
DANÇA
HABILIDADES ESPECÍFICAS

PROVA COMENTADA



O curso de graduação em Dança da Unicamp tem como objetivo formar o intérprete, criador e 
docente em Dança, profissional apto a contribuir como agente transformador da sociedade, a 
expressar-se artisticamente pela dança, a ensinar conhecimentos de dança no âmbito formal e 
não formal de educação e a trabalhar como cidadão consciente, tendo em vista programas 
sociais. 
O campo de atuação desse profissional abrange amplo espectro de atividades: atuação cênica, 
ensino, pesquisa e ação social. O curso direciona-se à formação do intérprete, criador e professor, 
que vive a prática em seu corpo e tem  a  capacidade de refletir sobre a Dança como área de 
conhecimento. 
O exame de Habilidades Específicas em Dança tem como objetivo selecionar os candidatos que 
apresentam condições de atender às demandas do curso. Trata-se de uma seleção que avalia o 
potencial artístico, a compreensão de princípios e a performance em dança do candidato. 

 
Prova de Palco 
Nessa prova, o candidato deverá criar uma coreografia, dedicando-se para elaborá-la o melhor 
possível, a partir de escolha do estilo e técnica compatíveis ao seu histórico com o movimento e a 
dança. 
Para esse tipo de prova não se espera um único modelo de corpo, construído a partir de um único 
referencial estético da dança. Os candidatos com diferentes experiências prévias devem 
desenvolver a prova de palco expressando-se em suas singularidades.  
  
Prova de Técnica 
Durante a prova de Técnica, o candidato terá oportunidade de aquecer o seu corpo 
gradativamente, trabalhando suas articulações, respiração e outros aspectos envolvidos no 
movimento. 
Será necessário o desenvolvimento de algumas sequências de movimentos corporais e serão 
utilizados, como referência, movimentos básicos de uma aula de dança. Esses movimentos 
poderão ser realizados por candidatos que tenham distintas histórias corporais. A partir do uso de 
materiais e músicas fornecidos pela Banca, os candidatos irão passar por uma série de etapas, 
recebendo instruções e esclarecimentos dos membros da Banca Examinadora. 
 
Prova de Improvisação 
Durante essa prova, será desenvolvido um trabalho processual em improvisação, de forma a 
propiciar ao candidato uma resposta corporal criativa. 
 
Global 
Trata-se de uma visão holística do candidato, ou seja, uma avaliação que considera sua atuação 
integrada nos vários momentos da prova. 
 

As provas de Habilidades Específicas para Dança do Vestibular 2019 foram realizadas no 
Departamento de Artes Corporais (DACO) do Instituto de Artes da Unicamp e constaram de uma 
abordagem de Dança do Brasil, de Técnicas de Dança e de Técnicas de Improvisação.  
O objetivo foi selecionar candidatos que apresentassem condições corporais e habilidades 
performáticas compatíveis com as exigências do curso de Dança da Unicamp. 



O exame como um todo, do ponto de vista técnico e criativo, foi elaborado de maneira a oferecer 
ao candidato condições para realizá-lo, mesmo que não tivesse familiaridade com alguns 
conhecimentos de dança exigidos nesse tipo de prova. 
A prova efetivamente começou com um questionário respondido pelo candidato na página 
eletrônica da COMVEST, com perguntas sobre sua vida artística e sua experiência corporal em 
dança. 
Nos dias 21 e 22/01/2019, os candidatos, divididos em turmas A, B, C, D, E, e F, compareceram 
ao Departamento de Artes Corporais para a prova de palco.  
Nessa prova, os candidatos apresentaram uma coreografia que não pôde ultrapassar três 
minutos. A música (gravada em CD ou pen drive), o figurino e demais componentes do trabalho 
coreográfico estiveram a cargo do candidato. A coreografia que o candidato criou e apresentou 
para a Banca teve como tema um dos três poemas de Edmilson de Almeida Pereira (1963): 
“Nomes”, “O Corpo” e “Ouvido. Conto de Angola”. A escolha e a interpretação do poema foram 
livres, assim como a linguagem de movimentos que o candidato utilizou em sua criação foi de sua 
escolha.  
A prova foi individual e apresentada apenas para a Banca, não sendo permitida a presença de 
nenhum tipo de público ou de auxiliares. A logística esteve a cargo da equipe da prova, que 
encaminhou os candidatos ao espaço cênico e pôs a sua disposição um apoio de contrarregra. Os 
candidatos não puderam dispor do espaço do palco antes de sua apresentação, portanto não 
puderam usar objetos cenográficos de difícil instalação e remoção.  
Nos dias 23 e 24/01/2019, os candidatos, divididos em turmas A, B, C, D, E, F, compareceram ao 
Departamento de Artes Corporais para as provas de técnica e de improvisação.  
As propostas práticas e o acompanhamento musical durante o teste foram fornecidos pela Banca 
das Provas de Habilidades Específicas no momento das provas. O candidato deveria apresentar-
se ao exame com uma vestimenta que o deixasse à vontade para os exercícios e que permitisse a 
observação de seus movimentos pela Banca Examinadora. 
 

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Dança valeu 48 pontos. A nota final foi 
composta pela soma de quatro notas: Prova de Palco (8 pontos), Prova de Técnica (14 pontos), 
Prova de Improvisação (14 pontos) e Global (12 pontos).  
Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Dança, o 
candidato deveria obter no mínimo 18 pontos.  
 
Prova de Palco  
Nessa prova a Banca teve uma prévia do desempenho do candidato como intérprete da dança, 
quanto à sua capacidade de comunicar-se através do movimento e quanto à sua capacidade de 
escolher uma linguagem de movimento compatível com suas habilidades. A coerência do uso do 
espaço e do tempo com a proposta coreográfica também foi fator avaliado na prova.  
A Banca teve condições de observar no desempenho do candidato sua história corporal e como 
ele organiza de forma sintética um trajeto de sua vivência corporal.  
 
Prova de Técnica  
Durante a prova de Técnica, o candidato teve oportunidade de aquecer o seu corpo 
gradativamente, trabalhando articulações, respiração e outros aspectos envolvidos no movimento.  
Foi necessário o desenvolvimento de algumas sequências de movimentos corporais e foram 
utilizados, como referência, movimentos básicos de uma aula de dança. Esses movimentos 
puderam ser realizados por candidatos que tinham distintas histórias corporais. A partir do uso de 
materiais e músicas fornecidos pela Banca, os candidatos passaram por várias etapas, recebendo 
instruções e esclarecimentos dos membros da Banca Examinadora.  



 
Postura  
Nesse quesito considerou-se o uso equilibrado dos segmentos corporais de forma individualizada, 
na diversidade possível da linguagem em dança, sem preestabelecer padrões posturais.  
 
Orientação Espacial - Versatilidade  
Foi observada a utilização harmoniosa do espaço cênico, assim como a pronta resposta quanto à 
mudança de direção (progressões e projeções), de nível (alto, médio, baixo), e do plano (altura, 
largura e profundidade).  
 
Ritmo  
Concebendo-se o ritmo como fator atuante na dinâmica e no significado do movimento, foram 
utilizados elementos rítmicos (tempo, contratempo, pausa e pulso), a partir da aplicação de ritmos 
regulares e irregulares, que variaram na dinâmica (curto, forte, rápido, fraco). Além disso, foi 
avaliada a relação do movimento com a música (musicalidade).  
 
Percepção e Memória do Movimento  
Foi avaliada a capacidade do candidato de reter a memória do movimento, a partir de uma 
identificação e assimilação do movimento no próprio corpo.  
 
Domínio Corporal  
Foi avaliada a habilidade motora em função da expressão artística. Na progressão do movimento 
no espaço, quando as partes do corpo realizam inúmeras ações, foram considerados: o eixo de 
equilíbrio, o tônus muscular e a unidade corporal.  
 
Prova de Improvisação 
Durante a prova de improvisação, foi solicitada ao candidato uma resposta corporal, baseada em 
uma proposta de improvisação, como consequência de estímulos externos a ele apresentados.  
Os estímulos externos visaram a propiciar ao candidato uma interpretação criativa.  
 
Aspectos considerados:  

 originalidade no desenvolvimento do tema proposto; 

 atitude: estar presente no momento; capacidade de concentração; 

 domínio no uso do espaço coerentemente com a proposta escolhida;  

 integração: capacidade de relacionar o movimento com a música, manifestando-a 
espacialmente; 

 fluidez no desenvolvimento da proposta no corpo;  

 persistência no desempenho das ações corporais no sentido de clarear os seus 
significados;  

 criatividade e capacidade de comunicar uma ideia;  

 versatilidade (potencial para expressar-se através de diferentes técnicas de dança).  
 
Global  
A Banca avalia o candidato na sua totalidade, revendo-o nos diferentes momentos da prova e 
considerando, além dos aspectos técnicos e criativos, sua persistência na realização do que lhe 
foi solicitado.  
 



 
Palco 
Os candidatos, reunidos em uma única sala, puderam se preparar durante trinta minutos antes do 
exame. Neste mesmo local, foram informados de que seriam chamados um a um em outra sala 
para apresentarem a sua coreografia individualmente. Antes de entrar na sala de apresentação, 
cada candidato entregava a mídia para o músico responsável, que copiava a música no 
computador e testava na presença do candidato.  
 
Cada candidato foi solicitado a dizer seu nome e o nome do poema de Edmilson de Almeida 
Pereira utilizado na criação de sua coreografia. Posicionado no espaço cênico após ter organizado 
os seus objetos cênicos (optativos), o candidato recebia a indicação para iniciar sua apresentação 
juntamente com a entrada da música no momento solicitado por ele. 
 
Técnica e improvisação 
As provas de técnica e de improvisação exigem a utilização de linguagens diversas. Pode-se dizer 
que elementos da tradição da dança devem estar presentes assim como uma visão 
contemporânea e de vanguarda que envolve abordagens da dança das tradições europeia, 
americana e brasileira.  
 
As provas de técnica e de improvisação foram realizadas em um período de três horas com cada 
grupo, sendo os candidatos divididos em seis grupos. Dia 23/01, das 8 às 11 horas, Grupo A; das 
11 às 14 horas, Grupo B; das 16 às 19 horas, Grupo C. Dia 24, das 8 às 11 horas, Grupo D; das 
11 às 14 horas, grupo E; das 16 às 19 horas, Grupo F. 
 
Técnica, Dança do Brasil e Improvisação.  
No início da prova, a aplicadora propôs aos candidatos trabalhos envolvendo respiração, uso do 
solo, movimentos de partes do corpo, de rotação, de alongamento, de suspensão, de contração, 
entre outros. O objetivo era propiciar ao candidato, o máximo possível, um momento 
individualizado para ele se situar no espaço e tomar consciência de seu corpo em movimento. Foi 
realizada uma série de alongamentos nas laterais, frente e atrás. 
Numa dinâmica crescente, do solo à posição vertical, as sequências de movimentos foram 
ganhando complexidade e variações rítmicas. Movimentos do ballet clássico foram sendo 
mostrados, sendo solicitado aos candidatos que os realizassem em seguida: assemblé, attitude, 
battement, plié, chassé glissade , rond de jambe, tendu tombée, port de bras, dentre outros. Numa 
abordagem do movimento na linha contemporânea, foram sendo propostos giros, quedas e 
suspensões, pequenos e grandes saltos, deslocamentos com avanços e recuos, entre outros 
movimentos que possibilitaram o uso do espaço pelo corpo em movimento nos diferentes níveis 
(alto, baixo e médio) e direções (frente, trás, laterais e diagonais). A transferência de peso, 
fluência e equilíbrio foram aspectos solicitados aos candidatos através de distintas propostas. 
 
A sequência da prova abordou dança do Brasil, atribuindo-se a cada turma uma determinada 
matriz de movimento: da etnia Xavante (Mato Grosso do Sul), Bororo (Mato Grosso do Sul) e 
Guarani (São Paulo). Além dessas referências foram apresentadas determinadas matrizes de 
movimentos distribuídos entre os grupos: a sambada do caboclo de lança do maracatu rural de 
Pernambuco, o tambor de crioula do Maranhão, o coco de Alagoas, o batuque de umbigada e a 
catira do interior de São Paulo. 
Foi decupada a estrutura de cada uma dessas matrizes de movimentos, o ritmo, a pulsação, os 
apoios de pés e suas especificidades. Com os candidatos em círculo e utilizando todo o espaço, a 
aplicadora da prova orientou o fluxo e os diferentes deslocamentos. O movimento de cócoras e o 
aterramento, fazendo-se sentir pelo aumento do sentido da força da gravidade exercida pelo uso 



dos pés contra o solo, caracterizaram esta abordagem de dança, assim como o movimento da 
bacia desprovida de tensão e articulada com o auxílio dos pés. 
 
A terceira parte da prova consistiu em exercícios de improvisação dirigida. Como nas partes 
anteriores, a proposta ganhou diferenciações para cada grupo, ou seja, as provas foram 
diferentes, embora os objetivos fossem os mesmos. 
Os candidatos receberam explicações e foram informados sobre as possibilidades de 
experimentação de movimentos que carregassem estados vibracionais do corpo, impulsos e 
impactos. Considerando uma determinada música, o candidato fez sua improvisação de 
movimentos utilizando impulsos e impactos de partes do corpo em locomoção. 
Em seguida foi solicitado aos candidatos que realizassem deslocamentos pelo espaço da sala, 
procurando fazer um trajeto, e explorando níveis. Junto com a aplicadora, realizaram várias 
locomoções pelo espaço, marcando o ritmo com palmas, com os pés, e outras partes do corpo. 
A aplicadora mostrou corporalmente diferentes qualidades de movimentos, a saber: impacto, 
impulso, acentuado, contínuo vibracional, e solicitou aos candidatos que criassem uma partitura 
considerando algumas dessas qualidades de movimento. Os candidatos receberam uma folha A3 
e canetinhas para representarem sua partitura no papel. Em seguida, dispostos em grupo de 
quatro apresentaram em seus próprios corpos a partitura de movimentos, tendo antes entregado à 
banca a folha com a representação gráfica da partitura. 

Um exemplo positivo: 
Na prova de palco, o candidato apresentou uma coreografia adequada ao poema escolhido e 
original. A linguagem corporal por ele utilizada estava adequada por estar de acordo com as suas 
próprias referências. Ficou claro que o candidato escolheu para a sua interpretação aquilo de que 
gosta e que assimila como parte de si, o que fez com que toda a sua energia estivesse voltada 
para aquele momento. 

O candidato revelou familiaridade em relação aos movimentos propostos, mostrando fluidez e 
clareza no desempenho das ações escolhidas.  Sua postura foi mantida durante todo o tempo. No 
fluxo dos movimentos, conseguiu manter-se em equilíbrio. Apresentou originalidade no tema 
desenvolvido. Conseguiu manter o domínio rítmico e espacial, apresentando respostas corporais 
condizentes com o que lhe fora solicitado.  

No caso do candidato em questão, o bom desempenho se revelou pela coerência, qualidade e 
refinamento na realização do movimento. As ações escolhidas foram desenvolvidas com 
originalidade. Os critérios de avaliação previstos – postura; domínio corporal; ritmo; orientação 
espacial; percepção e memória do movimento; criatividade e comunicação; versatilidade; 
originalidade; atitude; domínio no uso do espaço; capacidade de relacionar o movimento com a 
música; fluidez no desenvolvimento da proposta no corpo; persistência no desempenho das ações 
corporais no sentido de clarear os seus significados – foram plenamente satisfeitos na 
apresentação. 
 
É importante que o candidato se empenhe ao longo do tempo que antecede o vestibular para a 
criação e a elaboração de sua coreografia. O trabalho assíduo com o corpo e a realização de 



ensaios foram fundamentais para que o candidato em questão pudesse alcançar um desempenho 
de qualidade, resultando numa nota acima da média. 
 

Um desempenho não desejável foi verificado em uma apresentação marcada pelo automatismo 
dos movimentos do candidato, que nem sequer tentou realizar a proposta apresentada pela 
aplicadora. Era notória a falta de prática em dança. Os quesitos exigidos não foram trabalhados 
em seu corpo, que apresentou equilíbrio precário, postura desalinhada, falta de tônus muscular, 
falta de ritmo, entre outros. 

Um erro frequente consiste na não persistência na realização das tarefas propostas. Foi o que se 
verificou na apresentação desse candidato. 
A falta de concentração e centração em seu próprio corpo dificultou seu desempenho na resposta 
ao movimento proposto. O candidato tentou copiar o movimento do colega, e esta atitude só 
dificultou o seu próprio desempenho. 
Ficou evidente que o candidato não se preparou para esse tipo de exame. 
 

É importante que o candidato observe e desenvolva em seu corpo os quesitos considerados para 
a avaliação nas provas de aptidão em dança.  
Recomenda-se que o candidato se prepare, tenha uma rotina diária de trabalho corporal. Faça 
aulas de dança e desenvolva o que é pedido nesse exame. 


	DANÇA.pdf
	Página 1

	CQ_Dança 2019

