










































 







































































Esse contato, conhecer uma rotina da escola é diferente do estágio, porque tu acabas fazendo 
parte, é muito mais tempo. Então, eu aconselho todo o mundo, se quer mesmo trabalhar em 
escola, que tente passar pelo menos um semestre no PIBID, porque vale muito a pena a 
experiência prática. Porque não adianta a gente ter um currículo, ter a graduação, mestrado e um 
doutorado e não ter a prática. Para lecionar tu tens que ter prática e o PIBID possibilita isso muito, 
muito bem, é muito legal. (SANTOS, 2015).



Quando eu coloco o vestido, nem 
precisa o vestido, nem precisa 
toda a pilcha, a saia de ensaio, o 
sapato já é o suficiente para eu 
enxergar o que eu digo que é a 
ancestralidade, as nossas raízes, 
a nossa origem; eu vejo quando 
eu danço e quando a gente se 
apresenta; então, para mim é 
maravilhoso, tudo, sempre. 
(SANTOS, 2015).







Acho que o curso ainda está em 
crescimento, tem muito ainda a se 
pensar sobre. Acredito muito que o 
curso vai se construindo pela 
necessidade dos alunos, mas em 
relação ao que eu esperava que fosse, 
no início acho que eu tinha uma outra 
ideia, mas a partir do segundo ano eu 
já fui percebendo como é que 
funcionava e se eu queria aquilo 
mesmo. (MORAES, 2016).











https://www.youtube.com/watch?v=k9od3KQ9QE4&t=439s


https://www.youtube.com/watch?v=XxNgAfsvSlA
https://www.youtube.com/watch?v=KzDeIyrFQGs
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v23.1789
https://www.youtube.com/watch?v=dR1TED3hVFQ
https://www.ufrgs.br/esefid/Arquivos/COMGRAD_DAN/projeto_pedagogico.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/50075/000754699.pdf?sequence=1
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https://lume.ufrgs.br/handle/10183/114493
https://www.facebook.com/julorenzoni/media_set?set=a.10152931281478979&type=3




http://www.liarodrigues.com/page2/page3/page31/page31.html
https://www.wagnerschwartz.com/dominio-publico






https://www.youtube.com/watch?v=OomTs5Pj7dY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tTKXypAemnxG4yonV7j0EsawwGDQRrpPYxu_SKVlcPzUWlvRNWp3aCnc
https://www.facebook.com/pg/Eu-apoio-a-Funda%25C3%25A7%25C3%25A3o-Zoobot%25C3%25A2nica-171179729896784/photos/?ref=page_internal


https://www.youtube.com/watch?v=wZ0Buqa7bdE


https://www.youtube.com/watch?v=tUHHRtgZDd4&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=uq5DwhB6qL0&feature=youtu.be


http://encontrograduacoes.blogspot.com/






https://isurvey.cgee.org.br/future-se/




https://doi.org/10.5216/ac.v2i2.43675
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/149465
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/149478






































































































http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/24957
https://med.nyu.edu/hjd/harkness/students/dance-medicine-science-career
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115948










































































http://www.scielo.br/pdf/nec/n98/07.pdf




http://www.aibr.org/antropologia/06v02/articulos/060201b.pdf
http://www.cih.uem.br/anais/2015/trabalhos/1406.pdf










SISTEMA MÍTICO SISTEMA MÁGICO 
RELIGIOSO

SISTEMA ARTÍSTICO SISTEMA CIENTÍFICO

objeto de contemplação estética + 
sistema de relações abstratas

MUNDO MATERIAL E 
CONHECIMENTO
SIMBÓLICO

objeto de contemplação estética 
+ sistema de relações abstratas

MUNDO MATERIAL E 
CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO

uma estruturação em comum é 
transformada/atualizada num 
objeto concreto, com
um conjunto de fatos e de 
operações

a reunião de um conjunto de 
objetos, fatos e operações que, 
por meio do ato da criação, 
ganham uma dimensão de 
totalidade

ESTRUTURA DO MITO É 
ATUALIZADA EM
OBJETOS + FATOS + 
OPERAÇÕES

OBJETOS + FATOS +
OPERAÇÕES LEVAM A UMA 
ESTRUTURAÇÃO

O MITO É COISA MENTAL QUE 
TRANSITA
PARA UMA HISTÓRIA

O OBJETO DA ARTE POSSUI 
AS CARACTERÍSTICA 
MÁGICAS DADAS AO
OBJETO POR MEIO DO 
SISTEMA SIMBÓLICO E UMA 
SISTEMÁTICA
OPERACIONAL-FUNCIONAL 
CONQUISTADA POR SER 
TAMBÉM UM OBJETO
DO CONHECIMENTO 
HUMANO, RESULTANDO DE 
UM TIPO PARTICULAR DE
INVESTIGAÇÃO QUE TEM 
ELEMENTOS COMUNS AO 
PENSAMENTO
CIENTÍFICO

METÁFORA METONÍMIA
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No programa da EEBA, os 
participantes, dentre outras coisas, 
recebem recomendações para 
assistirem aos espetáculos em 
cartaz, nos diferentes circuitos do 
teatro portenho, são incentivados a 
ler as críticas semanais de Dubatti 
sobre parte dos espetáculos em 
cartaz na cidade – publicadas no 
suplemento cultura do Tiempo 
Argentino – e participam de aulas (a 
maioria ministrada por Dubatti), 
com a presença de diferentes 
artistas convidados (atores, 
diretores, dramaturgos, cenógrafos 
etc.), vinculados às montagens 
estudadas. (ROMANO, 2005, p. 78).



































Este livro responde a uma questão fundamental e manifesta uma urgência. As teorias generalistas sobre a mistura de 
culturas, o pretenso “choque de civilizações”, a globalização – a “mundialização”- declamadas pelos novos impérios 
econômicos e políticos falam apenas do tangível – o apreensível -, o imediato compreensível, os objetos de consumo. Na 
realidade, do que é superficial, das aparências. Os discursos simplistas oprimem a criatividade humana em sua diversidade, a 
sutileza das línguas e dos imaginários, a inventividade daqueles considerados subalternos. Ao colocar-se a tarefa de 
descrever o inapreensível, os autores desta obra devolvem ao mundo sua complexidade, sua incerteza, o surpreendente. Eles 
justificam a caminhada sem fim das ciências, das artes, da filosofia, dos místicos que preferem os questionamentos aos 
resultados. (PRADIER, 2019, p. IX)

















































https://www.ouvirmusica.com.br/itamar-assumpcao/70180/







