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RESUMO: 
As mudanças na área educacional a partir da LDB n. 9.394/96 levam à configuração de um novo 
campo a ser delimitado e conquistado no que diz respeito a legitimidade e efetivação da Dança no 
espaço escolar. Neste contexto, o primeiro grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID) na área de Dança da UFMG deram os primeiros passos no 
sentido de contribuir para a inserção da Dança como área de conhecimento e componente 
curricular no ensino regular. A partir daí, numa relação dialógica buscou-se propiciar a ampliação 
dos conhecimentos teóricos e vivências práticas tanto pelos alunos-bolsistas, como da professora 
de Arte da escola. Tal processo foi permeado por muitos desafios no que se refere, por um lado, à 
restrita cultura artística de Dança pela classe docente da escola e, por outro, a um distanciamento 
do licenciando da realidade do contexto escolar. Muitas foram as questões: Como ensinar a 
Dança enquanto componente curricular nas escolas? Como contribuir para a efetivação do ensino 
da Dança no contexto das escolas públicas? Como contribuir para a formação da identidade do 
professor-artista no contexto do PIBID? O objetivo desta proposta foi oferecer às licenciandas a 
possibilidade de desenvolver habilidades concretas por meio da aplicação de conhecimentos 
aprendidos no curso de Licenciatura em Dança da EBA/UFMG. O resultado deste processo é 
relatado neste artigo a fim de contribuir para inserção do ensino de Dança como área de 
conhecimento no contexto escolar, com conteúdos próprios e suas especificidades. 
Palavras-chave: Dança; PIBID/UFMG; componente curricular. 

PRACTICE, SPACES AND ACHIEVEMENTS: 
DANCE AS A CURRICULUM COMPONENT 

ABSTRACT: 
Changes in education due to the LDB n. 9.394/96 lead to the configuration of a new field to be 
defined and conquered in terms of legitimacy and effectuation of Dance at the school space. In this 
context, the first group of Fellows Scholarship of the Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID) in the field of dance of UFMG took the first steps to contribute to the inclusion 
of dance as a field of knowledge and curriculum component at the regular education. From this 
point on, in a dialogical relationship we sought to provide the expansion of theoretical knowledge 
and practical experiences both for the student-fellows and the art teacher of the school. This 
process was permeated by many challenges related, on one side, to the restricted artistic culture of 
dance by the teaching category of the school and, on the other side, to the existing distance 



between the graduate students and the reality of the school context. Many were the questions: 
How to teach dance as a curriculum component in schools? How to contribute to the effectuation of 
the teaching of dance in the context of public schools? How to contribute to the identity formation 
of the artist-teacher in the context of PIBID? The goal of this proposal was to offer to the graduate 
students the possibility of developing practical skills through the application of knowledge acquired 
in the Bachelor's Degree in Dance EBA / UFMG. The result of this process is reported in this article 
in order to contribute to insertion of dance teaching as a field of knowledge in school context, with 
its own contents and singularities. 
Key words: Dance; PIBID/UFMG; curriculum component. 

1 Introdução 
No Brasil as mudanças na área educacional a partir da LDB 9394/96 levam à 

configuração de um novo campo a ser delimitado e conquistado no contexto escolar. A 
partir daí as Artes, entre elas a Dança, foram incorporadas como componente curricular 
obrigatório da Educação Básica. Também temos os Parâmetros Curriculares do Ensino 
Fundamental e as Proposições Curriculares da Rede Municipal de Ensino de Belo 
Horizonte, nos quais a Dança é apresentada como integrante da área de Artes com 
fundamentos e conteúdos específicos. Porém, ainda não identificamos avanços efetivos 
do ensino de Arte na escola, particularmente no ensino de Dança. Isto porque a Lei não é 
suficiente para garantir à Dança, ou a qualquer outra área de conhecimento, a sua 
legitimidade e sua concretização no espaço escolar. 

Outros fatores também interferem na efetivação destas mudanças, como a oferta de 
cursos de Licenciatura em Dança que, no caso de Belo Horizonte, só aconteceu no 2º 
semestre de 2010. Portanto, com raras exceções, não temos o professor licenciado em 
Dança em nossas escolas. 

2 A experiência da Dança como componente Curricular no contexto do PIBID/UFMG 
O primeiro grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) na área de Dança da Universidade Federal de Minas Gerais de 2012 
contava com a participação de: 

• 01 professora do Curso de Licenciatura em Dança da Escola de Belas Artes da 
UFMG, atuando como coordenadora; 

• 01 professora de Arte da Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti, 
atuando como supervisora; 

• 05 estagiárias alunas do Curso de Licenciatura em Dança da Escola de Belas Artes 
da UFMG. 

A partir da constituição deste grupo e seguindo as diretrizes do programa, a 
organização do trabalho foi estruturada em oito horas na escola, em dois turnos pela 
manhã, onde as licenciandas tinham contato efetivo com a prática de ensino e com o 
universo escolar. Além disso, cumpríamos quatro horas, uma vez por semana, na 
FaE/UFMG para reuniões de toda equipe a fim de planejar e discutir o andamento do 
projeto, tendo também reuniões periódicas com todas as áreas do PIBID/UFMG. 

Durante o processo o PIBID Dança buscou, a partir de uma relação dialógica, 
propiciar a ampliação dos conhecimentos teóricos e vivências práticas tanto pelos alunos-
bolsistas na área de Dança, como da professora de Arte da escola. Buscamos 
estabelecer uma via de mão dupla, levando para a Universidade a realidade escolar ao 



mesmo tempo em que as discussões acadêmicas seriam levadas para o contexto da 
escola. Esta estratégia foi uma maneira de enfrentarmos três grandes desafios: 

• restrita cultura artística de Dança pela classe docente da escola; 
• não existência do professor de Dança na escola; 
• distanciamento do licenciando da realidade do contexto escolar. 
A partir das primeiras reuniões do grupo e do contato com as bolsistas com a 

realidade do contexto escolar, muitas questões surgiram, entre elas: Como ensinar a 
Dança enquanto componente curricular nas escolas? Como contribuir para a efetivação 
do ensino da Dança no contexto das escolas públicas? Como contribuir para a formação 
da identidade do professor-artista no contexto do PIBID? 

As respostas apresentadas pelo projeto a essas e outras questões norteadoras de 
todas as ações aqui relatadas, partem do princípio de que se ensina Dança da mesma 
forma como se faz em outras áreas do conhecimento humano, porém, garantindo suas 
especificidades. Isso porque a área da Dança possui seu código próprio que deve ser 
acessado e desvelado pelo aluno como parte da sua formação na Educação Básica. 

2.1 Espaços 
Sabe-se que o campo de estágio é construído por uma rede de significações 

construídas ao longo da história sobre formação de professores e aprendizagem da 
docência. É uma etapa importante que possibilita uma interação significativa dos 
imaginários dos licenciandos, da instituição formadora, da escola e da própria área da 
Dança na contemporaneidade. 

Apesar da crescente importância atribuída pelo campo educacional à inserção da 
Dança na escola e sua contribuição para o desenvolvimento humano, formação pessoal e 
cultural dos alunos, na realidade ela ocupa um lugar desprivilegiado no currículo, isto é, 
sua presença se reduz, na maioria das vezes, às datas comemorativas ou projetos 
extraturno. Os processos e as práticas relacionadas à formação em Dança na escola 
estão enraizados na constituição do território e imaginário reducionista associado às 
ações de entretenimento, terapia, liberação emocional ou recreação, isto é, a Dança como 
atividade e não como área de conhecimento. 

Como reflexo deste imaginário, na maioria das vezes, encontramos nas escolas a 
idéia de que qualquer pessoa faz Arte, qualquer pessoa ensina Dança sem um 
investimento teórico, preparo técnico e investigação prática em torno do que vem sendo 
pesquisado e produzido no campo artístico no país. 

Em oposição a este panorama, temos o imaginário que norteia a instituição formadora 
e a prática pedagógica em diálogo com a experiência individual artística de cada 
licenciando com a área da Dança. Um imaginário que busca, através do estágio, oferecer 
aos licenciandos a familiarização e o uso de ferramentas e estratégias que possibilitem a 
promoção de uma aprendizagem significativa na área da Dança no contexto escolar. Por 
exemplo, a observação, discussão, proposição e vivência de um conjunto de atividades, 
entre elas, elaborar planos de aula, sínteses pedagógicas, registro das ações, vivência de 
atividades artísticas, que certamente contribuem de forma efetiva para desenvolver a 
autonomia como docente e para o fortalecimento da identidade do professor-artista. 

E foi assim que, a partir de múltiplos imaginários, se iniciou o traçado de um mapa, 
uma cartografia, que tinha como objetivo a inserção da Dança como área de 
conhecimento e componente curricular pelas estagiárias do programa PIBID Dança no 
ensino fundamental da Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti. 



2.2 Prática 
O objetivo central desta proposta foi oferecer às licenciandas a possibilidade de 

desenvolver habilidades concretas por meio da aplicação de conhecimentos aprendidos 
no curso, fundamentados por teóricos como Laban (1990), Vianna (1990) e Marques 
(2001). Sendo assim, estaríamos contribuindo com as Escolas Públicas enquanto agentes 
que divulgam nesses espaços particularidades do ensino de Dança nos eixos: práticas 
corporais, experiências criativas e apreciação estética. 

Desta maneira, estaríamos auxiliando a inserção do ensino de Dança como área de 
conhecimento no contexto escolar, com conteúdos próprios e suas especificidades, 
buscando identificar a sua estrutura e funcionamento, enquanto componente curricular no 
Ensino Fundamental a partir da atuação das licenciandas do curso de Dança da 
EBA/UFMG como bolsistas do PIBID. 

Ao chegar à Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti, as estagiárias do 
PIBID Dança ansiavam se envolver com a escola e os professores no que diz respeito à 
organização, ao planejamento, à execução e à avaliação das atividades práticas dos 
alunos, a fim de nutrir aprendizagens que pudessem originar conhecimentos - de natureza 
teórico-prática - que permitissem uma análise crítica sobre como se estrutura a realidade 
na qual a docência se desenvolve. Com o objetivo de compreender o fenômeno 
educativo, iniciaram um processo de observação visando perceber quais condicionantes 
dessa realidade poderiam incidir no momento da prática. 

A etapa de observação foi realizada nas seis turmas de 1º ano do 3º ciclo da escola, 
totalizando 210 alunos. As estagiárias acompanharam as aulas de Artes Visuais a fim de 
adequar a proposta às reais possibilidades de desenvolver o projeto, levando em 
consideração os elementos constitutivos da prática pedagógica: professor, alunos, 
didática, interesse dos alunos pela disciplina Arte, projeto político pedagógico, 
possibilidade de diálogos entre os conteúdos de artes Visuais e da Dança. 

2.2.1 Movimentos de aproximação 
Após a etapa de observação, foi realizada uma atividade de apreciação estética com 

as seis turmas de 1º ano do 3º ciclo, no horário das aulas de Artes Visuais, com o objetivo 
de averiguar o conhecimento prévio, o interesse dos alunos sobre Dança e adequar o 
planejamento ao contexto da escola. A atividade aconteceu em dois dias pela manhã com 
a participação de três turmas em cada dia, que correspondia à lotação do auditório da 
escola. Esta atividade foi desenvolvida a partir das seguintes etapas: 

• exibição do filme STREET DANCE: DOIS MUNDOS UM SONHO; 
• aplicação de questionário; 
• tabulação e análise dos dados; 
• seminário com os alunos sobre o filme na aula de Artes. 



Fotografia 1 - Atividade de apreciação estética com as seis turmas de 
1º ano do 3º ciclo 

 
Fotografia da Equipe do PBID Dança EBA/UFMG 

Fonte: Portfólio dos bolsistas PIBID Dança 

Em reunião com toda a equipe do PIBID Dança (estagiárias, professora supervisora e 
professora coordenadora), levando em consideração a análise dos questionários, o 
interesse e envolvimento dos alunos na atividade de apreciação, das reflexões feitas 
pelos alunos no seminário em sala de aula de Arte e ainda a etapa de observação, foram 
selecionadas quatro turmas para a segunda etapa do projeto: turmas B, C, E e F. 

Em seguida, foi enviada aos pais e/ou responsáveis dos alunos das turmas 
selecionadas uma circular comunicando a parceria do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (FaE/PIBID), Curso de Licenciatura em Dança da Escola de Belas 
Artes (UFMG) e a Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti (EMPEP) e que, a 
partir do dia 26 de setembro, as estagiárias do projeto PIBID-Dança assumiriam as aulas 
das turmas B, C, E e F do 7º ano uma vez na semana, dentro do horário normal das aulas 
de Artes, ministrando o ensino de Dança para os alunos da EMPEP. 

2.2.2 Experimentação de práticas corporais criativas 

- Fase 1 
Inicialmente, na própria sala de aula, realizou-se uma experiência de sensibilização 

criativa para conhecer o tipo de movimentação dos estudantes, bem como para indicar 
formas de ampliá-la nas práticas corporais. Foi proposta uma atividade de expressividade 
do gesto livre, em que cada um deles apresentou-se com um gesto/movimento próprio, o 
qual foi sendo apropriado pelos demais colegas no decorrer da atividade. 

Dessa forma, o trabalho consistiu em uma vivência corporal, em que os alunos 
sugeriam um movimento que acompanhasse seu nome, em uma apresentação distinta da 
convencional. Após todos executarem os movimentos dos colegas, através de sorteio, 
foram selecionados quatro movimentos que compuseram uma célula coreográfica, 
executada pelos alunos, primeiramente sem música, para que pudessem memorizá-la. 
Posteriormente, diversas músicas foram utilizadas como estímulo para a execução da 
célula. 



Fotografia 2 - Experiência de sensibilização criativa 

 
Fotografia da Equipe do PBID Dança EBA/UFMG 

Fonte: Portfólio dos bolsistas PIBID Dança 

- Fase 2 
Em seguida, em espaços variados, os alunos foram convidados a transpor sua 

movimentação para outro suporte, no caso, o papel, realizando uma representação 
gráfica da sequência gerada sob o estímulo da música. 

Assim, concretizando o diálogo com as Artes Visuais previsto no projeto PIBID-Dança, 
os alunos, de olhos vendados, fizeram um trabalho de transpor para o papel a sua 
sensibilidade através do gesto. Por meio do registro gráfico de seus movimentos, na 
tentativa de dar visibilidade ao intangível, constituiu-se uma cartografia dos corpos 
sensíveis no espaço da escola, seja na sala de aula ou no auditório da escola. 

Fotografia 3 - Transpondo para o papel a sensibilidade dos Corpos 
"CARTOGRAFIA DOS CORPOS SENSÍVEIS" 

 
Fotografia da Equipe do PBID Dança EBA/UFMG 

Fonte: Portfólio dos bolsistas PIBID Dança 



- Fase 3 
Foi realizado um mapeamento dos aspectos comuns, no que diz respeito a conteúdos 

de Dança, entre os documentos Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte e as 
Proposições Curriculares do Ensino Fundamental: Arte da Rede Municipal de Belo 
Horizonte, que serviram de referência para as aulas práticas de Dança na 3ª fase deste 
projeto e que estão sintetizados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Conteúdos orientadores das aulas práticas de Dança no 
Projeto PIBID 

• Conhecimento corporal 
• Conhecimento das dimensões do 

movimento 
• Utilização do espaço 
• Relação entre peso corporal e equilíbrio 
• Apoios do corpo nos planos 

• Memorização e reprodução de 
sequências 

• Improvisação/criação 
• Conhecimento geral dos variados estilos 

de danças 
• Análise e registro dos próprios trabalhos 

 
 

Fotografia 4 - Registro das aulas práticas de Dança 

 
Fotografia da Equipe do PBID Dança EBA/UFMG 

Fonte: Portfólio dos bolsistas PIBID Dança 

2.3 Conquistas 
O projeto entende que os resultados constituem uma cartografia do sensível, que 

reflete a subjetividade dos alunos na representação gráfica. Como futuras professoras de 
Dança, atentar para nosso aluno e sua subjetividade, sua corporeidade, constitui um 
elemento essencial para o desenvolvimento humano a partir de uma experiência estética. 

2.3.1 Avaliação das etapas desenvolvidas na etapa das práticas corporais criativas 
A partir das ações desenvolvidas nas fases 1, 2 e 3 foi possível: 
• obter um conhecimento sobre a experiência prévia em dança dos alunos; 
• dar início a um trabalho com foco na experiência criativa, como a construção de 

uma célula coreográfica, que foi retomada na fase seguinte - práticas corporais; 
• possibilitar que alunos trabalhassem a subjetividade, a autoralidade e a criação a 

partir de estímulos musicais;  
• obter indicadores da pertinência para continuação do projeto PIBID Dança na 

Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti. 



Além disso, podemos considerar como resultados alcançados o fato de termos 
melhoras perceptíveis no entendimento desses alunos acerca dos elementos constitutivos 
da dança, como: espaço, deslocamento, peso corporal, equilíbrio, apoio, direções, 
transferência de peso, ritmo, exploração de regiões no espaço (planos). 

A cada aula, eles pareciam entender mais um pouco cada conteúdo. E mesmo 
quando esse entendimento ainda não estava consolidado, era nítido que estava em 
desenvolvimento e não estagnado. Além disso, após terem aprendido um pouco sobre 
esses elementos, acreditamos que eles já não vêem a Dança mais como antes. 
Começam a entender o quanto o universo da Dança pode ser vasto configurando-se 
como área de conhecimento. 

Como encerramento das atividades na escola, no final do semestre, fizemos uma 
avaliação com os alunos. Era uma atividade reflexiva feita a partir do desenho de um 
corpo que representava a estrutura corporal de todos os alunos, no qual eles inseriram 
palavras ou frases que representaram a experiência vivida com a prática de dança desse 
período no projeto PIBID. 

2.3.2 Participação do Projeto PIBID Dança no evento UFMGJovem 2012 
Outro aspecto importante foi a utilização da proposta desenvolvida e de materiais 

produzidos pelos alunos da Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti na mostra 
interativa "Cartografia do Sensível, Corpos Urbanos" na UFMGJovem 2012. 

Para tratar do tema proposto pela XIII UFMGJovem – Sustentabilidade –, o grupo do 
Projeto PIBID Dança, buscou transcender o lugar comum, dando vazão ao sensível, ao 
imaginário, à subjetividade do ser humano, em diálogo com a cidade. Para isto, 
desenvolvemos a mostra interativa "Cartografia do Sensível: Corpos Urbanos", 
apresentando um fragmento da proposta pedagógica que estava sendo desenvolvida na 
Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti. 

Com o objetivo de aproximar os participantes da XIII UFMGJovem da proposta do 
ensino de Dança na Escola, reconhecendo-a como área de conhecimento e componente 
curricular, foi criada uma mostra interativa. Em um ambiente construído a partir do diálogo 
entre a Dança e as Artes Visuais, os visitantes foram convidados a experimentar a 
expressividade dos gestos a partir de estímulos sonoros e visuais deixando o registro 
desse movimento numa superfície plana de papel. 

Através de um jogo interativo, trabalhamos os princípios do movimento como tempo e 
espaço, segundo Laban (1990), com mais de 100 visitantes de diversas faixas etárias, 
através de estímulos sonoros variados e visuais. Incentivamos a vivência de uma 
experiência do registro dos seus movimentos corporais, permitindo assim uma apreciação 
estética de seus movimentos a partir da representação gráfica. 

A participação da equipe PIBID Dança neste evento possibilitou: 
• a apresentação aos visitantes de um fragmento da proposta pedagógica que está 

sendo desenvolvida com os alunos da Escola Municipal Professora Eleonora 
Pieruccetti; 

• a inserção dos trabalhos destes alunos na montagem da mostra interativa 
"Cartografia do sensível: corpos urbanos" na evento UFMGJovem; 

• a realização do vídeo-dança cumpriu o papel de estimular a formação do Professor 
Artista que transita entre o fazer artístico e o pedagógico da Dança; 

• a pertinência da continuidade do projeto "Cartografia do sensível: corpos urbanos" 
na Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti. 



 
Fotografia 5 - Instalação do PIBID Dança no evento UFMGJovem 

2012 

 
Fotografia da Equipe do PBID Dança EBA/UFMG 

Fonte: Portfólio dos bolsistas PIBID Dança 

2.3.3 Video-Dança "CARTOGRAFIA DO SENSÍVEL: CORPOS URBANOS" 
Considerando que a pluralidade de conexões artístico-pedagógicas possíveis não se 

viabiliza somente pelos procedimentos, métodos e conteúdos de Dança escolhidos pelo 
professor para trabalhar com seus alunos, foi proposta a criação e realização de um 
vídeo-dança em que as licenciadas vivenciassem uma prática como professor-artista. 

Esse material fazia parte da mostra interativa e propunha a exploração do espaço 
urbano como um processo que estabeleceu uma relação com a cidade inspirada em 
vários estímulos despertados pela sensibilidade do professor-artista. A interação com o 
ambiente e seus elementos (sonoros ou visuais) deu um novo significado para a cidade e 
também para o artista que se transforma com essa experiência. A atividade foi uma forma 
de ser e experimentar uma ação intencional como professor-artista que propõe situações 
estéticas diferenciadas de estar no espaço público, através do vídeo-dança, deslocando 
os participantes a uma nova perspectiva sobre esse lugar, o espaço urbano, e sobre a 
ocupação do mesmo. 

Isso porque esse processo pode levar os alunos a um entendimento de um espaço 
renovado, a partir da compreensão de que o gesto é capaz de interferir e reinventar um 
determinado espaço. É um modo de dialogar com a cidade. Um espaço vivido através da 
poética do corpo em dança. 
 Essa forma de intervir buscou transformar a vivência cotidiana, tornando, nesse 
caso, o gesto um problematizador poético da experiência do dia-a-dia. Por meio desta 
atividade, pretendia-se reforçar o entendimento de todos de que a dança encontra-se em 
todo lugar em que estamos, uma vez que a matéria prima da dança é o próprio corpo. O 
processo criativo se deu a partir de laboratórios para escolha do objeto que serviria de 
catalisador da experiência e também da exploração do espaço urbano estabelecendo 
uma relação com a cidade inspirada em vários estímulos despertados pela sensibilidade 
do artista.  
 
 
 



 
Fotografia 6 - Laboratório para escolha do objeto utilizado no Video-

Dança "CARTOGRAFIA DO SENSÍVEL: CORPOS URBANOS"  

        

     
 Como resultado, a videodança materializa a interação dos participantes com o 
ambiente e seus elementos sonoros e visuais, dando um novo significado para a cidade e 
também para o professor-artista que se transforma com essa experiência. Lidar com o 
intangível num processo criativo autoral contribuiu para mudar o olhar e ampliar as 
perspectivas sobre si mesmas, sobre a cidade e sobre o mundo e, porque não, da sua 
identidade de professor-artista. 
 
 



Fotografia 7 - Cenas do Vídeo-Dança "CARTOGRAFIA DO 
SENSÍVEL: CORPOS URBANOS" 

 
Imagens do Video-Dança Cartografia do sensível: Corpos Urbanos 

Fonte: Video-Dança Cartografia do sensível: Corpos Urbanos 

2.3.4 Projeto PIBID Dança é premiado na semana do conhecimento e cultura da 
UFMG 

O projeto PIBID "A Dança como componente curricular no ensino fundamental: 
Práticas, Espaços e Conquistas", desenvolvido na Escola Municipal Professora Eleonora 
Pieruccetti, envolvendo 210 alunos do 1º ano do 3º ciclo do Ensino Fundamental, foi um 
dos trabalhos premiados na Semana do Conhecimento & Cultura UFMG 2012 por sua 
Relevância Acadêmica e que também no dia 19 de outubro, no auditório da Reitoria da 
UFMG, foi agraciado com o prêmio de Menção Honrosa. 



 
Fotografia 8 - Equipe do PIBID Dança na Semana do Conhecimento 

& Cultura UFMG 2012 

 
Fotografia da Equipe do PBID Dança EBA/UFMG 

Fonte: Portfólio dos bolsistas PIBID Dança 

3 Imaginários, Experiências e Territórios do Sensível 
A partir da integração entre educação superior e educação básica na rede pública de 

educação assegurada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - 
PIBID/FaE, o encontro de múltiplos imaginários possibilitou o traçado de um mapa, uma 
cartografia, tornando visíveis os processos decorrentes dessa experiência. 

Esse processo também nos permite afirmar que demos os primeiros passos no 
sentido de contribuir para a inserção da Dança em Belo Horizonte como área de 
conhecimento e componente curricular à medida que os alunos do Curso de Licenciatura 
em Dança da EBA tiveram oportunidade de vivenciar, no cotidiano da escola pública, uma 
prática docente concreta, orientados pela proposta pedagógica do curso, além dos PCN 
de Arte/Dança e dos pressupostos dos teóricos Rudolf Laban e Klauss Vianna. 

Consideramos que "A cartografia do sensível: corpos em movimento" foi resultado de 
um desejo de todo grupo de corporificar e territorializar a Dança na escola. 
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