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Edital nº. 52, De 27 De Agosto De 2019.  

Processo Seletivo Para Ingresso No Curso Técnico De Nível Médio nas Áreas de 

Dança e Música, Modalidade Presencial 

 Diretora Acadêmica do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, que a 

partir de então será lido como ITEGO em Artes Basileu França, no uso de suas atribuições legais faz 

saber aos interessados que o Exame de Seleção para ingresso nos Cursos Técnicos, a serem ofertados, 

em Goiânia, Goiás referente ao 2º semestre do ano letivo de 2019, será realizado conforme disposto 

neste Edital.  

1. DA VALIDADE  

O resultado do Exame de Seleção para ingresso nos Cursos Técnicos, previsto neste Edital, será válido 

apenas para o preenchimento das vagas ofertadas para o 2º semestre do ano letivo de 2019.  

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS  

2.1.  Para os candidatos aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio será exigida a conclusão 

do Ensino Fundamental até a data da matrícula. Salvo exceção no item 6.1.2.  

2.2.  Para os candidatos aos Cursos Técnicos na modalidade Concomitante/Subsequente será exigido 

o comprovante de matrícula no Ensino Médio ou a conclusão desse até a data da matrícula.  

3. DAS MODALIDADES E ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA  

3.1.  Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio.  

Cursos oferecidos aos alunos que já concluíram o Ensino Fundamental e pretendem ingressar no 

primeiro módulo do curso escolhido.  

3.2. Educação Profissional Técnica de Nível Médio Concomitante/Subsequente.   

Cursos oferecidos aos alunos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio em outra 

Instituição de Ensino.  

3.2.1.  O certificado de conclusão de curso desta modalidade só será emitido, mediante a entrega do 

comprovante de conclusão do Ensino Médio, devidamente reconhecido pelo órgão responsável.  

4.  DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS, TURNOS E DURAÇÃO  

4.1.  O curso será escolhido pelo candidato no ato da inscrição. Não será permitida a alteração de 

opção de curso. Caso o candidato deseje escolher outro curso, deverá realizar nova inscrição.  

4.2.  Os cursos serão oferecidos em conformidade com o turno, a duração e o número de vagas 

descritas no Quadro 01.  

Quadro 01  

Cursos Modalidade Turno Nº de Vagas Duração 

Técnico em Dança – Ballet Clássico          Presencial  Noturno 10 3 anos 

Técnico em Dança – Contemporânea     Presencial  Noturno 10 2 anos 
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Cursos Modalidade Turno Nº de Vagas Duração 

Técnico em Instrumento Musical – Bateria   Presencial   
Vespertino 6 2 anos 

Noturno 3 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – 

Percussão   
Presencial  

Vespertino 

Noturno 

6 

2 

2 anos 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Trompa  Presencial  Vespertino 3 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Oboé  Presencial  
Vespertino 1 

 

2 anos 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – 

Trombone  
Presencial  

Vespertino 

Noturno 

3 

2 

2 anos 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – 

Trompete  

Presencial  Vespertino 2 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – 

Guitarra  
Presencial  

Vespertino 

Noturno 

3 

1 

2 anos 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Violão 

Popular  
Presencial  

Vespertino 

Noturno 

4 

2 

2 anos 

2 anos 

 Técnico em Instrumento Musical – 

Contrabaixo Elétrico  
Presencial  Noturno 2 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Viola 

Clássica  
Presencial  

Vespertino 

Noturno 

2 

4 

2 anos 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Violino  Presencial  
Vespertino 

Noturno 

1 

1 

2 anos 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – 

Contrabaixo Acústico  
Presencial  

Vespertino 

Noturno 

1 

1 

2 anos 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – 

Saxofone  
Presencial  

Vespertino 

Noturno 

1 

1 

2 anos 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Piano Presencial  Vespertino 1 2 anos 

  

5. DO CRONOGRAMA  

5.1.  O Exame de Seleção para ingresso nos Cursos Técnicos, a serem ofertados no ITEGO em Artes 

Basileu França, referente ao 2º semestre do ano letivo de 2019, seguirá o cronograma descrito na 

Quadro 02.  

Quadro 02  

27/08/2019 Publicação do Edital  

27/08/2019 

a 

29/08/2019 

Período de Inscrições  

30/08/2019 Envio de documentos comprobatórios em caso de atendimento especial  

30/08/2019 Divulgação das inscrições deferidas  
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30/08/2019 Interposição de recursos para indeferimento de inscrições  

30/08/2019 Resultado das inscrições que foram homologadas  

31/08/2019 Prova Teóricas e práticas   

02/09/2019 Resultado preliminar  

02/09/2019 Interposição de recursos para o resultado preliminar  

02/09/2019 Resultado  

02/09/2019 Divulgação da data de entrega de documentação comprobatória e matrículas  

02/09/2019 

a 

06/09/2019 

Período de matrículas  

03/09/2019 
Início das aulas- sujeito a alteração de data conforme necessidade da instituição de 

ensino. A data será confirmada no ato da matrícula.   

6. DAS INSCRIÇÕES  

6.1.  A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas 

pelo ITEGO em Artes Basileu França, neste Edital, das quais o candidato ou seu representante legal 

não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.  

6.2. Somente poderão inscrever-se no Exame de Seleção 2019/2 do ITEGO em Artes Basileu França 

os candidatos que atendam às seguintes condições:  

6.2.1. Tenham concluído o Ensino Fundamental ou que possuam o certificado de conclusão   desse   

nível   de   Ensino, obtido   pela   via   regular   ou   por   suplência (Portaria/MEC nº 391 de 

07/02/2002);  

6.2.2. No caso especifico do Ballet Clássico o aluno poderá estar cursando o nono ano do Ensino 

Fundamental, ser egresso do Ensino Fundamental, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. 

Sendo que o aluno somente poderá obter seu diploma de Habilitação Técnica ao concluir o Ensino 

Médio.   

6.2.3. Estejam cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio por via regular ou por suplência 

(Portaria/MEC nº 391 de 07/02/2002);  

6.3. As inscrições deverão ser realizadas de 27/08/2019 a 29/08/2019, exclusivamente na Secretaria 

Acadêmica do Itego em Artes Basileu França, Avenida Universitária Nº 1750, Setor Leste 

Universitário CEP 74605010, Goiânia- Goiás.  
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6.3.1.  O candidato deverá preencher o formulário de inscrição indicando sua opção, ou seja, o curso 

pretendido, conforme quadro exposto no item 4.2. Após o período de inscrições o candidato não 

poderá alterar seus dados.  

6.4.  O candidato, ao realizar a sua inscrição, independentemente do curso escolhido, realizará a (s) 

prova (s) no endereço do ITEGO em Artes Basileu França, Avenida Universitária Nº 1750, Setor 

Leste Universitário CEP 74605010, Goiânia- Goiás.  

6.5 O ITEGO em Artes Basileu França não se responsabilizará por inscrição não efetivada devido 

falhas técnicas e outros fatores, alheios a este Instituto, que venham impossibilitar a transferência dos 

dados.  

6.6.  As informações prestadas, no preenchimento do formulário de inscrição, serão de inteira 

responsabilidade do candidato, reservando ao ITEGO em Artes Basileu França o direito de excluir 

do Exame de Seleção aquele que não o preencher de forma completa e /ou correta ao fornecer dados 

inverídicos.  

6.7.   Comprovadas irregularidades em qualquer fase do processo, o candidato estará sujeito a 

responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.  

6.8.   Aos candidatos com necessidades especiais é assegurado o direito de requerer   condições   

especiais   para   realizar   as   provas.   Tais condições não incluem atendimento domiciliar.  

6.9.   O candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas, deverá indicar 

em campo próprio do formulário de inscrição as condições necessárias e, ainda, enviar, postados no 

dia 30/08/2019 impreterivelmente, via Correios, para o ITEGO em Artes Basileu França. A 

solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade.  

6.10.  A candidata que estiver amamentando durante a realização das provas, além de solicitar 

atendimento especial para tal fim, conforme item anterior, além disso ela deverá trazer um 

acompanhante que ficará em sala reservada para esta finalidade e que   será   responsável   pela   

guarda   da   criança.   A candidata que não trouxer acompanhante não poderá ter sua solicitação 

atendida.  

6.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado, 

juntamente a um documento oficial com foto (RG, CNH, CTPS, passaporte, e identidades funcionais), 

nos locais de realização de cada etapa deste Processo Seletivo. 

7.  DA DOCUMENTAÇÃO  

7.1.  Para efetuar a inscrição, o candidato deverá ter seu próprio Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

documento de identificação, conforme previsto no item 7.3.  
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7.2.  As assinaturas do candidato em todos os documentos do Exame de Seleção deverão conferir 

exatamente com o documento de identificação apresentado no dia das provas.  

7.3 serão considerados documentos de identificação aqueles    expedidos pelas Secretarias de 

Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas ou pela Polícia 

Militar, pelo DETRAN, bem como as carteiras expedidas por ordens ou conselhos que, por lei federal, 

são consideradas documentos de identidade e que contenham foto. O documento de identificação 

informado no ato da inscrição deverá ser o mesmo apresentado na realização das provas, caso seja 

apresentado outro documento, este deve conter foto e ainda é necessário informar a numeração do 

documento utilizado no ato da inscrição.  

 

7.3.1. Caso o candidato não possua os documentos mencionados no subitem 7.3, poderá inscrever-se 

utilizando o número do protocolo do documento de identidade (RG).  O protocolo original deverá ser 

apresentado, acompanhado da carteira de trabalho no dia da prova.  

7.4. Não serão aceitos como documentos de identificação para entrada no local de provas: certidão 

de nascimento/casamento, título eleitoral, carteira nacional de habilitação sem foto, CPF, carteiras de 

estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem documento ilegível, não identificável e/ou 

danificado, tampouco aquele onde se lê: “Não alfabetizado” ou “Infantil”.  

7.5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato e sua assinatura.  

7.5.1. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada.  

7.6. O candidato estrangeiro deverá apresentar carteira de estrangeiro atualizada ou passaporte com 

visto válido.  

7.7. Caso impossibilitado de apresentar   documento   de   identificação   original informado no ato 

da inscrição, por motivo  de  perda, roubo  ou furto,  o  candidato deverá apresentar  documento  que  

ateste  o  registro  da  ocorrência  em  órgão  competente, expedido  há,  no  máximo,  30  dias,  ocasião  

em  que  será  submetido  a  identificação especial,  compreendendo  coleta de dados, com conferência 

de assinaturas.  

8. DAS PROVAS  

8.1.  As provas serão realizadas no dia 31 de agosto de 2019 sendo: Prova Teórica das 14h às 15h e 

a Prova prática das 14h às 18h conforme curso escolhido, na cidade de Goiânia- GO, na Avenida 

Universitária nº 1750- Setor Leste Universitário- CEP 74.605010, sede do Itego em Artes Basileu 

França.  

8.1.1. O local (endereço) das provas será informado no cartão de acesso.  
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8.2.     A seleção será composta por duas etapas:   

a) Prova teórica desenvolvimento de redação, consultar no link o material disponível, totalizando 

30 pontos,  

I. Redação para os inscritos Curso de Habilitação Técnica em Dança Ballet Clássico: 

i. https://luizabandeira.blogspot.com/2011/01/v-behaviorurldefaultvml-o.html 

I. Redação para os inscritos Curso de Habilitação Técnica em Dança Contemporânea: 

ii. https://portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/article/view/17476/11416 

I. Redação para os inscritos Curso de Habilitação Técnica em Música: 

iii. http://www.comciencia.br/comciencia/?%20section=8&edicao=119&id=112&tipo=resenh

a&print=true 

iv. http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=119&id=1440 

 

8.3.     Os candidatos serão classificados segundo a ordem decrescente dos pontos obtidos nessa prova.  

8.3.1- Bibliografia dos testes de níveis e/ou conhecimentos específicos estão em anexo:   

8.3.1.2- Anexo IV- Dança;  

8.3.1.3- Anexo V- Música;  

8.4. Todos os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos do documento de 

identificação informado no ato da inscrição ou outro que contenha foto, impressão digital e a 

numeração do documento informado no ato da inscrição, conforme os subitens 8.3 e 8.3.1 e de caneta 

esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.  

8.5. A Comissão encarregada da realização do Exame de Seleção alerta a todos os candidatos para 

a observância das seguintes instruções:  

8.5.1. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 minutos.   

8.5.2. Caso o nome do candidato não esteja na lista de inscrições deferidas, este deverá apresentar o 

comprovante da inscrição para o fiscal de sala.  

8.5.3. Não será permitida a entrada de candidatos no local das provas Teórica após as 14 horas e das 

provas Práticas após as 15h.  

8.5.4. Durante a realização das provas, o candidato NÃO poderá portar nem utilizar aparelhos 

eletrônicos, tais  como  bip,  telefone  celular,  MP3,  calculadora,  agenda eletrônica,  notebook,  

palmtop,  receptor,  gravador,  máquina  fotográfica,  controle  de alarme  de  carro,  fone  de  ouvido,  

pager  etc..., bem como  relógio  de  qualquer  espécie, lapiseira,  óculos  escuros  ou  quaisquer  

acessórios  de  chapelaria,  tais  como  chapéu, boné, gorro ou similar.  
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8.5.5. Não será permitido fumar nos corredores, sanitários e nas salas de aplicação das provas.  

8.5.6. No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à conferência dos documentos 

e ao preenchimento do cartão-resposta.  

8.5.7. Será eliminado do Exame de Seleção o candidato que:  

8.5.11.1. For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outras 

pessoas, bem como utilizando livros, equipamentos de cálculo, escuta eletrônica, anotações ou 

impressos não permitidos ou, ainda, praticando atos que contrariem as normas do presente Edital;  

8.5.11.2. Ausentar-se do local de prova sem autorização e acompanhamento de responsável pela 

aplicação das provas;  

8.5.11.3. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;  

8.5.11.5. Deixar de apresentar qualquer dos documentos que comprovem o  

Atendimento a todos os requisitos fixados neste Edital;  

8.5.11.6. For surpreendido, durante a realização das provas, portando e/ou usando aparelho 

celular ou eletrônicos, mesmo que desligados, relógio e outros aparelhos e acessórios não permitidos 

por este Edital;  

8.5.11.7. Alegar   desconhecimento   quanto   à   data, ao   horário   e ao local   de realização das 

provas do Exame de Seleção;  

8.5.11.8. Faltar à prova ou chegar ao local de prova após o horário estabelecido;  

8.5.11.9. Manter conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com 

qualquer pessoa incumbida da realização do Exame de Seleção;  

8.5.11.10. Sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações antes do horário permitido;  

8.5.11.11. Não permitir sua identificação;  

8.5.11.12. Não atender às determinações do presente Edital e de seus atos complementares.  

8.5.11.13. Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala ao mesmo tempo e após assinarem 

a ata de realização das provas.  

8.5.12 Na hipótese de o candidato necessitar ausentar-se da sala de provas, por qualquer motivo, só 

poderá fazê-lo acompanhado por um fiscal. Contudo, após a saída definitiva (entrega do cartão-

resposta) o candidato ficará impossibilitado de utilizar as dependências internas da instituição.  
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9.   DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO   

9.3.   O total da pontuação para classificação final do candidato será feito observando a pontuação, 

conforme a item 8.3.  

9.4.   Havendo candidatos ocupando   idêntica   classificação, far-se-á    o    desempate considerando-

se, sucessivamente, maior nota na avaliação teórica  e maior idade.  

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

10.1.A divulgação do resultado preliminar será feita no site http://www.cegecon.org.br/ e na 

secretaria acadêmica em 02/09/2019.  

11.  DA MATRÍCULA E DAS CHAMADAS SUBSEQUENTES  

11.1.  Somente será matriculado no Itego em Artes Basileu França, o candidato classificado que 

efetivamente comprovar ter concluído o Ensino Fundamental para os  

Cursos Integrados e     estar     cursando     ou     ter     concluído     o     Ensino    Médio     para     os     

cursos Concomitantes/Subsequentes, tornando-se nula de pleno direito a classificação daquele que 

não apresentar a devida prova de escolaridade.  

11.2.   Os candidatos classificados no Exame de Seleção 2019/2 estão automaticamente convocados 

a comparecer no horário e local (endereço) a serem divulgados no momento da publicação do 

resultado final do exame de seleção no dia 02/09/2019.  

11.3.   As vagas oriundas de matrícula não efetivada pelos candidatos classificados serão preenchidas 

por meio de 2ª chamada dos candidatos por ordem de classificação.  

11.4.   Será convocado por chamadas   subsequentes   o    número    de    candidatos correspondentes 

à quantidade de vagas disponíveis no curso, até o preenchimento das vagas, podendo prolongar até o 

vigésimo dia letivo posterior ao primeiro dia de aula.  

11.5.   A matrícula dos menores de 18 anos, somente poderá ser efetuada pelos pais ou responsáveis, 

mediante a apresentação do documento original de identidade.  

11.6.   Será permitida a matrícula por procuração, mediante a entrega do respectivo mandato no qual 

deverá constar que a procuração se destina à matrícula no Itego em Artes Basileu França. O 

procurador e o outorgante devem ter maioridade perante a lei.  

11.7.   No ato da matrícula, será necessário a apresentação do documento original de identidade do 

procurador.  
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11.8.   A procuração ficará anexada   ao   formulário   da   matrícula, sendo   necessário   a procuração 

para cada aluno, se for o caso.  

11.9.   No ato da matrícula, serão exigidos   os   seguintes   documentos   do   candidato classificado 

no Exame de Seleção:  

a) Requerimento de matrícula e termo de compromisso (preenchidos na Secretaria Acadêmica 

do Itego em Artes Basileu França) e   assinados   pelo responsável, em caso de o aluno ser menor;  

b) Comprovante de Escolaridade Para Cursos Integrados: Histórico do Ensino Fundamental - 

Original e 01 (uma) fotocópia; Para Curso Concomitante/Subsequente: comprovante de matrícula ou 

o comprovante de conclusão do Ensino Médio, em outra instituição e Histórico do Ensino 

Fundamental – Original e 01 (uma) cópia;   

c) Prova de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar - maiores de 18 anos do sexo 

masculino – Original e 01 (uma) cópia;  

d) Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais (Título eleitoral e comprovante de votação) 

- para maiores de 18 anos - Originais e 01 (uma) cópia;  

e) Cédula de Identidade Oficial - Original e 01 (uma) cópia;   

f) 04 (quatro) fotos 3x4 recentes;  

g) CPF - Original e 01 (uma) cópia;  

h) Certidão de Nascimento Original e 01 (uma) cópia;  

i) Comprovante de endereço atualizado com CEP - Original e 01 (uma) cópia;  

j) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF dos pais ou responsáveis, se menor.  

11.10. O candidato que no ato da matrícula apresentar declaração de conclusão do Ensino 

Fundamental, terá até 30 (trinta) dias após a realização desta, para entregar na Secretaria Acadêmica 

do Itego em Artes Basileu França, cópia acompanhada do original, do certificado de conclusão do 

Ensino Fundamental, bem como do respectivo histórico escolar.   Todos os documentos apresentados 

pelo candidato deverão ter registro em órgão competente e serem válidos em território nacional.  Após 

esse prazo, será automaticamente cancelada a matrícula do candidato que não apresentar os referidos 

documentos.  

11.10.1. Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da matrícula, após 

a conferência dos dados das fotocópias.  
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11.10.2. O candidato classificado que não concretizar sua matrícula por falta da documentação 

exigida, ou deixar de comparecer ao local no período fixado, poderá ainda ser convocado novamente 

caso todos os classificados já tenham sido chamados.  

11.11. Em hipótese alguma, será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.  

11.12. Não será permitido o trancamento de matrícula no semestre de ingresso, exceto em casos 

excepcionais, que serão analisados e julgados pelo Conselho Acadêmico.  

11.13. O candidato matriculado que, por qualquer motivo, desistir de fazer o curso deverá assinar o 

termo de desistência na Secretaria Acadêmica do Itego em Artes Basileu França, prevista no 

Calendário Acadêmico de 2019, caso contrário será considerado como abandono de curso e o aluno 

perderá a vaga.  

12. DO INÍCIO DAS AULAS  

12.1. O início das aulas será divulgado no ato da matrícula.  

13. DOS RECURSOS  

13.1 Será admitido recurso administrativo, devidamente fundamentado, indicando com precisão o(s) 

ponto(s) a ser(em) examinado(s), no primeiro dia útil, contado a partir da publicação do edital, do 

deferimento das inscrições, provas, gabarito e resultado preliminar.  

13.2. Para apresentação de recurso, o candidato deverá:  

a) Fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistência, concisão e instruir o recurso, 

devidamente, com material bibliográfico apto ao embasamento, quando for o caso, e com a indicação 

precisa daquilo em que se julgar prejudicado;  

b) Redigir o  recurso  em formulário  próprio,  disponível  exclusivamente,  no  site 

http://www.cegecon.org.br/ (ver quadro do Anexo I);  

c) Protocolar o recurso encaminhado à Comissão do Exame de Seleção 2019/2, em duas vias, no 

Itego em Artes Basileu França, nos dias 02/09/2019, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.  

13.3 Não serão considerados os recursos enviados fora do prazo e os que forem enviados via postal 

ou por e-mail.  

13.4 Será rejeitado, liminarmente, o pedido de recurso inconsistente, com argumentações e, ou 

redações fora das especificações estabelecidas neste Edital.  
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13.5 Os resultados dos recursos serão fornecidos, exclusivamente ao interessado, no Itego em Artes 

Basileu França, no prazo de até dois dias úteis, contados a partir da data de sua entrega.  

13.6 Não serão aceitos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto 

do cartão-resposta.  

13.7 A Comissão do Exame de Seleção 2019/2 constitui a última instância para recursos, com 

soberania em suas decisões, não cabendo, assim, recursos adicionais.   

13.8 Caso haja alterações, por força de impugnações de gabarito oficial, de questão integrante da 

prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1. Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao horário oficial de Brasília.  

14.2 A Comissão do   Exame   de   Seleção   divulgará, quando   necessário, normas complementares 

e avisos oficiais, por meio do site http://www.cegecon.org.br/, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato o acompanhamento destas divulgações.  

14.3. No caso de conclusão do Ensino Médio no exterior, o candidato deverá apresentar, em 

substituição ao diploma de conclusão, a resolução de equivalência de estudos emitida pelo Conselho 

Estadual de Educação.  

14.4. Também será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato classificado 

que tenha participado do Exame de Seleção 2019/2, usando documentos ou informações falsas ou 

outros meios ilícitos.  

14.5 O Itego em Artes Basileu França, reserva-se no direito de não oferecer o(s) curso(s), caso não 

haja candidatos aprovados para o(s) mesmo(s) em, no mínimo, 50% do número de vagas ofertadas 

por turma ou curso.  

14.6. Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão avaliados e decididos pela 

Comissão do Exame de Seleção 2019/2.  

  

Lóide Batista Magalhães Silva 

Diretora Acadêmica 
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ANEXOS  

ANEXO I  

FORMULÁRIO DE RECURSO  

Nome do candidato:_____________________________________________  

Número do CPF:________________________________________________ 

Curso:_________________________________________________________  

RECURSO CONTRA:  

(      ) Edital  (      )Gabarito  (        ) Prova  

(      )Deferimento de  

Inscrição  

(       )Resultado Preliminar    

Fundamentação do Recurso:   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ Fonte(s) 

que embasam a argumentação do candidato:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_____________________, _____, __________________, _________  

__________________________________________________  

Assinatura por extenso  
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ANEXO II 

LAUDO MÉDICO 

 O    (a)    candidato    (a)      _____________________________________                                 

, portador (a) do documento de identificação n°___________________________                              

, CPF n°______________  , concorrendo      ao      Processo      Seletivo      para      ingresso      no      

Curso      Técnico____________________________ , na modalidade presencial do Instituto 

Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, foi  submetido, nesta  data,  a  exame  

clínico,  sendo identificada a existência  de  deficiência  de  conformidade  com  o  Decreto  

n°3.298,  de  20/12/99  e  suas alterações posteriores e na Súmula n° 377-STJ, de 22/04/2009.  

Assinale, a seguir, o tipo de deficiência do candidato:  

( ) DEFICIENCIA FÍSICA *  

1. (   ) Paraplegia  6. (   ) Tetraparesia  11. (   ) Amputação ou  

Ausência de Membro  

2. (   ) Paraparesia  7. (   ) Triplegia  12. (   ) Paralisia Cerebral  

3. (   ) Monoplegia           8. (   ) Triparesia  13. (  ) Membros com 
deformidade congênita ou 
adquirida.  

  

4. (   ) Monoparesia  9. (   ) Hemiplegia  14. (   ) Ostomias  

5. (   ) Tetraplegia  10. (   ) Hemiparesia  15. (   ) Nanismo  

* Exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções.  

(    ) DEFICIÊNCIA AUDITIVA* : perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida 

por audiograma, nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. * Para os candidatos 

com deficiência auditiva, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do exame de 

audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições, 

acompanhado do relatório do otorrinolaringologista informando se a perda auditiva do 

candidato é passível de alguma melhora com uso de prótese.  
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(     ) DEFICIÊNCIA VISUAL:  

(   )  Cegueira  –  acuidade  visual  igual  ou  menor  que  0,05  (20/400)  no  melhor  olho,  com a 

melhor correção óptica.  

(   ) Baixa visão – acuidade visual entre 0,3 (20/66) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a correção 

óptica.  

(   ) Campo Visual – em ambos os olhos forem iguais ou menores que 60°. (   ) A ocorrência 

simultânea de quaisquer das situações anteriores.  

(   ) Visão monocular- Para  os  candidatos  com  deficiência  visual,  o  laudo  médico  deverá  vir  

acompanhado  do original  do  exame  de  acuidade  visual  em ambos  os  olhos  (AO),  patologia  

e  campo  visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições.   

(      ) DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:  funcionamento intelectual  significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como:  

1. (   ) Comunicação  3.   (    )   Habilidades sociais  

2. (   ) Cuidado pessoal  4.   (    )   Utilização   dos recursos da comunidade.   

5. (    )     Saúde  e segurança  6.    (    )    Habilidades acadêmicas.  

7. (   ) Lazer  8. (   ) Trabalho.     

Para os candidatos com o deficiência intelectual, o laudo médico deverá vir acompanhado do  

original  do Teste  de Avaliação  Cognitiva (Intelectual),  especificando  o grau  ou  nível  de 

funcionamento  intelectual  em  relação  à  média,  emitido  por  médico  psiquiatra  ou  por 

psicólogo,  realizado  no  máximo  em  até  6  (seis)  meses  anteriores  ao  último  dia  das 

inscrições.  

(    )  DEFICIÊNCIA  MÚLTIPLA:  associação  de  duas  ou  mais 

 deficiências: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

(   )  TRANSTORNO   DO   ESPECTRO  AUTISTA:   deficiência   persistente   e   clinicamente 

significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 
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comunicação  verbal  e  não  verbal  usada  para  interação  social;  ausência  de  reciprocidade 

social;   falência   em   desenvolver   e   manter   relações   apropriadas   ao   seu   nível   de 

desenvolvimento;   padrões   restritivos   e   repetitivos   de   comportamentos,   interesses   e 

atividades,  manifestados  por  comportamentos  motores  ou  verbais  estereotipados  ou  por 

comportamentos   sensoriais   incomuns;   excessiva   aderência   a   rotinas   e   padrões   se 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.  

I – CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10): ________________   

II – DESCRIÇAO DETALHADA DA DEFICIÊNCIA (o médico deverá descrever a espécie e o grau ou o 

nível da deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código 

correspondente da CID): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_____________________,_______, ____________________, ________  

____________________________________________________________  

Assinatura, carimbo e CRM do (a) médico (a)  

           ____________________________________________________________  

                                                   Assinatura do candidato  

  

O Laudo Médico deverá ser entregue a Comissão de Acessibilidade, no período de matricula 

definido no Cronograma (Edital).  

 Todos os dados solicitados no Laudo Médico deverão ser rigorosamente preenchidos.  

O não atendimento as solicitações poderão implicar em prejuízos ao candidato.  
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇAO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 Eu _________________________________________________________________     

RG: __________________CPF : ________________ declaro,  para  o  fim  específico de atender 

aos itens necessários do Edital do Exame de Seleção para Ingresso no Curso 

Técnico______________________________ do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em 

Artes Basileu França, que estou apto(a) a concorrer a vaga  destinada a pessoa com deficiência  e 

esta  declaração está em conformidade  com o Art. 2°do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(2015). Estou ciente de que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeito às 

penalidades previstas em lei.  

Registro as seguintes  informações  sobre  os  recursos  de  acessibilidade  e  de  tecnologia 

assistiva necessários a minha participação no processo 

seletivo:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Data: ________________________   

 Assinatura por 

extenso:_________________________________ 
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ANEXO IV- DANÇA  

Para a prova teórica de Ballet Clássico consultar o material abaixo: 

APOSTILA BÁSICA DA TERMINOLOIGA DO BALLET CLÁSSICO 

ENTENDENDO A TERMINOLOGIA 

 

Para dançarmos é preciso muito mais que armazenar uma montoeira de passos em nossas 

mentes e executá-los exaustivamente até não aguentarmos mais. É preciso conhecer a funcionalidade 

de cada um para evitarmos lesões futuras ou até mesmo ter que parar de dançar. 

Muitos professores entram em sala de aula e derramam sobre seus alunos toneladas de 

exercícios dos quais eles próprios nem sabem para o que serve, deixando alunos talentosos frustrados 

porque acabam sendo incapazes de executar movimentos que seus corpos ainda não estavam prontos 

para realizar. 

 O bailarino e a barra 

A barra é um dos pontos mais importantes na vida de um bailarino, um exercício mau feito na 

barra pode causar sérios problemas na execução de passos no centro da sala ou do palco. 

Para começarmos a falar de terminologia é preciso aprender a nos colocar na barra, ao 

posarmos nossas mãos na barra não devemos esquecer que ela é um instrumento para se chegar ao 

equilíbrio, por isso devemos ter a consciência da colocação do nosso corpo, não se pendurando na 

barra. Quanto mais bem colocados, mais aproveitamento muscular terá, e quanto melhor for à 

execução de cada exercício, mais força, elasticidade, agilidade e saúde ele terá. 

Terminologia dos passos 

 Demi-plié: (meia dobra) - meia flexão das pernas, cada vez que o joelho dobra, deve-se tentar 

ir o mais fundo possível sem retirar os calcanhares do chão e empurrar os joelhos para trás para que 

estejam alinhados as pontas dos dedos dos pés. 

 Grand-plié: (grande dobra) - é uma flexão total das pernas que se obtém com uma grande 

flexão dos joelhos, levando a retirada dos calcanhares do chão. 

Começa-se com um demi-plié e gradativamente quando os tendões estiverem alongados em seu 

máximo, é feita à liberação dos calcanhares. Dando a maior importância na distribuição do peso 

do corpo em ambas as pernas para facilitar a abertura do en dehors, que deve ser feita a partir dos 

quadris e interior das coxas, mantendo os joelhos sempre alinhados com as pontas dos dedos dos 

pés. Pliés mal feitos podem afetar seriamente a saúde dos joelhos, causando sérios problemas na 

carreira de uma bailarina (o). 

 Battements – Batidas a melhor tradução para os battements seria: “batimentos compassados 

da perna e do pé”. Mas basicamente a palavra battements, no ballet deve ser explicada com “extensão 

da perna e do pé e seu retorno à posição inicial”. 

 Battements Tendu: (batimento esticado) - é a base de toda a técnica, pois faz trabalhar os 

músculos e ligamentos da perna. No degagé a tensão dos músculos da perna deve ser completa, isto 

é, da coxa à panturrilha (barriga da perna) e ao peito do pé até chegar à ponta dos dedos. Quando a 

perna volta à posição inicial é absolutamente necessário relaxar a tensão destes músculos. A perna 

deve ir ao degagé indo o mais longe possivel sem alterar a posição dos quadris. 
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 Battements jeté (glissé): (batimentos jogado/ (escorregado) - são iguais ao tendu simples, 

sendo que a perna que trabalha em vez de fazer o degagé no chão, levanta-se a uma altura aproximada 

de 6 a 10cm do chão cada vez e retorna a posição inicial. Deve-se arrastar fortemente o pé no chão 

cada vez cada vez que a perna sai, havendo portanto um melhor trabalho do pé, o qual deve ser 

esticado ao máximo, é um movimento preciso e seco. 

 Battement pour la batterie: (batimento para bateria)-batterie designação da escola francesa 

para passos batidos em série. Exercícios que preparam a musculatura e a movimentação para passos 

de bateria ou batidos, as pernas trocam de lugar o nº de vezes que é exigido. 

 Battement fondu: (batimento fundido) - é um exercício no qual as duas pernas dobram e 

esticam ao mesmo tempo, sendo que a perna do chão sustenta o peso do corpo ( base) e a outra 

flexiona na altura do cou de pied e estica devant (na frente), a la seconde(ao lado) e derrière(atrás)- 

em degagé a terre(no chão) ou en l’air( no ar) a 45° ou 90°. O fondu é à base do desenvolvimento do 

ballon. 

 Battement soutenu: (batimento sustentada)-partindo da 1ª ou 5ª posição, demi-plié faz-se um 

degagé fondu numa das 3 direções e fecha-se em 5ª posição sobre a meia ponta ou ponta, sustentando 

por um determinado tempo e em seguida voltando à posição inicial. 

 O battement soutenu pode ser feito devant, a la seconde, derrière, dessous, dessus, en 

tournant en dedans ou en dehors (girando para dentro ou para fora em relação à perna de base). 

 Battement frappé: (batimento batido) - exercício muito importante para o trabalho dos pés, 

das pontas e para adquirir movimentos rápidos e precisos. Da rapidez as pernas e agilidade aos pés. 

Começando sempre com uma preparação onde é feito um degagé a la seconde. A perna do degagé 

vem numa linha reta até o cou de pied condicional (amarrado) e abre a frente, idem ao lado e em cou 

de pied derrière encostar somente o calcanhar no tornozelo do pé de base e estica ao lado num 

movimento seco e preciso. Neste movimento sai arrastando a ponta do pé pelo chão até esticar 

totalmente a perna e voltar à posição inicial. 

Existem vários tipos de frappés, a saber: 

- Doublé battement frappé: é o mesmo princípio do battement frappé simples narrado acima, com 

a diferença de batter duas vezes sobre o tornozelo de base (frente e traz ou vice-versa), antes de 

abrir. 

- Triplo 

- En l’air 

- Par terre 

 Battement sur lê cou de pied ou serre: (batimento cortado/serrado)-exercício para dar 

liberdade à articulação dos joelhos. Ao começar, um dos pés está no cou de pied condicional na perna 

de base. Abre-se ligeiramente ao lado sem chegar a esticar o joelho, torna a voltar ao cou de pied 

derrière, e assim sucessivamente. A parte superior da coxa, do joelho aos quadris não deve se mexer 

e sim permanecer firme e imóvel, bem virada en dehors. Ao aumentar a velocidade do movimento, a 

abertura da perna ao lado se torna menor, apenas o necessário para passar o pé da frente para trás ou 

vice-versa. 

 Battement battu: começa-se com uma perna no cou de pied devant e executa-se uma série de 

batidas rápidas, sobre o calcanhar da perna de base, ou ainda derrière. As batidas devem ser feitas 

com as pontas dos dedos no devant e com o calcanhar no derrière. Este movimento é quase sempre 

executado na meia ponta ou ponta, e é um exercício para alunas adiantadas, não devendo ser dado 

para principiantes. 
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 Grand battement: (grande batimento) - exercício que tem o mesmo princípio do battement 

tendu, porém a perna continua o movimento e se eleva a uma altura de 90° ou mais. O importante na 

execução desse movimento é a facilidade e leveza que a perna deve ter ao subir, sem mexer o resto 

do corpo, mantendo os quadris alinhados e as pernas sustentadas principalmente na descida onde a 

perna retornará a posição inicial. 

 Grand battement jeté fermé: (grande batimento jogado fechado) - é um exercício que se 

atira a perna à 90° ou mais e fecha-se na posição inicial (5ª posiçao devant, a la seconde ou derrière) 

 Grand-battement jeté pointé: (grande batimento jogado ponta) - sai de 5ª ou 1ª posição faz-

se um grand battement e ao invés de fechar como no fermé toca-se o chão com a ponta dos dedos e 

eleva-se novamente para o grand battement numa determinada quantidade estipulado pelo professor. 

 Grand battement raccourci: (grande batimento recolhido) - o mesmo que o grand battement 

só que ao chegar a uma determinada altura (90°) a perna é recolhida fazendo um retiré e voltando 

para o ar até retornar a posição inicial. 

 Grand battement developpé: (grande batimento desenvolvido) -na 5ª posição, faz-se um 

retire e desenvolve a perna en l’air em qualquer uma das direções. 

 Grand battement cloche: (grande batimento de sino) -como um pêndulo a perna trabalha 

devant e derrière sempre passando pela primeira posição com movimentos continuos. 

 Grand battement balançoire: (grande batimento balançado) - como no grand battement 

cloche, só que com a diferença que a bailarina vai tentar atingi a altura máxima das pernas e com um 

leve deslocamento do tronco para frente e para trás. 

 Grand battement foutté: (grande batimento chicoteado) - A perna é levada até um grand 

battement devant, virando rapidamente o corpo para a la seconde e terminando em derrière e ao 

contrário partindo do grand battement derrière chamamos de Rotation. 

Grand battement en rond: (grande batimento em círculo) - saindo do degagé en l’air ou do 

developpé, a perna executa um movimento cirular que sai de devant passando para a la seconde e 

terminando em derrière ou vice-vesrsa. Podendo ser demi-rond, que nesse caso será executado 

apenas ¼ do movimento. 

 Grand battement tombée: (grande batimento queda/caido) - começa-se com elevé ou relevé 

ou mesmo em pied plat e cai sobre a perna da frente, do lado ou atrás em degagé fondu par terre ou 

en l’air. 

 

 Rond de jambé - Voltas ou círculos da perna. Os ronds de jambe são usados como exercícios 

na barra, no centro e em adágio e são feitos par terre, en l’air, sauté e relevé. Todos são feitos en 

dehors e en dedans. 

 Rond de jambe par terre: (volta da perna pelo chão)-exercício no qual a perna deve fazer 

movimentos em círculos pelo chão. Ambas as pernas devem estar bem esticadas. A perna parte de 

um determinado ponto, podendo começar a la second, devant ou derrière e faz uma votla completa 

sem tirar a ponta dos dedos do chão, cuidando sempre do alinhamento dos quadris para que os mesmos 

não se movam durante a execução do movimento, podendo ser en dehors e en dedans. 

 Rond de jambe en l’air: (volta da perna pelo ar)-exercício no qual a perna deve fazer 

movimentos em círculos pelo ar, o rond de jambe en l’air além de exigir uma total independência da 

coxa em relação ao quadril, exige também total independêcia da parte da perna que vai do joelho até 

a ponta do dedo do pé, que deve fazer movimento semi-circulante, sem mexer a coxa. Os ronds são 

en dehors e en dedans. 
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Ainda podemos citar: 

 Grand e demi-rond em l’air: é o mesmo rond só que executado fora do chão indo de devant 

para a la seconde e derrière ou vice-versa. 

 Rond de jambe fondu: o mesmo que rond de jambe par terre, en l’air, entretanto é feito com 

fondu, ou seja, com a perna de base flexionada (dobrada). 

 Rond de jambe jeté: também feito en dehors e en dedans, só que a perna sai de um demi-

attitude e leva ao écarté, seu ponto mais alto é a la second e retorna ao poité, seja devant ou derrière. 

 Souplesse: (Flexibilidade) associamos o souplesse ao cambré , movimento que a bailarina faz 

dobrando o corpo a partir da cintura, indo para frente, para trás e para os lados, a cabeça acompanhado 

o movimento. 

 Sauté: (saltado) em todos os saltos após ter atingido o ponto mais alto do salto, as pontas dos 

pés devem tocar primeiro o chão seguida da sola do pé e por último os calcanhares. Já na saída do 

salto este processo se torna inverso. Lembrando que o plié é essencial para execução de um bom salto, 

tanto no início do movimento quanto no término, preservando assim as articulações do joelho. 

 Changements de pied: (troca de pés) o termo é geralmente abreviado para chagements. São 

passos saltitantes na 5ª posição trocando os pés no ar e descendo na 5ª posição com o pé oposto na 

frente. Os changements são feitos petit e grand. 

 Soubresaut: (sobressalto) - um salto de 5ª posição onde não a troca de pés. Quando o corpo 

está no ar os joelhos e as ponta bem esticados o pé da frente deve esconder o pé de trás. Caindo 

simultaneamente com os dois pés na quinta posição com o mesmo pé na frente quando se iniciou o 

salto. Soubresaut, também é feito en avant, en arrière, de cote, croisé e effacé, podendo ser feito, mas 

pontas e meia ponta. 

 Échappé: (escapar) - o échappé é uma abertura no mesmo nível de ambos os pés de uma 

posição fechada para uma aberta. Há duas espécies de échappés: échappé sauté, que é feito com um 

pulo de 5ª posição e termina em demi-plié na posição aberta podendo ser na 2ª ou 4ª posição. E o 

échappé sur lês pointes ou demi-pointe que é feito com um relevé, onde a bailarina arrasta as duas 

pernas da 5ª posição e abre na 2ª ou 4ª em meia ponta ou ponta mantendo os joelhos esticados. 

 Glissade: (deslizar) - um passo de deslocamento e de ligação, executado escorregando o pé 

em movimento da 5ª posição na direção desejada e o outro fechando junto a ele. Os glissades são 

feitos com e sem troca de pés começam no plié e termina no plié. Existem vários tipos de glissades: 

devant, derrière, en avant, en arrière, dessous, dessus, sur lês pointes e demi-pointes. Há diferença 

entre eles depende das posições de partida e de encerramento assim como a direção. 

 Chassé: caçado, perseguido. Um passo no qual um pé lateralmente persegue o outro para fora 

da posição. O chassé é feito para frente e para trás tanto em croisé como em effacé. No método 

cecchetti um chassé é escorregão para uma posição aberta e acaba em demi-plié. Esse movimento 

pode ser executado em todas as direções, fazendo ao todo 7 chassé: 1. Quarta effacé en avant; 2. 

Quarta croisé en avant; 3. seconde; 4. Quarta effacé en arrière; 5. croisé en arrière; 6. Passe en avant; 

7. Passe en arrière. No processo de execução vamos exemplificar com um chassé en avant: 

 

chassé para frente. Quinta posição pé direito para frente. Demi-plié temps levé , escorrega o pé 

direito para a 4ª posição na frente, à terre com o peso sobre o pé direito, a perna esquerda então é 

esticada e fechada na 5ª posição. 

 Temps levé: (tempo levantado) - é um salto dado sobre um pé e pode ser feito em qualquer 

posição. A bailarina sai do chão com a ponta dos pés totalmente esticada, usando toda a extensão 
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muscular para realizar o salto, ficando está ponta para baixo e a outra estendida após o demi-plié. O 

temps levé pode ser feito em: sur le cou de pied, devant, derrière, en arabesque, en attitude, à la 

quatrième devant, em tounant,..... No método cecchetti também é chamado de temps levé o salto de 

5ª posição levantando o pé sur le cou de pied; e nas escolas francesa e russa, o movimento recebe o 

nome de sissone simple. 

 Temps lié: (tempo ligado) - também como o glissade é um passo de ligação, sendo que a 

diferença entre eles é que no temps lié temos que transferir o peso do corpo de uma perna para outra. 

É um exercício usado mais no centro e consistem em uma série de passos e movimentos de braços e 

pernas baseados na 4ª, 5ª e 2ª posições. É um bom exercício para execução suave, controlada e 

equilibrada no passar o peso do corpo de uma posição para outra, mantendo sempre a delicadeza e o 

ritmo do movimento. Este exercício é bastante usado pela escola russa desde as primeiras aulas e é 

gradativamente que a dificuldade vai aumentando. O movimento é feito en avant e en arrière e pode 

ser feito com developpé e pirouettes sur lês pointes. 

 Assemblé: (junto, reunido) -um passo preparatório no qual se começa no demi-plié e 

escorrega o pé em movimento atirando o no ar, no momento em que o pé é atirado a perna de apoio 

também sai do chão com um salto e estica-se no ar até a ponta dos dedos dos pés. Ambas as pernas 

se fecham no ar em quinta posição para que juntas toquem o solo simultaneamente. Os assemblés 

podem ser petits ou grands de acordo com a altura do battement e são executados dessus, dessous, 

devant, derrière, en avant, en arrière, en tournant, porté e battu. 

 

1. Devant: assemblé na frente. 5ª posição pé direito à frente. O pé direito escorrega para segunda 

ou quarta posição no ar e ao ser completado as duas pernas se encontram fechando em 5ª posição 

na frente de onde ele saiu. 

 

2. Derrière: assemblé atrás. 5ª posição pé direito atrás. O pé direito escorrega para segunda ou 

quarta posição no ar e ao ser completado as duas pernas se encontram fechando em 5ª posição 

atrás de onde ele saiu. 

 

3. En avant: assemblé para frente. 5ª posição pé direito na frente. O pé direito escorrega para 

quarta posição no ar e deslocam-se para frente e ao ser completado as duas pernas se encontram 

fechando em 5ª posição. 

 

4. En arrière: assemblé para trás. 5ª posição pé direito atrás. O pé direito escorrega para quarta 

posição no ar e deslocam-se para tráse ao ser completado as duas pernas se encontram fechando 

em 5ª posição. 

 

5. Dessus: o mesmo procedimento que os outros assemblés, sendo que a que sai para o degagé é a 

de trás e fecha-se na frente. 

 

6.Dessous: o mesmo procedimento que os outros assemblés, sendo que a que sai para o degagé é 

a da frente e fecha-se atrás 

7. En tournant: um passo com giro no ar podendo ser dado uma ou mais voltas, pode ser feito en 

dehors e en dedans. 

 

8. Porté: conduzido, é um passo que é feito no ar indo de um ponto fixado para outro. 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA 

 

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, Avenida Universitária nº. 

1750. Setor Universitário – Goiânia – Goiás. Email: adm.basileu@cegecon.org.br / Fone: (62) 

3201-4046 e (62) 3201-4045 

 

 

9. Battu: os assemblés dessous, dessu e en tornant podem ser executados com batidas. 

 

 Jeté: (jogado, atirado) -um salto de uma perna para outra. A perna lançada descreve um 

movimento brusco, rápido no ar. 

 

Há uma variedade enorme de jetés que podem der feitos em todas as direções: 

Ex: 

- jeté devant: (jogado na frente) - a bailarina começa na 5ª posição, pé direito atrás, demi-plié; 

desloca o pé direito para a 2ª posição com um battement frappé; salta na perna esquerda, pointe 

tendues, e desce no pé direito em demi-plié, pé esquerdo sur le cou de pied derrière. Após o salto 

o pé direito volta ao chão um pouco na gente da posição abandonada pelo pé esquerdo. Não 

havendo deslocação lateral na execução do exercício. 

- Pas de bourrée: é feito dessous, dessus, devant, derriére, en avant, en arrière e en tournant en 

dehors, en dedans em pointe e demi-pointe. 

- O pas de bourré tem o nome de uma antiga dança folclórica francesa semelhante ao gavotte que 

por sua vez faz lembrar o minueto. Existe uma quantidade imensa de bourrés, estes não são 

considerados como passos em si e movimentos que serve para transitar de uma posição para outra. 

1. devant: sai com a da frente em degagé fondu à la seconde, soutenu devant, desloca-se 

lateralmente com a perna de trás fechando 5ª perna a frente 

2. derrière: ao contrário do narrado acima. 

3. dessous: sai com a perna da frente e termina atrás. 

4. dessus: ao contrário do narrado acima. 

5. dessous-dessus: perna da frente vai até atrás no soutenu e volta fechando no término na frente. 

6. dessus-dessous: ao contrário do narrado acima. 

7. en avant: sai com a perna da frente em degagé devant, glissade en avant sur lê demi-pointe ou 

pointe e desloca-se para frente. 

8.en arrière: ao contrário do narrado acima. 

9. en dehors: sai de coupé derrière, 5ª. sur lê demi-poite ou pointe no lugar, e pisa 4ª croisé virando 

para o lado da perna de trás e volta completando o giro fechando 5ª atrás. 

10. en dedans: ao contrário do narrado acima. 

11. en tournant: igual ao narrado acima só que com a diferença é que a saída com degagé ao invés 

de coupé. 

12. courru: série de pequenos passos corridos, iguais nas pointas ou meias-pontas. 

13. pietiné: pequeno, deslocando-se em 5ª posição sur le demi-pointe ou pointe em qualquer 

direção. 

14. com e sem raccourci: recolhendo os joelhos em retires. 

 

 Sissone: sissone foi uma denominação dada em homenagem ao inventor do passo um 

bailarino russo. Existem vários tipos de sissones diferentes, mas a idéia principal em sua execução é 

a retirada dos dois pés do chão e terminando sobre um pé só. Existe uma média de mais de 20 tipos 

de sissones. 
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 Developpé: (desenvolvido) - movimento no a perna a ser trabalhada faz um retire e desenvolve 

a perna no ar lentamente com perfeito controle. Os developpés são feitos na barra como exercício 

para adquirir equilíbrio, e para manter ou sustentar a perna em qualquer ângulo. 

 Failli: (falho) - movimento rápido feito em um só tempo. 5ª pos. Pé direito para frente. Demi-

plié, pula no ar com os pés junto e enquanto está no ar, vira o corpo effacé de modo que o ombro 

esquerdo vá para frente, a cabeça voltando para o ombro esquerdo. Durante o pulo a perna abre em 

effacé derrière e em seguida a seguida a descida é feita em demi-plié sobre o pé direito. O pé esquerdo 

escorrega para frente imediatamente através da 1ª pos. para quarta croisé, terminando em demi-plié. 

 Fouetté: (chicoteado) denominação para qualquer movimento chicoteado, o movimento pode 

ser executado curto: o pé levantado passa rapidamente na frente ou atrás do pé de apoio (ver: flic-

flac). Porém há uma grande variedade de fouettés: petit fouetté devant, à la seconde ou derrière, à 

terre, sur lê demi-pointe ou sauté e grand fouetté sauté, relevé ou em tournant. 

 Pirouettes: rodopiar ou girar rapidamente, é quando o corpo da uma volta sobre um pé em 

pointe ou demi-pointe, sendo conseguida com a força combinada de um plié com movimento de 

braços, e nunca pelo corpo ou ombros. Uma pirouette requer um equilíbrio perfeito e cada pirouette 

depende inteiramente da preparação que precede. O bailarino deve fazer uso de todos os dedos do pé 

de apoio dando assim melhor estabilidade ao corpo. Durante o giro o corpo está completamente na 

vertical e puxado para cima. O braço aberto indica a direção e o braço em movimento da um impulso 

suplementar. A cabeça é a última a sair e a primeira a chegar e é sempre marcada por um ponto fixo 

mais conhecido como “spoting” que durante uma série de voltas não deve ser perdido pela bailarina 

(o). As pirouettes são feitas en dedans, en dehors, e ainda podem ser duplas, triplas e etc. Em geral 

todas as pirouttes en dedans terminam na frente da perna de apoio, enquanto que todas as pirouettes 

en dehors terminam atrás da perna de apoio. Há uma grande variedade de pirouettes: pirouette en 

attitude, pirouette en arabesque, pirouette a la seconde, grand pirouette, pirouette renversé e etc... 

 Déboulés,chainés ou petits tours: rolando como uma bola. Um termo da escola francesa para 

uma série de meias voltas executadas alternadamente em cada pé, movendo-se para frente numa só 

direção. Quando rodando para direita a primeira volta é com o pé direito, depois o pé esquerdo dá um 

passo à frente e completa a volta. Os pés são mantidos juntos em 1ª pos. e as voltas devem ser feitas 

com a maior rapidez possível. Os déboulés podem ser feitos nas pointes ou demi-pointes. 

 Piqué ou pose: (posada) - é uma subida direto para pointe ou demi-pointe, como um passo 

comum, porém sem dobrar o joelho da perna sobre a qual vai ser feito o piqué. Os piqués podem ser 

feitos en avant, en arrière, sur le cou de pied, arabesques e attitudes 

Promenade: (passeio) - uma volta lenta dada sobre uma perna com o pé todo apoidado no solo e 

no caso de ser feito nas pontas a bailarina deve ser ajudada por um bailarino. Deve se tomar como 

eixo o dedo dos pés, enquanto o calcanhar vai executando a volta completa em torno dele. 

 Grand jeté en avant: (grande jogada para frente) - considera-se um grande salto que sai com 

perna esticada, onde a bailarina (o) dá um grande salto para frente podendo descer en arabesque ou 

degagés en l’air ou em pied plat. 

O impulso é realizado no pé jogado para frente como um grand battement, sua altura depende da 

força do impulso e sua extensão da perna que é estendida para cima atrás. No ar a bailarina deve 

dar a máxima expressividade corporal ao salto, sendo da maior importância o plié da impulsão 

inicial e o da volta ao chão com um plié controlado e suave. 

 Grand jeté en tournant ou entrelacé: (grande jogada por cima girando) - durante o pulo ambas as 

pernas devem passar uma pela outra, através da 1ªpos.com os joelhos esticados e as costas eretas. 
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Fica em pose effacé derrière com o pé direito pointe tendu, dá um passo no pé direito em demi-plié 

em direção a effacé en arrière e empurra do chão jogando a perna esquerda para cima como num 

grand battement virando o corpo para ficar de frente para o canto esquerdo da parte da frente da sala. 

Pula para o pé esquerdo dando uma meia volta no ar para a direita e desce em demi-plié em arabesque 

olhando para o canto esquerdo da sala. Este jeté é geralmente feito com uma batida. Neste caso a 

perna que é jogada para frente bate atrás da outra perna antes de chegar ao chão 
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PARA A PROVA TEÓRICA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA CONSULTAR O MATERIAL ABAIXO: 

EVOLUÇÃO DA DANÇA NO CONTEXTO HISTÓRICO: 

APROXIMAÇÕES INICIAIS COM O TEMA 

Neil  Franco1  
Nilce Vieira Campos Ferreira2  

RESUMO: Dimensões étnicas, populares (folclóricas) e teatrais fornecem elementos significativos para 

compreensão e elaboração do trajeto da evolução histórica da dança na humanidade. Nessa linha de raciocínio, 

ponderamos que a modernidade possibilitou rompimentos na estruturação dessa arte com possiblidades de 

novas visões sobre a criação, experimentação e transformação do movimento humano - destoante dos padrões 

rígidos estruturados pela dança clássica. Essas possiblidades permanecem recorrentes até os dias atuais, 

confirmando a dança como um fenômeno que acompanha o ser humano desde sua criação, assumindo o papel 

de demarcadora das mudanças ocorridas ao longo da história. Ancorado teoricamente em atores/as que se 

dedicam aos estudos sobre a dança, este ensaio objetiva elencar e contextualizar aspectos históricos, sociais e 

culturais que norteiam a compreensão do trajeto evolutivo dessa arte. Cabe-nos, contudo, declararmo-nos 

cientes de que a descrição da totalidade desse processo consiste de uma atividade infinitamente complexa.  

PALAVRAS-CHAVE: Dança. História. Memória.  

CONTEXTO INICIAL DA HISTÓRIA DA DANÇA  

O movimento e o gesto são as formas elementares e primitivas da dança e constituem assim a 

primeira forma de manifestação de emoções do homem e, conseqüentemente, de sua exteriorização. 

Com isso, ancorados na perspectiva de Hannelore Fahlbusch (1990), anterior à fala, o movimento 

corporal, constatamos que o gesto primitivo, era a forma de manifestação do ser humano diante do 

mundo orientado pelo “ritmo natural de suas emoções”.  

Desde o início da civilização, a dança, antes do desenvolvimento da fala, pode ser uma forma de expressão 

e comunicação compreendida por todos os povos, por mais distantes que fossem. Era a possiblidade mais 
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simples da representação de suas paixões, angústias, emoções, sentimentos, enfim, de seus pensamentos 

(TADRA, 2009, p. 19). 

Em consonância a essas autoras, José A. Faro (2004) indicou os primeiros indícios da dança na 

pré-história por meio de registros arqueológicos que nos permite interpretar a dança como nascida da 

religião ou, senão, junto a ela. Da mesma forma, comungamos com os autores mencionados que 

como todas as artes a dança é fruto da necessidade de expressão do homem, representando, naquele 

período, todas as formas de acontecimentos sociais: o nascimento, o casamento, a colheita, a caça, 

festa do sol, da lua. Dessa forma, a dança, para o homem primitivo, estaria totalmente ligada à magia.  

Faro (2004) sugere a história da dança como dividida em três formas distintas: étnica, folclórica 

e teatral. Encontramos outras formas de divisão da dança na literatura, como por exemplo, Fahlbusch 

(1990) que a divide em formas de danças artística e social e Izabel Marques (2003) que sugere a 

divisão como “danças voltadas para o lazer” e “danças teatrais ou artísticas”. No entanto, apesar 

desses/ as autores/as se diferirem na maioria dos casos somente na forma de denominação, optamos 

aqui pela divisão sugerida por Faro (2004). Este autor nos oferece um aparato histórico mais 

detalhado do tema em questão, inclusive ao descrever a evolução histórica da dança como um trajeto 

pelos seguintes espaços: templo, aldeia, igreja, praça, salão e o palco. 

Nessa linha de raciocínio, identificamos que as danças religiosas, ao serem liberadas pelos 

sacerdotes ou, banidas dos templos, foram incorporando características populares e praticadas em 

vilas e praça pública, transformando-se em danças folclóricas. Por vários séculos a dança foi 

exclusivamente uma prática masculina, incluindo as mulheres somente tempos depois ao saírem dos 

templos. Exemplificamos com o Candomblé, manifestação religiosa ou dança étnica, uma 

confirmação da consistente relação entre dança e religião na sua fase inicial. Somente reconhecida 

como uma forma de expressão étnica após o século XIX. O mesmo se pode inferir em relação às 

danças indígenas que conservam o vínculo entre a dança e a religião.  

Numa certa época, acreditava-se que a dança tenha saído da aldeia e retornado para os templos, 

já identificados como igrejas. Era realizada pelos iniciados, a exemplo povos do Mediterrâneo, que 

se assemelhavam aos nossos indígenas. A dança representava na igreja uma forma de agregação de 

adeptos, mas, mediante os vários interesses da igreja em ocultar seus segredos e estruturar formas de 

dominação e poder, as manifestações corporais foram sopesadas como indesejadas, pecado ou 

diabólicas, sendo transferidas novamente para as ruas e praças (FARO, 2004). Bregolato (2006) 

situou essa saída da dança das igrejas no século XII.  

Situando a realidade brasileira, evidenciamos no século XVI a agregação dos/as negros/as 

africanos/as pela igreja católica que, com o intuito de convertê-los/as ao catolicismo, permitiu que 

invocassem seus orixás representando-os através dos cultos e santos católicos. A Congada, tida como 

dança de conversão e o Quilombo, dança da ressurreição, expressam essa afirmativa (FARO, 2004), 

situada na visão de mundo pregada na “Era das Trevas”. 

A dança na Idade Média era proibida pela Igreja, pois toda manifestação corporal, segundo o 

cristianismo, era pecado, assim como seus registros. Porém, os camponeses, de forma oculta, continuavam 
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executando suas danças que saudavam suas crenças e manifestações populares. Depois de várias tentativas de 

proibição, a Igreja sentiu a necessidade de tolerar essas danças e, por não conseguir extingui-las, deu um ar de 

misticismo nas manifestações pagãs (TADRA, 2009, p. 23). 

Em consonância a essas afirmativas, Faro (2004) descreve o crescimento urbano como 

possivelmente outro fator que contribuiu para uma ruptura entre o religioso e o popular, assim, as 

danças folclóricas tomaram forma, cada vez mais ligadas a determinadas fases da vida dos povos, a 

eventos cotidianos da vida humana, fases essas representadas pelo movimento expressivo que 

configurava seu viver em sociedade.  

Em relação à dança teatral, sua origem é obscura, no entanto, seus indícios parecem localizados 

no Império Romano quando saltimbancos e acrobatas apresentavam suas danças que mais se 

aproximavam de exibições, o que hoje seria o circo (FFARO, 2004). Além do caráter cívico, na 

Grécia a dança era acessível a grande parte da população promovendo a comunicação entre os 

homens e, também, elemento constituinte da formação educativa e do caráter. Reafirma-se, com isso, 

os primeiros indícios de uma perspectiva da dança na Antiguidade (BOURCIER, 2001; TADRA, 

2009).  

O século XVII é considerado o verdadeiro marco da existência da dança sob os referenciais 

que a concebemos hoje, sobretudo, porque dentre os três pontos que ela pode ser visualizada - técnico, 

social e estético – o predomínio da técnica tornou-se um fator de grande representatividade,  no 

período precedente à Era Moderna, o Renascimento, considerado a fase de transição entre Idade 

Medieval e Era Moderna; sinalizando para a era da cientificidade da qual a dança não foi excluída.  

Cabe esclarecer que o balé é uma arte moderna, mas a dança é pré-histórica, com isso, a história do 

balé consiste em apenas um momento de toda a história da dança (Arold Raskell), apesar de, ao longo 

dos tempos, ter se constituído no imaginário social o balé como significado generalizado do que seria 

a dança (FARO, 2004).   

Outro aspecto nos parece relevante ressaltar, Faro (2004) designa a dança de salão - 

descendente das danças populares - como o principal elo entre danças folclóricas e teatral, deixada 

propositalmente de fora da historicidade dessa arte. Inclui todas as danças que fizeram parte da vida 

da nobreza européia a partir da Idade Média. O aparecimento dessas danças ocorreu quando a igreja 

católica diminuiu a proibição do que era tido como pecado ou pagão. Assim, “Ao serem trazidas do 

chão de terra das aldeias para o chão de pedra dos castelos medievais, essas danças foram 

modificadas, abandonou-se o que nelas havia de menos nobre, transformando-as nos ‘loures’, nas 

‘alenandas’ e nas ‘sarabandas’ dançadas pelas classes que se julgavam superiores.” (FARO, 2004, p. 

31). 

A Valsa vienense é a mais antiga das danças de salão tradicional. É dançada desde a Idade 

Média quando os pares davam voltas pelo salão realizando giros em torno de si mesmo em postura 

fechada, na finalização e uma rodada de dança. Pelo fato de ser dançada aos pares em contato íntimo, 

a valsa encantava a sociedade medieval como também sofreu proibições por infringir os bons 

costumes e a decência. Por ser originaria das danças campestres e folclóricas, no século XVI a 

aristocracia francesa abandonou a prática da valsa por sua estreita relação com a cultura plebeia, 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA 

 

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, Avenida Universitária nº. 

1750. Setor Universitário – Goiânia – Goiás. Email: adm.basileu@cegecon.org.br / Fone: (62) 

3201-4046 e (62) 3201-4045 

 

retomando sua prática logo em seguida (RIED, 2003). Esse fato possivelmente justifica a afirmativa 

de Faro (2004) de que as danças de salão seriam o principal elo entre danças folclóricas e a dança 

teatral, contudo, deixada propositalmente de fora da história. Outro aspecto seria porque nesse 

período de transição de classes sociais a burguesia estava em ascensão e a valsa passou a ser praticada 

nos salões burgueses demarcando dois aspectos: afrontava os bons costumes impostos pela 

aristocracia ao mesmo tempo em que mantinha o bom gosto, comportamento refinado e o ambiente 

elegante, o que a diferenciava da classe popular (RIED, 2003). 

Acredita-se que até as danças folclóricas sofreram perseguição do clero, tal que nas pequenas 

e distantes cidades ela prevaleceu, podendo ser esta a razão de maior manifestação dessas danças em 

comunidades carentes. Para a nobreza, a dança representava diversão, enquanto para as comunidades 

simples a dança consistia em um evento. 

  A efetivação do que conhecemos como dança teatral ocorreu em 1661, quando Luís XIV 

fundou a Academia Nacional de Dança, hoje Escola de Balé e Ópera de Paris, consagrando o trajeto 

descrito por diversas fontes históricas de que o balé nasceu quando as acrobacias dos ciganos e 

saltimbancos de feira se misturaram com a graça artística dos cortesões (BOURCIER, 2001; FARO, 

2004; TADRA, 2009).  

Retomando os aspectos de visualização da dança citados linhas atrás (técnico, social e 

estético), a evolução técnica da dança está diretamente relacionada à história do vestuário. Na corte 

de Luís XIV as roupas das mulheres eram longas e pesadas, ocultando as pernas e os pés. Somente 

na Revolução Francesa (1789) acontece o abandono das pesadas saias quando Maillot, modista de 

ópera francesa, inventou a malha que foi aceita somente na cor azul pelo papa “para não sugerir a 

perigosa cor da carne.” As duas principais escolas básicas das danças clássicas se formaram nesta 

época, a francesa - inspiradas em movimentos realizados de forma constante e fluida, e a italiana - 

que predominava uma característica mais atlética e vigorosa. É também neste período que se 

estabelecem as cinco posições do balé persistentes até nossos dias (BOURCIER, 2001; FARO, 2004; 

TADRA, 2009).  

Na história do balé destaca-se, a princípio, a representação de histórias dos deuses mitológicos 

que prevaleceu até a primeira metade do século XVIII. O desenvolvimento do ballet d’ action, na 

segunda metade do século XVIII, inicia o processo de desvinculação da dança com a ópera, 

propiciando a emergência do balé como arte totalmente independente. As idéias de Noverre e 

Anglioni, precursores desse período da dança, ganharam aceitação geral, e suas obras seriam 

continuadas por outros (BOURCIER, 2001; FARO, 2004; TADRA, 2009).   

Com a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas inaugurou-se o movimento romântico. 

Na época, na Inglaterra, a Revolução Industrial ocasionou uma mudança radical na sociedade. Com 

isso, o Romantismo, um movimento revolucionário, instituiu novos conceitos de arte em relação aos 

existentes até então: “[...] podemos dizer que colocaram a beleza da forma e a fantasia de idéias na 

frente da realidade da vida e da justiça social”. (...),“ ‘idealismo’ espelhado na ‘idade do ouro’ da 

Grécia e Roma.” (FARO, 2004, p. 52). Estabeleceu-se nesse período o domínio do ocultismo (cultura 

oriental) e do sobrenatural - fascínio pelo lado obscuro da mente humana. Após a Revolução 
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Francesa, a igreja católica perdeu sua força permitindo que esses valores emergissem em todas as 

manifestações da arte.  

Assim, como a dança adquiriu seus significados de acordo com as manifestações históricas e 

culturais dos povos, com o Romantismo na Europa, final do século XVIII e todo século XIX, 

começou-se a se representar na dança temas com personagens populares, da vida campestre, 

destacando o balé La Fille Mal Gardé de 1786. Outro aspecto importante dessa demarcação foi o 

surgimento em Paris da bailarina Maria Taglione, em 1827, precursora da utilização de sapatilhas de 

ponta, posicionando a bailarina no primeiro plano, interpretadas como seres alados ou extraterrenos, 

figura de lendas e imaginação; restando aos bailarinos a função de suporte das mesmas. A criação do 

libretista e do roteirista são marcos importantes da evolução do balé. A partir daí, toda música de balé 

deveria ser especialmente composta sob as exigências do libreto e do coreógrafo. Antes do 

Romantismo, a música servia apenas como acompanhamento nos balés, a qualidade técnica melhorou 

após 1820. Com a evolução da qualidade das composições dos balés, houve protestos da imprensa 

pela atenção dada a essa arte secundária como valor de uma grande ópera (FARO, 2004; TADRA, 

2009).   

O balé romântico iniciou sua decadência nos últimos anos do século XIX, tornando-se 

diversão da burguesia e cada vez mais desvalorizada pela arte dita culta. O público acabou se 

cansando de cenários complicados e histórias arrebatadoras. A esse cansaço se juntou a decadência 

do bailarino. O endeusamento das grandes bailarinas pela imprensa e pela literatura contribuiu para 

que o homem fosse relegado a um segundo plano, nada favorável ao balé (BOURCIER, 2001; FARO, 

2004).   

O balé romântico se tornou balé clássico nas mãos de coreógrafos russos como Marius Petipa 

que se destacou por uma montagem russa de Paquita estreada em Paris em 1º de abril de 1846.  Balés 

de destaque no período foram Sylphide, Gisele, O espelho mágico, Dom Quixote, A bela adormecida 

e Lago dos cismes. O balé era uma arte que pertencia ao povo russo – diferente do que ocorria na 

França e Itália que era uma arte pertencente quase que exclusivamente às classes mais abastadas -, 

com isso, a Rússia não foi atingida pelas convenções políticas que passaram a França e Itália nos 

séculos XIX, não havendo quebra do trabalho. Ao balé russo se incorporaram passos e figurações 

vindas de outras técnicas como levantadas soviéticas e acrobacias circenses. Com a dança clássica se 

atingiu praticamente o limite das possibilidades dos/as bailarinos/as, destacando personagens como 

Fokine e Nijinski (FARO, 2004; FAHLBUSCH, 1990).   

Esses fatos permitem-nos destacar pontos básicos do processo de evolução da dança que se 

refletem nos dias atuais: a liberação dos trajes; a liberação dos temas; a popularização; o progresso 

técnico (ensaios); o aparecimento de Noverre; e o progresso técnico, social e cultural da humanidade 

no período que assistiu ao nascimento da dança como arte. O balé moderno e o jazz, considerados 

como o maior enriquecimento do ensino da dança se originou a partir desses aspectos 

(FAHLBUSCH, 1990; FARO, 2004, TADRA, 2009).  
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MODERNO OU CONTEMPORÂNEO: NOVAS PERSPECTIVAS PARA A DANÇA  

Os estudos no campo da dança são unânimes na afirmativa de que o nascimento do balé 

moderno está diretamente relacionado à Isadora Duncan, nascida em 1878, na cidade de São 

Francisco. Com sua “dança livre”, essa dançarina questionou e se opôs aos rígidos estatutos de 

vestimenta e posturas do balé clássico, assim como ousou dançar composições de grandes músicos 

como Beethoven, Chopin e Brahms, o que era, até então, privilégio dos concertos e recitais. Duncan 

foi precursora ao dançar descalça e usar túnicas, influenciada, principalmente, pela arte grega. Ela 

compreendia a dança como uma rebelião, um ato de protesto contra a convencionalidade da dança de 

seu tempo. Para ela, a dança não deveria ser a repetição de passos já instituídos, mas a livre expressão 

dos movimentos mais íntimos do/a bailarino/a. No entanto, Duncan não agradou o puritanismo 

americano, seguindo, assim, para a Europa e em 1904 abriu uma escola em Berlim (FAHLBUSCH, 

1990; FARO, 2004; TADRA, 2009). 

Isadora Duncan sinalizava com sua dança os princípios científicos do estudo sobre o domínio 

do movimento de François Delsarte, um dos mais significativos precursores da dança moderna, cujos 

estudos influenciaram na evolução da expressão corporal. Para Delsarte, o verdadeiro instrumento da 

expressão corporal localizava-se no tronco, sendo, assim, a fonte principal e centro do fluxo de 

movimento (FAHLBUSCH, 1990; BOURCIER, 2001; MARQUES, 2003).  

Dentre outros precursores da dança moderna, destacamos Emile Jacques Dalcroze, compositor 

e pedagogo suíço, criador da rítmica, método que permite adquirir o senso musical por meio do ritmo 

corporal. De grande influência nos estudos da dança moderna e contemporânea, Rudolf Laban criou 

vários métodos de estudo do movimento ancorado no desejo de explorar os segredos do espaço físico 

e mental. Em suas investigações criou o método da “labanotação” que seria uma forma de registro 

criterioso do movimento na e para a dança: uma “notação” da dança.   

Os princípios básicos da “labanotação” são simples e claros: dividir o espaço em três níveis (vertical, 

horizontal e axial) sobre os quais se inscrevem doze direções de movimentos. Em resumo, uma esfera com 

pontos de tangência: um icosaedro. A dificuldade começa - mas é rapidamente superada pelo treinamento – 

quando é necessário transcrever os movimentos não somente situando-os no espaço, mas também indicando 

sua intensidade. O método Laban continua a ser o mais preciso, o que melhor permite conservar as coreografias 

em seu estado original (BOURCIER, 2001, p. 294-295).  

A “coreologia” consiste de outro método elaborado por Laban que define a dança como uma 

articulação entre movimento, dançarino/a, som e espaço geral. Em outras palavras, a percepção, a 

experimentação e a análise de nossos corpos é a forma de compreendermos como/onde/porque/ com 

quem o movimento acontece para a elaboração de processos de criação e transformação da dança 

(FAHLBUSCH, 1990; MARQUES, 2003).  

O movimento, portanto, revela evidentemente muitas coisas diferentes. É o resultado, ou da busca de 

um objeto dotado de valor, ou de uma condição mental. Suas formas e ritmos mostram a atitude da pessoa que 

se move numa determinada situação. Pode tanto caracterizar um estado de espírito e uma reação, como 

atributos mais constantes da personalidade. O movimento pode ser influenciado pelo meio ambiente do ser 

que se move (LABAN, 1978, p. 20-21). 
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No contexto europeu, destacamos, ainda, Sergei Diaghilev que possibilitou a emergência do 

balé moderno como organização concreta e Michel Fokine - considerado o “pai do balé moderno” - 

por ter rompido com os estatutos impostos até aquele momento para essa forma de arte; foi o primeiro 

a colocar bailarinas dançando no palco de túnicas e pés descalços (BOURCIER, 2001; FARO, 2004).   

Sobre a denominação dança contemporânea, Faro (2004) a conceitua como tudo aquilo que se 

faz hoje dentro da dança, não importa o estilo, a procedência, os objetos, nem a sua forma. Implica o 

hoje, mas, não necessariamente o novo. No entanto, o autor questiona formas apelativas direcionadas 

à dança, na qual coreógrafos utilizam a dança secundariamente sob outros acessórios, nomeando a 

apresentação como dança contemporânea. A dança é tudo que foi produzido e que oferece 

contribuições positivas ao desenvolvimento da arte, não o que se usa como modismo.  

Em alguns pontos Fahlbusch (1990) ressaltou a afirmativa de Faro (2004). Avançou nessa 

discussão, no entanto, ao questionar a distinção efetuada ente dança moderna e dança contemporânea. 

Para a autora, moderno significa “atualidade” e contemporâneo “o que é do nosso tempo, da nossa 

época”. Nessa perspectiva, enfatizou que o que existe é a dança moderna, do século XX, da 

atualidade, situando a diferença desses dois estilos no aspecto expressivo e coreográfico. A dança de 

expressão contemporânea é a forma coreográfica que reflete ou manifesta, muitas vezes em forma de 

protesto, o mundo e o tempo no qual ela foi criada, calcada em fatos ou acontecimentos que marcaram 

este período no âmbito social, político, religioso, entre outros. Sob outro viés, mas não fora desse 

contexto, a dança de expressão moderna reflete, por meio da coreografia, intenções do/a coreógrafo/a 

nos planos psicológico, emocional, literário. Dança moderna seria tudo que foi realizado dentro dessa 

escola desde Isadora Duncan até os dias atuais.  

  Outro aspecto essencial a ser ressaltado sobre a evolução histórica da dança é que, a partir de 

1930, ela deixou de ser um privilégio de poucas nações, espalhando-se, principalmente, pelos jovens 

países da América que a absorveram como um tipo de informação para somar-se a seus 

conhecimentos. Depois da última grande guerra (1933-1945) houve representativa projeção nas artes, 

talvez pela modernização dos meios de comunicação e também pelo aumento populacional e, com 

ele, o desejo e a necessidade de uma expressão artística que se amplia até nossos dias (FARO, 2004).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na atualidade, uma das artes que mais ganhou impulso foi a dança, seja pela maior 

visibilidade e importância atribuída às expressões étnicas, como o candomblé e as culturas indígenas, 

e às manifestações folclóricas, sobretudo pelas ciências humanas e artes; seja pela intensa difusão 

das danças acadêmicas como o bale clássico, a dança moderna ou contemporânea; e tantos outros 

estilos de dança que afloraram e permanecem aflorando na contemporaneidade, tidos, algumas vezes, 

dada as dimensões sociais e econômicas em que estão inseridos, como marginais ou de pouca 

relevância social e cultural, como é o caso do rap, funk e hip hop e outras.   

Essa imensa variedade de “danças” emergentes funde-se aos estilos e técnicas já existentes 

desestabilizando seus princípios essenciais, quebrando suas tradicionalidades e, conseqüentemente, 

construindo novos significados e sentidos para suas existências, reafirmando a dança como um 
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fenômeno que ultrapassa o simplório ato de movimentar-se sob o ritmo de uma música. Na verdade, 

ao dançar representamos um processo expressivo de transformação e ressignificação da cultura 

corporal do movimento enquanto fenômeno artístico.  
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  Para as Avaliações Práticas: 

- Ballet Clássico  

  

• Chegar 30 minutos antes, para aquecimento e alongamento.  

• Para a aula será solicitado indumentária adequada: para as alunas   

Collant, meia calça, sapatilha de meia ponta, sapatilha de ponta, coque sem franja, o uso da saia é 

opcional. Para os alunos sapatilha de meia ponta, short, camiseta branca ou macaquinho.  

• Durante a aula será exigido posições dos pés e braços no ballet clássico, plié tendu, grand 

plié, develloppe, rond de jambe, saute, changement e técnica de pontas. Aula completa 

composta de barra, centro e diagonal onde serão observados o nível técnico, equilíbrio, 

musicalidade, giros, saltos e elasticidade.  

  

Procedimentos do Candidato para a realização prova de Habilidade Prática Específica - Dança 

Contemporânea  

• Chegar 30 minutos antes, para aquecimento e alongamento.  
• Para a aula será solicitado indumentária adequada: collant ou camiseta, calça legging ou 

short de malha, sapatilha de meia ponta, ou meia soquete.  
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• Para aula serão observados o nível técnico, equilíbrio, musicalidade, giros, saltos, técnica 

de chão, técnica de rolamento e elasticidade. Aula de Ballet Clássico nível iniciante. 

Apresentação de uma Coreografia Solo de dança contemporânea com  

• duração máxima de 1 min e 30 segs.  
 

 

Curso    Provas  Pontos  

Técnico  em  Dança/  Habilidade específica   100  

Técnico  

Bailarino  

em  Dança/  Habilidade Específica:  100  

Total de Pontos  100  
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ANEXO V- MÚSICA 

  
Para a prova específica de música, o aluno deverá tocar uma peça livre escolha e uma leitura à 
primeira vista que será entregue no momento da prova 
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