo no centro aqui e todo mundo “E aí Lasier, e aí bailarino e aí 

B.boy”, ta e eu ando a pé, os cara passam por mim de carro né? E eu ando a pé, 

recém agora que eu comprei uma casa, mas pra comprar a casa tive que vender a 

minha moto que eu mais gostava, entendeu? Por isso que eu te disse naquela hora 

ali, me desiludi com a dança a respeito disso, todo mundo me conhece, todo mundo, 

sou o famoso, mas não tenho um centavo, famoso pra mim é quem tem grana, não 

tenho nada disso, então eu acho que deveria ter um profissional pra responder por 

nós das Danças Urbanas dentro da faculdade federal, um professor responsável, 

avaliador que nem as professoras que vejo aqui, não simplesmente só o ballet, jazz, 

contemporâneo, lá sei eu, mas um professor da nossa área, da cultura mesmo, 

deveria ter e se tivesse acho que até eu faria, não querendo ser preconceituoso com 

as outras porque eu já fiz ballet, já fiz jazz, até contemporâneo e horrível né? 

Imagina um robocop dançando? Uma dança que eu gosto é contemporâneo, acho 

muito bacana, o experimental também acho bem bacana, são danças que acho 

legais, o ballet também, ele é produtivo pra minha área de dança de rua Bboy, o 

ballet bem produtivo, a coordenação, o equilíbrio, tudo, força, então dança é dança, 

tudo, uma coisa faz parte da outra, entendeu? Um bailarino de ballet se ele tivesse o 

conhecimento mesmo do Bboy, ele faria muito mais acrobacias na dança dele, teria 

mais um outro tipo de postura, acho que uma coisa leva a outra, nós não 

deveríamos separar, ser tão separados assim, em Pelotas e em qualquer outro 

lugar, esse é o meu ponto de vista. E: Então tá Lasier, muito obrigada pela tua 

companhia e participação.  
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Apêndice N – Transcrição Paulo Renato Monteiro 

Entrevista realizada em 13/05/2016 com Paulo Renato Monteiro, um dos 

professores de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Boa tarde Paulinho, gostaria de dizer que a sua participação é muito importante 

para a minha pesquisa, vou começar pela primeira pergunta: Como começou o seu 

interesse pelas Danças Urbanas, conte suas principais motivações. D: É meu 

interesse na realidade é assim ó eu comecei sem saber o que que era danças 

urbanas né, eu venho de uma família que é muito festeira né como quase todo 

mundo, e meus primos se juntavam com os amigos e ai eles faziam alguns passos, 

algumas danças, só que naquela época eu não sabia de nada, nem sabia o que era 

o que, eu só imitava os meus primos entendeu, e os amigos deles e tudo mais né, 

mas ai mais lá adiante tem um amigo meu de infância o Vovô que me mostro nome, 

tudo, toda a experiência sobre a dança, sobre as danças urbanas e tal dessa 

maneira eu fui tendo todo o conhecimento né. E: Muito legal. Onde e Como 

aprendeu a dançar Danças Urbanas? D: É como eu disse, alguns passinhos eu 

aprendi sem saber nome, sem nem saber que era danças urbanas, sem nem saber 

que era se era de um movimento ou se não é, sem nem saber nada né, aprendi com 

os primos brincando, eles estavam brincando tudo lá e imita como todo mundo faz 

entendesse, como se tivesse na festa, as vezes num aniversário e tal, mas eu fui 

saber mesmo com o Vovô, mesmo assim o Vovô ainda era um dos amigos dos 

meus primos que eu via ele dançando e pra mim era a mesma coisa, eu imitava né, 

mais ai como agente foi amigo desde criança quando eu tinha doze anos minha 

primeira festa de hip hop que eu fui foi o Vovô que me levou, no B52, me levou 

quando eu tinha doze anos, e ai agente sempre teve essa amizade, de vender 

raspadinha junto no centro, de jogar fliperama, isso é uma coisa que vem da família, 

dos amigos, tudo junto, só que ai eu estudava na escola navegantes né, dai eu fazia 

parte do grêmio estudantil e tudo mais, eu e outros colegas e tal, ai o que acontece, 

agente desenvolvia algumas atividades no grêmio, fazia festinhas, era aquela coisa 

de guri só curtia e tal, então o que que acontece chegou uma hora que o movimento 

do grêmio começou a quebrar ai agente penso vamos ter uma ideia de fazer algo e 
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tal, e ai no primeiro passo a professora do colégio que hoje é diretora a Luciane, 

pegou e nos convidou pra nos fazer uma festinha que tivesse um desfile de moda e 

tudo mais que ela não tinha mais tempo para fazer essas coisas, precisava de ajuda 

e ai agente foi e ajudou mas não foi só eu, os outros colegas o Márcio, o Beto e o 

Carlos me ajudaram e tal tudo mais, e ai dessa forma agente fez esse desfile e tudo, 

depois agente começou a imitar os grupos de axé, essa cosias esses grupinhos de 

dança e tal, de Rouge, imitar e... não nós dançando mas agente crio um grupinho 

pra imitar isso entendeu, então agente só mostrava o clipe pro pessoal não ensinava 

nada, só mostrava o clipe e tal, e ajudava a ensaiar ali de qualquer maneira, aquela 

coisa sem experiência nenhuma, só fazia e tal, e dava certo, a pessoa olhava no 

vídeo e fazia como um cover entendeu, só que ai logo mais agente pensou em fazer 

algo diferente, ai foi aquela coisa de quebrar a cabeça, como agente vai fazer, o que 

agente vai fazer e tal né, nisso eu tive a ideia de convidar ah eu tenho um amigo que 

dança, ele ta sempre dançando mas nisso eu não sabia que o Vovô tinha a 

experiência que ele tinha né, já naquela época e tal, eu pensava que ele era aquele 

dançarino que ficava ali dançando era o popping, que ter ao estilo que mais o 

pessoal dançava na época entendesse, sabia que ele era capoeirista também e tal, 

ai eu tive a ideia de convidar ele, isso faz muitos anos, foi em 2001, no final de 2000, 

ai agente acabou convidando ele, no convidar ele, agente fez uma audição com 

todas as meninas da escola e tudo mais, dai ele pegou e convidou todas as 

meninas, ai chegou na hora de escolher, ele escolheu pela dança, já eu e meus 

colegas nós escolhia ah aquela lá agente acha que é mais bonita no meu gosto, ah 

aquela lá tem um jeito mais legal, por que nós era guri né, nós era do grêmio, a 

nossa ideia era curtir, só que ai ele chegou e falou pra nós: ó o grupo de vocês vai 

ser ruim entendesse, por que vocês não tão escolhendo, ai teria que ter um tempo 

para treinar as meninas ele pego e nos explico não é que elas não possam não 

dançar bem, só que essas da pra ver que já estão um passo a frente, as outras 

vocês vão ter que perder um tempo treinando, só que agente disse pra ele: agente 

não ta nem ai pra isso entendeu, agente só quer é curtir, a que foi que escolhemos 

as meninas e tudo mais, e ele foi em uns dois, três ensaios e tudo mais entendeu e 

ai ele viu lá os guris só querem namorar as gurias, eles não estão nem ai pra 

dançar, são tudo da mesma idade então... ai ele disse: “ah não vou perder meu 

tempo”, ai ele acabou dizendo “não um de vocês vai ter que ensaiar” e tal e os 

outros pularam fora, “não o Paulinho que te convidou ele que se vire”, e aí ele me 
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ensino ó fazer umas contagens e tal, “ó tu conta assim, assim e assado e tal, faz 

repetição com elas, eu já montei a dança tu vai ser o ensaiador, tu só vai ensaiar 

eles e tal”, isso eu ensaiei as meninas e o grupinho deu certo, foi funcionando por 

um certo momento e tal até como todo grupinho chega no final do ano acaba né, só 

que um pouco antes de acabar ele tava no centro e eu perguntei pra ele: “onde que 

tu ta indo?” e ele falou assim: “eu to indo na academia dança”, eu: “ah tu vai dançar 

na academia que legal”, quando eu falei que legal “ah vamos juntos pra ti ver, lá tem 

várias meninas não gosta de ver as gurias e tal, lá tem várias gurias, as gurias são 

bonitas”, e ai nessa intenção eu fui entendeu, das gurias e tudo mais, ai eu me 

lembro que eu cheguei lá e tavam treinando até era uma quadrinha da época de 

festa junina, tava treinando uma quadrilha nem era dança de rua, ia ter depois né, 

depois ia ter aula de danças urbanas, ai o Vovô que dava aula pro grupo dele e tudo 

mais, e ai o que acontece, ai eu cheguei lá e já queriam que eu participasse que 

faltava um, mas na hora eu fiquei aqui ó, eu já não era muito desse lado, ah essas 

fantasias essas coisas, ja olhei e fiquei aqui ó todos preconceituoso, ah o que que 

eu quero com festa junina e mesmo assim ja fiquei com medo dos passinhos 

também, olhei pra aquilo naquele  momento parecia ser dança de casal ainda, e ai já 

fiquei mais intimidado, ai eu disse: “não, não, não vou fazer”, aí a dona da academia 

a Juliane  Rezen tava junto até, convido, faz e tudo mais e ai eu não quis, só que ai 

o Vovô disse assim: “não, não tu vais perder?!” ele me explicou, “tu vais perder de 

dançar com as gurias? curtir, tu não quer conhecer pessoas? Essa é a maneira de 

conhecer pessoas”, entendeu, e ai ele me convenceu a fazer aula com ele de 

danças urbanas, e ai sim eu comecei a conhecer... alguns passos eu já tinha feito 

mas não sabia nome, não sabia nada, algumas coisas eu já tinha feito só que 

quando ele me explicou, me explicou tudo com nomes, a história e tudo mais né, ah 

outros estilos eu fui buscar mais pra frente, mas foi o meu pontapé inicial na dança, 

só que nisso eu já era envolvido com a escola, e a eu peguei e falei pra diretora olha 

como eu aprendi agora, isso foi num curto prazo de tempo né, eu aprendi meia dúzia 

de passos, falei com o Vovô: “não posso ensinar o que tu me ensino?” e ele pegou e 

falou: “não tu já sabe já mais ou menos alguma coisa, ensina o que eu te ensinei”, 

entendesse, e vai buscando a informação e tudo mais e aí foi isso que eu fiz, só que 

nisso a professora já tava elaborando um projeto por que ela viu um ano antes foi 

em 2000, ela viu um ano antes que a gente tinha aqueles grupinho cover e tudo 

mais, e ai ela elaborou um projeto e perguntou pra mim: ah tu não quer fazer parte 
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junto com o grêmio e tudo mais né, por que tu foi o principal, tu fez e eu só coloquei 

no papel eu peguei e tirei a ideia de vocês, que na realidade que isso não foi uma 

coisa minha, foi uma coisa minha, do Márcio, do Carlos e do Beto, foi uma coisa 

nossa, só que eles... terminou o colégio e eles foram cada um para o seu lado e aí 

eu continuei com a diretora aí nisso agente formo um projeto e aí já formo um 

grupinho de danças urbanas, treino o pessoal, aí o pessoal já foi pro seu primeiro 

festivalzinho e já ganho, nisso já era pra ser Trem do Sul, mas na época eu não 

tinha essa coisa de criar um grupo, até porque eu tava recém participando de uma 

academia né, na Adágio, já tava participando de um grupo, então meu interesse não 

era, “como eu vou te explicar”, não era fazer um grupo em si, era dançar. Não vou 

falar muito que tu me fez uma pergunta e eu... E: Bom, a próxima pergunta acho que 

tu já respondeu, mas vou falar ela caso tu queira complementar com alguma coisa. 

Então, eu gostaria que relatasse, na medida do possível e a partir do que tu julgar 

conveniente o percurso formativo que o levou à docência em Danças urbanas? Aí tu 

fica à vontade pra recordar os lugares, as pessoas, os conhecimentos que deram a 

base pra construção do seus saberes, como no caso o vovô que tu já falou que teve 

muita influência. D: Claro, eu não posso jamais mentir ou omitir alguma coisa e tal, 

então vou falar todas as pessoas que contribuíram pra isso. E também tem muito 

aquela coisa assim ó, eu jamais, por mais que no futuro eu acabe não tendo uma 

amizade com um aluno que eu já fui um grande amigo ou um professor, eu jamais 

vou falar que ele não me ensinou, que não fez isso, não fez aquilo, até porque 

fazendo isso não to destruindo ele, mas to me destruindo entendeu? Então, é tipo 

como se eu tivesse apagando a minha história né? E tudo mais... aí continuando né, 

a gente foi pra escola, montou um projeto junto com a professora e tudo mais, aí o 

vovô não tava mais incluído, porque o vovô fazia parte da Adágio e eu não tinha 

nada que ver com projeto, aí ele foi convidado para um momento ir lá apenas montar 

uma coreografia né, numa época que a gente não era nem um projeto, era uma 

outra atividade, e ele foi convidado aí a professor se pegou naquela coisa do grêmio, 

“ah os guri são bem organizado, fazem festinha escola” eu também faço e tal, daí 

fica cada um fazendo uma festa, então “vou convidar eles pra agregar”, a professora 

já tem um histórico de oitava série, de promover festas na escola, e aí ela viu que 

nós era um caminho pro futuro né, e aí ela disse: “vamos aproveitar essa ideia de 

vocês e criar um projeto social” e aí a gente criou o Grupo Escola Navegantes, aí eu 

me lembro que a primeira viagem que a gente foi, foi o Porto Alegre em dança, com 
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o projeto e eu acabei indo com a Adágio, dançando com a Adágio e o projeto 

dançando e aí eu me lembro que na época a gente não botou o projeto na categoria 

que eles eram, era infantil e a gente botou na categoria infanto- juvenil pra não 

competir com a Adágio que também era infantil, e aí no fim a gente acabou 

ganhando o infanto-juvenil e aí foi uma choradeira, foi muito legal, e aí começou o 

vínculo com outros meninos que dançavam comigo, no caso, o Carlos, o Gugu, o 

Lasier e tal, começou um vínculo com o pessoal, me lembro que tem até o Taison, 

que o pessoal conhece muito, começou lá no projeto, ele também era dessa turma, 

eu poderia falar na Camila Freda que é irmã do Taison, no Humberto que é irmão do 

Taison também, no Gaúcho, vários outros, o Thiago, o Bob, Giovani Teixeira, eles 

tudo começaram lá no projeto, e aí foi se indo, já a minha história na dança, eu fui 

indo para os festivais, fazendo oficinas, trocando ideia, eu não sou o tipo de pessoa 

que vai e faz a oficina, sou o tipo de pessoa que escuta o que o professor falou, faz 

oficina e depois ainda vai trocar uma ideia nas rodas, vai conversar, vai dançar, tudo 

mais, porque eu acho que todo mundo tem um pouco a ensinar, até o que só 

aponta, o que embala pro lado, todo mundo tem algo a ensinar, entendeu? Daí to 

tipo sempre trocando ideia, as vezes as pessoas me dizem “Bah aquele cara não 

dança dança nada”, mas igual to trocando ideia com ele entendeu? E aí fui 

participando de vários eventos pelo país, eu tive como referência também, eu 

sempre gostei do estilo dele, o Elizeu Correa, sempre gostei do estilo dele tudo 

mais, o Buiu, Frank Ejara fiz oficina com eles e aí depois  fiz com os americanos, os 

franceses e tal, tive a oportunidade de ir no Juste Debout, onde eu tive um visão 

totalmente diferente da dança do que aqui no Brasil, aqui no Brasil todo mundo fala 

que o fulano não dança, ninguém dança e tal, ninguém faz nada, só que lá no Juste 

Debout eu vi assim ó, eu e um aluno meu, o Tagner a gente foi campeão do Juste 

Debout Brasil, e tivemos a oportunidade de ir lá, participar do Juste Debout em 

Paris, na etapa final e a gente ficou na seletiva, não conseguimos ir para as 

próximas etapas, mas lá a gente viu que até os vencedores tem um respeito por 

todos, eles consideram que todo mundo dança, é apenas uma batalha que as vezes 

naquele momento, aquele lá ta mais preparado ou né e tal, tem um pouco mais de 

conhecimento ou não, tem toda uma questão, é uma competição, então tem toda 

uma lógica pra se chegar ao ganhador, mas se tem um respeito pela dança de 

todos, porque hoje tu pode falar, “ah o fulano não dança nada” daqui há três anos 

ele pode te surpreender né, então isso é meio, não sei se um egoísmo, mas o 



 
 

192 
 

pessoal pensa de uma maneira que pra mim é errada, acho que todo mundo tem o 

seu espaço, eu não concordo com outras coisas, de tu diminuir, ou ficar muito 

nessas coisas de facebook falando, eu gosto mais é de dança e aí cada um dança 

da sua maneira e seja o que Deus quiser e tal, e a minha experiência, pô tive 

experiência com alguns precursores, com Don Campbell , Toni Basil, Boogaloo Sam, 

Popin Pete entendeu? Eu tive o prazer de ter experiência com Don Campbell aqui no 

Brasil, depois de vir pro Brasil ter experiência de novo com ele, lá nos Estados 

Unidos, em Las Vegas, a gente teve uma experiência, foi muito legal, muito legal 

mesmo, perguntamos, fizemos algumas perguntas e tal e por isso chegamos em 

algumas conclusões que todo mundo tem o direito de dançar, se a pessoa resolveu 

hoje ensinar um grupinho, ela pode ensinar com o que ela sabe, se ela sabe dois 

passinhos, ela vai ensinar dois passinhos e aí ela tem que ir atrás da informação pra 

aprender mais e poder passar mais, assim ela vai evoluir, o grupo vai evoluir, todo 

mundo vai chegar lá, só que as vezes eu acho que o pessoal fica naquela coisa 

mais assim “eu danço hip hop, no meu mundinho, na minha casa, legal” entendeu? 

“Eu fico lá no face, vou num festivalzinho” Não, acho que todos os dias tem que 

estar buscando a informação e ninguém sabe tudo, ta todo mundo o tempo todo 

aprendendo, e eu acho que eu tipo, ainda to aprendendo, eu perdi alguns momentos 

de dançar, porque, eu criei o grupo Trem do Sul né e onde tu cria o Trem do Sul tu 

vira o cara que tem que agilizar tudo pra todo mundo e aí tu para um pouco de 

dançar, não para de dar aula, mas para um pouco de dançar e tal, até porque eu me 

preocupava com o pessoal, pro pessoal fazer bem ou eu lá né, e tal. Mas a minha 

experiência com outros grupos também, pessoal daqui de perto, eu acho que maior 

experiência de Danças Urbanas é viver ela no dia a dia, tu viver realmente, se o 

fulano dá uma oficina aqui, tu vai no evento, tu vai lá porque alguma coisa tu vai 

aprender por mais que “Ah não é o meu estilo, aquele estilo eu não gosto” tu vai pra 

dançar, tu vai pra lá pra se aperfeiçoar de alguma maneira. Eu fui na fonte e estudei 

como todo mundo olha na internet, não tem, todo mundo vai lá e dá uma olhadinha 

na internet, só que eu olhei na internet e depois fui lá perguntar, tipo eu olhei tal 

coisa na internet sobre Don Campbell, fui lá perguntar pra ele, até inclusive meu 

aluno Otávio fala inglês aí ele se comunicava pra mim, porque as vezes o pessoa 

fica “mas como falou, se não sabe inglês”, é simples eu tenho um aluno que fala 

inglês muito bem por acaso, fala desde os 7 anos de idade, ele tem 19, então o que 

acontece, ele traduzia pra nós tudo, como outras pessoas que eu conheço e falavam 
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inglês e sempre ajudavam, na dúvida a gente grava, grava o fulano falando, vai e 

pergunta pra outra pessoa também que fala inglês, as vezes as pessoas tem um 

modo de entender diferente e dessa maneira a gente foi... Na internet tem muita 

coisa contraditória, ainda tem aquela coisa que eu falei lá no inicio, antes de tu ta 

filmando, que tipo, eu não sei muito a história de Pelotas, sobre os dançarinos em 

Pelotas porque as vezes é o fulano que fala: “Ah comecei tal época o outro tal 

época” entendeu? E aí eu teria que fazer um estudo a fundo sobre eles pra saber 

realmente e a mesma coisa né, eu vou citar um fato que tem uma galera que 

defende que o Boogaloo Sam criou a dança chamada popping, tem uma outra 

galera que defende que os Aborígenes, que eles já faziam a contração né, só que aí 

eu vou pelo lado do meu professor, o vovô, ele criou um estilo chamado One Tep e 

tal, o que acontece, o Boogaloo Sam, quando ele criou o popping já tinha aquele tipo 

de musica, já era uma outra vibe, era uma outra coisa como vários outros estilos que 

surgiram que as vezes tu acha que é meio parecido, que é meio igual aquele, mas 

tem uma outra vibe, um outro contexto, então por isso que eu acho que o Boogaloo 

Sam realmente criou, entendeu? Eu acho, mas eu vou saber a fundo quando eu 

estudar mais ainda até chegar lá, pra ter certeza, mas por enquanto tudo que eu vi 

me dá a entender que ele criou realmente e aí vão vir outras pessoas que vão 

discordar até pra gente chegar num lugar, mas as vezes acho também que é perca 

de tempo tu ficar muito.... e perder de dançar e no fim tu ficou velho só estudando, 

entendeu? E: (risos). É. Em qual momento da sua trajetória você se sentiu 

preparado pra atuar como professor? D: Eu nem me senti preparado, eu fui lá pra 

apoiar a minha galera, “bah eu quero que a galera aqui do navegantes  dance 

porque eu acho legal e tudo mais e eu quero dançar” e eu nunca gostei de dançar 

sozinho, nunca gostei dessa coisa de solo, essas coisas assim, entendesse? O 

máximo que eu chego é até Duo entendesse? Nem me sinto bem e aí eu tipo, queria 

dançar com a galera, “bom eu vou pegar o que eu aprendi e vou ensinar meia dúzia 

pra galera do que eu aprendi e só vai” porque eu não tava preocupado com isso, 

entendesse? E de se sentir preparado ou não, até porque eu não sei de Don 

Campbell se sentiu preparado, não sei s eo Boogaloo Sam, nunca perguntei isso pra 

eles, até tenho curiosidade, eles nunca fizeram... não sei, eles criaram estilo, né? 

Pela história do Don Campbell que eu sei um amigo levou ele pra festa e ele tentava 

imitar um passinho e acabou criando um estilo, então se tu for ver por esse lado, ele 

não foi lá pra Universidade, pra academia... eu não considero que as pessoas 
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aprendem comigo, eu considero só que elas despertam o talento delas, 

simplesmente eu venho e largo a musica né, e se eles nunca viram um passo de hip 

hop eu mostro e aí eles né, aí eu digo “não pode fazer tudo que eu faço, tu tem que 

ir além, porque não pode ser o meu robô, tem que ser tua pessoa” então tu vai 

aprendendo, vai correr atrás, tu vai tentar ir além, é o caso do meu aluno, Tagner 

né? Eu ensinei pra ele os passos básicos do looking e ele foi além, tanto é que ele 

foi o único brasileiro a ir até as portas finais de campeonato mundial nas batalhas de 

looking, entendeu? Ele foi além, foi buscar informação, ele foi estudar sobre a 

história, ele vai além de só dançar o looking, ele também procura saber sobre a 

cultura hip hop e tudo mais, aí já teria que conversar com ele pra saber tudo que ele 

sabe. (risos) E: Quais suas justificativas para escolha da docência no espaço não-

formal de ensino? D: Tu fez uma pergunta difícil (risos) faz de novo. E: Quais suas 

justificativas para a escolha de ser professor nesse espaço não-formal? D: Aqui tu 

diz? E: É aqui nos espaços não-formais em geral. D: Olha, vou ser sincero, a minha 

justificativa é que as Danças Urbanas são as danças de festas, que tu aprende na 

festa, porque tu não pode ter um certificado de medicina e dar aula de dança, tem 

que saber dançar, se tu sabe dançar, tu vai criar os teus métodos, a minha 

justificativa principal é assim, os primeiros que criaram os primeiros passos, como 

eles faziam? Deixo essa pergunta, qual a justificativa deles? Não é verdade? Eles 

foram pra faculdade? E: Não... D: Eles não foram pra faculdade, os primeiros 

médicos, eles foram pra faculdade? Né, eu entro nesse contexto, é lógico que não to 

dizendo que a faculdade não é uma coisa, é uma coisa que vai somar, e eu também 

não to dizendo que todo mundo tem que sair dando aula e tudo mais, só que no 

momento não se apresentava uma faculdade pra mim e no momento era o que eu 

tinha entendeu? Pra juntar os meus amigos pra dançar e me divertir, só que chegou 

uma hora que a diversão começou a ficar séria e aí eu precisava sobreviver, todo 

mundo precisa sobreviver e aí eu recebi um convite na realidade, eu fui num projeto 

social recebi um convite pra dar aula, só que a professora também não tinha esse 

entendimento né, a gente foi lá e passou, “o que tu sabe, tu ensina”, o que tu souber 

tu ensina, tu faz o que todo mundo faz no Brasil, e o governo até então na época, 

pelo contrário, incentivava entendesse? E até hoje... O que acontece eu vejo pelo 

ponto seguinte, fui dar aula na companhia de dança Tavane Viana... E: Foi a 

primeira? D: Foi a primeira, tem a Adágio também que fui dar aula, fui dar workshop, 

oficinas em outras cidades, outros lugares, mas aí foram as pessoas que me 
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convidaram, as pessoas que viram algo e me convidaram entendeu? Eu não me 

ofereci, eu nunca me ofereço, sou o tipo de pessoa que não se oferece, mas se tu 

me convida eu vou, se não for eu fico dançando no lugar porque eu gosto de dançar 

e aí, ela me fez o convite, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ir no meu 

professor e perguntar assim: “Bah o que tu acha? Ela me fez um convite e tudo 

mais” e aí ele colocou pra mim: “Não, eu acho que tu ta preparado, é só olhar, ela te 

fez um convite porque tu dá aula lá na escola e tu manda muito bem, na escola, o 

pessoal ta sabendo das coisas, ta progredindo, ta evoluindo” né? Ele sempre me 

acompanhou, minha carreira inteira e até hoje a gente é amigo, a gente troca essas 

ideias entendesse? E aí o que acontece, ele disse “o problema todo é o valor” e aí 

eu me lembro que no inicio eu não fui porque tipo ele disse pra mim “tu tem que te 

virar num valor que tu vai dar pra ela” e eu não sabia qual valor dar, não tinha noção 

de valores de aula e também nem fui pesquisar porque nem tinha internet na época 

e aí o que acontece, acabei indo lá e dando aula num valor fora da terra, ah não 

tinha noção e dizia “ah o que eu faço né”, pra mim, com sinceridade esse valor teria 

que ser até hoje, mas na realidade o valor de mercado na cidade de Pelotas que é 

um valor, sinceridade, valor escravidão... sei lá como é chamado porque tu anda um 

pouquinho e vai ali em Porto Alegre e o valor já é outro, e as vezes as pessoas 

querem comparar um professor de sala de aula, que dá aula de português, de 

matemática, que aquele professor tem carteira assinada, tem todos os direitos e tal, 

a pessoa vai dizer: “Ah mas se tu fosse pra faculdade tu também ia entender todos 

esses direitos e tal” mas aí eu vou pra faculdade só pra ter direitos? Eu vou pra 

aprender algo, aprender algo pra somar junto no que eu já sei, eu acho que a 

valorização dos direitos vai até onde a pessoa conhece todo o teu trabalho, e aí a 

Tavane pegou e disse que não dava, que o valor estava muito alto, mas esperou 

mais um pouco pra ver se eu era mesmo um cara mercenário ou alguma coisa 

assim, e acho que ela percebeu que eu tava meio que sem noção e tal, e aí ela me 

chamou e disse: “Ah eu vou te explicar, o valor é assim e assim, o que eu posso te 

pagar no momento to abrindo é assim, posso te pagar isso e isso” e como ela me 

encontrava nos festivais ela via que eu estava sempre estudando, sempre 

conversando até com as gurias do grupo dela, falando “Ah aprendi isso e tal” as 

vezes até elas falando “Ah que legal, naquela aula também...” e aí ela me convidou, 

e aí foi show de bola. Depois a Juliana da Adágio que foi a primeira academia que 

eu dancei né? Também me convidou, depois eu fui dançar com o pessoal do piratas 
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de rua que era do vovô, só que aí quando eu fui dançar que o grupo piratas de rua 

realmente começou a participar de competições, competições em festivais de dança 

que até então era um grupo que dançava na cidade e tal e aí quando eu fui 

participar eles começaram a participar de competições e tudo mais e foi bem legal 

que aí, onde tem mais de uma pessoa não é só tu aprendendo, é o outro, do lado, 

todos os dias trocando uma ideia e assim vai indo, fora que eu tive no Juste Debout 

em Paris, na França e eles falavam assim, olha, era um mar de pessoas gritando 

“Não ao certificado, não há certificado pra hip hop, não há certificado pra cultura hip 

hop”, fora algumas pessoas que me colocaram assim: “Ta e tu tem que ter 

certificado pra dançar funk? Porque com o hip hop tem que ser assim agora, porque 

eles não fazem com o funk brasileiro, porque eles não fazem com o samba?” É uma 

dança, tu vai lá pra dançar, tem todo aquele lado do esforço físico da pessoa e tal, 

mas se tu for ver até uma pessoa que entende de tudo aquilo ela não tem como 

evitar, ela tenta amenizar, mas ela não tem como evitar se alguém se machucar não 

é verdade? O máximo que ela vai fazer é ligar para uma ambulância e levar pro 

médico, ela vai sempre tentar fazer com que não aconteça... tipo “oh se tu fizer isso 

tu pode te machucar e tudo mais” mas não tem como tu prever, as coisas 

acontecem então acho que na medida do possível eu também fui estudando outras 

coisas porque as vezes eu via “ah tal alongamento tem que ser assim, tal 

aquecimento tem que ser assim” aí já escutava os outros professores falando e já 

perguntava “porque tem que ser assim?” e aí eu fui aprendendo, agora meu próximo 

desafio é entrar pra faculdade de dança, é meu próximo desafio entendeu? E: O 

Paulinho já ta me respondendo todas as perguntas... (risos). D: Eu sou sincero, eu to 

há três anos mais ou menos tentando entrar, num dos anos até consegui, ser tudo 

aprovado, só tinha que levar a documentação não sei aonde, eu nem entendia isso, 

só fui lá e fiz o enem e aí um colega, o Michael lá da Tavane... E: Michael Duarte? 

D: Isto, pegou e botou lá “fui aprovado pra faculdade” nem sei se ele chegou a ir na 

faculdade. E: Ele entrou comigo pra faculdade. D: Fui aprovado e tudo mais e aí 

nessa questão de ser aprovado eu olhei, tava eu e o Tagner olhando e aí o Tagner 

disse “Olha ali o teu nome” só que nisso nós estávamos lá na França e tinha um 

prazo pra entregar a documentação, só que eu não dei muita bola pra isso, só olhei 

e “ah que legal” só que aí fui pensando no pessoal da faculdade de dança, o pessoal 

vai me contando algumas coisas e tal e ah lá é um caminho mas tudo tem o 

momento certo e aí nos outros anos, eu sempre tive o objetivo desde 2006 que era 
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tipo assim, o primeiro objetivo era nós irmos para o campeonato mundial de hip hop 

onde vai estar os grupos feras, os melhores grupos do país, nós temos que ir lá e tal 

e aí os alunos foram trocando e por algumas questões a gente não conseguiu 

chegar e aí eu peguei e disse assim “não, em algum momento nós vamos ir, quem 

ficar comigo até onde der vai chegar lá” e aí não desisti, a gente não foi em 2006, 

mas fomos em 2014 e aí foi a maior conquista, pra mim foi a maior conquista, nesse 

momento eu cheguei a dizer “Ah agora vou parar de dançar” só que aí a gente 

voltou de lá dizendo “temos que abrir um espaço, temos que abrir um espaço” e aí a 

gente abriu um espaço e agora tem que arrumar um jeito de pagar o aluguel. E: Meu 

Deus! O Paulinho ta respondendo todas as perguntas (risos). Vou fazer a próxima 

pergunta pra ti, mas acho que tu já comentou, mas se quiser acrescentar mais 

alguma coisa, é.. conte sobre suas memórias a cerca do primeiro local que 

começasse a ensinar e como foi a experiência? D: O primeiro local foi a escola 

navegantes, foi tipo, ali pra mim é como se eu tivesse em casa, entendeu? Não só 

pra mim, acho que pro pessoal todo que tava lá era o local referência, em algum 

momento o grupo de lá se tornou o Piratas de Rua da escola navegantes, mas ele 

se tornou justamente porque o Piratas de Rua se desvencilhou da Adágio, que 

treinavam ali na Adágio, e aí eu a diretora conversamos e abrimos as portas para o 

pessoal e aí começou com o vovô, porque o pessoal vê... “oh o Paulinho é do 

Piratas, ah o Piratas” os próprios irmãos do vovô dançavam comigo no projeto e não 

no Piratas, porque era um grupo adulto e eles eram crianças, daí a gente levou pra 

lá e aí no segundo ano de projeto começou a se chamar Piratas de Rua, as vezes 

tem algumas matérias de jornais bem legal “Piratas de rua conquistam o mundo” 

mas se tu vai olhar, é a galera toda lá do projeto, só ta eu, o seu Lismar que 

dançava com nós, o Baiano, o vovô que eu me lembre do grupo Piratas de Rua, mas 

a matéria foi feita sobre o projeto só que onde tu mistura um nome de um grupo com 

um projeto, chama mais atenção o nome em si do que o projeto e a criançada 

sempre adorou porque eles viam aquilo não como um grupo de pessoas que iam lá 

simplesmente pra ensinar e abandonar eles ou ensinar e dizer assim: “Eu te dei 

algo” não, a gente ia lá sempre incentivando “ah tem que ir num festival pra tu 

conhecer, as outras pessoas das outras cidades, os outros estados, até pra tu 

conhecer outra cidade” realidade até hoje é assim, o Trens do Sul é assim envolve 

um monte de questões, tu não vai lá só pra dançar tu vai as vezes pra conhecer uma 

cidade que tu não conhece, pra saber a história daquela cidade, são várias coisas 
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entendeu? Tipo assim, os outros projetos eu não sei porque cada um faz do seu jeito 

e tal. E: Quanto tempo faz que tu atua como professor de Danças urbanas? D: 

Desde 2001, tipo assim três meses eu aprendi alguma coisa e nesses três meses o 

que eu aprendi eu fui lá e repassei pro pessoal entendesse? Só que depois mais um 

pouco, fui aprendendo mais um pouco, mais um pouco, só que a diferença é que eu 

ia lá e passava pro pessoal o que eu aprendi em três meses, só que as vezes eles 

levavam mais tempo, porque era um projeto era uma brincadeira, a gente brincava, 

a gente dançava, a gente aprendia, e aí nesse meio tempo eu tava sempre né, como 

tipo alguns mesmos, tipo o Diego Rondon, que era meu colega , ele vivia grudado no 

vovô, ele se tornou um excelente dançarino porque ele vivia grudado no vovô  24h, 

ele morava do lado da casa do vovô, 24 horas ele aprendendo tudo entendeu? E aí 

eu disse assim: “Pô visse ele ta 24h por dia aprendendo tudo, ele ta sendo um 

grande dançarino” e aí eu disse assim: “Mas eu já to no outro caminho, mas vou 

colar 24h no vovô pra eu poder aprender mais e passar mais pro pessoal” 

entendeu? E aí eu também, colei no vovô 24h e aí eu morava a cinco quadras da 

casa do vovô, antigamente eu morava duas e aí depois me mudei e passei a morar 

a cinco quadras, quando eu já estava dançando já morava a cinco quadras e aí até 

hoje, o vovô não ta lá, mas eu to lá na casa dele mexendo com a mãe dele, com os 

irmãos dele e tal, entendeu? E aí veio o Taisson que mora na minha rua... E: Todo 

mundo no Navegantes? (risos) Tri massa. D: O Taison é um cara tri gente boa 

também, eu considero ele um excelente dançarino e também conheço outros, o 

Thiago, o Giovani, eles eram uma turma tipo assim, que tinha uma sintonia só que 

aquela coisa, as vezes um vai estudar tal coisa, o tempo diminui, o outro vai 

trabalhar e aí né? As vezes o pessoal briga, coisa de família né, era bem uma coisa 

de família, só que chega um certo momento que cada um tem o seu momento né? 

Até então eu tava lá no projeto e tudo mais, mas o fato de o projeto também se 

chamar Piratas de Rua era tudo visto como do vovô, então as vezes eu ia pro 

festival, levava a dança, mas era visto como do vovô, até que chegou um certo 

momento que o vovô começou a conversar comigo sobre isso “não, o que é teu é 

teu, tu é merecedor do que é teu” e aí chegou um certo momento que eu também 

me separei do grupo e o Vovô foi o primeiro a chegar em mim, eu meio que briguei 

com o pessoal e saí do grupo, coisa de família, isso aí até hoje dá pra ver que todo 

mundo se dá bem e nem tem mais o grupo, briguei com o pessoal e aí o vovô foi a 

primeira pessoa que no outro dia foi lá na minha casa dizer assim: “Não! Volta pra 
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dançar no grupo” e tudo mais, “vai lá dançar no grupo”, eu me lembro que a gente 

tava pra ir pra Joinville em duas semanas e eu estava uma semana sem ir e aí o 

pessoal novo e tudo mais, o pessoal até achou que “ah não vai dar mais pro 

Paulinho ir” em uma semana o vovô trocou os lugares e tudo mais, só que aí eu 

também... minha filha ia nascer, tava pra nascer e tudo mais e o vovô disse assim 

“não, vou conversar contigo!” e aí o pessoal se reuniu lá “ah pois é Paulinho, não dá 

pra ir e tal” e na hora eu queria ir e dançar e tudo mais, minha filha ia nascer, mas eu 

queria ir em Joinville dançar e também Joinville também era um festival que na 

época era “oh Joinville!!” Hoje eu entendo que é propaganda, o festival é muito bom, 

tu aprende muita coisa, mas é como todo festival faz sua propaganda, qualquer 

festival que tu for, tu vai aprender algo, entendeu? Mas eu lembro que a gente ficou 

bem louco pra ir pra Joinville e eu tava naquela loucura pra ir também e aí o pessoal 

bah, a gente meio que discutiu e eu não fui, só que eu me lembro que como o 

pessoal disse, o vovô primeiro disse pra mim “te acalma que tu ta muito nervoso, vai 

embora, vai pra casa, vai te acalmar, se não, não vai mais dançar comigo” 

entendeu? “Não, vai embora” e eu era meio exaltado não era muito... porque eu 

venho de uma realidade meia que da periferia mesmo, vem de uma outra vida e aí 

eu fui pra casa e aí voltei e aí deu toda essa discussão de “bah não dá, falta uma 

semana” e tudo mais e aí coisas e tal, tudo tem um motivo e aí o vovô naquele 

mesmo dia, não no outro dia, no caso depois da meia noite acho que quando 

terminou o ensaio e tudo mais ele foi lá na minha casa “não, vamos ir, vamos ir” e eu 

disse pra ele: “ Não, agora eu to no meu objetivo, eu não vou mais, nunca mais vou 

dançar nos Pirata” só que era uma coisa de raiva e tal, e ele “Não, nós somos 

amigos, nós sempre...” e tal e aí ele disse: “Então tá, já vi que não vou te convencer, 

então vou te convencer a fazer outra coisa, cria um grupo, pega toda aquela 

gurizada lá que dança contigo e tudo mais e cria um grupo”, e aí o que acontece 

convidei alguns, outros já tipo assim tinha aquela coisa do Piratas de rua, pô tu já te 

acostumou com os colegas e aí tipo, é difícil tu separar a galera e minha intenção 

não era essa, a minha intenção era fazer o que o vovô falou, criar um grupo e aí eu 

me lembro que eu convidei uns e disse: “Olha, vou fazer um grupo novo e tal” e aí 

no dia que eles estavam indo pra Joinville, no dia que a minha filha nasceu, foi o dia 

que eu criei o Trem do Sul entendeu? E aí eu me lembro que por acaso, ainda 

saindo no Navegante eu encontrei o vovô, a gente vinha sempre a pé, do Navegante 

até o centro, encontrei o vovô e ele ainda veio o caminho conversando “não, sobre 
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no ônibus e vamos ir, não dá pra ti dançar, mas pelo menos tu vai curtindo com nós” 

e eu disse: “Não, agora minha filha vai nascer, hoje eu caí na realidade que tudo tem 

um motivo e eu to indo pro hospital ver minha filha” entendeu? E nisso minha filha 

nasceu e tudo mais, o Trem do Sul também nasceu e aí tem uma galerinha 

menorzinha, a galera que tava na idade média, no caso o Taison, a Camila, o 

Giovani, o Thiago, eles já estavam ali no Piratas, já tinham se acostumado e eles 

resolveram ficar, aí eu disse “cada um escolhe o seu destino, cada um faz o que 

acha que é melhor pra si”. E aí eu disse assim: “Vou ficar então com aqueles que 

quiserem ficar comigo” aí tipo, um irmão do vovô ficou com ele, com a galera de lá, 

dois irmãos do vovô ficaram comigo e aí ficou mais o Humberto, irmão da Camila, os 

pequenos ficaram comigo e aí os pequenos foram dançando, dançando, até onde 

deu né? E aí tem todas aquelas lógicas que todos passam né? Precisa de trabalho, 

não só nós, o Piratas, não só o Trem do Sul, mas Piratas também, aí o Piratas 

seguiu, o Trem do Sul acabou se encontrando com o Piratas, só que a gente não 

competia porque as categorias eram bem... a gurizada que era juvenil e ficou já 

estava entrando no adulto, então não tiro a razão deles, eles já estavam entrando no 

adulto, e  agente foi se encontrando até que chegou o momento que o Piratas 

acabou e aí já não sei dizer o porquê, porque eu não estava mais lá né? E acredito 

que seja por causa disso, o pessoal tem que trabalhar né e tal, é difícil viver de 

dança na cidade. E: Em sua visão quais são os saberes necessários para o ensino 

de Danças Urbanas? D: Saberes necessários? E: É, pra ensinar Danças Urbanas... 

D: Na realidade assim ó, tu tem que procurar saber um passo, né? Estudar sobre 

ele, a gente pode ensinar aquele passo pra pessoa, estudar sobre ele, ensinar 

aquele passo porque tu foi saber sobre aquele passo, as vezes acaba acontecendo 

das pessoas, sem saber ainda a história, acabar ensinando o passo, mas tu tem que 

começar de alguma maneira, desde de quando ela vai procurar alguma informação 

pra saber, não é verdade? A maioria começa assim, só que as vezes a informação 

demora a chegar, eu sou de uma época que internet era artigo de luxo, de ficha do 

orelhão, hoje o pessoal brinca no celular, né?  Então o que acontece, acredito que tu 

vai aprender um passo, tu vai ensinar um passo e aí depois vai ensinando, 

buscando informação com outras pessoas e vai ensinando, acho que também a 

parte física tu também tem que procurar também saber a informação, até pra 

ninguém se machucar, mas tu vai procurando e tal, acho que é muito importante tu 

sempre procurar algo além, como uma faculdade, acredito que é um algo além, tu 
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tem que procurar até pelas regras do Brasil tu tem que ter certificado, então não tem 

como escapar, tu tem que ir pra faculdade te formar porque tu vai somar o que tu 

sabe com mais, né... eu não to na faculdade, mas eu acredito nisso, pelo que as 

pessoas que frequentam a faculdade me falam, eu acredito nisso, que tu vai somar o 

que tu sabe com algo a mais entendeu? Então acho que o primeiro passo é esse né 

e tal... claro é complicado porque as leis né, mas as vezes é até bom pro governo 

dar aula num projeto mesmo que tu não tenha certificado, tu não tenha nada, o 

governo te apoia te paga ainda um incentivo pra ti ir pra casa de ônibus que é de 

graça  né e tal e aí é bom, porque é de graça, mas no momento que eles intitulam 

uma lei que tu não pode, porque é bom quando tu vai trabalhar de graça pra eles? 

Entendeu? Eu não posso dar aula se eu fosse pago, não é verdade? Se eu fosse 

pago eu não posso dar aula, não posso ir numa academia dar aula, tem que ter 

alguém respondendo por mim, no caso lá na Tavane, a Tavane respondia por mim, 

eu tava dando aula e ela tava lá comigo, ela tava sempre ali e aí as vezes o pessoal 

fala “ah como ele vai dar aula se não sabe nada?” mas aí já tinha a Tavane que é 

professora de educação física né, que também é professora de dança, que entende 

de dança, que tava ali comigo entendeu? Então não fui lá na Tavane dar aulam já no 

projeto ele é diferente, no projeto eu tava auxiliado, sempre amparado, até hoje eu 

sou amparado pelos projetos do governo, o governo vai lá me paga ônibus mais um 

lanche pra eu dar aula de graça pra gurizada porque o governo acredita que eu sei 

fazer aquilo, mas se eu for dar aula numa academia eu não posso, aí eu pergunto 

qual a diferença? Entendeu? Eu fico me perguntando sobre isso, qual a diferença 

entendesse? Porque se o governo acha... agora o governo achou um modo de... 

porque ta nessa coisa de troca de governo, agora parece lá educação na escola e 

tal, mas se tu estudar toda história do país muitas pessoas deram aula, muitas vezes 

de futebol, ensinaram, passaram atividade de várias coisas e não tinham o tal 

certificado entendeu? Eu não sou contra ter o certificado, acho que todo mundo vai 

chegar lá só que tipo assim, as vezes as pessoas querem ajudar, as vezes é... eu 

convivo no bairro então sei o que é, agora o fulano vem de fora, ele planta sonho, 

planta esperança, ele ensina um passo de dança e aí a criança vê na televisão e 

acha que “bah aquilo é mágico!” e aí daqui a pouco o fulano vai embora, outra coisa 

que eu sou contra é o aluno na faculdade vai lá, ensina e vai pra Europa e o aluno 

do projeto aprende e depois ele tem a opção aqui de escolher se ele quer ir pro lado 

do crime ou pro lado do... porque ele viu que aquele projeto também tem um fim e 
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vai terminar, mas isso são questões criticas (risos). E: Para o ensino de Danças 

Urbanas considera necessário planejamento de aulas? D: Planejar aula? Depende... 

eu tenho dois pontos de vista, pode ser necessário ou não, tu vai planejar uma 

sequência e automaticamente no momento que eu to pensando assim: "vou chegar 

lá e vou dançar e vou fazer eles dançar comigo, no embalo dos passos básicos, 

automaticamente eu já to planejando, to pensando nisso... então acredito que todo 

mundo planeja. E: Esse é o teu tipo de planejamento que tu faz, costuma fazer? D: 

Eu penso assim “não, vou chegar lá” sempre penso antes, “vou chegar lá hoje e vou 

dar uma aula de looking, vou passar uns passos básicos, depois vou abrir uma 

rodinha mandar o pessoal cada um dançar da sua maneira” e tudo mais, eu sempre 

penso no que vou fazer né, as vezes eu penso no momento “cheguei aqui e já o que 

vou fazer” entendeu? Todo mundo pensa, eu acredito nisso, agora, tem aqueles que 

já tem um planejamento escrito, fazem tudo organizadinho e tal, eu faço o que todo 

mundo faz, alongamento, aquecimento... o que todo mundo faz eu faço, tudo que eu 

aprendi a de alongamento, tudo que aprendi de aquecimento, como pode fazer e 

como não pode, eu só faço os que eu aprendi, não faço nada além entendeu? Só 

faço o que eu aprendi, eu venho e faço, eu sempre ajo dessa maneira, o próprio 

aquecimento pra mim já é quando ta dançando, ta dançando ta aquecendo, mas é, 

meu planejamento é esse, cada um tem o seu jeito. E: Claro. Quais são as 

metodologias de ensino que você utiliza? Aquecimento, alongamento inclui também 

a metodologia, é só esse tipo que tu atua, esse trabalho com o aquecimento e 

alongamento e já aplicar a coreografia ou tu trabalha de outra forma? D: Não, não... 

na realidade assim, tipo o que acontece, geralmente as aulas são divididas em dias, 

tem o dia da coreografia e tem o dia da aula, no inicio eu digo assim, no inicio 

quando eu comecei, que eu tava aprendendo né então tipo assim “vai lá, 

coreografia”, mas eu tava aprendendo e acredito que não era só eu, eu tava 

aprendendo, só que fui aprendendo, tu não pode só aprender os passos e ir lá 

montar a coreografia pro pessoal porque se tu já é o professor do projeto aí tu tem 

que... a não ser que tu só vai lá montar um trabalho pra eles, chamado pra montar 

uma coreografia, isso tudo tu vai aprendendo ao decorrer do tempo entendeu? E 

hoje o que acontece já é uma forma totalmente diferente. E: O que pensa sobre um 

curso superior em dança licenciatura na cidade de Pelotas? D: Eu sou um cara bem 

sincero... E: Pode ser bem sincero. (risos). D: Eu acho que é legal, acho que tudo 

vem pra somar só que eu acho que as vezes as coisas tem que andar tudo em 
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conjunto, as academias, a faculdade, os grupos, tudo tem que andar em conjunto, os 

projetos... tudo tem que andar em conjunto, não é simplesmente alguém dizer que 

todo mundo tem que aprender aquilo, não, todo mundo tem que andar em conjunto, 

é uma troca, acho que os alunos da faculdade poderiam fazer aula de dança nas 

academias ou até nos grupos entendeu? Pra somar, até pro currículo deles, tudo pra 

somar, só que geralmente assim... “eu to na faculdade”... E: Como se fosse um 

status? D: É, tipo assim, eu nunca fiz aula de dança de rua e eu entrei na faculdade, 

eu nunca fiz aula de dança e eu entrei na faculdade porque fui lá, fiz uma prova 

escrita né, o Enem como todo mundo faz, fui aprovado e “to na faculdade só que eu 

nunca dancei na minha vida, sou como as pessoas dizem, a pessoa que não 

consegue se mexer”, só que todo mundo se mexe, as vezes algo ta te prendendo, 

mas todo mundo se mexe, vou dar como exemplo, como todo mundo diz “ah eu 

entrei pra faculdade, legal e aí fui lá e fiz uma aula de dança de rua” entendeu? “só 

que eu não vivo aquilo” entendeu? A diferença da minha pessoa é que eu vivi aquilo, 

eu vivi o movimento hip hop, como eu disse, eu não sabia o nome dos passos, nem 

os colegas que eu imitava também sabiam... E: Mas já dançavam... D: Mas já 

dançavam... a gente já vivia aquilo de anos entendeu? Se for estudar a historia, se 

tu for conversar com cada um... tipo eu ainda to conversando com muitos, mas cada 

vez eu me surpreendo mais escutando o que cada um falou, o quanto era difícil, hoje 

o pessoal fala “vocês foram para os Estados Unidos, quando vocês foram eu chorei” 

porque o quanto era difícil pra mim na minha época, então o que acontece, tem 

aquelas outras pessoas que olham de outra maneira “ah os guris foram para os 

Estados Unidos, tão se sentindo” não, a gente não ta se sentindo, é que hoje em dia, 

nós éramos de periferia, tu tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos e tu vai 

ficar aqui quieto, tu não vai falar para as pessoas, tu não vai botar a foto no facebook 

como todo mundo faz? Tu não vai dizer “Pô a gente foi lá no campeonato mundial” a 

gente tirou foto com um grupo lá da Africa, foto com o grupo lá da França, grupo dos 

Estados Unidos, né, conheci o Don Campbell e tu vai ficar quieto? “não, ele é 

exibido porque ta falando isso” não, tu ta relatando o que aconteceu lá para as 

pessoas saberem o que aconteceu lá, pra não dizerem “ah o fulano foi lá passear 

nos Estados Unidos” não, ele foi lá passear, tirou foto nas paisagens turísticas, mas 

também foi lá trocar informação com o fulano, com o ciclano, então acho que a 

faculdade e isso não só a faculdade, mas academias, os grupos... tem que andar 

junto, os alunos não podem simplesmente só “eu vou pra faculdade e tal” não, tu vai 
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pra faculdade e de repente tu vem... vou dar o exemplo, tu vem aqui no Trem do Sul, 

tu não é das Danças Urbanas, não tem nenhum contato ou tu vai num outro grupo 

ou em outra academia, não digo exatamente aqui no Trem do sul, mas outros 

grupos que tem academias que ensinam, tu vai lá e o que acontece tu vai lá 

aprendeu um passo já sabe legal, pelo menos tu tenta manter o corpo dançando, tu 

vai trocar informação mais com a galera de outros grupo tudo mais e tudo isso vai 

somando no teu trabalho lá na frente, só que geralmente o pessoal não faz isso, se 

tu parar pra pensar de 5 anos pra cá, quantos eventos de dança de rua, quantos 

workshop, quantos cursos tiveram na cidade, quantas pessoas que as vezes tão na 

faculdade que dizem “eu danço dança de rua” foram nesses workshop? Eu vou em 

qualquer workshop, poder ser até o meu inimigo e eu vou lá, porque até o meu 

inimigo tem algo pra me ensinar, não é porque ele é meu inimigo, entendeu? To 

falando na brincadeira, mas não é porque ele é meu inimigo que ele não sabe, que 

não vai ter algo pra me ensinar, as vezes acontece de eu não ir, porque eu tenho 

que correr, eu tenho um espaço pra pagar e tudo mais, mas sempre que eu posso, 

eu vou entendeu? Sempre quando eu posso eu quero estar lá, até porque assim vou 

me divertir, vou dançar, vou curtir entendeu? E as vezes a pessoa fala “ah o fulano 

ensina um monte” mas eu to nem aí se ensina um monte ou não, eu to aqui pela 

troca de experiência, porque ele ensina tão bem quanto o outro do lado e outro e o 

outro, cada um tem o seu jeito, só que se tu quer virar o “bam bam bam” da dança aí 

é diferente, aí tu tem que ir ganhar os festivais, tu tem que ser criativo entendesse? 

Tem que ser que nem o Les Twin, aí é diferente, aí tu ta querendo é o teu ego, tu ta 

querendo ser o “bam bam bam” aí são várias formas é como um festival de dança, 

tem a forma do palco, to falando das Danças Urbanas, tem a forma da batalha, tem 

várias, tem alguns que se destacam em várias formas, tem outros que num e outros 

em outras, é assim entendeu? E assim vai, aí é uma coisa diferente tu ta tentando 

chamar tua atenção, ta dançando, tem uns que só tão dançando e curtindo, tem 

vários fatores pra isso. E: Conheces o curso da dança? D: Ah eu escuto o pessoal 

me falar alguma coisa, mas eu vou saber mesmo quando eu tiver lá que eu acredito 

que o pessoal não ia me mentir, tão fazendo o curso né? Pelo que todo mundo me 

passa a informação, é que só soma né, ao que tu sabe só soma, se tu não sabe 

nada aí vem aquela parte que eu digo que tu poderia ta no curso e também somar 

nos outros grupos, porque se eu Paulinho vou somar indo pro curso de dança 

porque o fulano que ta no curso de dança não vai somar indo para uma academia, 
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para um grupo... não é verdade? É isso o que eu penso de somar, tudo tem que 

andar junto, é que nem os alunos aqui eu sempre incentivo “ah pessoal tem o grupo 

de dança” né, beleza tu pode ser um dançarino e também não ir pro curso porque as 

vezes “eu quero ser médico, mas gosto de dançar” entendeu? Só que eu digo, se tu 

vai ser professor aí tu tem que ir além pra tu saber o máximo possível e aí eu acho 

que soma com a faculdade dança. E: Claro! Em algum momento da sua trajetória 

sentiu a necessidade de fazer o curso de dança licenciatura na Ufpel? D: Hoje, hoje 

eu sinto, nos outros momentos eu até te digo assim eu tava muito ocupado né, pra 

isso acontecer, pra ter um centro de treinamento, porque eu vou ser sincero 

contigo..as pessoas diziam “ah ele quer montar um centro de treinamento, ele quer 

ganhar dinheiro”, que dinheiro? Se eu pago do meu bolso o aluguel, antes eu ainda 

tava trabalhando nas academias, hoje eu não to trabalhando nas academias até 

porque eu abri um comércio na minha casa e pra minha filha poder dançar, a minha 

esposa também gosta de dançar e tal, pra elas terem o momento delas eu hoje 

resolvi parar com aula e tudo, só em projeto que aí eu levo minha filha junto e tudo, 

só em projeto e atendo no comércio pra elas terem o momento de diversão. Hoje eu 

acho importante, antes eu não pensava, tava tão preocupado, pô em 2006 eu aqui 

“nós vamos para os Estados Unidos” só que pra ti ir, tem que ser campeão, ir pro 

Estados Unidos qualquer um vai, mas para o campeonato mundial, tem que ser 

campeão e tipo assim, a gente foi campeão e no primeiro ano que a gente foi que 

surgiu o grupo em 2006, a gente já foi campeão né, primeira vez e aí depois a gente 

perdeu e aí tipo assim a primeira vez tu foi  e não conseguiu ir para os Estados 

Unidos, e aí tu imaginou que ia lá e ia até ganhar de novo, mas aí tu perdeu, tu 

perdeu, e aí chegou uma hora e tu ganhou de novo mas aí já mudou alguns 

integrantes do grupo e a gurizada é nova né, aqueles lá chegaram 17 anos, os 

outros entraram com 12, 13 anos, porque a gente sempre foi campeão no juvenil aí 

entraram com 12, 13, tudo mais aí o que acontece tem toda uma preparação, tem 

que tomar todo um cuidado pra eles não chegarem lá e se decepcionarem e tudo 

mais, fora assim muita coisa, as vezes o pessoal ta falando pra ti que nem no ano 

que a gente tava pra ir para os Estados Unidos “ah vocês não vão ir”, eles acreditam 

no teu talento, mas eles não acreditam que tu possa chegar lá porque tu veio de 

uma determinada classe econômica, entendesse? Aí todo mundo dizendo que não e 

aí eu me lembro que o ano que a gente foi a gente não treinou, a gente só foi porque 

eu passei correndo dia a dia, o pessoal da prefeitura até mexia comigo porque eu 
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tava todos os dias na prefeitura, nas empresas incomodando, todos os dias e tal, 

hoje é bem mais fácil, agora mesmo em 2017 a gente vai para um festival que, não é 

um campeonato mundial, nos Estados Unidos e tipo assim, a gente mal foi campeão 

e botou uma foto no facebook que todo mundo se oferecendo pra apoiar, o pessoal 

indo na minha casa, não que o pessoal não tenha apoiado da outra vez, mas foi 

mais difícil porque o fato de nós vir da periferia o pessoal “ah vai ver que eles vão 

conseguir e aí vou dar o meu dinheiro e no fim eles vão gastar, eles não tem visto” 

mal sabia a pessoa que em 2006 foi tão fácil tirar o visto e outras vezes entendeu? 

Foi tudo tão fácil, eu vi para outras pessoas de classe econômica assim do nosso 

lado terem visto tão difícil, e pra nós ser tão fácil, entendeu? Porque, porque a gente 

era a seleção brasileira, não vou dizer que os guris, um seria o Neymar e o outro o 

Pelé porque é futebol, mas eles eram a seleção brasileira né, eles tiveram todo o 

peso de estarem representando uma seleção brasileira, então o pessoal do 

consulado americano quando a gente entrou de verde e amarelo eles batiam palma, 

tem noção o que é isso? Aí na tua cidade, nos grupos muitas vezes tu não vê isso, 

até hoje não vê isso, não tem essa coisa, no inicio todo mundo “ah o projeto era 

legal por causa do projeto e não por causa do talento” entendeu? Só que chegou um 

certo momento que eu comecei a direcionar, não, o projeto é muito legal, mas agora 

eu vou ser um grupo, eu só tenho o nome de Trem do Sul, mas eu ainda não sou o 

grupo, sou o projeto entendeu? É como o Piratas de Rua né? Em 2004/2005 era 

aquela coisa, Piratas de Rua da escola navegantes, porque era um projeto 

entendeu? Aí toda aquela galerinha do projeto, só que chegou um certo momento 

que eu disse assim para os mais velhos “olha quem quer vir comigo eu vou 

continuar aqui na escola e tudo mais, mas eu vou fazer um grupo com o meu 

pensar, do que eu moro no bairro, do que eu penso que o pessoal quer conquistar, 

no que o pessoal quer chegar e aí a gente foi por esse caminho, aí mudou tudo. E: 

Já desenvolveu algum tipo de atuação em atividades como oficinas, bate papo, 

participação em algum projeto de extensão ou em outros em Danças Urbanas na 

Universidade, no curso da dança? D: Eu já, mas tipo assim, nem me lembro o nome 

do que era... E: Eu lembro que fiz uma oficina contigo de looking. D: Isto, mas eu 

não me lembro o nome, o quê que era né, eu me lembro que era na faculdade tudo 

mais, mas eu não me lembro... foi até na faculdade de dança, também já fiz na Esef 

lá, mas as vezes assim né, alguma coisa... eu vou dar como exemplo o meu amigo o 

Carlos Machado, ele foi no Coreolab e aí o que acontece, também não sei se foi no 
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mesmo... E: Foi o mesmo, a prática é a mesma... D: Porque na época, vai 

acontecendo tantas coisas que tu acaba esquecendo, eu tava mais empolgado com 

a galera que tava lá e curtindo com a galera do que que era o nome do evento 

entendesse? E: Na sua visão, a formação superior em dança poderia fazer algum 

tipo de aperfeiçoamento na sua prática docente? D: Sinceridade, acho que poderia, 

porque na realidade assim, eu tenho muitas vezes por alguns momentos 

entendesse? Que eu considero assim, que a minha vida é tão corrida que eu 

considero de sorte, eu encontro alguns professores da faculdade e eles sempre 

conversam comigo e me passam coisas que eu vejo assim “não, eu acho que é 

importante ta lá na faculdade”, eu acho que ia aperfeiçoar muito mais, até tipo assim, 

pra eu poder explicar o inicio lá que eu falei de como entrei nas Danças Urbanas 

teria que estudar a minha vida entendesse? E eu não gosto de falar do meu 

passado, mas se tu estudar a minha vida tu vai entender do que eu falo de tu viver 

aquilo, entendesse? Acho que tem outras pessoas que seria muito mais 

interessante, até do que a galera que dançou comigo, fora outras pessoas mais 

antigas, se tu for fazer uma pesquisa com eles, tu ia ver que seria muito interessante 

a vida deles, o jeito como eles dançam, o que tem a ver aquilo, o que não é só... não 

foi só um passinho entendeu? Porque fazer um passinho... né... E: Claro. Você 

pensa que uma graduação em dança licenciatura é necessária na sua área de 

atuação? D: Tem que ser sincero né? (risos) vou ser sincero contigo, se eu não vou 

pra faculdade hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã pra mim não vai fazer 

diferença, pra mim,não sei se para os outros, os outros podem me olhar e “ah o 

Paulinho não pode ser professor da Danças Urbanas, ele não pode ser dançarino, 

ele não pode ta no movimento, ele não pode fazer o estilos e tal”, não sei  se as 

outras pessoas pensam isso, mas eu não to nem aí porque uma hora eu vou morrer, 

eu nasci e tenho que viver entendesse? E eu vou acreditando no que eu to fazendo, 

eu acredito que no momento eu só vou somar entendesse? Eu vou somar mais algo, 

como também tem outras coisas que eu posso somar, eu aprendi isso, com pessoas 

de outros estilos, pessoas de outros lugares, que tu sempre vai somar, nunca o que 

tu faz, aquilo não é proveitoso, aquilo é sempre um caminho e tu vai somando mais 

e mais coisas entendeu? Eu acho que é importante sim ta na faculdade, se não, vai 

virar um... (risos) E: Julga necessário pra sua prática docente buscar atualização, 

reciclagem sobre Danças Urbanas? D: Ah sempre! Todos os dias tu tem que ta 

buscando porque todos os dias... tipo assim, as vezes não é que o teu estilo 
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questiona o meu, mas o estilo que tu dança, o jeito vamos dizer assim entendeu? O 

jeito que tu dança... agora mesmo o pessoal dança um estilo mais na leitura da 

musica, antes o pessoal era mais a batida, aí parece que tu ta atrasado, vou dar um 

exemplo aqui, o looking, eu cheguei no internacional de hip hop, o looking na moda 

né, festival internacional de hip hop em Curitiba, no Paraná, o looking na moda né e 

tudo mais, pô na moda e todos os grupos fazendo, mas os grupos não eram 

Lockers, entendesse? Mas tava na moda, hoje é outro estilo que ta na moda aí vem 

o wacking, vogue e vem vindo entendeu? Só que as vezes faz parecer que ta 

desatualizado, não é tu ta desatualizado, o pessoal ta fazendo mais aquele estilo e 

aí o que tu tem que fazer, tem que treinar aquele estilo, tem que começar a 

aprender, se informar, estudar, por mais que tu não vá dançar ele tu vai aprender, 

porque alguma coisa em algum momento ele pode te ajudar e aí o que acontece, tu 

tem que ta sempre buscando além, sempre buscando, não é que tu vá ficar 

atrasado, só fica atrasado se tu ficar sentado na cadeira em casa aí tu vai ficar 

atrasado, se tu ficar na tua cidade ali no facebook plantando mensagem tudo mais, 

né... e mesmo assim se tu ficar no facebook vai aparecer algum vídeo, vai aparecer 

alguma coisa, só que também tem essa coisa do vídeo, eu concordo que tu olhe o 

vídeo, eu concordo que tu olhe o tutorial e tal, que tu aprenda o passo pelo tutorial, 

mas que tu vá lá aprender com o professor, porque a experiência do ser humano 

com ser humano é totalmente diferente de tu ter o contato do vídeo, é que nem aqui, 

ó eu não copio nada do vídeo, nunca olho um vídeo pra aprender um passo, eu olho 

sempre pra ver a genialidade da dança daquele que ta fazendo a dança ou daquele 

que montou a coreografia, porque o looking tem seus passos básicos pra que eu vou 

copiar, entendeu? Então tipo, não tem... eu vou tentar ver o que ele tem de diferente, 

o que ele faz de diferente, não preciso copiar o vídeo, também não sou de ficar 

pregando no facebook aquela coisa de historinha, de ficar botando história e tudo 

mais, porque vou botar se já tem lá tudo? Entendeu? Só que eu sou um cara meio 

chato com relação a questão assim, se tu é o cara que fica em casa sentado na 

cadeira só pesquisando na internet, eu sou chato... eu defendo os meus pensares, 

os meus dizeres, eu defendo e sempre respeito o dos outros, cada um tem seu 

pensamento, as vezes vai dar aquela coisa que eu vou pensar daquele jeito e a 

pessoa vai pensar do outro, não ta conseguindo me convencer e nem eu convencer 

ela, então eu vou respeitar e nós vamos seguir vivendo entendeu? E: Eu acho que tu 

já falou no inicio da nossa conversa... Relate sobre a tua atuação na atualidade. Eu 
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acho que tu já tinha comentado lá no inicio né? Como está hoje a tua atuação? D: 

Olha, eu acho que tipo assim, se tu quer fazer as coisas e deixar as pessoas 

dizerem se tu ta fazendo bem ou não, entendeu? Nunca tu dizer, é assim, eu faço 

assim né? Porque na realidade o fruto do teu trabalho as pessoas vão ver e vão 

dizer “pô não, realmente e tal” né, eu acho que tu vai dançar e lá pra frente as 

pessoas vão dizer né? Elas vão ter a opinião delas, porque mesmo assim vão ter 

que ter o teu consentimento, então o mundo inteiro ta dizendo que tu não ta 

dançando nada, mas tu também tem que ter a tua autoestima, parar e pensar “não, 

eu to, alguma hora vou chegar lá onde todo mundo quer”, as vezes o mundo inteiro 

ta dizendo que tu não dança nada, mas não deram teu tampo ainda, teu tempo pode 

ser longo, eu acho que na atualidade eu vou fazendo coisas, eu não, eu e meus 

colegas, não vou dizer alunos, porque trato eles como amigos, como colegas e 

nunca como alunos, entendeu? Então eu e meus colegas estamos sempre fazendo 

algo entendeu? Porque na realidade, as vezes assim, eu ensino os passos e aí 

quando monto uma dança é todo o sentimento deles, eu digo pra eles “ah nós 

vamos fazer uma dança que é Will Smith né, e vocês sabem, vocês já viram Will 

Smith, vocês são Will Smith todo o dia, é só vocês olharem o mundo que vocês vão 

ver, então é difícil, vocês não precisam nem imitar a série, é só vocês serem 

espontâneos, brincar, se divertir... e aí eu passo essa mensagem pra eles e eles 

passam a mensagem através da dança, sentimento deles, acho que toda dança tem 

um sentimento. E: Estás dando aula só aqui ou em algum projeto? D: Aqui e no 

projeto. E: Qual projeto? D: Na escola navegantes, na verdade lá o projeto nunca 

acabou, ano passado a gente teve uma conversa com a diretora que a gente ia abrir 

um espaço e que a gente teria que diminuir bastante lá no projeto, porque a nossa 

ideia é fazer um projeto aqui, só que como tu vai fazer um projeto se tu não tem nem 

como te sustentar né? E aí o nosso próximo passo é ter os nossos projetos aqui, 

algumas pessoas falam assim pra mim “ah vocês foram pro centro, ficaram chique e 

tal”, mas a gente veio pro centro porque outros de outros bairros falavam “ah como 

eu vou até o teu bairro, tem que pegar dois ônibus”, então pra deixar tudo igual a 

gente disse “não, vamos ter que ver um ponto estratégico, onde outros de outros 

bairros possam vir”, só que aí isso a gente pensava antes, só que chegou agora e 

tem que ter todo o processo de ter tinta, tem que ter espelho e aí tu vai correndo, 

hoje não é o Paulinho professor, hoje é o Paulinho e os amigos e a gente vai 

multiplicando entendeu? E: Conseguisse patrocínio, essas coisas assim pra fazer 
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essas reformas? D: Na realidade, eu trabalhei, trabalhei, fiz tudo entedesse? Os 

guris também, a gente se apresenta, as vezes faz tudo, a gente também teve um 

cantor Gabriel Valim, que viu a gente dançando no sinal pra ir pro Estados Unidos e 

aí achou legal e disse: “Monta uma coreografia pra minha musica e se eu gostar 

contrato vocês”, e aí ele gostou e perguntou o preço e aí eu disse pra ele “2000 por 

dançarino” e aí ele disse: “pô esse teu preço ta...” e eu disse: “olha, se tu perguntar 

lá quanto uma bailarina do Faustão ganha, entendeu?”  E ele disse: “Tens razão, 

então eu vou pagar isso” e aí o vídeo tem mais de 2 milhões de acesso né, até ele 

teve ontem aí e os guris foram dançar com ele algumas cidade aqui perto, os guri 

vão dançar com ele, pagam táxi, pagam tudo... hoje ele não paga os 2000, mas na 

época ele pagou os 2000 e eu expliquei pra ele “a gente ta indo para os Estados 

Unidos e tal, a gente vai deixar de treinar pro campeonato mundial” a gente ainda 

não tava treinando, mas né, fiz o jogo pra ele “a gente vai deixar de treinar pra ter 

um objetivo pra ti, então vai ter um custo isso e aí o valor é tanto”, e aí ele pagou e 

teve mais umas meninas que dançavam comigo na Tavane que participaram, aí as 

meninas a gente conversou, receberam um cachê só pra brincar, vamos dizer assim, 

porque elas também queriam nos apoiar pra gente chegar lá entendeu? A gente 

chegou assim, no último mês começou todo mundo a mudar, “os guris vão ir 

realmente”, aí o pessoal começou a incentivar pra olhar, tipo assim, “tu vai lá e pega 

minha foto e levanta”, o pessoal começou a se sentir como “vai dançar, mas é como 

se eu fosse tu indo lá” entendeu? E aí isso nos estimulou um monte. E: O que você 

teria a dizer sobre o futuro da docência em Danças Urbana, no espaço não-formal 

de ensino na cidade de Pelotas? D: Eu acho que assim na medida que o pessoal 

das Danças Urbanas ta lá, eu acho que só vai crescer, mais ainda lá dentro e tal... 

E: Lá dentro tu quer dizer, da universidade? D: Isso. E: Porque eu digo docência, 

chamo docência todos os professores de Danças Urbanas da cidade de Pelotas... D: 

Ah ta, professores de Danças Urbanas... E: Isso. D: Eu acho que cada vez cresce 

mais, porque o pessoal tem a consciência que tem, tem que estudar, tem sempre 

que ter alguém, mas aí eu não julgo porque ta fazendo aquele caminho entendesse? 

Ele ta tentando de alguma maneira, daqui a pouco ele vai encostar num outro 

professor e aí o outro vai dizer “eu aprendi isso, eu aprendi aquilo” e ele também vai 

buscar... acho que só ta crescendo, tipo assim, o Trem do Sul conseguiu chegar 

num lugar onde tem muitos que estão chegando também aqui na cidade, só que 

cada um vai da sua forma, eu acho que as Danças Urbanas na cidade é referência, 
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não é a toa, se tu for ver é o festival de dança em Joinville, cada pessoa tem 

admiração pelo seu festival, o festival de dança em Joinville que é muito apreciado 

por muitos professores e tudo mais e outros estilos, professores de faculdade, tudo 

mais que tu aprende várias coisas e tudo mais, o que acontece... o próprio festival já 

foi uma referência enorme e ainda é até hoje, o que acontece, se tu for estudar 

história, quantos grupos de Danças Urbanas já pisaram lá? E as vezes tem muito 

aquele ego que “ah eu pisei no palco principal”, não seja por isso, no palco principal 

também teve muitos grupos, eu me lembro que o Piratas de Rua foi o segundo, 

porque a Adágio foi o primeiro, entendeu? O Trem do Sul também já foi, mas aí teve 

outros grupos, um da Estilo se não me engano, mas tipo um festival como aquele, se 

tu for ver, a cidade tem história entendesse? A Cidade ta lá, e se tu for ver assim, e 

te digo mais, em outros festivais também, tudo que é festival que eu vou eu escuto 

falar da cidade de Pelotas, das Danças Urbanas, sempre perguntam por alguém “e o 

fulano?”, se ta lembrando é porque marcou, porque fez alguma coisa relacionada a 

dança que marcou, porque assim, se tu ta no meio de dançarino e não fizer algo 

relacionado a dança, eles não vão nem se lembrar de ti, porque eles tão ali num 

momento de dança entendeu? E eu acho que a cidade só ta crescendo, os novo 

professores, acho que mandam muito bem, tem tudo pra dar certo, agora a gente vai 

dizer daqui a 10 anos vamos ver, os dançarinos também e tal, eu acho só que assim 

que todo mundo ta sempre enfrentando a mesma dificuldade que é o apoio de 

chegar nos eventos e tal, acho que a única coisa que as Danças Urbanas da cidade 

aqui sempre enfrentam é isso, se não, não seria só o Trem do Sul, seria O Trem do 

Sul, o outro grupo, algumas pessoas dizem assim “o Trem do sul é melhor grupo da 

cidade” e eu digo: “ O melhor não, o Trem do Sul tem o seu momento, o Piratas teve 

o seu momento”, agora foi o momento do Trem do Sul, daqui a pouco vai ter o 

momento de outros e no meio disso aí, de Piratas, de Trem do Sul, teve outros 

grupos que também tiveram o seu momento, então cada grupo tem o seu momento, 

o próprio 1° Ato Tavane Viana teve o momento né e tal e vários outros grupos. E: 

Então, vou deixar esse último espaço pra caso queira colocar mais algumas 

sugestões, considerações finais... D: Então vou colocar uma sugestão assim, quem 

quiser dançar tem o espaço de dança Trem do sul e tal, é só vir aqui na secretaria 

conversar com o pessoal pra saber como é, vai ter muita dança, diversão, viagem, 

conhecimento e tal, de repente tu pode fazer uma trajetória para o futuro entrar na 

faculdade, não chegar lá verdinho, chegar lá né e tal, pra trilhar um caminho legal ou 
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então pode ir lá no 1º Ato Tavane Viana, não sou mais professor, mas pode ir lá, 

pode ir na Cia da Dança, tem o amigo Taisson, pode ir ali na Corpo e Dança pra 

fazer com o meu amigo Diogo, pode ir no grupo dos guris de Bboys que lidam mais 

com break, que é o... E: Lazier? D: Não, é o lazier e os guris tudo, mas o nome do 

grupo é que me fugiu da mente... E: Ah o Soul Beat Crew? D: Soul Beat Crew, pode 

ir lá aprender com os guris e tal, entendeu? Então quem quiser trilhar nas Danças 

Urbanas tem várias possibilidades, mas também não adianta tu ir lá aprender  e não 

deixar algo, de vez em quando tu tem que ajudar a incentivar, se o pessoal vai 

viajar, tu compra um rifinha, se faz algo assim, pro pessoal, pra poder crescer, todo 

mundo crescer junto, eu acho que tem que ir nos grupos, porque as vezes é aquela 

coisa assim, se tu vem aqui no Trem do Sul, tu quer ser um bboy, pra dar um 

exemplo, tu vai no Soul Beat Crew, tu pode vir aqui no Trem do Sul e aprender, mas 

no Soul Beat Crew eles vão trabalhar só com o Break, tu vem aqui no Trem do Sul, 

vai ter uma parte que vai trabalhar com outros estilos, e vai ter o grupo que é só 

looking, entendesse? E se alguém quiser só looking, como o Soul Beat Crew, vai ter 

a parte do Break, mas também vai ter uma parte que vai trabalhar com o hip hop 

tudo mais, então os grupos tem um mar de opções e eu espero que o pessoal vá. 

Façam os workshops que tem na cidade, participem dos festivais e tudo mais, 

porque tu não participa por causa disso, por causa daquilo, perde um momento de 

dança, então sempre participa, as vezes a gente perde e reclama, mas isso é em 

tudo, as vezes to torcendo pro xavante e o xavante perde, eu fico bravo, reclamo, 

falo que o treinador ta errado, mas no outro dia to lá incentivando o treinador porque 

eu sei que ele estava certo, todo mundo perde, todo mundo ganha. E: Então tá, 

muito obrigada pela tua participação Paulinho.  
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Apêndice O – Transcrição Ramon de Oliveira Gramado 

Entrevista realizada em 25/05/2016 com Ramon de Oliveira Granado, um dos 

professores de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Boa tarde, Ramon! Primeiramente eu gostaria de dizer que a tua participação é 

muito importante pra minha pesquisa. Vou começar pela primeira pergunta que é 

como começou seu interesse pelas Danças Urbanas? Conte-me as suas principais 

motivações. D: Bem, meu interesse maior, vamos ver, eu comecei primeiro pelo funk 

e no axé, daí quando eu me converti pra igreja evangélica, eu conheci o grupo de 

Danças Urbanas da igreja e ele já vinha de um mesmo grupo de Danças Urbanas, 

fora, antes da galera ter se convertido, tipo, era uma galera de auto nível que tinha lá 

na baixada fluminense no Rio de Janeiro, e eles me chamaram e tal, sabiam que eu 

era de dança popular, então tipo assim, sempre tive curiosidade, apesar da galera 

da época do funk não se misturar com as de Danças Urbanas no Rio de Janeiro, 

tinha um choque e eu falei: “Não, quero aprender mais, vou lá.” E aí entrei, comecei 

a conhecer e isso deve ter sido em 2008, foi em 2008 que eu comecei as Danças 

Urbanas e em 2010, quando entrei pra Federal Rural do Rio de Janeiro, eu fui 

convidado pra fazer parte da companhia de Dança da Universidade, que tava 

começando, que tava se institucionalizando ainda, então, lá eu comecei a treinar 

com outras galeras de Danças Urbanas, que vinha de outras cidades e tal, 

Universidade Federal, aí comecei a conhecer mais, comecei a pesquisar e comecei 

a ver vídeo, comecei a ler um pouquinho, e comecei a treinar sozinho, comecei a 

treinar e tal, me destaquei um pouquinho lá na cidade, aí fui convidado  pra ser 

coreógrafo da companhia da Universidade e depois entrei pro centro de arte e 

cultura da Universidade para dar aula pra comunidade e pra quem quisesse da 

Universidade, aí foi onde começou a minha trajetória mesmo... Com as Danças 

Urbanas. Foi tipo, natural, não fiz aula com ninguém, não participei de escola de 

dança, nunca, nunca participei, fui tipo aprendendo com a galera mesmo que veio da 

rua, de grupos independentes. E: Uhum! Então, acho que mais ou menos 
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respondesse a próxima pergunta que seria: “Onde e como aprendeu a dançar 

Danças Urbanas?”. D: É, foi bem isso mesmo. E: (risos) foi bem isso? (risos). Então, 

eu gostaria que relatasse na medida do possível, a partir do que julgares 

conveniente, o percurso formativo que te levou até a docência de Danças Urbanas, 

aí ficas à vontade para recordar os lugares/pessoas/conhecimentos que deram base 

pra construção desses saberes. D: Acho que segue muito isso que eu tava contando 

dessa parte das caminhadas, eu comecei mesmo com a inspiração, que eu tinha 

falado nesse pessoal da igreja, que foi o que me levou, mas que eu comecei mesmo 

a dar aula, foi no centro de arte e cultura da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, que foi onde eu tive meu primeiro contato com a turma, nunca tinha parado 

pra dar aula de Danças Urbanas, foi a minha primeira tentativa, até então eu já dava 

aula em academias de axé e funk, aulas, eu já tinha noção, já sabia como me portar, 

até eu já tinha entrado numa Universidade particular em 2009, então eu já tinha 

pego a parte didática pra fazer educação física, no caso, que também não tinha 

falado, entrei na particular, fiz um ano de educação física na particular pra depois ir 

pra educação física na federal em 2010. Então, já tinha a parte didática que eu 

aprendi na educação física, só comecei a mesclar, então tipo assim, as minhas 

Danças Urbanas acabou sendo de inicio um trabalho muito de condicionamento 

físico, misturando poucas coisas artísticas, tinha esse impasse ainda, não tinha 

muito conhecimento artístico sobre as Danças Urbanas, então tipo, acabou 

misturando, eu levava muito os aprendizados que eu tinha na educação física e 

misturava com o que eu tinha conhecido com a galera mesmo, de Danças Urbanas, 

aí levava um B.boy, pra tipo, fazer demonstrações, mostrar passos novos, aí dessa 

galera que eu levava de fora, foi da onde aprendi alguns nomes de movimentos, e 

começava a dar na minha aula, então tipo, sempre fui mega aberto, então tipo nunca 

dei aula sozinho, chamava a galera pra ir lá, acho que foi isso, da parte docência foi 

isso, aí tu quer mais ou menos até chegar aqui? E: Eu vou te perguntar depois 

(risos). Em qual momento da sua trajetória você se sentiu preparado para atuar 

como professor? D: Olha, eu comecei a dar aula lá desde 2010, parei em 2013, eu 

tive que trabalhar na prefeitura. Eu acho que me sinto agora, que vim pra Pelotas, 

preparado, tipo, não pelo fato de estar fazendo um curso de dança, mas tipo assim, 

eu vim com um propósito diferente, então tive que amadurecer, então eu caí dentro 

realmente das Danças Urbanas, notei que isso é a minha área, até então eu não 

tinha uma área, eu era tipo, sou da rua, sou do funk, do axé, Danças Urbanas, eu 



 
 

215 
 

nunca me prendi, aí vindo pra cá eu vi: “Preciso escolher o que eu quero seguir”. 

Então, comecei mesmo aqui, agora em 2016, não, 2015 que foi quando cheguei aqui 

e comecei a dar aula lá, na Adágio, que eu me vi preparado realmente como 

professor, porque tenho turma lá de tipo, 9 a 13 anos e a galera maior também, os 

alunos. E: Uhum, legal! Quais suas justificativas para a escolha da docência no 

espaço não-formal de ensino? D: Ah, minha escolha! Eu quando tive essa passagem 

pela educação física, no caso, é licenciatura plena lá, tive que fazer estágio em 

colégio, tipo, me choca, como a dança é vista dentro do espaço formal, e é uma luta 

tão grande, e é tão cansativo você ta sozinho nessa luta, tipo, lá era muita educação 

física que lutava, que a gente vê que a dança ta em cima disso e agora tem esse 

impasse entre educação física e a dança, então eu escolhi mais a área informa 

mesmo pelo fato de, eu não me vejo artisticamente, ainda, dando aula no espaço 

formal, não me vejo porque os próprios professores não estão na definição certa de 

como será a dança no espaço formal, toda teoria que a gente vê e é aplicada com a 

gente vem da educação física, então tipo assim, poucos professores ainda se tem 

pra realmente falar como é a dança dentro do espaço, que já fez, que já esteve lá 

dentro, falar de teoria é fácil, agora tipo viver a dança lá sem você ter estratégia já 

no papel que você pode se orientar, tipo uma grade de conteúdo, é complexo, e 

agente fica, tipo meio que pegando, tentando levar na didática o que a gente já 

aprendeu antes artisticamente, então não me vejo, por enquanto, dando aula no 

espaço formal, a não ser, só se for mais pra frente, a Universidade, mas não da 

educação básica, o espaço informal mesmo é porque artisticamente eu gosto de 

fazer, tipo, escolhi a dança, tanto que vim fazer essa segunda graduação porque eu 

amo dançar sabe, é tipo minha vida, todo mundo diz que é uma loucura e tal, aquela 

coisa de sempre, mas não adianta, a área artística mesmo, o espaço informal de 

espetáculo, de competição me chama mais atenção, da adrenalina, me inspira, não 

consigo deixar isso, é mais forte do que o espaço formal, me leva mais. E: Sim. Me 

conte sobre as suas memórias acerca do primeiro local que começou a ensinar e 

como foram as suas experiências. D: Ah, caraca, nossa! Foi tipo assim, a melhor 

experiência da minha vida que foi no centro de arte e cultura, porque? Eu comecei 

com o funk, então trouxe uma molecada, muita, muita gente, no Rio de Janeiro isso 

bomba, então eu trouxe muita gente, o que aconteceu? Como eu queria aprimorar 

tanto da minha parte, aprimorar a galera, que funk não era tão bem visto nos 

colégios, no Rio de Janeiro também, então eu falei: “Vou que começar a levar essa 
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galera pra outra vertente”. Então falei: “Vou começar a introduzir Danças Urbanas 

assim devagar através do funk”. Aí eu comecei a trabalhar movimento de Danças 

Urbanas dentro de musicas de funk, tipo, aí veio o Naldo, Mc Bruninha na época, 

mais pra frente veio Anitta que utilizei então. Pegava as musicas de funk e 

trabalhava com os movimentos de Danças Urbanas, Street Dance, depende de 

como quer chamar. Então tipo lá foi o momento forte porque dessas aulas que eu 

consegui um espaço num local pra trabalhar com a galera que se sobressaía mais, 

então eu criei meu primeiro grupo que foi Freedom, um grupo dance do Rio de 

Janeiro, que foi pra competição, fomos pra festival internacional, ganhamos 

premiação, fomos pra festival nacional no Rio de Janeiro, também ganhamos 

premiação, então tipo, foi o meu momento de crescer e maior alegria de ver a galera 

que era só do funk, tipo, putz, as garotas muito largadas, então tipo, começou a 

mudar, e hoje ficou aí tipo o maior legado, as garotas tudo que eram do funk, 

fazendo Jazz, foram pra outras áreas seguindo em escolas de dança se 

aprimorando, uma ta na federal do Rio de Janeiro fazendo dança também, 

licenciatura, então tipo foi um aprendizado pra mim e pra galerinha lá que conseguiu 

tomar um rumo certo na vida, sabe? A Cidade que eu dava aula era muito precária, 

muito de interior mesmo, sabe? Tudo muito difícil, então foi uma mudança de vida 

pra eles e pra mim que aprendi junto com a galera, foi isso. E: Interessante. Quanto 

tempo faz que atua como professor de Danças Urbanas? Em Pelotas, na verdade? 

D: Em Pelotas vai fazer um ano agora em agosto. E: Na Adágio né? D: Sim, na 

Adágio. E: E fora de Pelotas? D: Ta indo pra 6 anos. E: Legal. D: Começou em 

2010. E: Relate as experiências que julgas ter sido mais marcantes na sua carreira 

como professor. D: Experiência de momento marcante? E: É. D: Pô! Foi quando eu 

ganhei a premiação de 4° lugar no profissional no festival internacional de Paraty, no 

Rio de Janeiro, que foi quando levei funk que isso que eu tinha falado, levei musicas 

de funk com movimentos de Danças Urbanas, misturados funk com Danças 

Urbanas, e no final da montagem lá, era só específico Danças Urbanas, então tipo, o 

nome da coreografia foi a história de um grupo, então mais ou menos contou a 

história que eu tive com a minha galera porque a gente começou no funk e depois foi 

indo pra Danças Urbanas, então, começou com funk e aí tinha toda  sensualidade e 

no final era tipo, tinha umas 16 cabeças na época, 16 pessoas na época dançando, 

nossa foi tipo assim, um dos grupos bem mais falados em questão de sincronismo, 

era básico ainda, técnica, mas tipo assim, foi limpo, era sincronizado, eu sempre 
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investi muito nisso e a galera, falei a gente não é um dos melhores e precisa de 

muito ensaio pra ser bom em Danças Urbanas, tem que viver e isso a gente não 

tinha muito tempo, até porque era a galera da Universidade, horários diferentes, 

pessoal da comunidade, então eu acho que melhor momento foi esse, ganhar 

premiação nesse festival, foi o primeiro que a gente foi, demos a cara a tapa, a 

Universidade bancou tudo pra gente, foi um vínculo que a gente teve com a 

Universidade de lá, pagou tudo, inscrição, ônibus, não tive gasto em nada, foi foco. 

E: Legal! Em sua visão, quais são os saberes necessários para o ensino de danças 

urbanas? D: Pro ensino de Danças Urbanas, eu vou ser sincero, é complexo. 

Porque tipo assim, eu vejo muita galera boa dando aula de Danças Urbanas, mas na 

minha experiência com educação física, eu vejo muitas falhas em questão de perigo 

de movimentos, então tipo por eu ter essa formação em educação física, eu me 

travo, até pra eu aprender movimentos novos, porque tipo eu fico vendo: “Ah caraca, 

isso anatomicamente vai ferrar a pessoa mais pra frente”. E pensa: “Meu Deus”. E 

eu fico com medo, tipo assim, eu cuido muito do meu corpo porque eu quero seguir 

dando aula de dança, então fico pensando tipo assim: “Caraca, se eu tento fazer 

uma coisa dessas e me quebro, fico pensando meu Deus, vou ter que parar de 

dançar”. Então, acho que, não sei, pra pessoa dar aula de Danças Urbanas ela tem 

que ter no mínimo um conhecimento de anatomia, humana sabe? Mas aí entra em 

contradição com a cultura Hip Hop sabe? A cultura de Danças Urbanas, então é um 

paradigma aí, tipo assim, o negócio vem da rua e se a gente começa a botar muito 

no lado cientifico, muitas das coisas perde de ser um pouco da cultura e aí fica 

aquele choque, e eu to nesse meio termo é isso que me embarrera, talvez, de entrar 

mesmo na cultura das Danças Urbanas, Hip Hop, porque eu estudei, sempre me dá 

choque na cabeça de ficar vendo certas coisas, e a galera não se cuidando e tal, de 

pulso e movimento no chão e tal, tomar cuidado, pra mim eu acho que precisa ter no 

mínimo um curso de dança que dá esse mínimo, é legal, que também é pouco pra 

questão anatômica pra gente ver movimentos mesmos de biomecânica, mas acho 

que é o mínimo pra galera que tipo, quer dar aula mesmo, no espaço informal 

também, fazer um cursinho, alguma coisa que envolva o estudo anatômico, 

biomecânica principalmente, cinesiologia, acho que é isso, o mínimo pelo menos. E: 

Sim. Para o ensino de danças urbanas, considera necessário o planejamento de 

aulas? D: Considero, porque a gente precisa ter uma progressão pedagógica, e a 

gente tem que ver a evolução dos alunos, acho que qualquer área de estudo, de 
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arte, a gente precisa ter uma evolução e como a gente vai medir uma evolução se a 

gente não souber o que a gente deu na aula passada, na aula retrasada ou há um 

mês atrás? Então, creio que tem que ter sim, tem que deixar isso fixo. Eu não 

costumo fazer anotações, mas na minha mente eu consigo planejar, tipo assim: “Ah 

nesse mês eu vou trabalhar isso, isso e isso”. E vou mesmo, e também não tem 

como planejar muito porque depende dos meus alunos e como eu também não 

tenho tempo pra planejar durante um ano coisa assim, acho que ou semanalmente, 

alguma coisa tem que ser planejada pra se pretender continuar, pelo menos pra aula 

que você vai dar, no momento tem que ser planejada, pra próxima você planeja em 

cima da que você fez, mas eu acho necessário sim. E: Como é que você planeja 

suas aulas? D: Na Adágio ta sendo bem complexo porque a escola é voltada pra 

espetáculo e competição, então a gente sofre com isso, a gente tem que seguir de 

acordo com as regras da escola, não posso parar pra investir tanto em trabalhar 

movimentos separados. “Ah, hoje a gente vai aprender footwork, vamos treinar 

movimentos de footwork”. Beleza, não tem como parar pra fazer isso, então eu crio 

composições coreográficas onde tem esses movimentos e eu vou falando: “Ah, esse 

movimento é tal”. E ta tudo dentro da coreografia e eu acabo tendo meio que 

mesclar os estilos que estão dentro das Danças Urbanas, tudo dentro de 

composição coreográfica, porque eu já tenho que aproveitar o momento que eu to 

ensinando já to criando a coreografia pro espetáculo, pra competição, porque é tudo 

muito corrido. Então peca-se nisso no ambiente informal, mas eu acabo tendo que 

me planejar assim, eu me planejo em composição coreográfica, uma coreografia 

onde eu já planejo, a primeira parte da coreografia trabalhar com o popping, a 

segunda parte depois que a galera conseguiu pegar essa, vou pra próxima parte, de 

repente entra um locking, um freestyle, alguma coisa do tipo, mas é tudo assim, 

dentro da coreografia, meu planejamento todo é dentro da composição coreográfica 

pelo ambiente que eu to, então ainda não parei pra planejar pedagogicamente do 

jeito que eu quero, está sendo de acordo com o local. E: Uhum! Quais são as 

metodologias de ensino que você utiliza em suas aulas? D: Olha, eu trabalho 

totalmente com diálogo com os alunos, então tipo assim, na aula passada eu 

trabalhei com improvisação, eu botava uma musica e eles iam improvisar, dentro da 

improvisação que eu via se os movimentos corporais deles  na filmagem que eu fiz, 

eu ia utilizar esses movimentos e transformar eles pra técnica de Danças Urbanas, 

ou seja, tipo, vinha um movimento, eu ia transformar ele na técnica do popping, 
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então pegava a inspiração dos movimentos deles, ou seja, o corpo deles são capaz 

de fazer um movimento e eu transformava aquilo na técnica que eu queria, no estilo 

dentro da técnica de Danças Urbanas. Então, esse está sendo meu teste atual de 

metodologia nesse semestre que eu to usando, então fiz isso na semana passada, e 

sexta-feira agora, vou começar botar em prática pra ver se o corpo deles vai 

absorver rápido, porque o movimento veio deles, então tipo, só vou botar na técnica 

agora, que é que eles vão ter que começar aprender, que o seu movimento tem 

como entrar na técnica, só que modifica o quê? De repente, fatores do movimento, 

peso, a velocidade, coisas do tipo. Não sei se eu respondi. (risos) E: Sim. (risos) O 

que pensas sobre a existência de um curso superior em Dança- Licenciatura na 

cidade de Pelotas?  D: Nossa, pra essa cidade aqui, é o que eu falo, tipo, é uma 

cidade linda que tem futuro, mas está abandonada. Então tipo assim, eu vejo os 

cursos de arte daqui e dança ta dentro dela, acho que tem o papel pra tentar mudar 

o estado em que a cidade se encontra sabe? A cidade precisa disso, tem que 

crescer muito com uma visão contemporânea, acho que essa cidade parou no 

tempo, vamos colocar assim, então tipo, tudo que se faz novo, artes novas mesmo, 

parece que só vão pra fora da cidade mesmo, não ficam aqui, a gente não vê a 

galera muito aqui dentro se apresentando, mostrando público, quando não é fechado 

um teatro, Guarani, tipo, vai quem quer, não ta aberto, a prefeitura não investe pra 

se faça na rua, quando faz aquele evento ali fora, tipo é uma estrutura capenga, 

sabe? Colocam de qualquer jeito, to aqui há bem pouco tempo e já consegui ver 

isso, e não é só aqui, em várias cidades do Rio de Janeiro fazem a mesma coisa, 

eles tratam arte assim, então acho que é legal ter um curso superior porque é um 

nível a mais pra bater de frente, que as vezes a gente como grupo  independente é 

fraco, tipo: “Quem são vocês na cidade?” As vezes eles não tem conhecimento, 

mesmo que a população reconheça os grupos, a elite, a prefeitura, a política em si, 

não reconhece, então tipo, a Universidade tem seu poder, o curso de dança tem seu 

poder e pode ajudar grupos independentes, as escolas, serem mais reconhecidos 

dentro da própria cidade sem precisar tudo ter que ir pra fora, todos os trabalhos 

serem bem mais visto fora do que dentro da própria cidade. Sabe? Acho que é isso. 

E: Uhum! Quais foram as suas expectativas quando ingressou no curso da Dança-

Licenciatura? D: Olha, daqui da UFPEL que você ta falando? E: Isso. D: Ta, pra sair 

do Rio de Janeiro a minha opção era Santa Maria, pra ir pra lá, até então tava tudo 

meio confuso no que seria o bacharel ou a licenciatura, porque na educação física, o 
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bacharel pode trabalhar com uma área maior, e a licenciatura só no colégio. Quando 

eu pesquisei pra vir pra cá, eu vi que era o contrário, a licenciatura da dança, ela 

pode trabalhar com mais áreas e o bacharel com menos, aí eu fiquei confuso e tal, 

até entender isso, não tinha quem explicasse Santa Maria não abriu vaga ano 

passado, em 2015 quando tentei, abriu pra UERGS e UFPEL, fiz pra UERGS e 

passei. Só que aí pesquisei e é uma Universidade ainda mais nova, ta começando a 

crescer, e aí fiquei assim: “Tenho que pensar no meu currículo”. Ai tá, vou pra 

UFPEL, não tinha conhecimento e tal, como era, estudei a grade curricular daqui e vi 

que era parecida com a de Santa Maria, tinha poucas diferenças, então escolhi vir 

pra cá, e eu me perdi um pouco na pergunta. (risos). Vai ter que perguntar de novo. 

E: (risos) É, quais foram tuas expectativas quando ingressou no curso? D: Cheguei 

aqui e já tinham me falado que era bastante leitura, bastante parte teórica, e menos 

prática. Vou ser sincero, cheguei e até vi que tem razoavelmente práticas 

suficientes, eu acho. Talvez, tava querendo mais se remeter ao currículo antigo, mas 

o atual me agradou, acho que como curso não tem o que falar, o curso supriu 

minhas expectativas, o que não supriu muito foi a instituição, a Universidade com 

regras bem diferentes, sabe? Acho que vai muito contra o que se prega nas 

instituições pra benefícios pro aluno, sabe? Acho que o aluno é muito deixado de 

lado nessa instituição, mas o curso em si, não tem o que falar, to aprendendo muito 

sabe? É uma visão diferente, as pessoas aqui pensam diferente da gente do Rio, os 

professores tem uma metodologia muito diferente da do Rio, e é bom isso, pra mim 

sabe? Eu to aprendendo, bom, você sabe que no Brasil é tão diversificado, as 

pessoas pensam diferente, faz a diferença nas regiões e é isso que atrai as pessoas 

pra irem para os outros estados, então tipo, acho que o curso em si de dança me 

agradou praticamente tudo, a instituição que peca culturalmente falando, sabe? Com 

suas leis absurdas, mas o curso, acho que ta de parabéns, faz por onde, luta pra 

fazer melhor. E: Essas expectativas, quando tu ingressou no curso, elas estão se 

confirmando? D: Estão. Eu tipo, não criei muitas expectativas quando vim porque 

não queria tomar na cara como a gente costuma falar lá no Rio, mas eu acho que ta 

crescendo sim, sabe? Ta sendo uma dor muito grande saber que eu posso, to 

correndo o risco de trancar o curso aqui, por questões institucionais, de eu não ter 

direito a auxílios e essas coisas, por já ser formado, então tipo, to agindo pra 

continuar, o meu objetivo é terminar aqui, gostei, queria ficar até o final e vou lutar 

por isso, mas ainda corro esse risco, mas minhas expectativas continuam desde que 
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eu conheci, cheguei aqui, continua a mesma, crescendo. E: Ok! Na sua visão, que 

relações foram possíveis estabelecer entre as experiências emergidas na sua 

trajetória profissional com as vivencias/experiências/conhecimentos adquiridos no 

curso de graduação em Dança? D: É difícil falar, porque como eu já tava tendo, 

quando comecei a minha prática em Danças Urbanas no Rio, eu já fazia graduação 

em licenciatura, então sempre juntou o pedagógico com área artística, prática da 

dança, então eu acho que to continuando a seguir, tipo eu não pretendo jamais, 

estando em ambiente formal ou informal, eu vou sempre agir pedagogicamente com 

meus alunos, sabe? Então, sempre buscando ouvir o lado deles, sempre tentando 

dialogar, saber que tem limites, tanto pra mim quanto pra eles, limites dos corpos 

que são diferentes, aqui, o que eu acho que ta começando a mudar pra mim é o 

olhar estético das coisas, eu já tinha bastante isso, eu nunca fiz coreografia do 

movimento pelo movimento, mesmo vindo da educação física, que a galera costuma 

falar que a galera da educação física faz muito movimento pelo movimento, eu não, 

por isso que eu escolhi fazer arte, porque eu vi que meu olhar ia além da educação 

física, tinha essa questão de: “Não, eu tenho que ter uma essência”. As pessoas tem 

que receber uma mensagem, não tanto no olhar contemporâneo, porque nem 

sempre precisar transmitir uma mensagem, mas não, eu to deixando esse lado 

contemporâneo de lado, literalmente. Eu to pensando sempre em ir, tipo assim, as 

minhas composições tem que ter uma pesquisa em cima, tem que ter um tema, tem 

que transmitir algo, pra não ser só a técnica, tipo assim, você chega lá, de repente, 

eu critico muito, nem sei se pode entrar nesse quesito, é as vezes um pouco os 

Bboys, porque, ta tu chega lá e tem batalha de B.boy, chega faz um movimento 

maneiro, style, show, foi lindo e o que isso transmitiu? Nada. A técnica foi show, 

putz, os caras mandaram, mas pra quem não curte aquilo, o que aquilo falou? Nada. 

Sabe, como que de repente aquela dança, que aí sim eu fico pensando, isso seria o 

movimento pelo movimento? Esteticamente pensando, o curso ta me fazendo olhar, 

uma das minhas inquietações futuramente, até o final do curso dessa questão 

estética que ta me incomodando, me ampliando de dança é isso, tentar entender 

principalmente nessa parte dos Bboys se aquilo ali seria o movimento pelo 

movimento, por mostrar uma técnica ou aquilo seria dança, é o que eu falo, pra 

quem ta fazendo é dança, mas pra quem ta olhando, eu mesmo sendo da mesma 

área eu não consigo ver aquilo como dança, eu consigo ver aquilo como movimento, 

posso ver aquilo ali como não sei, até  movimentos acrobáticos, não sei, uma 
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ginástica, contorcionismo, mas não consigo enxergar aquilo como dança, esse olhar 

estético, to começando a conhecer aqui pra tentar entender, sabe? Como eu não 

consigo ainda entender esse olhar estético que os próprios professores daqui tem de 

dança contemporânea, não consigo entender que visão estética é essa do esquisito, 

e eu posso usar essa palavra, porque o que é esquisito pra eles é o correto, e tipo, 

eu venho de uma visão no Rio de Janeiro de uma dança contemporânea diferente, 

que não é só o ser esquisito que é contemporâneo, que é correto, que é o que vai 

levar um 10 na competição, um 10 numa disciplina, então ta me levando a 

questionar e buscar esse olhar estético tanto da minha área de  Danças Urbanas, 

quanto de outras como do próprio contemporâneo que ta crescendo aí atualmente, 

acho que respondi. (risos). E: Sim. Então, mesmo tu tendo essas experiências como 

acadêmico, o que tu consideras que agregou/potencializou teus saberes na prática 

docente? D: A desconstrução. É uma palavra que eu aprendi aqui, eu não tinha 

ouvido essa palavra ainda no Rio de Janeiro na educação física, ou na minha 

experiência com dança. Então a palavra desconstruir independente do gênero que a 

gente trabalhe de dança, eu acho que é algo inovador, e isso realmente me mudou 

como coreografo e como pessoa, tipo tudo na vida, a gente, as vezes é uma coisa 

boba que a gente faz e se a gente desconstruir, mudar o sentido, mudar um de trás 

pra frente, é não sei, fazer a metade, repetir depois, não sei, acho que isso me 

mudou mais, a palavra reconstrução, do movimento, da dança, acho que de tudo pra 

minha vida, reconstrução, acho que essa foi a experiência que mais me mudou, até 

o momento. E: Legal! Então, tu tendo essas experiências como acadêmico do curso, 

o que apresentou ou apresentas como carências? D: pergunta de novo. E: Tu sendo 

acadêmico do curso, gostaria que tu me relatasse, me dissesse o que tu apresenta 

como carência no curso ou se apresenta carências. D: Ta, temos a questão de, 

vamos falar primeiro da nossa área, Danças Urbanas. Professor que aplica disciplina 

e não tem conhecimento mínimo pra tal, sabe? Eu acho isso muito, muito complexo 

e acaba o que eu sei é o que vou continuar sabendo, ou seja, o que eu vou aprender 

se eu não mesmo correr atrás, então acho que isso é pesado pra nossa área de 

Danças Urbanas, principalmente aqui no curso, e assim pra outras disciplinas, como 

a gente pega professores que deram dança contemporânea e não tiveram formação 

nenhuma pra isso, simplesmente só aprenderam numa escola de dança, mas em si 

não tem como se dar uma formação de dança contemporânea, então que dança 

contemporânea é essa que ta sendo dada? É de se questionar. Falta um diálogo 
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maior entre os professores e alunos no sentido que eu posso dar um exemplo, 

fomos no encontro de graduações e eu vi alunos daqui do curso falando que certa 

coisa que a gente viu lá era dança, sendo que o que tava sendo passado lá era uma 

oficina de educação somática, educação somática não é dança e entra aquela 

questão, a gente tem uma disciplina de educação somática, como que a gente ainda 

ouve aluno que já ta, até a minha frente, acho que ta no 5° período, falando que 

aquilo era dança? E me recriminando quando eu cheguei e falei: “Não gente, aquilo 

são movimentos de educação somática, ta sendo um estudo, depois pode se tornar 

dança, mas a oficina foi de educação somática e assim também, teve apresentações 

de outras instituições, que também, que fizeram um trabalho de educação somática 

e que aquilo não era dança, só ficava correndo pra lá e pra cá, pra cá e pra lá, corre, 

dialoga com outras pessoas na hora da apresentação e aquilo é dança? Sabe? 

Então ta tudo confuso, acho que falta um diálogo maior dos professores deixarem 

claro as diferenças do que é uma coisa, do que é outra, que pode se somar? Pode. 

E isso é só um exemplo, acontece várias deixas aqui dentro do curso, onde os 

professores deixam os alunos levarem o conhecimento errado, como própria história 

da educação física e da dança, os contratempos que tiveram no passado, que hoje 

já não tem tanto e a galera costuma, tipo, tratar a educação física como se fosse: 

“Nossa! “Os odiados da dança e vice versa”. Mas não é assim gente, são áreas que 

devem se dar bem, em tudo pra crescerem juntas, como a própria UFRGS mostra, a 

dança lá é junto, no mesmo departamento da educação física, não tem todo esse 

problema, eu acho que falta isso, um diálogo maior e na nossa área da danças 

urbanas, principalmente essa questão de não ter professores realmente adequados 

pra tal, entendo a questão da instituição, tem que abrir concurso, entendo tudo isso, 

eu acho que também a gente não pode sucatear tanto a formação das pessoas, 

acho que seria isso. E: Já desenvolveu algum tipo de atuação em atividades como 

oficinas, bate-papo, participação de projeto de extensão, entre outras, com as 

Danças Urbanas aqui no curso da Dança-Licenciatura? D: Olha, não peguei de, eu 

dou oficinas, assim nos colégios, então tipo, posso falar o que eu dei que foi muito 

legal, foi no colégio, não sei se estadual ou municipal Padre Rambo, que eu dei pro 

3° ano do ensino fundamental, não conhecia nenhuma das crianças, não conhecia a 

instituição, cheguei lá e fui dar uma oficina de criação coreográfica, com movimentos 

de popping, então através dos movimentos do dia a dia das crianças, então eles que 

me davam o movimento, uma pose, daquela pose a gente ia somando e criando as 
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movimentações de popping dentro do próprio movimento, eu sei que um ta sentado 

com a perna cruzada o outro vai lá e abre a perna, então qual o caminho que essa 

perna pode fazer com estilo popping pra chegar na perna aberta, talvez, então tipo 

eu tentei trabalhar um pouco isso, é o que eu mais tenho feito fora daqui é isso, por 

falta de tempo também que me suga muito aqui, ter que dar aula na Adágio e o que 

me sobra é isso, as oficinas que faço dentro do Pibid no momento. E: Sim. Você 

pensa que uma graduação em Dança-Licenciatura é necessária na sua área? D: 

Acho. É o que eu tinha falado um pouco antes, eu acho que é o mínimo atualmente, 

sendo sincero, entra muito aquela questão, se o cara quer ser bailarino, um bailarino 

muito bom, muito bom mesmo, pra não falar os termos mais populares (risos), 

beleza, não precisa, eu acho que o bacharelado seria perca de tempo, vamos 

colocar assim pra você ser um bailarino bom, que não vai te levar a isso, acho que a 

vida nos ensina a ser bons bailarinos sabe? A gente busca, vai atrás, é da garra de 

cada um de conquistar, agora acho que pra você ser professor realmente, você 

precisa ter realmente um estudo, uma pesquisa encima, sabe? Um busca de 

conhecimento maior, se não, você só vai ser um professor só como uma questão, de 

tipo assim, copia o movimento e o que você vai estar transmitindo além disso? 

Nada. Sabe? Não que o bailarino não tenha nada a ser transmitido, mas acho que 

tipo assim, se você ta ali pra dançar, você ta pra dançar, se você ta ali pra ensinar, 

você tem que ter um conjunto muito maior de conhecimentos, não ser o mesmo 

pensamento de um bailarino, sabe? Então acho que pra ser bailarino não precisa, 

mas agora, pra você ser um professor eu acho mais do que necessário você ter uma 

formação, apesar de que eu ainda acho que ao mesmo tempo uma perca de tempo 

porque a gente não tem quem fiscalize, ou seja, o que adianta são dois pontos, eu 

acho certo, mas a gente perde 4 anos no mínimo fazendo um curso pra depois você 

se formar, chega no ambiente informal tem qualquer pessoa dando aula e quem 

fiscaliza, se a gente não tem nenhum sindicato que fiscalize, sabe? Aí chega os 

professores e falam que a gente tem que lutar pelo nosso espaço, lutar como? Não 

é a graduação, não são as instituições de ensino superior que vão ter que lutar por 

isso, ou seja, quando não se tem o sindicato de dança nos estados, decente, pra 

correr atrás disso, fiscalizar, buscar o currículo nas academias e ver quem é que 

está dando, igual por exemplo, eu posso falar também que educação física tem, tipo 

assim, se você não é formado em educação física, tem lá o CREF lá, que bem ou 

mal vai lá e fiscaliza quando quer, mas nem isso a gente tem, então tipo, a gente 
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chega aqui em Pelotas, tem eu, tem os outros garotos aqui do curso também, que 

dão aula e a gente não é formado ainda, tem toda essa questão, tipo, pelo menos a 

gente ta indo atrás de formação, mas tipo, até a gente, olha só, tipo eu não sou 

formado ainda em dança, então eu falo, acho certo, mas ainda tem muitas outras 

coisas que tem que ser vista além do curso da graduação que está sendo 

esquecido, esse lado político. E: Uhum! Julgas necessário para a sua prática 

docente buscar atualização ou reciclagem sobre as danças urbanas? D: Com 

certeza! As Danças Urbanas, olha, é, parece que sei lá, cada ano surge um, como é 

que a gente pode falar? Um subgênero, um estilo dentro, não sei, são só palavras, 

mas é nessa vibe, subgêneros, estilo dentro, então cara, é muito louco, tipo a gente 

não consegue ter uma noção, tipo a gente chega e fala: “Ah! Você já viu?” Tipo sei 

lá, vamos colocar, uma menina chegou pra mim na semana do Kpop, lá da Coréia, 

aí ficou assim, pra mim observando o movimento isso poderia entrar como um 

subgênero de estilo nas Danças Urbanas, de lá talvez, será que é? Fica difícil saber, 

porque ta, Kpop não é um gênero de dança, tipo, aí a gente fala de onde é? Aí tipo 

entra essa questão, tipo Danças Urbanas tem uma reunificação tão grande que é 

difícil, a gente sabe daquelas 5 famosas, mas e as outras? Sabe? Então eu acho 

que precisa de reciclagem, falta muito workshop, é difícil achar, e aí quando acha é 

das 5 principais ramificações, 5 grandes ramificações do Street Dance, Danças 

Urbanas do Hip Hop, sei lá como pode falar, então acho que precisa sim, nossa, tem 

uma carência gigante, nossa queria tanto, tanto, sei lá, fazer um dancehall, de tipo, 

um afro mesmo, aquela coisa bem africana, tipo na internet tem vídeos muito 

interessantes e tipo cadê? Não tem quem faça, não tem quem traga, ah é chato por 

isso, tu vê worshop de ballet, workshop de dança moderna, tu vê cada coisa, cadê 

as Danças Urbanas, sempre a mesmice cara, e é chato, tipo assim, eu acho que 

precisa, é necessário, mas cadê? E: Como você busca essas atualizações? D: 

Internet. Acho que a gente que vive das Danças Urbanas, não adianta internet nos 

salva nesse quesito. Aí tipo assim, a gente consegue pegar a vibe do momento, mas 

como a gente vai falar daquilo, não tem quem passe pra gente realmente a 

explicação e na internet, não adianta, é escrito, não tem dessas outras vertentes, 

tem das básicas, mas dessas outras vertentes não tem nada escrito, então tipo 

assim, se a gente não vê ninguém que realmente vive essa cultura, ou vai alguém 

daqui do país pra pegar como é que é mesmo, ninguém sabe falar, tem gente, eu já 

ouvi tanta coisa de tipo, dancehall mesmo, por exemplo, coisa esquisita véio, tanta 
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coisa... E: Uhum! Relate sobre a sua atuação na atualidade. D: Nossa! Mas é tão 

ampla essa pergunta, olha, acho que a minha atuação ta sendo tão pouca por 

questão de tempo, nossa, tive que largar tudo na minha vida pra poder estudar aqui, 

pra poder pagar aluguel, tipo, só tem uma bolsa que me sustenta, então tipo, adoro 

viver de dança, nossa adoro viver de dança, se deixasse eu dançava o dia inteiro 

sabe? No Rio de Janeiro, tinha as vezes 5 horas por dia de dança direto, então aqui 

eu to mega suprimido, eu tipo tenho 2 horas as vezes por dia de dança, e pra mim 

isso é muito pouco, nossa, pra quem quer aprender, evoluir, tipo eu já to com 27 

anos então, tem que correr mais atrás ainda do prejuízo, porque já to chegando 

numa idade mais avançada de fazer certos movimentos e tal, então eu to mega 

suprimido aqui sabe? Tenho pouco tempo pra treinar, pra ir atrás, pra buscar, pouco 

tempo que eu falo até financeiro, sabe? Não tenho como ganhar muito dinheiro 

porque não tenho tempo, então não tenho como investir mais porque não tenho 

dinheiro, então eu falo, falta isso, pra mim aqui agora, mas o que dá pra eu estudar e 

aprender mais, to aprendendo, dentro do curso, com a galerinha das outras áreas 

que eu to conseguindo mais absorver dos outros gêneros e trazer pras Danças 

Urbanas aquilo que eu acho interessante do que aprender com a própria Danças 

Urbanas, ta sendo muito limitado, eu vou ser sincero, tipo aqui em Pelotas a galera 

das Danças Urbanas se falam, mas não vejo um trabalho em conjunto da galera das 

Danças Urbanas, tipo assim, quando cheguei aqui eu conheci, tipo o Fevii, conheci o 

Taison, e aí tipo até mandei um pro Fevii: “Vamos fazer um duo juntos”. E aí ele 

disse que não tem muito tempo, que agora ele só investe lá na escola que ele tá, dá 

aula, é tipo eu sou louco pra tipo fazer, tem a galera que dança, vamos juntar o 

galerão e fazer um tipo de beckstreaming de toda galera junto, mas é difícil, a galera 

por questão de tempo também e todo mundo ta corrido, mas eu acho que é o que eu 

falo assim, se  a gente quer conquistar o espaço e ser conhecido, não por escolas, 

por sei lá, nome de grupos independentes, eu acho que levar mesmo a arte e a 

cultura de Danças Urbanas, acho que o forte seria se juntar, tem muito isso dentro 

de mim, no Rio de Janeiro eu falava muito, tinha o meu grupo na Universidade, tinha 

companhia da Universidade que eram grupos distintos, só que eu sempre lutei pra 

juntar,  juntar e nunca consegui porque a galera tinha também a questão de: “Nós 

somos do grupo daqui, nós somos o grupo daqui”. E não gosto disso, sabe? Acho 

que tipo assim, se a gente é do mesmo gênero, se a gente for pra competição é 

outra coisa, mas tipo daqui, dificilmente se encontram na mesma competição, sabe? 
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Aí tudo bem, lá a gente tava um contra o outro, mas fora isso, a gente é tudo a 

mesma vibe, então acho que falta isso, é pra eu me sentir bem aqui em Pelotas, a 

galera se unir, sabe? E: Ok. O que você tem a dizer sobre o futuro da docência em 

danças urbanas no espaço não-formal de ensino na cidade de Pelotas? D: Olha, por 

essa galera que conheci tipo Taison, acho que ta muito bem acolhida as danças 

urbanas e principalmente a galera que ta estudando, que ta investindo pra saber 

mais, tipo não é a minha intenção ficar aqui, então sei que na Adágio futuramente 

não vou estar, então tipo sei que tem a Cia da dança, que tem o Taison, tem o Fevii, 

acho que o Paulinho cara, tinha que fazer crescer mais de conhecimento, o cara é 

bom, mas acho que falta ainda crescer, então eu acho que tem gente pra ser uma 

cidade de Danças Urbanas, vamos colocar assim, tem bastante gente com potencial 

de ser professor de Danças Urbanas,  mas aquela, não deixando de buscar 

conhecimento igual a galera que já ta aqui, dando aula em escola de dança, então 

eu acho que é um lugar que tem tudo pra crescer, tem pessoas, falo, talvez falte um 

pouco de orientação para as outras se achegarem mais. E: Uhum! Então eu vou 

deixar esse último espaço, né? Caso queira dar algumas sugestões e considerações 

finais. D: Sugestões, eu acho, vou supor que vocês já estão fazendo pesquisa  e são 

da área também, que poderia fazer esse encontro da galera de Danças Urbanas, sei 

lá, dos professores, dos bailarinos, os principais da cidade assim, pra gente começar 

articular coisas juntas, eu já ouvi falar que teve movimentos que a galera conseguiu 

se reunir fazendo algumas pequenas intervenções, mas eu acho que a gente tem 

potencial pra ir longe, fazer coisas maiores, chamar atenção sabe? O foco maior, 

talvez da mídia, pra gente conseguir um espaço maior na cidade, até então só quem 

é bem falado é a Dicléia, o Paulinho é muito bem conhecido, mas não é só o 

Paulinho na cidade, sabe? Tem outros que lutam pra que as Danças Urbanas 

cresçam, estudam pra isso, acho que ficaria a dica da gente buscar junto, sabe? Vou 

fazer meu tcc também e vai ser em cima de Danças Urbanas, então quanto mais a 

gente escreve, melhor ainda, estamos seguindo pelo caminho certo, acho que 

estamos aqui dentro escrevendo sobre aquilo que  a gente tem fé de que pode 

mudar as pessoas, assim como mudou a nossa e é isso, acho que as Danças 

Urbanas nos trás o pensamento diferente, sabe? De luta pelo que é nosso então 

acho que pra juventude que ta aqui fora nessa cidade, que é bem nítido gente com 

dinheiro e com menos aquisição de dinheiro, acho que é a dança que pode unir a 

galera, parar com essas diferenças, então acho que o futuro culturalmente falando 
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dessa cidade bem ou mal, as Danças Urbanas faz parte dela, tem que se investir 

mais que é por isso que eu falo, só vai conseguir se investir mais quando tiver união, 

quando tiver união se investe mais, concentra-se mais pessoas e a gente vai 

tentando, essa visão que ta aí na cidade, dos jovens, a molecada  toda assaltando 

roubando, que ta gigantesco e eu que vim de fora ta me chocando, então acho que 

ficaria essa dica pra galera sabe? Acho que tem, nós somos um passo principal pra 

atingir essa juventude que ta largada na cidade e acho que é isso. E: Então tá, muito 

obrigada pela tua participação Ramon.  
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Apêndice P – Transcrição Taison Furtado Duarte 

Entrevista realizada em 13/05/2016 com Taison Furtado Duarte, um dos 

professores de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Boa noite Taison, primeiramente ou gostaria de dizer que a tua participação é 

muito importante para a minha entrevista, e a primeira pergunta é como começou 

seu interesse pelas Danças Urbanas. Conte-me sobre as suas motivações. D: Então 

é... Eu sempre tive muita vontade de aprender a dançar né, isso tem em mim desde 

muito cedo, desde criança, isso lógico conversando com a minha mãe, com os meus 

familiares eles com certeza vão te contar que quando eu era criança varava as 

festas dançando e tal não o que, então a dança vem comigo desde muito jovem 

assim, desde muito cedo, desde molequinho, e eu sempre tive essa vontade de 

aprender dançar e tal, de dançar e tal, de entrar numa academia de dança mas eu 

nunca tive essa oportunidade, por que eu nunca tive acesso, nunca tive condição 

financeira de de poder fazer parte de uma academia e tal e assim começar a dançar 

né, aprender a dançar mais de uma forma mais estudada assim, por que antes era 

só as coisas que eu via na TV e tal, isso e aquilo, então era um aprendizado muito a 

partir daquilo que eu olhava e tal né, e dai então esse meu primeiro contato com a 

dança veio assim mesmo, nessa primeira motivação veio naturalmente mesmo, e dai 

tempos mais tarde assim, quando eu tava no ensino fundamental mais ou menos de 

treze pra quatorze anos foi que surgiu na minha escola um projeto em parceria com 

o Piratas de Rua né, e dai surgiu esse projeto de dança urbanas e foi ai fui 

convidado por uma professora da escola que também fazia coordenação do projeto, 

e foi ai que eu ingressei assim no mundo das danças urbanas e depois que eu 

entrei, me lembro que fui cada vez mais me inserindo dentro desse meio e dai foi 

cada vez mais difícil de sair, e eu to até hoje. E: Sim, claro. Onde e como aprendeu 

a dançar Danças Urbanas? D:Então é... danças urbanas mesmo vem desse projeto 

né, vem da participação e minha vivencia desse projeto, isso foi lá em 2004 mais ou 

menos, e durante dentro desse projeto que durou mais ou menos dois anos essa 

parceria entre o piratas e a escola foi mais ou menos dois anos, dai era um 
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projeto, e apesar de ser um projeto escola agente viveu muitas coisas ali dentro né, 

foi ali que eu fui nos primeiros festivais de dança fora da cidade, participei das 

primeiras mostras de dança também na cidade e tal, e muitas apresentações, e até 

mesmo a primeira vez que fui no festival internacional de hip hop em Curitiba foi 

dentro desse projeto também, apesar de agente ser muito jovem muito  molequinho 

assim, agente batalhou muito assim pra conseguir viajar, então tipo é tinha tudo isso, 

então esse projeto na realidade foi quem, foi aonde eu tive o primeiro contato real 

com as danças urbanas de saber o que era o que né, de receber essa informação 

mais próxima do que era o real, obvio né, ainda em 2004 era muito difícil ainda o 

acesso, a informação né, então quando agente viajava encontra ah Edison Guiu, 

Frank Ejara, então era nesse momento que agente usava pra descobrir, ta mas o 

que é o que, ta mas isso é assim, isso é assado, então era nesse contato que 

agente ia construindo assim esse conhecimento e assim ia se formando e tal, e dai 

construindo a partir disso. E: Que interessante. Gostaria que relatasse na medida do 

possível a partir do que julgar conveniente o percurso formativo que o levou a 

docência em Danças Urbanas, fica a vontade para recordar 

lugares/pessoas/conhecimentos que deram a base na construção dos teus saberes. 

D: Essa, poh essa é uma pergunta assim né, quando eu recebo perguntas desse 

tipo eu... chego a conclusão de que não sou mais tão jovem quanto eu acho (risos) 

E: (risos) D: Então, minha história começa lá em 2004 por ai com as danças urbanas 

né então de lá pra cá são uns doze anos mais ou menos de práticas em danças 

urbanas, o meu processo assim de construção desse lado docente, ele vem 

justamente nessa mesma vivência do ensino informal da dança, de acabar 

aprendendo através da prática dos outros, de observar a prática dos outros, aos 

primeiros passos da docência de como explicar, do o que é o que, de conseguir 

fazer essa... de conseguir ter esse entendimento do que é o que dentro da área e a 

partir disso começar a desenvolver formas de começar a ensinar, lógico acho que 

todas as referências que eu tive, todas as pessoas que eu dancei, que eu fui 

coreografado, isso vem sempre né, isso a gente traz sempre traz com a gente, e 

nem todas as pessoas tem uma formação, passam por essa formação formal do 

ensino da dança né, então logicamente, inevitável Vovô acho que é uma grande 

referência pra mim no ensino das danças urbanas, e também depois os professores 

dentro da universidade também, né com o ensino da dança em si mesmo, então isso 

me faz pensar bastante na minha prática enquanto professor né, enquanto docente, 
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as próprias disciplinas pedagógicas dentro do curso , também dessa formação 

dentro do curso enquanto acadêmica também isso faz a gente repensar as práticas 

que a gente já tem né, por que eu do aula de danças urbanas antes de estar dentro 

na universidade, então estando dentro da universidade isso me fez repensar, que 

bom (risos) E: (risos) D: Repensar e que bom que a gente vai repensando e se 

constituindo mas também tem um, tem outros professores por exemplo, tem uma 

professora de história que fez parte da minha vida e que é uma coisa assim 

sensacional assim,  e eu acho que é o exemplo de professora assim, do tipo relação 

com aluno e tal, de comunicação, então tem essas outras referências também que 

não são diretamente da dança assim que agente acaba trazendo e todo o dia agente 

acaba se repensando e construindo isso. E: Sim D: Não sei se respondi direito a 

pergunta E: Sim, respondeu. Em qual momento da sua trajetória você se sentiu 

preparado para atuar como professor D: Eu acho que não acaba sendo esse 

preparado, por que preparado a gente nunca ta, acho que foi mais uma questão de 

necessidade né, como eu ia viver da dança sem ser docente né, sem ensinar a 

dança? Por que hoje se agente parar pra ver por exemplo aqui na nossa região sul, 

pelotas não existe uma Cia profissional de dança que por exemplo que pague os 

bailarinos e tal, isso e aquilo. E: É verdade. D: Então acabou assim que eu fui mais 

ou menos indo pra esse lado da docência justamente como uma forma de me 

manter dentro da dança assim tipo de continuar fazendo aquilo que eu gosto né, 

lógico agente acaba uma vez atuando na dança nessa forma agente traz todas as 

responsabilidades né, eu costumo muito dizer isso né, que eu me considero mais 

bailarino interprete do que qualquer outra coisa, (risos) até mesmo do que 

coreografo e diretor e tal, essas outras coisas eu fui me tornando pela necessidade 

mesmo de continuar atuando na área da dança, então acredito que foi mais uma 

necessidade do que se sentir preparado para. E: Quais são suas justificativas para a 

escolha da docência no espaço não-formal de ensino? D: Esse espaço é o espaço 

em que eu me constitui assim né, eu venho espaço informal da dança, do ensino 

informal da dança né, comecei num projeto, passei por um grupo de grande 

expressão na cidade que também faz parte da história né das danças urbanas na 

cidade, no sul do estado e tal, e esse espaço é o espaço que eu to mais 

familiarizado, e na realidade é o espaço que eu sempre quis trabalhar, sempre tive 

essa vontade de trabalhar dentro desse espaço, no entanto lógico mesmo estando 

dentro de um curso de uma licenciatura né que forma professores tanto por espaço 
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informal quanto no espaço formal, isso faz agente repensar, e eu não vejo tanta 

distinção assim nas atuações né, acho que muda mais é o público e dessas duas 

formas de atuação, acho que acaba mudando mais o publico e o objetivo assim do 

foco do ensino, mas acaba sendo que a atuação de professores é sempre, ela é 

similar entre essas duas áreas. E: Conte sobre suas memórias a acerca do primeiro 

local que começou a ensinar e como foi a experiência. D: O primeiro local que eu 

comecei a ensinar foi justamente dentro do grupo Piratas de Rua né, do qual eu fiz 

parte, ali foi aonde eu comecei a já ir desenvolvendo esse lado docente, comecei a ir 

dando aula, ali eu comecei coreografando também, dentro do grupo foi aonde eu fiz 

a minha primeira coreografia e levei pra festival, por que o grupo era um grupo de 

competição né, então esse foi o meu primeiro loca assim que eu iniciei essa parte 

docente assim na dança. E: Que legal. Quanto tempo faz que você atua como 

professor de danças urbanas? D: Fazer as contas aqui nos dedos (risos) E: (risos) 

D: Nove anos agora. E: Ó, ta bom, vou chamar isso de experiência mesmo. Relate 

as experiências que julgas ter sido as mais marcantes na sua carreira como 

professor de danças urbanas. D: Como professor... Acho que essa primeira 

experiência dentro do grupo, pra mim ela marcante lógico por que acaba sendo... ali 

começa maios ou menos meio que um divisor né, onde eu começo a deixar de ser 

só interprete, de ser dançarino e passo também a ter outra forma de atuação dentro 

de um grupo onde ja tinha o seu professor, onde já tinha o seu coreografo né, e tudo 

isso aconteceu com muito respeito né, graças a Deus sempre fui muito respeitado 

assim dentro dos locais onde atuei como professor, como bailarino, como qualquer 

coisa assim né, então acho que essa primeira experiência ela já... por que o que 

acontece? é dar aula para os teus colegas né,? E: Sim D: Por que boa parte do 

pessoal, eles vem dessa formação ao mesmo tempo que eu, da mesma forma, 

agente é contemporâneo, agente começou junto e tal, eu to junto e tal, e isso 

também é de certa forma delicado quando tu passa a dar aula para um colega teu 

né, e isso aconteceu com muito respeito né, então isso pra mim acho que foi 

fundamental para que eu não me... de certa forma não me acovardasse entendeu?! 

Ah agora, sei lá, a galera não curtiu muito, acho que não foi essa a minha praia e tal, 

não, acho que foi bem legal, foi bem receptivo, e acho que outra experiência, duas 

outras experiência é quando eu iniciei aqui nesse espaço da Cia da Dança por que 

eu iniciei aqui a dar aula, foi justamente quando eu sai do Piratas né, sai do grupo, já 

tinha acabado a minha participação dentro do grupo, dai eu sai e esse foi o primeiro 
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lugar que eu dei aula estando fora do grupo, to até hoje, cinco anos. Então isso 

também foi de certa forma é marcante na minha historia acho que por cauda desse 

sentido assim, digamos assim que eu agora ia ser tudo comigo, entendeu?! não 

tinha a mais quem recorrer de certa forma assim né, a responsa acabava sendo 

maior né, e eu tava ali assumindo aquele papel de professor e tal, então qualquer eu 

teria que resolver dentro dessa área das danças urbanas né, e outra quando eu 

formo minha companhia, minha companhia é ótimo né?! (risos) E: (risos) D: Quando 

eu formo o Rua em Cena né, que eu fundei junto com a Tauana e com o Thiago, 

dois grandes amigos meu, e também tem uma grande vivencia, experiência dentro 

das danças urbanas e quando agente resolve montar o Rua em Cena e logicamente 

acaba que eles me dão esse aval assim de dirigir essa idea e tal, estar dentro do 

Rua em Cena e ser professor e ser coreografo do Rua em Cena, e também ser 

muito respeitado por parte do elenco e tal, isso também é muito importante né, isso 

me faz repensar minha história até a fundação do Rua em Cena de que eu 

conquistei o respeito de todo mundo até então, e por conta disso ainda tenho o 

respeito dessa galera que ta comigo agora e que ta ... e que me deixa ser 

responsável pra de certa forma também ta presente na formação deles enquanto 

sujeitos, enquanto dançarinos, enquanto artistas. E: É uma história bem valorizada. 

D: (risos) E: Em sua visão, quais são os sabres necessários para o ensino das 

danças urbanas? D: Essa é uma pergunta bem forte assim, eu acho que o ensino 

das danças urbanas ela não... logicamente requer tempo né, hoje agente tem um 

acesso enorme a informação né, que é bom e que é ruim por que também a gente 

tem u, acumulo de informação, muita informação as vezes tu fica perdido não sabe 

po que é mais né, e dai o que acontece eu acho que tu precisa ter um bom tempo de 

prática dentro da área das danças urbanas  por que é uma coisa vasta enorme, eu 

mesmo com em todo esse tempo assim que eu tenho de simpatia, de envolvimento, 

de imersão dentro desse gênero, eu to sempre aprendendo coisas assim, to sempre 

aprendendo coisas e muitas coisas eu sempre eu acho que não sei nada, e detalhe 

eu sempre fico com medo de falar das coisas assim por que eu sempre acho que 

não sei, eu não sei nada de danças urbanas por que é muita coisa, é muita coisa 

mesmo, uma área muito vasta assim, por que ela ta acontecendo toda hora em fim e 

se reconstruindo e tal, construindo e se reconstruindo, enfim, eu acho que é preciso 

muita propriedade dentro das danças urbanas, então uma coisa assim que vem com 

muito tempo né, e então é isso acho que é... pra falar de uma forma resumida, 
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propriedade sobre os conteudos das danças urbanas, sobre essa area, tempo por 

que o tempo ele vai te clarear essa... clarear é um termo tão... vai te... vai fazer com 

que tu conclua as coisas melhor assim, que teu entendimento seja mais amplo sobre 

a area eu acho, e acho que a vontade também, tu tem que ter vontade por que se 

não for um desejo teu que nem falando de mim, eu falo: ah pra me formar é uma 

necessidade e aos mesmo tempo também foi uma vontade minha né, acaba sendo 

uma necessidade mas também foi uma vontade também, não eu preciso, ta mas eu 

também quero, acho que vai nessa bomba dessas três coisas, tempo, propriedade e 

vontade. E: Para o ensino das danças urbanas considera necessário planejamento 

de aulas? D: Sim, acho que para qualquer aula tu tem que ter o mínimo de 

planejamento possível né, tu tem que saber o que tu quer naquela aula, mesmo já 

no ensino informal da dança isso era uma coisa clara pra mim né por que em fim se 

tu faz uma aula né, tu foi lá e planejou uma aula e tal em que tu não sabe o que tu 

quer daquela aula, tu não sabe quais são os objetivos daquela aula por teus alunos 

e tal, vai ser muito difícil, vai ser bem difícil tu fazer uma avaliação daquilo, ter uma 

ideia do que eles realmente estão aprendendo, e vai ficar mais difícil de tu conseguir 

transmitir o conhecimento né, por que o que acontece, quando tu planeja aquilo tu 

vai fazer... quando tu planeja aula tu vai fazer... pensamento de bom o que eles 

precisam, quais são os conhecimentos básicos que eles precisam em determinada 

subgênero ali, ta no popping é o básico, ta e depois... aprenderam bem o básico, 

agora... entende?! E: Sim D: Então, isso pensando só na técnica da dança sem nem 

agente ta falando de ah construção coreográfica e tal, dessas coisas de composição 

e tal, para preparar também o aluno pro palco talvez, mas agente ta falando só 

questão técnica, então planejamento é fundamental, sempre é importante. E: Como 

planeja suas aulas? D: Então, eu tenho uma forma bem diretiva assim né, de dar 

aula, de explicar, mas eu não me apego muito a isso não, eu sempre busco formas 

diferentes de explicar aquilo que eu to falando e tal, eu ainda nesse momento não 

trabalhei ainda com algum grupo, turma que me impossibilitasse atuar de uma forma 

diferente, que eu também me sentisse seguro para isso né, certa forma eu sei que 

eu tenho melhores resultados dessa forma né, dessa maneira né, desse modo de 

dar aula, dessa forma mais diretiva, mas eu não me apego muito a isso não, se 

agente tiver que sei lá, de trazer só vídeo, por exemplo, pra assistir, ó é isso e isso e 

isso e aquilo, também não me apego muito, então eu to sempre também buscando 

isso, trazer material e tal isso e aquilo outro, não sei se eu respondi a pergunta, eu 
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viajei um pouco E: Respondeu. Quais são as metodologias de ensino que você 

utiliza em suas aulas? D: Então, eu utilizo como falei antes, utilizo bastante método 

diretivo, de reprodução da sequencia e tal, de dançar a sequencia e tal, esse é mais 

um método que eu utilizo, e depois vou me permitindo fazer outras coisas né, 

trabalhar com vídeo por exemplo né, trazer o video tal não sei o que não sei o que e 

falar do vídeo e tal, e trazer essa referencia visual também de outras cosias né, de 

outros profissionais que não são eu né, também que eu acho que isso ajuda também  

o pessoal entender do que se ta falando, se tem outros exemplos, creio que mais 

dessa forma. E: O que pensa sobre a existência de um curso superior em Dança-

licenciatura na cidade de Pelotas? D: Eu acho uma maravilha (risos). E: (risos) D: 

Até por que eu também sou acadêmico do curso né, e aí eu faço logicamente uma 

avaliação sobre a minha forma de atuação antes, a minha forma de atuação depois, 

contribuiu enormemente pra mim enquanto docente, enquanto artista, enquanto 

pessoa né, então logicamente nunca, isso não pode ser uma obrigatoriedade, acho 

que logicamente a pessoa tem que fazer por que ta afim, eu fiz também acreditando 

que isso seria uma parte da minha formação né, a minha formação em dança 

começa lá no ensino informal, passa pelo ensino formal da dança e onde vai 

terminar, quando vai terminar eu não faço a mínima ideia, por que né?! é sempre 

isso, agente nunca esta formado, agente esta sempre formando, se formando né, 

então a existência do curso é maravilhosa, acho... acho não, gostaria... isso é um 

pedido né, gostaria que o curso dialogasse mais com a dança na cidade, com os 

outros profissionais da dança da cidade né, e sei que isso não depende só do curso 

né, acho que ta bom, acho que eu já falei demais (risos). E: Quais foram suas 

expectativas quando ingressou no curso da Dança-Licenciatura na UFPel? D: Ah 

uma expectativa muito grande que eu tinha era de aprender mais sobre danças 

urbanas e de fato isso aconteceu, lógico né eu sou do currículo antigo, currículo 

anterior que ta em execução agora, que ta acontecendo agora né, e nesse currículo 

não era previsto por exemplo as danças urbanas, esse ensino, esse gênero e tal, em 

fim laboratório qualquer coisa, qualquer um espaço assim não era previsto de dentro 

da grade e tal, e isso de certa forma me frustrou um pouco assim quando ingressei, 

mas nem tanto por que quando eu fui pro curso né, quando eu revolvi entra pro 

curso eu resolvi justamente estudar mais sobre dança, ter mais essa visão sobre a 

dança, sobre essa área inteira, então tava aberto a outros conhecimentos da dança 

a não ser das danças urbanas, acho que é isso (risos) E: (risos) As expectativas 
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inicias se confirmaram ao longo do curso? ou estão se confirmando ainda, por que 

és acadêmico né? D: Hã? E: Vou repetir, as expectativas iniciais que tivesse quando 

entrasse, elas se confirmaram ao longo do curso? D: De certa forma sim, na 

realidade não né, essa expectativa, pera aí expectativa em qual sentido? E: Quando 

tu foi entrar no curso: ah o curso tem isso, o curso tem aquilo, e aí quando tu entro... 

D: Ah tá, não, expectativas agente tem várias né e agente se frustra também, e uma 

das maiores talvez frustações acaba sendo até pela infraestrutura do curso né que 

agente sabe que é extremamente precária né como tudo, a arte é sempre 

desvalorizada no pais e nesse momento agente ta tendo a destruição do ministério 

da cultura, nosso ministério da cultura que é uma coisa indiscutível né, não tem o 

que se discutir, então expectativas sim e frustações também algumas, mas acho que 

nada que tire a importância da formação. E: Na sua visão, que relações foram ou 

são possíveis estabelecer entre as experiências emergidas de sua trajetória 

profissional com as vivencias/experiências/conhecimentos adquiridos no curso de 

graduação em Dança? D: Acho que tudo, tudo né a gente tá... a minha trajetória é 

em Dança e eu fui pra um curso que trata de dança, que fala de dança então se 

essas coisas não tivessem relacionadas tipo, eu não sei, eu não taria, eu  pelo 

menos não estaria nessa  parte de formação que eu to hoje né, quase na conclusão 

do curso né, e eu acho que tu esta relacionado né, acho que toda a minha trajetória, 

e esse diálogo entre a minha história antes do curso e minha história durante o curso 

as duas coisas elas conversam e enriquecem uma a outra né, acho que toda a 

experiência que trago anterior a universidade pra esse momento, enriqueceu toda a 

trajetória dentro da universidade né, e essa trajetória toda dentro da universidade 

enriquece todo a outra caminhada que é a anterior, então esse dialogo pra mim... 

em fim esta ai, esta relacionando. E: Após ter as suas experiências no curso da 

Dança-Licenciatura ou mesmo tendo neste momento como acadêmico, o que você 

considera que agregou ou potencializou nos seus saberes e prática docente? D: O 

que agregou? E: É, ou o que potencializou. D: Logicamente acho que... bom o curso 

é um curso de licenciatura né, então as disciplinas pedagógicas no meu caso eu 

posso dizer que elas cumpriram a sua função né, todas as disciplinas pedagógicas 

que agente pensa e repensa, o fazer do professor e tal, a atuação docente acho que 

me ajudou bastante a olhar pra mim mesmo, algo que eu ainda continuo fazendo e 

pretendo fazer pelo resto da vida assim espero né, é olhar essa forma de atuação, 

como eu to atuando nos espaços onde eu desenvolvo os meus trabalhos, assim foi 
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nos estágios por exemplo, dentro da escola fora da escola, os estágios que eu tive 

obrigatórios dentro da universidade né, dentro do curso, então e também hoje no 

espaço informal que eu continuo atuando também acho que é isso. E: Após ter as 

suas experiências no curso da dança como acadêmico, o que você considera que 

apresentou ou apresenta como carências no curso? D: Acho que uma carência 

grande é a prática, acho que é a prática em dança dentro do curso né, e eu falo 

prática acho que assim nessa ideia mais diretiva eu acho sabe, o que agente não 

pode valorizar muito uma coisa e nem desvalorizar muito outra, eu acho que acredito 

que as pessoas pararem ali para executar uma sequencia coreográfica com tempo 

tal, com tempo determinado né de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, 

acho que isso enriquece as pessoas também, acho que agente tem que... não pode 

focar muito só num tipo assim de experiência de vivencia, e eu sinto mais bastante 

falta também da prática logicamente eu sei que a maioria dos professores vão 

discordar, mas dane-se por que essa é uma opinião é minha (risos) E: (risos) D: Da 

pratica aliada a teoria, mas desse equilíbrio entendeu, prática e teórica e não prática 

e teoria. E: Práxis, um ao lado do outro. D: E principalmente esse exemplo também 

por parte dos professores, por que agente também se constituem desse exemplo 

dos professores que agente tem também, então acho que isso é o que eu sinto mais 

falta e que eu acredito que seja uma carência assim dentro da graduação. E: Já 

desenvolveu algum tipo de atuação em atividades como oficinas, bate-papos, 

participação em projeto de extensão, entre outras com danças urbanas no curso da 

Dança-Licenciatura na UFPel? D: Deixa eu pensar... projetos de extensão? E: É, 

bate papo, oficina, atuou numa dessas posições no curso. D: Como professor? E: 

Isso, como professor. D: Putz, agora eu não lembro exatamente disso, mas já 

apresentei, por exemplo, trabalhos em mostras no curso que acaba sendo de 

extensão né por que não é algo previsto dentro da avaliação e tal, é deixa eu 

pensar... Participei de muitos estágios também em dança, falando ou apresentando 

alguma coisa, ou falando sobre danças urbanas para muitos colegas. E: E não 

desse ou chegasse a dar nenhuma aula no laboratório de danças urbanas? D: Dar 

aula na disciplina por exemplo de danças urbanas não exatamente, mas participei 

em atividades como desenvolver aquecimento pra aula, ajudar também a montar 

sequencia dentro da disciplina, que pra mim essa disciplina ela acabou acontecendo 

extracurricular mente, por que ela não é uma disciplina que acontecia no meu 

currículo, acho que pensando assim acho que foi isso. E: Você pensa que uma 
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graduação em Dança-Licenciatura é necessária na sua área e realidade de 

atuação? D: Acho que necessário não, por que se não todos os grandes nomes da 

dança por exemplo, as danas urbanas que tão ai e que fazem um trabalho 

maravilhoso e que a grande maioria não tem formação, esse formação em dança, 

esse tipo de formação que agente discute, esse modo formal né e tem trabalhos 

maravilhosos, acho que não, acho que necessário não é, acho que logico é bom 

agrega,  agregador, agrega muito sempre, mas necessário eu creio que não. E: 

Julga necessário para a sua prática docente buscar atualização ou reciclagem sobre 

Danças Urbanas? D: Sim né, acho que isso eu falei em alguma das perguntas 

anteriores que as danças urbanas ela é uma gênero de dança que ela é muito viva é 

muito presente, ela é muito agora então esta sempre acontecendo né, ou agente ta 

redescobrindo danças ah da década de 80 por exemplo, ou agente ta redescobrindo 

essas danças, ou agente resinificando elas, transformando elas ou agente ta 

trazendo outras referencias para dentro das danças urbanas e dai criando outras 

coisas, então ela acontece muito né nesse exato momento, mesmo agora agente ta 

conversando e pode ta surgindo alguma nova dança urbana em alguma parte do 

mundo, ela é essa coisa muito global esta em todos os cantos né, então essa 

pesquisa ela é muito importante, leitura, pesquisa de vídeo, hoje graças a Deus 

hoje... Graças a Deus é ótimo né, eu falo graças a Deus é nada cientifico (risos) E: 

(risos). D: Mas é só uma figura de linguagem mesmo, hoje em dia agente tem 

internet né, que possibilita muita coisa assim, possibilita da agente... lógico né a 

dança é sinestesia, agente tem que ta ali pertinho pra sentir mas agente consegue ta 

um pouco antenado para o que esta acontecendo né, por exemplo, os maiores 

eventos do mundo, hoje dançam por exemplo o Juste Debout, Battle of the yers por 

exemplo tem transmissão direta pela Red Bull né, tipo ah ta acontecendo agora 

fevereiro se não me engano, não lembro o mes exato, tava acontecendo a final do 

Juste Debout o evento na França, capital de Paris e tava transmitindo direto pelo 

aplicativo da Red Bull, então tu ta antenado com as outras coisas que estão 

acontecendo lá do outro lado do mundo em praticamente em tempo real pela 

internet, então isso facilita muita coisa e lógico leitura, e tem que ir buscado essas 

diferentes formas de pesquisas, e outras coisa também pesquisar trilha da musica e 

tal que agente tem muito isso, as danças urbanas é um gênero bem musical de 

dança assim e tal. E: Relate sobre a sua atuação na atualidade. D: Na atualidade eu 

to concluindo a minha formação em dança pela Universidade Federal de Pelotas, 
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sou professor da Cia da Dança aqui no centro de Pelotas como academia de dança 

e tal, tem mais de 25 anos de história, faço a direção da Rua em Cena Companhia 

de Dança que é uma companhia de dança recente, agente tem uma história bem 

recente coisas de dois anos pra cá, agente ta em fase de construção do nosso 

primeiro espetáculo, do qual eu to coreografando também sou coreografo desse 

trabalho novo né, a minha atuação na dança nesse momento se limita a isso né, 

estar dentro dessas três coisas assim. E: Que legal, o que você teria dizer sobre o 

futuro da docência em danças urbanas no espaço não-formal de ensino na cidade 

de Pelotas? D: O que eu tenho a dizer... ah eu agora a gente olha, eu bom sou de 

um momento em que existiu pouquíssimos professores de dança na cidade de 

Pelotas, eram o Gugu, o Vovô, o Paulinho né do Trem do Sul e eram esses né, 

lógico até poderiam haver outros praticantes e tal, pessoas que praticam a dança e 

tal em outros grupos, eu não sei afirmar se tinha ou não, eu até em tão acredito que 

não tinha, que os grupos mesmos eram esses, o Piratas de Rua, depois surge o 

Trem do Sul com o Paulinho e tal, e dai esses professores mais ou menos de dança 

eram esses né, por que até o próprio elenco do Piratas que era um grupo 

estruturado anos atrás, não eram um elenco de professores, eram boa parte 

bailarinos, ali tu tirava o Gugu que atuava nessa função de dar aula de dança e o 

Vovô, o Lasier também, Lasier ja dava aula pra algumas pessoas tal também, 

também fazia parte do Piratas, e é isso, e hoje agente tem uma galera trabalhando 

nas academias e isso é maravilhoso, muito bom né, e com o tempo espero que esse 

numero cresça e que o numero de praticantes também cresça né, que todas as 

pessoas também tenham bastante alunos, eu acho que o curso de Dança também 

vai ajudar nisso né, quando a dança começar a entrar cada vez mais dentro nas 

escolas aqui na cidade, acho que isso também vai ajudar a crescer um pouco mais 

esse publico de quem faz aula de dança, e bom eu acho que as danças urbanas ela 

tem que estar dentro desse espaço, por que é o espaço dela, esse espaço informal 

assim, e dai também agente coloca a rua também acho nesse espaço informal, não 

precisa só pensar nesse espaço da academia, bom... eu moro num bairro que é 

extremamente dançante né, então hoje eu vejo a molecada na esquina aprendendo 

os passos do passinho do funk um com o outro assim o tempo interior, acho que 

isso também é uma prática de ensino e de aprendizagem das danças urbanas, acho 

que isso é enriquecedor, e que se a dança, as danças urbanas saírem desses 

espaço, se ela pertencer só por exemplo ao espaço da universidade acho que ela 
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perde totalmente a essência, acho que não, acho que ela tem que estar em todos os 

espaços sim, tem que ta até mesmo pela politica, pra ela passar a ser mais 

valorizada, hoje agente sabe que por exemplo fora do pais as danças tem uma 

valorização enorme né, agente sabe que os dançarinos de danças urbanas 

trabalham em diversos programas de TV, diversos artistas e tem agencia né que 

ajuda a distribuir trabalho pra esses artistas e tal, e tem marcas que patrocinam 

esses dançarinos e tal né, inclusive tenho amigos que tão fora, que são brasileiros 

que tão fora e já vivem essa outra realidade, então é importante sim que as danças 

urbanas estejam em todos os espaços mas que não saia do espaço informal né, que 

ela permaneça por muito tempo também. E: Então vou deixar esse ultimo espaço 

pra queiras dar sugestões e considerações finais. D: Ai não sei, acho que eu falei 

tanta coisa (risos), que eu não sei nem o que dizer assim, acho que na realidade eu 

agradeço é a tua presença, a tua procura né de procurar de conversar comigo, eu 

fico muito feliz, agradeço também a tua disponibilidade de falar sobre as danças 

urbanas que agente precisa sim de gente que fale sobre as danças urbanas cada 

vez mais, justamente pelo o que eu tava falando anteriormente por essa questão 

mais politica mesmo de levar as danças urbanas para todos os espaços, pra todo 

mundo conhecer, saber do que  que é e do que se trata, também tirar os 

preconceitos sobre desse gênero ai, é isso né, acho que te agradecer e que agente 

se mantenha nesse diálogo de pesquisa, um auxiliando o outro na sua pesquisa. E: 

Sim, claro. Muito obrigada Taison pela sua participação. D: Eu que agradeço. 
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Apêndice Q – Transcrição Tauana 

Entrevista realizada em 13/05/2016 com Tauana Oxley Pereira, um/a dos/as 

professores/as de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Boa tarde Tauana. Eu gostaria de dizer que tua participação é muito importante 

para a minha pesquisa, vou começar pela primeira pergunta que é como começou 

seu interesses pelas danças urbanas conte sobre suas principais motivações? D: Na 

verdade eu não comecei nas danças urbanas né, tipo eu sempre meio que falo que 

comecei dançando lá na barriga da minha mãe, porque aminha mãe dançava 

também, que foi por um incentivo dela que eu comecei a dançar. Ela me colocou 

primeiro no balé né tinha 3 anos e ai pra variar eu sempre era a mais diferente da 

turma né todo mundo tri organizado, super organizado, na sala e eu todo mundo de 

rosa meia calça rosa cola rosa e sapatilha rosa e eu era a de colam preto e sapatilha 

preta né era sempre a diferente da turma, mas era super atinada pegava as coisa 

sempre rápido sempre gostei, ai depois de um tempo eu não quis mais o balé com 

uns 6 anos e ai a minha professora que era de balé clássico a Juliana Rezen que é 

uma professora aqui de pelotas montou ahh, saiu aqui da companhia inclusive que 

ela era professora aqui eu comecei a dançar aqui na companhia da dança com 3 

anos ela saiu daqui e montou a escola dela, abriu a escola dela de dança e me 

convidou, tipo me deu uma bolsa pra eu estudar lá, dançar lá né, ai fui e fiquei lá 

durante bastante tempo da minha vida tendo experiência com Jazz e dança 

contemporânea ai quando eu fiz 9 anos a academia também tinha danças urbanas 

só que eu era da turma das menores então eu não fazia as danças urbanas eu só 

observava o grupo das maiores fazendo e eu sempre gostei a primeira referência 

pra mim assim de como de danças urbanas foi o vovó que ele na época ainda não 

tinha  o grupo piratas de rua eles dançavam na academia né ele e o pequeno grupo 

de amigos dele então foi o vovó o baiano né que também estava junto com o vovó 

dançando né e alguns outros meninos na época eu não me lembro porque eu era 

muito criança mas eu sempre via eles dançando e sempre achava aquilo muito a 

minha cara assim muito despojado muito solto muito sabe e eu gostava bastante ai 

então eu sai de lá e acabei voltando pra escola porque eu não tinha depois que a 
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bolsa terminou eu não tinha como bancar né os estudos lá porque era muito caro ai 

eu sai e fui dançar na escola ai dancei na escola um tempo né mais pra dança 

escolar e a dança de rua sempre ficando pra traz assim e ai a professora tentava as 

vezes fazer alguma coisa relacionada a dança de rua mas isso em 99 então tinha 

algumas coisa que a gente não tinha nem acesso ainda né então era uma coisa bem 

crua bem o que a tv mostrava sabe aquela dança de rua mais quadradinha mais 

sabe e tipo dança de rua do brasil e ai eu comecei a fazer aula depois de um tempo 

em 2004 eu fazia dança afro com o Daniel Amaro tá passei por vários lugares tipo 

várias experiências de diferentes modalidades. Fazia dança afro e ai foi quando eu 

conheci o grupo piratas de rua né e achava fantástico o trabalho deles né com dança 

de rua principalmente por ser um grupo independente né e muitas vezes sem 

incentivo à cultura nem nada e depois em 2006 eu conheci o Gugu que foi meu 

namorado né durante um tempo e ele trabalhava, era do grupo piratas de rua e 

trabalhava com danças urbanas daí então eu comecei a ter realmente um norte 

assim de como dançar né como se aproximar desse estilo, sei lá de forma ter mais 

conhecimento e tudo mais né saber o que, que era cada estilo que eu não sabia 

que, que era cada coisa né e o Gugu sempre foi um cara que sempre se preocupou 

muito com a questão histórica de pesquisar muito o que, que ele estava fazendo  

que dança que era e o vovó também que eles são muitos amigos então eu aprendi 

muito com eles fazia as aulas dele, fazia as aulas com o vovó lá as vezes no piratas 

de rua ia as vezes assistir eles quando eu, porque eu não era do grupo né, mas eu 

ia assistir as aulas e quando dava pra eu fazer eu fazia junto e foi isso daí teve o 

grupo arte urbana que também foi criado pelo Gugu e ficou um bom tempo ai 

circulando na cidade eu fazia parte do grupo e acho que é isso assim, acho que as 

danças urbanas pra mim é algo que é bem diferente de tudo aquilo que eu já tinha 

feito quando, na minha infância  sabe então  é uma coisa que a gente vai 

aprendendo a questão histórica, a questão da movimentação do filim de como que 

se dança, de como aquilo ali acaba se tornando importante pra ti como pessoa e é 

algo que é bem transformador assim então acho que foi isso. E: Muito legal. Onde e 

como aprendeu a dançar danças urbanas? Não sei se tu tinha comentado. D: É foi 

assim de forma efetiva sabendo as movimentações né os estilos direitinho aonde 

que surgiu né foi realmente com o piratas de rua e com o Gugu que foram as 

referências no caso minhas grandes referencias. E: Gostaria que relatasse na 

medida do possível e a partir do que julgares conveniente percurso formativo que a 
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levou até a docência de danças urbanas, então tu fique à vontade para recordar os 

lugares, pessoas, conhecimentos que deram a base para construção dos teus 

saberes. D: Sim, na verdade eu sempre me considerei muito mais dançarina né de 

danças urbanas do que professora durante um tempo tá o que me fez... porque eu 

sempre achava que eu nunca estava pronta, não me sentia pronta pra dar algum 

tipo de aula relacionada as danças urbanas por mais que eu tivesse conhecimento 

corporal né sobre aquilo dali ah... e já dava aula no caso de Jazz e de outros estilos, 

mas foi dentro da universidade assim quando eu entrei pro curso de dança que eu 

me senti mais segura assim, não sei se é porque a universidade também me deu 

todo um suporte pedagógico como né didático muito maior pra eu me sentir segura 

pra trabalhar com danças urbanas né eu diferente de muitos dos meus colegas dos 

guris mesmo, eu não vim da zona de periferia então que é uma das coisa muitas 

vezes que esta emblicado no corpo né deles então eu vim de outra, tipo de 

estereótipo de dança né então eu fui desconstruindo isso e ai dentro da universidade 

que eu comecei a refletir sobre isso assim né, que foi quando eu comecei ah...  

Fazer mais cursos a fazer mais aulas, conversar e entrar em contato com os 

meninos né que são meus amigos e que a gente sempre teve uma relação muito 

boa e sempre conversou sobre isso né então acho que foi isso. E: Em qual momento 

da sua trajetória você se sentiu preparada para atuar como professora? D: Eu não 

sei por que assim é difícil essa pergunta por que eu nunca me imaginei fazendo 

outra coisa (risos) então eu não sei porque mas como eu sempre dancei entendeu 

tu... parece até engraçado mas isso tu vai aprendendo com as experiências sempre 

digo assim tipo a universidade me deu suporte me deu sabe muito teórico 

principalmente mas tem coisas que tu vai aprendendo só na pratica sabe só vivendo, 

vivenciando, eu tinha esse receio de dar aula de danças urbanas sabe hoje eu não 

tenho mais eu sei que eu preciso estudar mais e a gente sempre precisa estudar 

mais né e que tem muita coisa que eu não sei más eu tenho conhecimento básico 

de cada coisa e eu sei o que, que eu posso e não posso fazer  entendeu então eu 

tenho ali os meus limites né, até onde eu posso até onde eu não posso ir então eu 

acho que isso me fez me senti mais segura e mais preparada pra conseguir dar aula 

de danças urbanas sabe, e tem aquela questão também de que a vivência tá, das 

danças urbanas quando tu vive aquilo dali né tu acaba entendendo que é, ao mesmo 

tempo que é complexo não é tanto assim sabe tu pode tá ali dançando 

simplesmente na tua vibe  no teu ritmo sabe no que o teu corpo te permite e tu tá 
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fazendo muito mais do que se realmente tu tivesse se sistematizado aquilo de uma 

forma sabe fechada então que é o feeling que se chama quando a gente sente 

aquilo ali que a gente está dançando a gente tem vontade de transmitir pra outra 

pessoa e tentar fazer com que, com que outras pessoas sintam aquela mesma 

sensação que tu tem quando está dançando danças urbanas é mais o menos isso 

acho então isso me faz eu me sentir mais confiante mais preparada. E: Sim. Quais 

são as suas justificativas para a escolha da docência do espaço não formal de 

ensino? D: É bom eu sempre trabalhei no espaço não formal desde quando comecei 

a dançar e quando comecei a trabalhar também então que isso é uma realidade que 

querendo ou não sempre foi né então não faz tanto tempo que a dança entrou pro 

espaço formal né então sempre foi uma realidade mas o que, que ainda me faz né 

querer estar no espaço não formal é que como eu agora entrei para o município né 

sou a primeira professora de dança no município de pelotas como... na grade 

curricular né e foi uma realidade bem diferente de tudo que eu já vivi porque na 

verdade tu vai estar lidando com todos os tipos de aluno né então tu vai estar 

lidando com os alunos que querem estar lá e com os alunos que não querem estar 

lá então não é que nem no espaço  não formal, numa academia numa ONG em 

outros espaços que a pessoa vai lá e faz aula porque ela quer fazer aula entendeu 

independente se ela for pagar ou não se for num projeto ela vai por que ela quer e 

quando ela vai por que ela quer ela se mostra com o corpo muito mais disponível né 

mesmo que ela tenha  suas limitações pra aprender então o espaço não formal ele 

nos possibilita um trabalho artístico muito mais efetivo do que o espaço formal tá 

porque dentro da escola tu pode querer elaborar um trabalho ou um espetáculo por 

exemplo, uma coreografia e tudo mais, mas dentro do espaço escolar tu tem prazos 

pra entregar tu tem conteúdos pra vencer  tu tem m dia de chuva que os alunos não 

vão a aula entendeu por exemplo tem vários outros fatores que atrapalham 

completamente o teu fazer artístico não que isso não seja possível porque se não 

tem fazer artístico dentro da escola então vou sair de lá porque eu estou fazendo 

meu papel errado entendeu mas é que demora muito mais é um processo por 

exemplo eu faço quase 1 ano assim que eu estou lá na escola né como professora e 

tem turmas mesmo que eu ministro uma aula por semana de 45 minutos o que, que 

tu faz em 45 minutos? Tem que ser muito dinâmica e sem falar que as aulas são só 

praticas as aulas são práticas e teóricas então eu tenho que estipular prazos assim 

sabe por exemplo se eu tenho três meses pra trabalhar com eles né 1 trimestre eu 
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vou ter que uma semana eu trabalho teórica a outra semana eu trabalho pratica uma 

teórica e uma pratica por exemplo ou dependendo das demandas né da escola 

então isso atrapalha um pouco o fazer artístico sabe é o que eu acho e no espaço 

não formal já é um pouco mais tranquilo. E:  Uhum. Conte sobre suas memorias 

acerca do primeiro local em que começou a ensinar e como foi a experiência. D: 

Ensinar danças urbanas ou... E: Isso. O primeiro local que ensinasse. D: Bah não 

me lembro (risos) como é que eu vou pensar isso meu Deus? Bah assim vou ser 

bem sincera o que mais me vem em mente foi o meu estagio em dança sabe que foi 

onde eu realmente percebi que eu era capaz de dar aula sabe então o meu primeiro 

estágio aconteceu numa escola municipal de pelotas, foi a escola Machado de Assis 

e era pra uma turma, duas turmas de 4ª ano então quando eu cheguei na escola eu 

fiz uma pesquisa pra eles de que tipo de danças, uma pesquisa com eles de que 

tipos de danças eles gostariam de aprender e praticamente foi unanime que seria 

Hip Hop né até então eles não sabiam o que era dança de rua Hip Hop né danças 

urbanas era tudo a mesma coisa, música, dança, Rap era tudo igual e ai então eles 

tinham curiosidade de saber o que, que era e queriam aprender e eram bem 

pequenos  né e a escola não tinha um espaço, uma sala de dança, não tinha um 

espaço muito grande porque a escola acho que tinha três salas, era uma escola do 

pré até o 4ª ano então bem pequenininho mesmo a escola e tinha um pátio enorme 

sabe o pátio não era calçado era de areia assim e eu lembro que pra dar aula na 

sala era muito complicado que tinha que arredar tudo, todas as classes e tudo mais 

e muitas vezes eu dei aula no pátio mesmo na areia mesmo levava a caixa de som 

tudo pra rua e dava aula ali na areia assim tenho até fotos e registros sobre isso que 

é muito interessante assim de ver e ai foi o primeiro momento assim que eu comecei 

a pesquisar mais fundo pra conseguir passar pra eles então a parte teórica né que 

eu tenho uma vivência prática bem grande mas a parte teórica faltava mais assim 

pra explicar pra eles da onde que surgia o que, que era Hip Hop quais eram os 

quatros elementos da cultura Hip Hop onde estava a dança no meio disso tudo  

entendeu então isso pra mim foi a melhor memoria que eu tenho, tanto que eu tenho 

os registros no computador né eu sempre assim quando estou fuçando eu sempre 

dou uma olhada e se eu não vou usar aquilo em algum momento sabe fico 

preocupadíssima em perder os registros porque é muito legal de tu perceber o início 

dessa construção assim acho que é isso. E: Claro. Muito legal. Quanto tempo faz 

que você atua como professora de danças urbanas em pelotas? D: Acho que 6 seis 
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anos. E:  Ah não é muito. D: Não, não. Porque antes eu era bailarina né então pra... 

dançava, não dava aula por mais que eu tivesse adquirindo a experiências eu não 

me sentia preparada então demorou muito pra eu tipo ah agora sim eu vou 

realmente iniciar porque eu me sinto segura sabe eu sempre tive preocupação com 

isso assim tipo ah eu não vou ir lá pra passar qualquer coisa pras pessoas e achar 

que eu estou entendeu, passar meia dúzia de passos que eu aprendi no youtube e 

vou passar pras pessoas entendeu sem ter o conhecimento mesmo. E: Relate as 

experiências que julgas ter sido mais marcante assim na sua carreira como 

professora de danças urbanas; D: A mais marcante acho que... com certeza, com 

toda certeza do mundo quando eu fui pra Joinville assim que eu fui duas vezes né 

todo mundo sabe que Joinville é considerado o maior festival de danças do mundo 

né então todos os bailarinos tem um sonho de ir dançar no palco de Joinville assim 

uma coisa muito normal pra todos nós, e eu fui duas vezes, fui uma vez em 2008 

que era uma coreografia do Eduardo Menezes que é de Rio Grande só que hoje ele 

trabalha em São Paulo e tudo mais, é um excelente profissional tenho ele como 

referencia assim uma musicalidade, uma criatividade incrível pra coreografar com 

qualquer corpo entendeu, ele é muito bom e ele fez uma coreografia pra um grupo 

que eu dançava que era o grupo Estimulo que era formado por meninas e ele fez 

uma coreografia feminil era o nome da coreografia e nos enviamos em trio era uma 

coreografia em grupo e nos transformamos em trio porque não tinha como enviar em 

grupo e ai nos fomos inclusive foi o primeiro ano que teve a categoria trio de de 

danças urbanas em Joinville é não tinha antes e nos enviamos o vídeo né era eu e 

mais duas amigas e a gente foi selecionada pra dançar no palco principal acho que 

eu fiquei sem dormir a noite inteira assim porque foi uma coisa muito fantástico e ai 

fomos e assim foi ótimo tiramos segundo lugar  na colocação e foi uma  experiência 

fantástica assim e depois em 2009 no outro ano eu e o Gugu ainda a gente estava 

junto e trabalhando junto com as danças urbanas e a gente construiu uma 

coreografia assim as meninas ah vocês tem que mandar um duo, tem que criar um 

duo e as pessoas incentivando e ai tá vamos faltava dois dias pro ultimo dia de 

enviar o material pra dançar e a gente criou tipo em dois dias a coreografia assim 

que era uma coreografia de locking do estilo locking né era o perigo locking o nome 

da coreografia muito legal dançar muito muito a gente tinha uma interação muito 

grande assim dançando junto até porque ele foi meu professor né então durante 

muito tempo eu tinha todos os três jeitos assim e ai a gente foi também o ganhamos 
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segundo lugar  na coreografia poderia ter sido primeiro mas a gente estava muito 

nervoso sensação maravilhosa  de dançar assim acho que foi a experiência mais 

marcante da minha vida assim. E: Que legal. Em sua visão quais são os saberes 

necessários para o ensino de danças urbanas? D: Eu acho que a vivencia, 

sinceramente é que nem quando a gente fala dos quatros elementos da cultura Hip 

Hop né tu tem que conhecer... Tu pode até não praticar todos eles, mas como 

professor tu tem que no mínimo conhecer e saber qual a função de cada um dentro 

da cultura Hip Hop né e a dança está ai dentro desse meio acho que é uma das 

principais coisas, porque a gente fala que tem o 5ª elemento que é a sabedoria né 

então se tu não tem a sabedoria, vivenciar aquilo dali acho que é dificilmente isso vai 

acontecer. Acho que é isso assim. Qual a pergunta? Até me perdi. E: Quais são os 

saberes necessários para o ensino de danças urbanas? D: Ah... A questão da 

informação né de tu estar sempre atualizado no que, que está acontecendo, estar 

sempre em contato com as pessoas que estão indo pra fora do país que querendo 

ou não é um estilo que veio de fora. Veio dos Estados Unidos pra cá então, nossos 

profissionais são ótimos né, mas sempre vai estar surgindo coisas novas de lá 

porque os criadores são de lá por mais que eles venham muito agora pro brasil tem 

muito daqui que também vai pra lá então eles estão sempre trazendo informação pra 

gente , então a gente tem que estra sempre em contato aproveitar esse recurso que 

a gente tem hoje em dia da internet né que facilita muito mais essa comunicação 

sabe então é isso estar sempre se atualizando e pensar de que as danças urbanas 

ela tem uma essência sabe ela tem essa essência de que ela veio das ruas e isso 

não pode se perder eu acho que é isso. E: Para o ensino de danças urbanas 

considera necessário o planejamento de aulas? D: Hoje em dia eu considero, 

porque eu sou professora trabalho com isso na escola direto e acho que precisa sim 

de um planejamento dependendo do contesto que tu tá inserido entendeu depende 

muito do contesto onde tu tá inserido por exemplo tem grupos né que tu já tem uma 

maior intimidade, tu tem um maior contato e que tu já conhece as pessoas, como 

professor tu já sabe qual a dificuldade que ela tem então tu chega na aula e tu diz 

bom hoje eu vou, por mais que tu não vá tornar aquilo escrito, mas tu como 

professor tu vai pensar, imaginar vai colocar a tua cabeça no lugar de compreender 

e do que, que tu precisa trabalhar e ai tu vai perceber aquela pessoa, aquele meu 

aluno está precisando trabalhar tal coisa e ai tu vai focar aquela aula em 

determinado coisa pra que todos aprendam mas pra que tu consiga suprir a 
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necessidades daquele teu aluno também entende e assim sucessivamente é super 

importante eu acho porque não fica uma coisa, uma aula qualquer, uma aula 

entendeu, só baseada no feeling o feeling é muito importante obvio ele tem que 

estar sempre ali, mas pra uma construção artística né, uma composição coreográfica 

ou que seja uma aula tu tem que ter certeza de que as pessoas vão  conseguir 

captar aquilo ali que tu tá tentando  passar então acho que o planejamento ajuda 

muito tu conseguir fazer isso. E: Como é que tu planeja as aulas? D: Como planejo. 

Eu tenho... Sou muito da parte escrita assim né tenho no meu caderno lá tipo um 

diário registro o que está acontecendo, eu trabalho. Não estou trabalhando 

atualmente com danças urbanas fora da escola eu estou trabalhando muito dentro 

da escola então eu tenho que fazer planejamento igual então eu separo as minhas 

aulas dentro da escola em teóricas e praticas tá a teoria eu uso vários recursos né, 

Datashow e tudo mais, livro  que tem na escola porque eu consegui livro de 

artes então fala um pouco sobre a cultura Hip Hop dentro do livro isso é muito 

interessante assim eu consegui pras turmas de 4ª a 5ª ano, eles possuem o livro de 

artes que engloba as quatros linguagens da arte né, teatro, musica, artes visuais e 

dança e dentro do ensino de dança fala-se na cultura Hip Hop então eu já trabalhei 

com eles no livro já levei alguns recursos de vídeos, de fotos, e nomes de grupos e 

imagens dos grupos, os principais grupos de danças urbanas os mais reconhecidos 

e tudo mais no país e aqui na cidade também, falei sobre como que surgiu meu 

TCC, meu TCC me ajudou muito nisso porque toda pesquisa histórica que eu fiz e 

que eu faço eu utilizo muito nas minhas aulas como referência né, e além disso acho 

que a prática e a vivência sabe a questão que onde a gente trabalha as questões da 

coletividade, a questão da coordenação motora, da consciência corporal, a questão 

dos sentidos né através da dança, da percepção do teu corpo em relação a musica 

em relação ao contesto dessa dança  entendeu acho que é por ai. E: Quais são as 

metodologias de ensino que você utiliza em suas aulas? D: As metodologias, acho 

que eu falei um pouco já isso falei, mas assim legal e que eu não sei quais são suas 

próximas perguntas então posso estrar respondendo outra. E: Mas posso fazer à 

próxima. D: Tá, qualquer coisa depois no final eu faço uma... Fechamento. E: O que 

pensa sobre a existência de um curso superior em dança na cidade de pelotas? D: 

Ah importantíssimo, super importante assim, foi muito importante pra mim o curso de 

dança assim ele tem obviamente hoje os.. eu tenho minhas opiniões sobre o curso 

atualmente mas né quando eu estava pelo menos que foi uma época bem difícil né 
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inclusive porque que tava ainda o curso ainda estava se estruturando construindo 

acho que é de estrema importância a gente ter outros saberes e ter essa área como 

uma área de conhecimento sabe uma área de pesquisa de outro sabe tipo de 

produção de tipos de conhecimentos não só na pratica porque uma coisa que eu 

sempre senti falta quando eu era mais nova era essa questão de tu dançar e saber 

quilo que tu esta dançando sabe saber a teoria, saber a historia daquilo, eu vou ser 

bem sincera que a universidade ela me ajudou  muito, mais na teoria do que  

propriamente na pratica entende eu só me tornei a professora que eu sou hoje, que 

eu estou sempre em construção né meu pensamento fechado pela pratica que eu 

tive durante toda a minha vida porque eu tenho absolutamente certeza que se fosse 

ou dependesse só do curso pela a minha formação pratica entende eu não seria, eu 

não teria essa segurança que eu tenho hoje eu tenho absolutamente certeza que os 

meus colegas que estão hoje e que nunca, e que se formaram comigo e que nunca 

tiveram vivencia na pratica anteriormente entraram na universidade crus digamos 

assim não tem tanta segurança pra ministrar aula quanto aqueles que já possuíam 

isso eu tenho absolutamente certeza porem a construção de conhecimento não quer 

dizer que tu vá se tornar somente um professor né, mas a construção de produção 

né de conhecimento histórico eu acho que foi de extrema importância, sem falar que 

a troca de experiência com outras pessoas ali durante todo o curso né, pessoas que 

são de diferentes meios artísticos e  tudo mais isso te traz um enriquecimento muito 

legal sem falar na função do intercambio né que foi super importante pra mim assim. 

E: Quais foram as suas expectativas quando ingressou no curso da dança 

licenciatura na UFPel? D: As minhas expectativas, era que eu realmente tinha 

escolhido aquilo pra minha vida porque se eu estava correndo atrás de uma 

profissionalização melhor né de ter uma formação acadêmica naquilo que eu estudei 

a minha vida inteira que eu pratiquei minha vida inteira seria algo que eu realmente 

tinha escolhido pra mim sabe então as minhas expectativas maiores eram o que, 

que eu vou aprender sabe, o que, que eu vou aprender aqui e quais são as 

disciplinas, quais são os meus professores, o que, que eles iram ter para 

acrescentar no meu conhecimento, como que vão ser as aulas a questão da parte 

histórica que eu sempre tive muito interesse, a parte de ter o conhecimento de 

praticamente todas as danças né que surgiram. Acho que é isso. E: As expectativas 

iniciais se confirmaram ao longo do curso? D: Sim. Confirmaram-se, com toda a 

certeza sim, teve muita essa questão da parte de como tu elaborares uma pesquisa 
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em dança sabe isso pra mim foi bem importante sabe, muitas vezes a gente se 

preocupa só com a prática, e na verdade a teoria e a pratica tão totalmente 

relacionadas né, não tem como tu separar. D: Sim. Na sua visão, que relações 

foram possíveis estabelecer entre as experiências emergidas na sua trajetória 

profissional com as vivências, experiências e conhecimento adquiridos no curso de 

graduação em dança? D: Essa pergunta é dá Saballa né? (Risos) E: (Risos). Ela me 

ajudou a elaborar o questionário (risos). D: Então acho que aquela questão que eu 

falei já numa das questões que é a questão da prática eu sempre falo isso, se torna 

meio repetitivo, mas se tu não tem uma vivência daquilo dali. Eu fui acompanhar 

colegas, por exemplo, e eu também, mas principalmente meus colegas que não 

tinham experiências, muita experiência com dança no início do curso e no final do 

curso eram outras pessoas, pessoas totalmente diferente entendeu, tu via e 

percebia no inicio as pessoas com o discurso  totalmente “Não estou entendendo 

nada isso é uma viagem” sabe tipo é, não sei porque isso sabe, não sei porque que 

eu tenho que deitar no chão e fechar os olhos e respirar é o simples fato de respirar 

deitado no chão com os olhos fechados já é uma coisa assombrosa para as 

pessoas, é serio e ai depois  ao final do curso tu vê as pessoas totalmente 

defendendo o discurso ali sabe, afirmando a dança como área de conhecimento isso 

é muito legal isso é a parte mais legal assim tu ter argumentos né, que até então 

antes de entrar pra universidade eu não tinha tantos, tinha, mas não tinha tantos 

argumentos assim entendeu o porque aquilo dali era importante no mundo sabe, eu 

sabia que era importante no meu mundo, no mundo das pessoas que conviviam 

comigo, mas não como ela  poderia ser importante no mundo de outras pessoas 

sabe, porque ah tu vai te apresentar num teatro  sei lá em qualquer ambiente que tu 

vá te apresentar tu não tem noção o quanto aquela tua apresentação ali vai ser 

importante para uma pessoa que está assistindo, muitas vezes, quando era antes de 

eu ter essa noção “eu quero me apresentar entendeu” na me interessa lá quem for 

sabe e na verdade não aquilo dali é muito maior que isso então isso quando tu 

começa a refletir dentro da universidade se transforma algo muito maior pra todo 

mundo e essa é a maior referencia que eu tenho assim de ver os meus colegas que 

não tinham experiências chegar no final do curso com um amor por aquilo sabe isso 

é bem interessante. E: Após ter suas experiências no curso da dança licenciatura, o 

que você considera que agregou ou potencializou nos seus saberes da pratica 

docente? D: Eu acho que confiança, porque uma coisa é tu achar que tu sabe tudo 
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ou que aquilo dali é o suficiente pra ti e ai quando tu tem essa experiência tu sabe 

que tu pode muito além sabe e isso me preparou muito, muito assim pra o que eu fui 

fazer depois. E: Que bom. Após ter suas experiências no curso, o que você 

considera que apresentou como carência no curso? D: Acho que a questão da 

pratica eu não sei se hoje, mas na minha época sim. E: Teve reforma curricular 

depois né antes não tinha os laboratórios práticos. D: Exatamente não tinha,  eu 

acho que assim ó preocupou-se com a questão pedagógica do curso, por ele ser 

licenciatura e acho que isso é totalmente essencial, mas se é um curso que não tem 

teste de aptidão  que eu acredito  que não é necessário ter ele tem que fornecer pro 

estudante um conhecimento melhor sobre a parte pratica entende e isso eu senti  no 

meu período eu senti falta e meus colegas sentiam falta sabe, como é que tu vai 

ensinar pra outra pessoa corporalmente falando se tu não teve aquela experiência 

corporal, obviamente a pessoa vai ter que continuar se especializando entendeu vai 

ter que procurar auxilio fora dali, mas eu acho que na minha época poderia ser muito 

mais efetivo isso sabe como currículo porque a gente ate tinha os projetos de 

extensões, mas nem todo  mundo, como era um curso noturno, porque justamente 

porque as pessoas trabalhavam na tinha como a gente fazer durante o dia sabe a 

maioria dos meus colegas não tinham como fazer durante o dia o curso ou aula em 

outros lugar pra ter mais conhecimento corporal e isso eu acho que foi uma grande 

carência e também a questão da produção artística, sabe tu tem que ficar ali sim 

estudar teoria, tem que ficar em cima do livro e tudo mais e por um momento a gente 

transformava aquilo em pratica, mas deveria ser muito mais, com o pensamento 

muito mais a frente, muito mais profissional, pensando do que um trabalho que a 

gente tem que apresentar pra ganhar nota entendeu, então acho que é isso. E: Já 

desenvolveu algum tipo de atuação em atividade como oficina bate papos, 

participação em projetos de extensão entre outras com danças urbanas no curso de 

licenciatura na UFPel? D: Sim. Já participei, eu fui por três vezes ou quatro não me 

lembro agora, eu fui convidada pela professora Saballa pra ministrar uma mini aula 

assim quase sobre o meu TCC né que foi sobre danças urbanas e sobre as minhas 

experiências com o gênero pra os alunos da disciplina de Historia da dança 3. E: Eu 

estava presente nesse dia. D: Isso História da Dança três, e ai depois deste então 

ela sempre me convida pra eu dar meu depoimento pra falas sobre essa minha 

atuação em outros lugares também, em algumas escolas eu já fui dar oficinas do 

estado e do município já então acho que é isso. E: Você pensa que uma graduação 
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em dança licenciatura e necessária na sua aria e realidade de atuação? D: Com 

certeza muito importante, e infelizmente eu fico triste que alguns colegas assim da 

área acham que seu conhecimento no espaço não formal basta sabe. Aqui em 

pelotas principalmente as pessoas ainda tem o pensamento muito fechado, ah já 

trabalho com dança há 25 anos ou há 20 anos eu não preciso fazer um curso de 

graduação, más não percebe o quanto que aquilo dali abriria a sua mente pra outras 

coisas entende, então eu acho que sim deveria ser assim repensado por esses 

profissionais e investido sabe. E: Julga necessário para sua pratica docente buscar 

atualização ou reciclagem sobre danças urbanas? D: O tempo todo, o tempo todo 

porque todo o dia a gente vê algo novo né e sempre, cada vez mais a internet está 

ai pra mostra isso, cada dia a gente entra na internet e tem acesso à internet a gente 

vê um vídeo novo conhece alguém novo, uma criança sabe, o que a gente vê d 

criança hoje em dia que aparece mais assim dançando danças urbanas e parece 

que dança a mil anos, as crianças já estão... Porque a nossa geração mais nova é 

uma geração mais mente aberta graças a deus então, os pais mais novos pelo 

menos boa parte deles que nem todos são tão levando mais seus filhos pra dentro 

desses ambientes eu acho sabe, tão fazendo os seus filhos participarem disso, a 

gente que é da arte pensa diferente né, então a gente acha que, por exemplo, se 

fosse mãe, eu obviamente que eu ia desde sempre colocar minha filha no meio, 

mesmo que ela não gostasse, não quer seguir isso, não precisa seguir entendeu, 

mas pra ela ter essa experiência sabe eu sei o quanto foi importante na minha vida 

estra sempre envolvida com a arte sabe eu quis me construir, me transformou como 

pessoa sabe então tu vê o quanto que essa atualização é importante porque tu vai 

estar sempre dialogando com as pessoas e vendo o que há de mais novo, o que, 

que tá aquela apresentação, aquele espetáculo ou aquela coreografia o que está 

relacionado ao que estamos vivendo atualmente sabe então acho que é isso. E: 

Como tu busca assim fazer essa atualização reciclagem? D: Acho que eu já falei 

através da internet que é um acesso, meio mais rápido que a gente tem hoje né, 

sites, blogues, canais no youtube também de pessoas que a gente conhece, são 

referencias nas danças urbanas e que fazem diretos vídeos falando, ter o contato 

dessas pessoas né sei lá Fraquejar, André Pedú, Elizeu Correa e Otavio Nassur, 

todos esses a gente tem, o vovó que agora saindo daqui  de pelotas tem um outro 

olhar da sobre as danças urbanas e como ele cresceu depois que saiu daqui 

infelizmente, mas a nossa cidade é completamente fechada ainda e sempre 
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dialogando com os meus colegas que estão atuando muito em todos os espaços 

que trabalham mais objetivamente com isso que nem o Taison o Thiago que são os 

meus meios mais próximos. E: Relate sobre a sua atuação na atualidade o que está 

acontecendo hoje? D: Acho que eu já falei, mas vou falar de novo. E: Sim na escola 

né. D: Na escola. Báh isso é muito legal porque, faz 1 ano que eu estou trabalhando 

lá e sempre a primeira coisa que quando tu está chegando né eles nunca tiveram 

dança como disciplina na escola isso é uma coisa totalmente nova eles estavam só 

acostumados com as artes visuais então só fazendo trabalhinhos de desenho e 

pintura e era isso entende então quando tu vai levar uma experiências pra eles que 

é pratica, que tira eles da zona de conforto deles sabe, que tira eles da frente do 

quadro só copiando é uma coisa que é muito nova então, e a primeira coisa que eu 

procurei fazer como eu já sabia nas minha experiências de estágio, praticamente 

todas elas eu trabalhei com alguma coisa das danças urbanas porque os alunos 

pediam porque é algo que estava muito mais próximo da realidade deles eu já 

comecei trabalhando com a cultura Hip Hop, foi o primeiro conteúdo em todas as 

turmas menos os pequenos que eu trabalhei mais questão de consciência corporal 

mesmo e coordenação motora com os mais velhos que era mais difícil de conquistar 

eu acho também o 5ª ano o 6ª ano e 7 ª ano que já são mais da pré adolescência a 

adolescência eu já trabalhei direto com cultura Hip Hop e eles adoraram assim foi 

um retorno muito legal, fizemos trabalhos práticos assim relacionados  isso eles 

tiveram que construir coreografias já, tiveram que apresentar , escolher um elemento 

da cultura Hip Hop e fazer um seminário artístico sobre aquele elemento a eu fui 

trazendo varias, vario métodos pra ensinar e agora faz uma semana  que eu 

consegui a sala de dança né da escola, porque eles tinha uma sala de dança só que 

como a escola teve reforma durante um tempo, todas as coisas  estavam entulhadas 

dentro da sala de dança, então, não é uma sala só da dança é uma sala de artes é 

ora todos os professores que trabalham com artes, só que tem espelho então é bem 

grande a sala , então, assim ó, eu passei o ano todo incomodando a direção pra 

arrumar aquela sala, e ai como agora a obra, as obras terminaram dai elas 

arrumaram a sala faz uma semana então vocês não tem noção, a felicidade dos 

alunos e da minha cabeça também né, porque toda vez que era pra dar aula pratica 

eu tinha “pessoal vamos arredar as classes porque hoje era, hoje será aula pratica” 

e ai as crianças “RHÉÉÉEÉ´” aquele barulho de arredar as classe do lugar que 

vocês não tem ideia, ai depois faz aula pratica tararã tararã, volta as classes pro 
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lugar porque a outra professora tem que vim , então era um horror sabe, então agora 

eu tenho a sala lá, então é mais fácil eu levo pra eles, eles conseguem se enxergar, 

se perceber e eles ficam muito mais concentrados, por causa dos espelhos porque 

todos eles estão se enxergando sabe, então entes não, era só eu a referencia ali na 

frente, eles não estão enxergando se realmente estão fazendo certo, não que eu 

concorde que o espelho esteja que ser usado sempre né, porque não, porque as 

vezes vicia a gente diz na dança, mas ali foi muito importante e ai então faz uma 

semana que eu estou trabalhando e odo aquele critério, aquela coisa que tinha 

sempre, que era no mínimo uns 10 minutos pra conseguir começar a aula já não tem 

mais, hoje vai ser aula pratica e todo mundo vai pra lá e eu consigo dar minha aula 

normal sabe, então outra experiência que eu tive que não foi dentro das danças 

urbanas, mas que é importante falar que eu também pretendo levar e pedir pro 

Taison quando o grupo tiver, o encena tiver com o espetáculo pronto levar pra 

dentro da escola, pra apresentar para os meus alunos que eles querem muito uma 

apresentação de danças urbanas e eu ainda não levei pra eles, mas foi uma 

apresentação da Frida Kahlo que eu fiz que é um, uma composição de dança 

contemporânea que eu estou trabalhando E: Muito legal mesmo. D: Isso e aia eu 

levei pra eles, pra apresentar no dia internacional da dança que foi no dia 29 de 

Abril, e foi muito legal o que, que eu pensei, a primeira vez que eles vão ver alguma 

coisa de dança contemporânea né que por ser só já deixa as pessoas meias assim, 

pensar aquilo sobre né, e ai eu pensei assim bom, vai chegar na hora eles vão rir, 

eles vão debochar eles vão fazer horrores gurias eles não, assim ó, não piscaram 

assim simplesmente, foi um respeito deles que eu não esperava que fosse 

acontecer, eles não riram e uma porque era eu, que era a professora deles, a nossa 

professor vai dançar pra gente ver, isso foi pra eles uma experiência que eu achei 

que sabe, que eu achei que seria totalmente ao contrario que na verdade foi 

maravilhosa, então como que a arte de uma forma efetiva dentro da escola a 

questão deles apreciarem é importante e ai desde que eu comecei a trabalhar dentro 

da escola e comecei a trabalhar, começando lá com as danças urbanas até agora 

chegar nas danças urbanas foi algo assim ó  muito importante e me sinto muito 

orgulhosa assim  de falar sabe, porque espero que mais colegas meus possam fazer 

concursos públicos e possam entrar dentro  da escola pra levar a dança pra dentro 

da escola pra transformar mais, nem que seja um pouco a vida daqueles alunos ali, 

tem alunos que não vão nas aulas, nas outras aulas e eles vão nas minhas assim, 
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alunos que não faltam nunca sabe assim , e eu falo pra eles, vocês tem que ir nas 

outras aulas também, não adianta só nas minhas. E: O que você teria a dizer sobre 

o futuro da docência em danças urbanas no espaço não formal de ensino da cidade 

de pelotas? D: Eu acho que a tendência é só crescer né, esperamos, e que cresça 

uns bons profissionais sabe, que tenham essa mesma preocupação, e a gente que 

né principalmente os guris que são mais antigos né, nisso esses, essas pessoas que 

tu tá utilizando na tua pesquisa que eles sempre procurem, ah levar pra esses novos 

a importância da historia deles, tipo o quanto que foi difícil, o quanto que ainda é 

difícil, o quanto que isso é importante dentro da escola ou no ambiente não formal 

né, acho que essas experiências devem ser sempre bem valorizadas que é que foi o 

que eu tentei fazer no meu TCC, que tu também está fazendo agora no teu, que os 

outros provavelmente já tenham feito e eu acho que é bem importante assim, eu 

acho que só tem a crescer e eu acho que a qualidade também é o que eu espero 

pelo menos. E: Então eu vou deixar esse ultimo espaço caso tenha alguma 

sugestões ou considerações finais para colocar? D: Ah eu quero agradecer, 

primeiramente o convite (risos) que eu fico, ser bem leslongiada de ter me colocado 

nessa entrevista tá, porque as vezes a gente nem tem noção assim acho que de ter 

alguém que está fazendo uma pesquisa e está te citando ali sabe e a minha 

intenção quando eu fiz o meu TCC né que fui eu e acho que o Gugu fez sobre 

danças urbanas foram os primeiros TCCs sobre danças urbanas, a minha intenção 

muito no meu trabalho era essa entendeu deixar um legado ali histórico digamos um 

registro histórico um pouco que eu consigo, construir né, pra quem viesse depois 

conseguisse achar um material legal e que pudesse em cima dele trabalhar outras 

coisa e achar outras entende, então isso dai eu fico bem contente assim bem feliz 

mesmo e principalmente saber que tem alguém que continua, que nem tu que 

continua dentro dessa linha sabe, e porque tu sabe o quanto que isso foi importante 

na tua vida também, e que é importante na tua vida e como que é pras pessoas que 

se relacionam contigo assim né também, as pessoas que tu convive e que dançam 

contigo e tudo mais, então acho que é isso agradecer, qualquer coisa que precisar 

de mim tamo ai. E: Claro eu que agradeço a tua dedicação de tempo né a tua 

disponibilidade é isso muito obrigada! 
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Apêndice P – Transcrição Thiago 

Entrevista realizada em 11/05/2016 com Thiago Soares Meirelles, um dos 

professores de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Boa tarde, Thiago! Gostaria de te dizer que a tua participação é muito 

importante pra essa entrevista, e eu vou fazer perguntas simples em relação a tua 

formação e atuação e como tu aprendeu a dançar Danças Urbanas. A primeira 

pergunta é: como começou seu interesse pelas dançar Danças Urbanas? Conte 

sobre as suas principais motivações. D: Meu interesse acho que sempre... Sempre 

tive interesse na verdade, desde quando eu tive contato com a dança, sempre vivi 

pelo lado das danças urbanas, por que eu acho que talvez pelos amigos, pelas 

referencias que eu tinha talvez, pelas amizades, e era também por que também era 

mais próximas da comunidade né?! Que são as danças... geralmente são as danças 

urbanas que estão n volta da comunidade, bairro. E: Uhum, claro. E onde e como tu 

aprendeu a dançar essas danças? D: Então... Eu aprendi... Tá eu aprendi em casa 

né?! Mas eu qualifiquei assim quando... a qualidade de movimentos vem a partir 

de... do processo né? No caso foi quando eu entrei pro grupo mesmo, que era o 

grupo Piratas de Rua né?! Que era um grupo independente, profissional e 

independente, então a partir dai foi onde eu ganhei, qualifiquei no caso né?! Não tem 

virtudes assim, por que antes era só o básico. E: Eu gostaria que tu relatasses na 

medida do possível  o percurso formativo que te levou a docência de Danças 

Urbanas, então fica a vontade para recordar lugares, pessoas, conhecimentos que 

deram essa base. D: Então assim, como dito anteriormente eu comecei 

profissionalmente com o grupo de dança, o que é o Piratas de Ruas né?! Que foi 

com o Paulinho que era diretor, então dai depois passou pro grupo juvenil, no caso 

né?! Grupo juvenil, depois foi grupo adulto né, que foi outro professor, foi o 

Uanderson Farias, mais conhecido como Vovô, ai depois... Mais teoricamente 

depois vem a universidade né, por que tecnicamente foi com o grupo, ai 

teoricamente foi mais com a universidade mesmo, acadêmica. E: Em qual momento 

assim da sua trajetória, você se sentiu preparado para atuar como professor? D: 
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Putz, assim... Eu acho que... Ah não sei (risos) E: (risos) D: Eu acho que foi da 

vontade, eu sempre quis ser professor de dança assim, eu via outras pessoas dando 

aula, e eu já me via dando aula né?! Mas sempre com as danças urbanas, em 

relação a outro tipo não, sempre voltada as danças urbanas, então acho que isso 

me inspirou bastante, tem referências no caso né. E: E tu tens justificativas para 

essa escolha de docente? D: Pra vontade? Pra justificativa? Pelo o querer ser? Pelo 

anseio, não, não pelo anseio, pelo desejo, por que agente aspira aquilo que agente 

quer né, então agora que eu to fazendo isso eu to sentindo... Eu to nesse âmbito de 

professor né?! To bem contente, to bem, to bem contente E: Que bom! D: Chegar 

aonde eu queria. E: Então, conte-me sobre as memórias acerca do primeiro local 

que tu começou a ensinar. D: Então, ensinar, ensinar, eu ensinava em casa né?! 

Com os irmãos assim, com os parentes, mas depois vem as academias de dança no 

caso né, que é bem mais... É outro tipo de contato com pessoas né, mas assim, foi 

tranquilo, não foi nada assustador assim, nada do tipo susto, susto é quando vem 

pessoas que não sabem dançar, que querem aprender a dançar e tu tem que ir lá 

reformar, reformular, readaptar, se readaptar. E: Ensinar desde o zero. D: Ensinar 

desde o zero, ai sim é meio... é punk. E: Quanto tempo faz que tu atua como 

professor? D: Faz pouco tempo mesmo, foi o que... Esse ano na verdade, em 

fevereiro desse ano. E: É? D: Fevereiro desse ano. E: Então me relate assim as 

experiências que foi mais marcante na sua carreira como professor. D: Ah foram 

poucas, foram pouquíssimas, mas deixa eu ver... Eu terei no final do ano 

provavelmente, com a amostra de dança, então acho que vai ser uma experiência 

muito boa, assim... Estou só dando aula por enquanto, então... só aulas mesmo, 

mas eu me divirto nas aulas. E: Que bom, isso é importante. Na tua visão quais são 

os saberes necessários para o ensino de Danças Urbanas? D: Olha... eu acho que a 

didática, a metodologia, modo que tu faz trabalhar, conhecimentos também, são 

coisas muito importantes, por que principalmente a didática e o conhecimento, 

porque se tu vai dar uma aula num lugar tu não saiba nada sobre isso, não tem um 

experiência, não tem lógica né?! Mas isso é relativo por que muitos não tem 

formação vamos dizer assim na universidade no caso, mas tem uma bagagem já de 

fora, que já vem de tempos e sabem como trabalhar com isso, tem instrumento pra 

isso, muitas pessoas tem a universidade, tem a formação e tudo mas não tem, não 

tem o feeling. E: O feeling. (risos) Quais são as metodologias que tu usa pra 

ensinar? D: Ah sim, eu sempre vou pelos alunos, por que se for por mim eu vou a 
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moda louco assim, mas eu sempre me baseio muito  pelos alunos, se eu percebo aí 

partir dali eu começo a elaborar, claro eu sempre faço um plano e a partir disso eu 

me espelho pelos alunos né?! Então eu sempre adaptando, se eu ver que ta bom eu 

sigo em adiante, mas se eu ver que não ta indo, bom vamos parar por aqui e vamos 

ficar só nisso e é isso. E: Fala assim, plano, tu planeja sempre as aulas? D: Ah sim, 

sim, sempre planejo, planejo por que... sempre que dá, acho que sempre é uma 

palavra restrita, mas quando dá eu sempre planejo, então, ou seja, nem é sempre, 

quando dá eu sempre faço. E: O que tu pensa sobre a existência do curso superior 

em Dança-Licenciatura na cidade de Pelotas? D: Eu acho que tava na hora, tava na 

hora, por que assim... Por mais que seja um curso novo digamos assim, por mais 

que tenha gente interessada, geralmente sempre... por mais que tenha gente que 

gosta de dança, é aquelas pessoas que querem continuar com o trabalho de dança, 

que querem trabalhar com dança né?! Então eu acho que esse curso de Dança pela 

federal foi assim uma divisão de águas, então... ainda mais licenciatura, se tivesse 

bacharelado seria melhor ainda, se tivesse os dois né?! Mas licenciatura foi muito 

importante para todas as questões de educação e como lidar, toda essa questão 

assim. E: Bom já conheces o curso né?! Descreva o que tu sabe sobre ele assim, 

pode ser mais objetivo. D: Pergunta de novo? E: Descreve o que tu sabe sobre o 

curso da Dança-Licenciatura na UFPel? D: O que eu sei? E: É pode ser no modo 

geral, a questão do currículo, se é um bom currículo, não sei o que tu acha. D: Pois 

é, sobre o currículo, sempre esta se atualizando por que anteriormente era a noite, 

quando começou o curso em 2008 eu acho que foi, era a noite, aí em 2013 já foi pra 

de tarde. E: Reforma curricular né? D: Reforma curricular, aí já não sei mais nada, 

agente ta sempre se atualizando, uma coisa dinâmica, e agente nunca tem uma 

coisa... Muito louco assim, muito dinâmico. E: Então quais foram as suas motivações 

para cursar ele? D: Bom, na verdade eu queria era na parte do conhecimento 

mesmo, por que na parte que eu já venho com isso a muito tempo, então eu queria 

adquirir mais conhecimento em questão né?! Então por esse motivo foi que eu entrei 

no curso, assim falando objetivamente, foi mais por isso. E: Então tu já atuou em 

alguma atividade como oficina, bate-papo, projeto de extensão no curso? D: Ah sim, 

sim, o primeiro projeto que eu participei aqui no... projeto de extensão, foi o Poéticas 

da professora Eleonora, que ela era coordenadora, não sei se é ainda. E: É, é ainda. 

D: Lembro que foi com o Pucca na verdade. E: (risos) D: Eu e ela na verdade né, 

agente foi com o pessoal que eram alunos que tinham dificuldades, nem problemas, 
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não sei a palavra certa. E: É, dificuldade seria a palavra que mais que encaixa. D: 

Dificuldades em aulas, e aí esse grupo de alunos ia e agente ficava lá e fazia 

trabalhos com eles, eram séries iniciais eu acho né? E: Isso, eram crianças. D: Eram 

crianças né?! Então foi uma experiência bem legal, que eu não tinha tido até então 

né, com crianças, e a partir de dai depois eu ministrei oficinas né, para professores 

já, na formação continuada lá em Canguçu uma vez pelo Pibid. E: Poh que show. D: 

Mas não era nada em relação as Danças Urbanas, mas era uma oficina mas não em 

Danças Urbanas por que seria tenso, ai então a partir dai foram as experiências que 

tive. E: Claro, quais foram assim as suas expectativas quando tu ingressou no 

curso? D: Não sei, quando agente entra agente ta numa... entra numa ancia, ai 

depois tu vê a ancia vai diminuindo, não sei se é.... vai regredindo, não sei se é 

normal isso. E: É, normal. D: Por que é uma coisa muito louca, por que são coisas 

da vida que tipo... que tu planeja mas sempre tem alguma coisa te... não sei, o 

desafio, dias de luta e dias de glória já diz o ditado né, do Charlie Brown Jr. E: (risos) 

Quando tu entro assim, tu pensava há por que eu vou fazer isso, por que vou 

estudar dança urbanas, por que vou fazer... D: Aham, é, tem essa questão também 

né que agente quer fazer tudo né, agente quer fazer tudo mas, mas a expectativa 

mesmo era ter mais contato com a prática de dança né? E: Sim. D: Não levando em 

conta o... sabia que ia ter teórico, mas não achei que ia ter mais prática do que 

teoria. E: E essas expectativas  iniciais elas se confirmaram ao longo do curso? D: 

Sim, sim, por que agora to meio afastado da universidade, do curso por outros 

fatores pessoais e tal, então assim, não estou tendo muito contanto com o curso no 

caso né?! Essa correria de dar aula e tal... ah eu não sei o que te dizer, essa eu vou 

ficar te devendo sério. E: Então, que relações foram possíveis estabelecer entre as 

experiências emergidas em tua trajetória profissional com as 

vivências/experiências/conhecimentos adquiridos aqui no curso? Se tem alguma 

relação ou se não tem, não sei. D: Claro que tem, por que assim, eu era meio que 

fechado para o meio só das Danças Urbanas, aquela coisa assim, não ampliava 

para as outras modalidades, ai a partir do que eu entrei no curso no primeiro contato 

com o laboratório de dança, na prática do balé, eu comecei a refletir sobre isso, poh 

eu vi que era muito benéfico isso por que agente aprendia coisas que podia 

trabalhar junto com as danças urbanas, tipo juntou o ônus com o bônus, mais ou 

menos isso. E se tem outras práticas, ou outros tipos de gêneros de dança, isso te 

adquire muita coisa, agente começa a pesquisar, procurar mais até entender como 
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funciona né?! A refletir sobre tudo isso. E: Então após ter essas experiências no 

curso da Dança-Licenciatura, ao mesmo tempo neste momento como acadêmico, o 

que você considera que potencializou ou agregou nos seus saberes e prática 

docente? D: O que potencializou? E: É, o que agregou. D: Sim, agregou bastante 

coisas assim, não sei... se eu for muito objetivo... vou ser subjetivo aqui, acho que 

esta agregando ainda verdade, esta agregando ainda, acho que não agrego  mas ta 

vindo, tem bastante coisa assim, por que... E: Questão de pedagogia, metodologia. 

D: Ah não, neste sentido, falando mais fechado no ensino pedagógico foi muito 

satisfatório, esta sendo satisfatório, pra quem não sabia nada de didática, 

metodologias e pararás e pararás, agora a primeira coisa que tu pensa é na didática, 

tu para: como eu vai trabalhar isso? E Sim, tem vários caminhos né? D: Aham. 

Como vai ser isso? Era uma coisa que agente não tinha antes, ou tinha mas não 

percebia, não sei, é uma coisa que agente não tinha no papel assim, era intangível, 

uma coisa não vista, ai com isso, potencializou bastante. E: Que bom, então a pós 

ter essas experiências no curso ou que tu ta tendo agora né, o que tu considera que 

apresentou até o momento que apresenta como carência no curso? D: Professor de 

Danças Urbanas (risos) E: (risos) D: Hum... carência, eu acho que uma sala 

adequada, acredito que uma sala adequada, um espaço talvez meio adequado para 

as práticas, para apresentar trabalho talvez, ta tudo bem agora tem o auditório lá, 

mas tipo... E: É dividido em vários cursos né? D: É, tem que ter uma coisa só para 

as artes vamos dizer assim, por que lá é geral, quanto para as artes, quanto pra 

faculdade de dança, teatro, artes visuais e musica e só, tá?!... acredito que acho que 

tem que investir mais no curso de dança também no caso né, eu sei que os 

coordenadores sempre costumam a melhorar e tal, projetos e tal, e na politica, na 

gestão, na administração do reitor lá da p***** e claro, melhorou bastante, como era 

antes do começo dos anos pra cá, claro progrediu bastante, acho que falta mais 

professores também, esta faltando muitos professores. E: Corpo docente D: Isso, o 

corpo docente esta faltando demais tá?! Independente do que for, em qualquer 

disciplina esta faltando professores, por que geral foi fazer doutorado. E: Verdade as 

práticas né? D: É E: Ainda bem que agora temos os ar condicionados aqui. D: Pois 

é, tempos os ar condicionados, pelo menos isso, mas assim, um prédio talvez só 

para o povo da Dança, acho que tem também que ta, um prédio, mas também mais 

interação com o pessoal das artes lá, é tipo pra não ficar uma coisa meio que sabe? 

E: Cada um no seu canto né? D: Cada um no seu canto, ai agente quer fazer um 



 
 

261 
 

trabalho conjunto, interdisciplinar, não tem como por que agente não tem essa 

relação, essa interação nem conhece as pessoas e os professores, E: É verdade. 

Você pensa que uma graduação em Dança-Licenciatura é necessária na sua área? 

Justifique sua resposta. D: Bah, claro, claro, com certeza, independente do quer ser 

trabalhado futuramente, licenciatura é muito mais amplo, muito amplo, mega amplo 

por que... claro se pode trabalhar em academias, pode ser professor concursado né, 

e depois pode trabalhar em academia, do lado da licenciatura, já no bacharel não 

tem essa bilateralidade, bi escolha, sei lá, não sei... que é mais voltado para a 

academia né, ou uma Cia de dança, um grupo profissional e tal, se for fazer 

licenciatura tem mil possibilidades que é bem mais... se trabalha assim muita coisa, 

muita coisa assim. E: Então relate um pouquinho pra mi sobre a tua atuação hoje. D: 

Hoje ta como presente? E: Isso, como é que tu ta atuando hoje? D: Bom, eu to 

atuando agora como professor em duas academias, ainda não sou professor de 

sala, sou professor de dança, mas não da escola publica no caso né, mas sim de 

academias tá?! E: O ensino não-formal. D: Ensino não-formal? E: Isso. D: Eu 

sempre falei informal, não sei. E: É pode ser também. D: Eu nunca sei, informal ou 

não-formal, esses dias eu tava falando com a Oxley, e agente tava discutindo sobre 

isso, o negócio informal, isso é relativo ainda pra mim, informal e não-formal, então 

voltando... as duas eu trabalho com as danças urbanas, uma eu comecei em 

fevereiro que é a Cia da Dança, e a outra eu comecei agora a pouco, mes passado, 

que é uma academia de educação física que é a academia Pulse Fitnes, foi uma 

coisa assim muito... E: Ah que legal, eu não conheço essa. D: eu não esperava 

assim, mandei meu currículo e ai fiz tudo, fiz a correria lá, a responsável do nome 

me retorno, e eu comecei já dar aula. E: Que bom. D: Que é especifico né, que é o 

Sttileto na academia, na Cia, Cia de dança já é Dança Urbana mas já é em geral 

assim, sempre trabalhando em geral com as danças, tentando trabalhar, eu tipo eu 

trabalho com o que eu sei, como o que eu tive, mas sempre pesquisando para 

trabalhar outras coisas né?! E: Claro. D: Mas... Já me fugiu a pergunta. E: Era pra tu 

relatar assim sobre a tua atuação. D: E nas duas academias eu sempre trabalho, eu 

sempre planejo as aulas no caso né, mas sempre me espelhando nos alunos, por 

que não dá de cabeça assim... Sempre reformulando os planos. E: Julgas 

necessário para a sua prática docente, buscar atualização ou reciclagem sobre as 

Danças Urbanas? Se atualizar para dar aula. D: Ah sim, sim sim, com certeza. E: 

Como é que tu busca fazer assim essa atualização? D: Cara, assim eu sempre troco 



 
 

262 
 

ideias com amigos que já trabalham, que já são formados e já trabalham em 

academias, sempre troco ideias, ou se não pesquiso, vejo algum artigo sobre isso, 

sobre educação né, então sempre, sempre não, quando eu posso na verdade né, 

nem sempre, assim pelo Brasil, quando dá agente... quando posso, sempre que 

posso consigo fazer... uma pesquisada, se não, eu fico no mesmo, quando posso 

atualizo, diversifico, mas nos guetos vão sempre saindo do meu conforto assim no 

caso né, por que tentar mudar uma coisa de uma hora pra outra é meio complicado. 

E: Claro. O que você teria a dizer sobre o futuro da docência das Danças Urbanas 

no espaço não-formal de ensino na cidade de Pelotas? D: Pessoas pra... a gente 

acha que não tem, mas tem, interessados tem, o que falta interesse nessas 

pessoas, falando assim, diretamente, é as pessoas querer vim para esse lado do 

não informal, mas por que geralmente as pessoas não se sentem preparadas ou não 

tem oportunidade também e tem essa relação né, por que não tem muitos mercado 

de trabalho aqui no caso né, essa vertente assim não tem muito pras danças 

urbanas, e tenho esperanças de que vá melhorar muito, muito mesmo, mesmo 

sendo Pelotas, acredito que futuramente vai abrir sei lá,  abrir mais espaços pra 

Danças Urbanas né, vendo o meu peixe, por que se precisa, se precisa muito, por 

que geralmente o pessoal começa a dançar com grupos e escolas né, e não tem um 

professor digamos assim qualificado para isso, geralmente é uma dança que vira ou 

faz umas coisas muito louca e não se entende né, e ai é aquilo, é isso, é mais ou 

menos isso. E: Então vou deixar esse ultimo espaço pra sugestões e considerações 

finais que tu queria colocar. D: Ah sim, então to adorando essa tua proposta, esse 

teu tema do teu TCC, esse é o primeiro né? E: É o meu TCC. D: Acredito que vai ser 

uma boa, uma boa... um bom conteúdo para futuros trabalhos assim também pra 

fazer, não só pra fazer trabalho teórico mas pra um trabalho no caso cientifico né, 

um trabalho coreográfico talvez provavelmente fazer uma pesquisa maior talvez 

também, e espero ter contribuído bastante né. E: Com certeza contribuiu bastante 

mesmo. D: Espero que os outros professores aceitam também esta proposta né E: 

Sim D: E é isso. E: Muito obrigada Thiago pela a tua presença aqui, com certeza foi 

muito boa a nossa conversa. 
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Apêndice Q – Transcrição Diogo Silva de Oliveira 

Entrevista realizada em 25/05/2016 com Diogo Silva de Oliveira, um dos 

professores de Danças Urbanas do ensino não-formal da cidade de Pelotas. 

*Como legenda para as entrevistas colocou-se a letra “E” para as perguntas 

realizadas pelo entrevistador, e a letra “D” para as respostas do depoente. 

E: Boa Tarde Diogo. Gostaria de dizer que a tua participação é muito 

importante para minha pesquisa vou começar pela primeira pergunta que é.. Como 

começou seu interesse pelas danças urbanas? Conte as suas principais motivações. 

D: Na realidade, foi por acaso né, eu tava um dia em casa, que eu não fazia nada na 

realidade, era adolescente na época, eu tinha 15 anos e aí apareceu lá o Paulo 

Renato Monteiro que hoje é coreógrafo do Trem Do Sul pra conversar com o meu 

irmão, que o Paulo Renato era bailarino do vovô. O Uanderson né, que é dos Piratas 

de Rua, o Paulinho era bailarino dele, e foi lá conversar com o meu irmão, aí ele 

disse que estava dando aula no coléginho, como eu era pequeno, não era no grupo 

adulto, eu fui pra olhar o ensaio de dança, no inicio acharam engraçado e meio 

envergonhado, e mesmo assim acabei ficando né, não levava muito a sério no inicio, 

aí depois do primeiro festival que a gente foi, Porto Alegre em Dança, aí eu comecei 

a me interessar mais, comecei a ver diversos grupos de dança, conheci diversas 

pessoas, aí resolvi me interessar um pouco mais na dança, entendeu? E: Que legal! 

Onde e como aprendeu a dançar danças urbanas? D: Eu comecei a dançar 

primeiramente com o Paulinho, ele trabalhava mais com questões de coreografia né, 

aí quando fomos para os festivais de dança, eu cheguei a ver uns Workshops que 

tinham na época, ai naquela época a gente não improvisava hip hop, eu dançava a 

coreografia, e aí eu via que as pessoas faziam diferente da gente, do que a gente 

apresentava no palco, de como a gente apresentava os trabalhos no palco, e 

comecei a pesquisar realmente que era isso aí que eles faziam, que eles 

trabalhavam muito com hip hop dance que era danças sociais entendesse? Que 

eram reproduzidas pelos americanos, que os americanos reproduziam e nós 

tínhamos uma característica totalmente diferente de dançar, o próprio estilo que o 

meu irmão criou em cima, inspirado no Michael Jackson, no decorrer do tempo lá pra 

2006, a gente começou a estudar mais, pesquisou bem a dança social, fizemos... eu 
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não fazia né, só olhava, sinceramente falando (risos)... o pessoal fazia curso com os 

americanos, com os brasileiros, com Edson Buiu, entendesse? Com Eliseu Correa, 

diversas pessoas da área de dança de rua e como a gente sempre foi diferente 

dançando nos palco, a gente criou, o meu irmão criou, o Uantapi, que na realidade é 

um nome que ele deu inspirado no nome dele, no nome dos filhos dele e no nome 

do grupo dele Uan de Uanderson né? T de Taylor, P de piratas, I de Isadora, a gente 

criou Uantpi a gente buscou sempre coisas relacionadas as danças afro-brasileira 

entendesse? Como, o negócio da capoeira, até mesmo no samba, movimentos do 

futebol, eu como sempre fui, sempre próximo da religião, umbandista né, pegava 

movimentos, eles também pegavam movimentos em cima dos que os mentores do 

guia espiritual faziam e aí a gente começou a produzir um novo estilo que hoje todo 

mundo conhece no Brasil né? Uantapi Hip Hop né? Que no inicio o pessoal falava 

que a gente não dançava hip hop Freestyle e tudo mais, até que chegou uma vez 

um americano, Bob Barnet, e pegou e disse que o que a gente estava fazendo de 

fato era hip hop pelo fato da gente ser original e não estar copiando eles, os 

americanos sempre odiaram a questão de estar reproduzindo o que eles sempre 

faziam entendeu? Então, os americanos chegaram aqui meio que destratava a 

gente, tratava a gente com uma forma não delicada, aí os americanos começaram a 

ver que a gente tinha uma produção diferente para mostrar, aí o pessoal em todos 

os festivais de hip hop que tinha começaram a respeitar o nosso grupo a partir desse 

estilo que a gente começou a produzir sobre passos que são tirados de dentro do 

afro, dentro da capoeira, de dentro do samba, de dentro de algumas origens da 

dança brasileira. E: Muito Legal! Eu gostaria que tu relatasse na medida do possível 

e a partir do que achar inconveniente o percurso formativo que te levou até à 

docência de danças urbanas. Então tu fica à vontade pra recordar os lugares, as 

pessoas os conhecimentos que deram a base para os teus saberes. D: Na 

realidade, o que me fez realmente me dedicar pela danças urbanas, foi num primeiro 

festival que nós fomos que foi o Porto Alegre em Dança, que foi o que eu tinha te 

falado, lá a gente estava concorrendo com três grupos juvenil, era Milênio, mais dois 

grupos de Porto Alegre, aí eu me lembro que no conjunto o pessoal, todos dançaram 

bem do meu grupo, e eu fui o único que fiquei congelado no palco, fiquei mais de um 

minuto parado, toda vez que eu tentava entrar na coreografia eu errei, e isso aí pra 

mim, o meu grupo acabou ficando em segundo e pra mim foi um abalo e depois dali, 

uma semana depois, tinha o festival de Santa Maria aí resolvi realmente levar isso 
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um pouco mais a sério, porque eu não levava realmente, eu nem levava fé que a 

gente ia para as competições de dança, aí o pessoal dizia “ah vamos juntar dinheiro 

para ir nos festivais de dança” e pra mim eu não levava isso a fé, depois que eu pisei 

no palco tive uma experiência não muito boa de ficar congelado na coreografia eu 

resolvi me dedicar, no inicio, na realidade a gente não se inspirava em nenhum 

bailarino daqui do Brasil, muito menos num americano, porque a gente tinha estilos 

diferentes de dançar, aí a gente, toda vez que eu botava uma musica e tentava 

improvisar, tentava inventar qualquer coisa que vinha na minha cabeça e dali tentar 

reproduzir alguns passos de dança, fazia qualquer coisa e tentava reproduzir, aí 

depois que a gente fez um autoestudo do que a gente podia absorver das danças 

brasileiras é que eu comecei realmente levar a dança a sério, aí depois comecei a 

ter uma visão maior sobre a dança aí eu conheci diversos americanos, um 

americano que eu me inspiro muito a dançar é o Jr Boogaloo que dança popping, 

como eu também dançava popping na época, que o pessoal chama de Break, me 

inspirava muito no Jr Boogaloo porque é uma dança que o meu corpo consegue 

desenvolver e no hip hop dance eu me inspirava muito no Losin jhonse, ele é da ilha 

de force, a ilha de force é formada por Budstretion, bob marlet, Losin Jhonse e mais 

alguns outros que agora não consigo me lembrar pra citar, entendesse? Então eu 

me inspirava muito na forma que losin jhonse dançava, porque ele dança 

deslocando né, trabalhando muito a isolação do corpo, então me inspirei muito na 

forma dele dançar, na forma que ele desenvolvia o corpo dançando, acabei me 

inspirando nele, aí depois no decorrer dos anos, dancei com os piratas de rua 

adulto, antes de eu me tornar professor os outros vieram primeiro, o Paulinho... eu 

me lembro que eu cheguei a fazer umas aulas com o Taison, com a Camila, eu 

comecei a procurar, encontrar uma auto didática pra me dar aula, eu sempre 

acredito que tu ser um bom bailarino é uma coisa, ser um bom coreógrafo é outra e 

tu ser um bom professor é outra completamente diferente, então sempre tive aquela 

experiência de trocar, ver como o Taison dava a aula dele, como a Camila dava, o 

Gugu dava a aula dele, o vovô dava a dele e dali eu tirar minha auto didática, a 

primeira escola que eu fui trabalhar, foi a academia estilo, na época quem dava era 

o vovô né, aí como ele estava com o tempo muito ocupado na época, ele pediu pra 

mim uma aula, a partir dali, a Berê começou a me contratar pra trabalhar na 

academia estilo, depois passei lá pra academia da Mara, depois na, esqueci agora o 

nome da academia, agora estou na Corpo e Dança, ah era a academia da Márcia, 
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depois acabei dando umas aulas na Unidança, aí fui pra Corpo e Dança, e sempre 

meu objetivo mesmo, como nunca tive dinheiro pra dançar numa academia, até 

porque é muito caro, meu objetivo sempre foi trabalhar em projetos sociais, dar aula 

em diversas escolas, lidar com diversos projetos sociais daqui da volta, já dei nos 

Anjos e Querubins, no Renovação da Marta do Pestano, entendesse? Então meu 

trabalho sempre foi voltado mais pro social, hoje até trabalho na Corpo e Dança, 

mas o meu trabalho é mais social e o que me fez a me inspirar mesmo na dança foi 

os meus próprios colegas que tinha uma desenvoltura diferente pra dançar, me 

inspirava no Taison, que ele tinha a própria forma pra dançar, o Giovani, o Gugu, o 

Lasier... cada um tinha sua própria forma de dançar, então foi eles que na realidade 

me inspiraram pra me dedicar e me tornar o que eu sou hoje, foi cada um deles, o 

vovô, cada um deles me inspiraram, eu nunca tive como ídolo ninguém de um grupo 

lá de São Paulo, de Porto Alegre, nenhum americano, não foi por eles que eu 

comecei a me interessar pelas Danças Urbanas, parei nas Danças Urbanas de 

paraquedas, e acabei ficando até hoje, é que nem eu sempre digo, a dança pra mim 

na realidade é o meu maior amor, eu largo tudo, mas não largo a dança, se as 

pessoas me pedirem para fazer uma escolha entre elas ou a dança, eu fico com a 

dança, porque a pessoa pode me trair, a dança nunca, eu posso trair a dança no 

momento em que eu paro de dançar, meu corpo fica enferrujado, a gente para no 

tempo, mas a dança nunca vai me trair, se eu for fiel a ela, ela vai ser fiel a mim, 

então não largo a dança por nada, mas o que me inspirou mesmo foi os meu 

colegas de dança. E: Muito Legal! Em qual momento da sua trajetória você se sentiu 

preparado pra atuar como professor? D: Na realidade eu nunca me imaginei sendo 

professor, em 2008 eu estava no festival, tudo aconteceu no Porto Alegre em Dança 

(risos), e vi um duo muito bonito da falecida Janaína Jorge, que ela fez com umas 

gurias que estudam no colégio aqui Gonzaga, e elogiei, fui até a Janaína e elogiei 

ela e as bailarinas dela e a partir daí a Janaína pegou e disse assim “ah tu não 

queres dar umas aulas de hip hop para as minhas gurias?” e de primeiro momento, 

como eu não sei dizer não, eu disse sim, não tem problema nenhum, é difícil de 

dizer não, o não é uma palavra muito difícil pra mim, aí claro né, ela me convidou, 

acabei conhecendo as gurias, fui e dei algumas aulas, nas primeiras vezes, na 

realidade, como eu não tinha uma auto didática e eu via nos cursos como os 

americanos ensinavam as danças sociais, eu achava o meio mais fácil pra elas 

aprenderem, comecei com as danças sociais, eu realmente não fazia os cursos, mas 
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eu sempre olhava, ai eu comecei pelas danças sociais, aí dali pelo incentivo da 

Janaína Jorge, eu fui , meu irmão viu que eu já  estava preparado, o vovô, dei umas 

duas aulas pra ele na academia estilo que na época fazia, as gurias que dançavam 

na Adágio, a Bianca, a Bárbara, a Bruna, eu dava aula pra elas, que elas passaram 

pra Estilo, aí depois dali fui me aprimorando, fui me interessando mais pelas aulas 

que o Taison dava, que o Gugu dava, que a Camila dava, eu não falava nada pra 

eles, não perguntava nada pra eles, mas eu prestava muito a atenção, ficava só na 

minha, analisando sem muita pergunta, até pra não ser robótico, não copiar a auto 

didática deles de fato, porque as vezes a gente pergunta uma coisa e acaba 

seguindo... a gente pergunta como é que se faz uma coisa aí a pessoa explica e a 

gente segue só aquela linha, sem procurar o que a gente pode inovar ou não, então 

dali é que eu comecei a criar minha auto didática. E: Sim, Quais são suas 

justificativas para a escolha de docência de danças urbanas no espaço não formal 

de ensino? D: Eu acho que não tem justificativa em forma negativa ou positiva? E: 

Justificativas de forma positiva pode ser. D: Não entendi muito bem... E: As 

justificativas de o porque tu quis ser professor... D: Na realidade, nunca sonhei em 

ser professor, na realidade eu sempre quis ser só bailarino, só participar de 

competições, tanto de grupo, quanto as batalhas de hip hop que a gente ia para as 

competições de batalhas, tinha individual e de dupla né? Nunca tinha o objetivo de 

ser professor. Eu me tornei professor até porque eu sempre pensei assim, se eu não 

tinha dinheiro pra pagar pra fazer aula e eu sei que diversos lugares ou em diversas 

comunidades, até como a gente começou a dançar pelo um projeto na Escola Nossa 

Senhora do Navegantes, e era um projeto onde todo mundo tinha dificuldades com 

recursos financeiros pra ir viajar, a gente fazia pedágio pra arrecadar dinheiro nos 

sinais pra poder viajar, eu vi que  aqueles que realmente gostavam de dança tinham 

dificuldades de se manter na dança e aí eu pensei “não, eu vou seguir por esse lado 

social”, até da mesma forma que eu tenho um sonho de dançar, porque o rapaz que 

mora do outro lado da cidade não tem o sonho? Então por isso que eu me tornei 

professor pra acabar ajudando, até trabalhando nas academias como eu tinha citado 

ali, mas me tornei professor pra procurar mais aquela área social pra levar os 

sonhos pra quem sonha, entendeu? Levar, as vezes as pessoas tem o sonho de 

dançar, mas não tem como dançar, porque não se desloca até o centro, ou não tem 

dinheiro pra pagar uma academia, então eu resolvi virar professor para ajudar, de 

certa forma, aquelas pessoas conseguirem realizar o sonho delas e através da 
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dança mostrar que tudo tem um caminho na vida, eu sempre ensino para os meus 

alunos, se tu não vai vencer na dança, vai vencer em outra coisa, é só tu acreditar, 

se eu que não tinha nada já fui para diversos festivais, saí de fora da cidade, tu que 

também não tem nada, pode chegar em algum lugar, ou com a dança ou sem ela, 

tudo é um passo, é mais pra explicar para as pessoas que querem dançar pra 

acreditar no sonho delas, da mesma forma que eu acreditei, já fui em festivais, já 

dormi na rua porque mandamos a inscrição para o festival e acabou que naquela 

época os correios estavam em greve, a inscrição não chegou, nem pro alojamento e 

nem pra entrar na competição, a gente chegou no festival eu e meus dois irmãos e 

mais um amigo meu que era o Pablo, Wilson e o baiano, a gente chegou no festival 

e simplesmente disseram “não, a inscrição de vocês não está aqui”, aí a gente teve 

que dormir um dia na rua, no outro dia de manhã, 8h da manhã, nossa inscrição 

chegou, então até dormir na rua, a gente dormiu, dificuldades com alimentação, 

então sempre tivemos dificuldades, aí então meu objetivo é se tornar professor pra 

ajudar as outras pessoas, acreditando no sonho independente das dificuldades que 

elas vão ter ou não, por mais que elas não sigam com a dança, o importante é 

acreditar no sonho, se aquele guri conseguiu chegar ou fazer tudo que ele sonhou 

fazer, porque eu também não posso? Esse foi meu objetivo pra me tornar professor. 

E: Isso aí. Quanto tempo faz que você atua como professor? D: Faz uns 6 anos. E: 

Relate as experiências que julga ter sido mais marcantes assim na sua carreira 

como professor? D: Foi mais com os trabalhos que eu tive dentro das escolas, que 

foram os trabalhos sociais, o trabalho do mais educação, em outras escolas que me 

chamaram, onde eu via que as pessoas realmente gostavam de dança e se 

emocionavam ao ver que elas estavam fazendo dança, não tive uma coisa assim, 

tão marcante, mas né, é mais pela questão social, isso foi uma das coisas mais 

marcantes da minha vida, poder ajudar as pessoas. E: Sim. Para o ensino de 

danças urbanas considera necessário o planejamento de aulas? D: Eu trabalho 

muito no improviso, as minhas aulas eu não planejo nada, eu chego e improviso, 

pelo fato de ver vários workshops, participado de vários cursos, ter uma experiência 

que eu tive dentro do meu grupo, eu não planejo minhas aulas, mas é sempre bom 

planejar, porque tu nunca sabe qual o aluno que tu vai receber, tu pode receber um 

aluno que ele pode se adaptar ao tipo de aula que tu planejou ou um aluno que não 

se adapta, por isso eu sempre vou pelo improviso, se eu vir com uma aula pronta e é 

a primeira vez que a pessoa está fazendo e ela não consegue se adequar com o 
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que eu tenho pra passar pra ela, eu tenho que improvisar, eu tenho que mostrar pra 

ela “não, continua que tem um caminho mais fácil”, eu sou a favor que tem que 

planejar aula, mas ao decorrer do tempo quando tu conhece as pessoas da qual tu 

está dando aula, tu conhece teu aluno e sabe do que ele é capaz, qual é parte que 

tu pode explorar dele, então a partir dali eu posso planejar o estilo de aula onde eu 

possa fazer que o bailarino evolua, mas tem que ser no improviso, tu não conhece 

quem vai estar na tua frente, a pessoa pode ter tanto facilidade pra tua auto didática, 

como não, então a gente tem que estar sempre improvisando, independente das 

Danças Urbanas ou não, de qualquer área da dança onde tu dá aula, não pode sair 

fazendo um flere e achar que a pessoa tem que fazer também porque tu ta fazendo, 

então cada um tem suas dificuldades e limites, então temos que respeitar esse 

espaço, sou a favor sim, que nós temos que criar, vir com o planejamento mas estar 

preparado para improvisar, esquece tudo que eu to ensinando agora, vamos para o 

segundo plano, tem que ter sempre o segundo plano. E: Quais são as metodologias 

de ensino que tu utiliza em suas aulas? D: Em que sentido? E: Como você direciona 

suas aulas? De que jeito você dá as aulas? D: Eu sempre dou aula de forma mais 

simples possível, de uma forma que empolgue as pessoas, na realidade fica difícil 

de falar, o certo seria mostrar alguns passos dos quais eu desenvolvo na minha 

aula, até pra que tu possa ter entendimento, porque as Danças Urbanas são muito 

complexas, tu pode tanto dar aula de Freestyle puro, ou tu só dá danças sociais, são 

escalas completamente diferente, a da social é uma coisa mais simples, uma coisa 

que tu consegue fazer qualquer um aprender, o hip hop Freestyle, ele tanto mistura 

aquela coisa, questão livre, dando o que tu quiser e ao mesmo tempo não fugindo 

da essência do hip hop dance, e fica um pouco difícil pra pessoa desenvolver, então 

tipo assim, o hip hop Freestyle é uma coisa que tu mesmo vai criar dentro de ti, é um 

estilo que tu produz dentro de ti através da base, do fundamento, não fugindo de 

dentro do fundamento, então é muito complexo em te dizer, o certo seria se tivesse 

alguns aluno ali, te mostrar de como eu planejo, como é que eu monto as minhas 

aulas. E: Uhum. O que pensa na existência de um curso superior em Dança-

Licenciatura na cidade de Pelotas? D: Eu acho que isso é muito bom, mas isso daí é 

uma área muito competitiva aonde daqui uns tempos o professor de educação física 

vai chegar e vai dizer “Porque ele tirou meu espaço, se ele não fez a mesma cadeira 

que eu fiz?” Porque daqui um pouco praticamente vocês estarão dando aula como 

professor de educação física e não como professores de dança, vocês podem 
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aplicar aulas de dança dentro das escolas, se vocês forem trabalhar nas escolas, 

depende, se tu vai trabalhar na academia eu acho que não muda em nada, mas o 

que é que vai sair depois que tu te formar, como é que tu vai sair, pra onde tu vai 

sair? Entendesse? Será que tu realmente vai trabalhar só com dança ou tu vai 

trabalhar com dança e exercícios físicos? Isso é uma pergunta que tanto eu faço, 

como muitos de vocês irão se fazer quando se formar, e muitos irão contestar vocês 

“ta, porque vocês estão trabalhando na escola se vocês não são professores de 

educação física?” Entendesse? Mas eu sou a favor, mas quando a gente fala em 

educação física, educação física é lidar com o corpo e a gente mais do que ninguém 

sabe explorar o corpo, porque a gente sabe como alongar, a gente conhece mais 

que um professor de educação física cada movimento ou cada órgão do nosso 

corpo, sou a favor, mas daqui uns quatro anos vai ter muita polêmica nessa questão 

dessa cadeira da dança, o porque essa cadeira, porque daqui a pouco vai se tornar 

muito competitivo no mercado de emprego. Tu vai disputar com o cara que fez 

educação física, e o cara vai achar que tu não é competente pra dar aula e tu vai 

achar que é, entendesse? É um pouco complicado de como vocês, que vão se 

formar, vão passar pra sociedade que vocês estão aptos, tanto a dar aula tanto na 

faculdade, nas academias de dança ou nas escolas né? Porque tem muitos donos 

de academia que são conservados, eles preferem contratar uma pessoa que seja 

pioneira da área, do que contratar uma pessoa que passou pela faculdade, que veio 

da mesma doutrina dos professores que vem da mesma linha, porque muda todo o 

teu contexto quando tu passa pela faculdade, tudo que tu pensava hoje tu para de 

pensar amanhã, entendeu? Então como muitos donos de academia são 

conservadores, eles procuram mais as pessoas pioneiras da área, pessoas que 

vivem dança, tem pessoa que faz faculdade de dança pra entrar, muitas porque 

amam, porque eu sei que tem muitos ex colegas meu e muitas pessoas de outra 

área, entrando pra faculdade pra se formar ou pra conhecer mais a área ou tem 

muitos que entram para o acesso ao mercado de trabalho, então isso é muito 

complicado, mas sou a favor sim. E: Legal. Conhece o curso? D: Mais ou menos. 

Não posso dizer que eu conheço bem assim o curso, eu já, uma vez já teve uma 

polêmica onde algumas pessoas daqui da cidade foi contra o curso, algumas 

pessoas do curso falaram algumas coisas, meio que infeliz, eu digo, mas tem coisas 

que nem tudo se fala, mas eu comecei a conhecer mesmo o curso depois de uma 

certa polêmica, que alguns colegas teu ou ex colegas, não sei se todos já se 
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formaram, disseram que só dança quem faz faculdade de dança e só deve trabalhar 

com dança quem faz faculdade, aí veio uma grande pergunta, que eu até perguntei 

para alguns, “ta, tu ta dizendo que eu não danço? Tu ta dizendo que a Dicléia de 

Souza não dança? Uma mulher que eu conheci dando... o Brasil inteiro não dança? 

Tu ta dizendo que o teu professor da tua faculdade de dança não dança porque 

antes dele ser professor na faculdade ele fez outra aula direcionado.. ou fez balé 

clássico ou fez contemporâneo, ou fez bolero, entendesse? Fez aulas de dança de 

salão, mas ele fez alguma aula, entendesse? Aí o professor ele começa porque né, 

na faculdade a gente aprende a só gostar da dança, dançar livre, excluir a questão 

dos estilos de dança, os professores trabalham muito isso com os alunos, mas como 

é que tu vai excluir um processo do qual tu passou né? Todos eles passaram por 

esse processo, ou já foi professor de balé, outros de afro, outros de contemporâneo, 

e hoje algumas aulas, algumas coisas que eles passam para o aluno, ou os alunos 

não conseguem absorver de maneira correta, tanto que já deu polêmica em questão 

da cadeira de dança aqui na cidade, os alunos não souberam absorver, os 

professores não souberam explicar o que eles querem passar para os alunos porque 

o que eu entendi foi o seguinte, só dança quem faz faculdade, e como os 

professores que são professores de dança tiveram essa capacidade de serem 

professor dentro de uma faculdade, entendesse? E: Sim. Em algum momento da 

sua trajetória sentiu a necessidade de fazer o curso da Dança-Licenciatura na 

UFPel? D: Não. E: Descreva se é um desinteresse ou alguma inviabilidade, qual 

motivo seria? D: Não, não tive motivo nenhum, só ainda não teve alguma coisa que 

realmente pôde me convencer que este caminho, essa formação, o que eu posso 

adquirir pra minha vida é importante, eu posso escolher sim, talvez futuramente 

fazer a faculdade de dança ou faculdade de educação física, primeiro a gente tem 

que ser convencido que a gente está, o caminho que eu estou talvez não seja o 

caminho correto de conhecimento que eu possa adquirir, até porque a gente 

participa de.. eu mesmo participo de diversos festivais de dança onde eu conheço 

pessoas de todas as áreas da dança, muitas vezes a gente acaba conhecendo 

pessoas do balé e acaba trocando informação, portanto que hoje eu não sou 

professor de Danças Urbanas, eu danço dança de salão, fugi completamente da 

nossa área, então pra ti ver que a gente tem ter esse elo, esse contato, esse 

processo de informação onde cada um pensa o porquê ta dançando balé, o que é o 

balé? O que é o contemporâneo? Então no momento que a faculdade consegue 
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convencer a nós que esse é o melhor caminho de conhecimento a gente pode 

acabar indo, ou indo para uma faculdade de educação física. E: Sim. Já 

desenvolveu algum tipo de atuação em atividades como oficinas, bate-papo, 

participação em projeto de extensão entre outras com as Danças Urbanas no curso 

da Dança-Licenciatura na UFPel? D: Dentro da dança licenciatura, não, mas uma 

vez no dança Pelotas participei em uma mesa redonda, e até fui bastante polêmico 

ali e ninguém conseguiu expor a sua opinião entendesse? Onde tudo surgiu quando 

o pessoal da faculdade de dança quis passar que só podia trabalhar nas escolas e 

academias quem realmente estava dentro da faculdade, só que tem pessoas que 

entram dentro da faculdade, pessoas como você, como eu que já tem um histórico, 

só que tem pessoas que entram crua, como é que elas estão preparadas pra dar 

aula? Será que elas tem a auto didática? Nunca teve, acho que a faculdade nunca 

abriu para pessoas de fora uma mesa de bate papo com outras pessoas que são 

pioneiras da área, não só nas Danças Urbanas, mas em todas as danças, acho que 

falta mais essa questão que tu falou, falta mais atitude da universidade abrir esse 

leque para que as pessoas, até aqueles que nunca tiveram dança poderem 

conhecer os pioneiros da área, saber se elas estão prontas ou não, preparadas ou 

não, para também trabalhar com dança até porque nós pioneiros da área, não temos 

a cadeira de dança, não fizemos a faculdade de educação física, a gente só trabalha 

em academia, tem duas opções, trabalhar em academia, futuramente fazer um 

concurso e trabalhar em escola, o leque de vocês é maior, então eu acho importante 

a atitude da cidade abrir esse leque, abrir uma mesa para se discutir de uma forma 

pacífica onde cada um possa expor a sua opinião. E: Interessante. Na sua visão, 

formação superior em Dança-Licenciatura na UFPel poderia fazer algum tipo de 

aperfeiçoamento a sua prática docente? D: Acredito que sim, claro que sim, acredito 

que se não tiveram, não digo em questão de me convencer a fazer faculdade, mas é 

uma cadeira que renda na cidade muito pouca gente que se interessa, mas na 

faculdade tu aprende, na faculdade de dança tu aprende diversas coisas, diversas 

culturas, diversas culturas de diversas danças, isso é importante pra gente explorar 

mais o nosso corpo, na faculdade de dança a gente pode entender mais nós como 

professores e coreógrafos, o que é movimento continuo? O que é movimento 

interrompido? Aí ensina aqueles que querem seguir com a dança, a improvisar o 

solo, a dançar todos os níveis, alto, médio e baixo, entendesse? Então a faculdade 

tem muita coisa pra produzir. E: Você pensa que a graduação em dança licenciatura 
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é necessária na sua área? D: Eu conheço muita gente que realmente não estão 

preparados para dar aula de dança e não ter auto didática e muitas vezes muitas 

pessoas não procuram principalmente as danças urbanas porque acham que as 

aulas de Danças Urbanas são muito difíceis, não é que são muito difíceis é que nem 

todos tem uma auto didática, é que nem eu sempre explico, tem uma grande 

diferença de tu ser um bom bailarino, tu ser um bom professor, e tu ser um bom 

coreógrafo, é um e um milhão que se saem completo, eu sou um bom professor, eu 

sou um bom bailarino e também sou um bom coreógrafo, cada um nasceu para uma 

área, eu não me considero um bom bailarino, muito menos um bom coreógrafo, mas 

eu consigo passar minha mensagem como eu danço através das aulas que eu dou e 

o estilo que eu dou através da aulas eu dou, mas não me considero um bom 

bailarino e muito menos um bom coreógrafo por isso que a faculdade de dança para 

todas as pessoas que são pioneiras da área, não só nas Danças Urbanas, como nas 

danças em gerais é muito importante pela questão da auto didática. E: Julga 

necessário para a sua prática docente buscar atualização ou reciclagem sobre as 

Danças Urbanas? D: Eu julgo que sim, mas também ao mesmo tempo não é tão 

necessário porque nós estamos num tempo contemporâneo de tudo, tudo pode 

renovar, tudo tu pode mudar. E: Sim, tu realiza essa busca de atualização? D: Não, 

até porque é o que eu digo, eu Diogo, trabalho mais dando aula, ensinando as 

pessoas a dançar, eu acho que essa busca é mais pra quem futuramente quer ser 

coreógrafo, mas pra quem é um bailarino e professor acho que não é necessário 

buscar. E: Relate sobre a sua atuação na atualidade. Como que está hoje? D: Hoje 

eu trabalho dando aula de hip hop dance, é uma experiência nova pra mim, porque 

de uns dois anos pra cá, até o dia de hoje eu trabalho muito só com meninas, só um 

grupo onde são meninas, então eu tenho que mudar tanto minha auto didática, 

quanto os movimentos não podem ser tão pesados, entendeu? Eu tenho que 

procurar outras informações, outros tipos de movimentos onde eu possa me adequar 

com as pessoas da qual estou trabalhando, então é uma experiência muito boa pra 

mim, eu to sempre tentando buscar alguma coisa que eu possa passar pra elas. E: 

Uhum. O que você teria a dizer sobre o futuro da docência em Danças Urbanas no 

espaço não-formal de ensino na cidade de Pelotas? D: Eu acho que se a gente não 

procurar e não pesquisar mais, saber mais, criar uma auto didática melhor, eu acho 

que talvez tenha um futuro nas Danças Urbanas, porque isso vai morrendo, porque 

as pessoas estão acabando, deixando... o hip hop já teve o seu auge, teve lá em 
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cima, agora ele ta começando a morrer, será que é porque as pessoas não gostam 

mais de hip hop ou as pessoas que são da área não estão sabendo buscar as 

pessoas pra dentro do hip hop? E: Sim, pode ser né? Então vou deixar esse ultimo 

espaço né, pra caso queira dar algumas sugestões e algumas considerações finais. 

D: Em que sentido mais ou menos? E: O que quiseres colocar... D: Se tu tiveres 

alguma dúvida que talvez eu não deixei claro em alguma das perguntas que você 

citou, você pode me perguntar que eu respondo novamente, que eu comecei meio 

tímido, mas agora to mais solto entendesse? (risos) E: Acho que foi bem tranquilo a 

entrevista, me passasse bastante coisa, sobre a tua atuação como professor, como 

começou, muito importante todas as tuas palavras. D: Então tá, minhas 

considerações finais é pedir para todos os professores de dança da faculdade em 

abrir esse leque e começar a trabalhar com os pioneiros da área e junto com os 

alunos da faculdade a trabalhar os conhecimentos que eles tem, essas experiências 

que eles tem, até porque a faculdade também prega que arte é arte, a faculdade tem 

uma visão diferente da gente, que a competição não é o melhor caminho, o melhor 

caminho é dançar, é arte pela arte, então é importante que a faculdade comece a 

desenvolver uma mesa redonda até pra expor pra cada um de diversas áreas, do 

contemporâneo, do balé, do jazz, expor para cada um o porque ele segue esse 

caminho e trocar uma informação de ideias, que isso é importante tanto pra mim que 

é professor de Danças Urbanas e faço aula de danças de salão como qualquer outro 

como aquele que ta dentro da faculdade como aqueles que estão fora. E: Ta! Isso, 

muito obrigada pela tua participação Diogo! 

 

 

 


