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Forró com condução compartilhada

1. Contextualização
Condução  compartilhada é  um  método  de  dança  de  salão  que  busca  ampliar  a  participação

artística da mulher ao colocá-la também como condutora de movimentos e desenvolver maior

sensibilidade no homem que deverá mesclar ação – sua condução – com a resposta ao estímulo da

condução produzido pela dama.

retirado do site da proponente do método, Profª. Carolina Polezi.

“Dentre as técnicas fundamentais da Dança de Salão, a condução nos chama mais atenção, pois é a

ação de o homem levar a mulher a realizar seguidos movimentos, de forma a construir essa prática

(NOGUEIRA, 2009). Para Pacheco (1998, p.11) “condução significa os procedimentos pelos quais

homem conduz/dirige a mulher durante a evolução dos passos dancísticos”. Nessa perspectiva, há

um discurso defendendo que cabe ao homem conduzir e decidir quais passos serão executados,

pois suas características masculinas como “segurança,  determinação, objetividade, habilidade e

domínio técnico” (GAIO; FIORANTI; COAN, 2009, p. 48) são tidas como mais apropriadas ao melhor

desempenho  da  condução,  enquanto  à  mulher  caberia  ser  conduzida  por  causa  de  suas

características,  ditas  naturais,  tais  como  “sensibilidade,  empatia,  criatividade  e  emotividade”

(GAIO; FIORANTI; COAN, 2009, p. 48). A condução nos parece um dos princípios básicos da dança

de salão na perpetuação do discurso e práticas das relações de poder. [...]

A contraconduta pode ser entendida como uma abertura de novas possibilidades, que, apesar do

estranhamento, pode se opor às condutas estabelecidas. Sendo assim ela pode ser considerada

um ato de resistência e liberdade, não somente para os parâmetros sociais, mas também sobre

nós mesmos. Nesse sentido, a dança como modo político busca uma nova perspectiva de mundo

mais justo e mais ético, uma vez que os discursos atravessam os sujeitos e podem ocupá-los de

formas diferentes. […]

Ao modificar a conduta e com o corpo desenhar uma nova forma de dançar, expressamos através

de movimentos nossa visão de mundo naquele instante efêmero do movimento. Isso quer dizer

que  a  contraconduta  na  dança de  salão  pode  ser  utilizada como  uma prática de  se  conduzir

diferente do conhecido e como exercício de análise dos atravessamentos discursivos aos quais os

corpos estão subordinados na dança, possibilitando a multiplicação de discursos e abertura para

novas possibilidades de criação.”

POLEZI, Carolina; MARTINS, Anderson. Condução e contracondução na dança de salão.
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2. Objetivos
Apresentar  uma  dança  de  Forró  em  que  o  par  dançante,  independente  do  gênero,  deve

alternar/compartilhar a condução dos movimentos.

3. Regulamento
3.1. EQUIPES

Cada equipe deverá inscrever 1 dupla de estudantes para a dança de Forró,  independente do

gênero.

3.2. MÚSICAS

As equipes devem escolher as suas próprias músicas, de acordo com o ritmo da Prova (Forró). As

músicas  devem  ter  duração  máxima  de  3  minutos.  Os  capitães  das  equipes  comunicarão,  à

coordenação da Gincana, até o dia 24/08, as músicas escolhidas para verificação do tempo e se

não há repetição de música pelas Equipes. A comunicação das músicas será feita através do grupo

de Whatsapp (dos capitães e coordenação de Gincana). Caso haja escolha da mesma música, a

Equipe favorecida será a que primeiro a enviar.

3.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

a.  Harmonia  do  par  e  compartilhamento  da  condução:  os  componentes  deverão  estar

harmoniosos  entre  si  e  em relação aos  tempos dos  movimentos,  direções,  troca de lugares  e

compartilhamento da condução;

b. Ritmo: os movimentos corporais do par deverão coincidir com a marcação rítmica, traduzindo as

características típicas da dança;

c. Coreografia: variação de movimentos corporais, podendo utilizar combinações de movimentos

que  surpreendam  ou  tenham  complexidade  –  porém,  que  não  apresentem  risco  para  os

dançarinos.

d. Figurino: de acordo com a proposta. 

4. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


