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RESUMO: A Biomecânica estuda e analisa os movimento humano, e tem como
função a caracterização e otimização das técnicas de movimentos específicos de
atividades corporais, sejam estas esportivas, recreativas, competitivas e/ou
artísticas. A dança, que vai além do esporte, por ser uma arte que envolve
expressão, estética e interpretação, exigindo alta demanda corporal, tem sido
estudada por esta ferramenta. Com o intuito de auxiliar os métodos tradicionais de
ensino e permitindo entender as demandas técnicas apropriadas, se faz necessário
trazer os resultados destes estudos para discussões práticas de forma clara. Para se
entender e aplicar a biomecânica na rotina dos dançarinos, mestre e coreógrafos é
necessário comparar os termos usados em dança com a linguagem especifica das
analises realizadas por essa ciência. Para isso é necessário que a comunicação
entre a dança e a biomecânica aconteça de forma simples e objetiva.
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APREDIZAGEM

ABSTRACT: Biomechanics studies and analyzes human movement, and its function
is the characterization and optimization of the techniques of specific movements of
corporal activities, be they sports, recreational, competitive and/or artistic. Dance,
which goes be yond sport, because it is an art that involves expression, a esthetics
and interpretation, demanding high body demand, has been studied by this tool. In
order to help traditional teaching methods and to understand the appropriate
technical demands, it is necessary to bring the results of these studies to practical
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discussions in a clear way. In order to understand and apply biomechanics in the
routine of dancers, master and choreographers it is necessary to compare the terms
used in dance with the specific language of the analyzes carried out by this science.
For this it is necessary that the communication between dance and biomechanics
happens in a simple and objective way.
KEYWORDS: DANCE. BIOMECHACNIC. TEACHING METHOD. LEARNING

A Biomecânica estuda diferentes áreas do movimento através de leis e
padrões mecânicos em função das características específicas do sistema biológico
humano, incluindo conhecimentos anatômicos e fisiológicos (Teixeira e Mota, 2007,
Amadio e Duarte, 1996). Uma das funções da biomecânica é a caracterização e
otimização das técnicas de movimentos específicos de atividades corporais, sejam
estas, com finalidade esportiva, recreativa, competitiva e/ou artística, influenciando a
atuação de seus praticantes. No sentido mais amplo de sua aplicação, ainda é tarefa
da biomecânica nas atividades corporais a caracterização e otimização das técnicas
de movimento através de conhecimentos científicos que delimitam a área de
atuação da ciência, que tem no movimento corporal seu objeto de estudo (Amadio et
al., 1999). Se consolidando pela demanda do esporte de rendimento que procura
fundamentação cientifica para o desempenho e para a produção de materiais
esportivos, a biomecânica contribui grandemente para aumentar a compreensão
sobre os limites do corpo humano e suas aplicações são inúmeras (Hay, 1981,
Nozakiet al., 2005).
A dança, que vai além do esporte, por ser uma arte que envolve expressão,
estética e interpretação, exigindo alta demanda corporal, tem sido estudada por esta
ferramenta que auxilia na produção de conhecimento para aquisição de
competências técnicas e motoras, levando em consideração as características de
seus praticantes, possibilitando uma aprendizagem efetiva. É preciso entender que
os métodos tradicionais de ensino e treinamento em dança mostram o que e como
ensinar, enquanto a biomecânica permite entender porque determinadas técnicas de
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movimento são mais apropriadas do que outras. Podendo, também, auxiliar na
produção de conhecimento para aquisição de competências tecno-motoras, que
levam em consideração as características dos participantes, do contexto e sua
organização, possibilitando uma efetiva aprendizagem (Teixeira e Mota, 2007).
A Teoria da Biomecânica na análise do movimento de Dança
Na biomecânica aplicada à dança, um enfoque mecanicista no corpo é
adotado para análise. O corpo do dançarino é visto como uma coleção de
segmentos rígidos ligados por articulações. E os movimentos gerados por esses
conjuntos são os blocos de construção para investigação biomecânica. Assim,
qualquer movimento de dança pode ser dividido em conjuntos de componentes para
análise. A biomecânica observa os aspectos cinemáticos e cinéticos do movimento
de um dançarino.
A cinemática fornece uma descrição do movimento: até onde, quão rápido,
quanta mudança e que tipo de movimento está envolvido em um gesto de uma
determinada sequencia coreográfica ou de um determinada técnica de dança.
Permitindo ao pesquisador identificar os principais eventos no desempenho de uma
habilidade, fornecendo base para entender como esses elementos contribuem para
o movimento total do dançarino.
A cinética, por outro lado, concentra-se na relação causa-efeito do
movimento, isto é, a força envolvida e o movimento resultante. As principais
quantidades mecânicas em cinética são forças e momentos (torques) atuando
dentro do corpo (interno) e aqueles que se originam no ambiente (externo). O
ambiente de um dançarino inclui qualquer coisa que esteja em contato com o corpo:
outros bailarinos, espaços de treinamento, espaços de apresentações, as sapatilhas
que utilizam e figurinos. As forças e os momentos internos que atuam nos ossos,
articulações, músculos e outros tecidos conjuntivos são determinados pela
quantidade de ativação muscular necessária para criar o movimento desejado ou em
resposta a forças externas provenientes do meio ambiente. Identificar essas forças e
momentos internos e externos pode levar a uma maior compreensão de como os
movimentos são produzidos (Wilson e Kwon, 2008).
A Eletromiografia (EMG), é uma das ferramentas biomecânicas de medição
especifica, que através de eletrodos, faz o registro das atividades elétricas
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associadas às contrações musculares, realizando a captação da somatória dos
potenciais de ação do músculo, indicando o estímulo neural para o sistema
muscular. O resultado básico é o padrão temporal dos diferentes grupos musculares
sinergéticos ativos no movimento observado (Picon, 2016).
Atualmente muitos estudos biomecânicos relacionados à dança já foram
realizados. Encontram-se disponíveis estudos que avaliam os tipos de pés de
bailarinas que utilizam sapatilhas de pontas (Picon et al., 2007, Militão et al., 2011);
o perfil, as tendências e as alterações, assim como, as respostas neuromusculares e
padrões dinâmicos de oscilações posturais em bailarinas (Schmit et al., 2005,
Simmons, 2005, Prati e Prati, 2006, Meereis et al., 2011, Lin et al., 2011), as
avaliações de grandezas dinâmicas (Picon et al, 2002) e atividades eletromiográficas
durante alguns movimentos próprios da técnica clássica como pliés, relevés, passes
(Bartolomeo et al., 2007), e em especial o turnout (Gilbert et al., 1998, Bennell et al.,
1999, Krasnow e Wilmerding, 2014, Shippen, 2011).
Estudos na área tem tentado revelar a superioridade adquirida pelas
bailarinas na habilidade de se manterem equilibradas em diferentes tarefas posturais
comparando bailarinas e não bailarinas (Golomer et al., 2007), a influência da
presença de lesões na articulação do tornozelo (Lin et al., 2011), a influência da
visão (Kiefer et al., 2011, Bruyneel et al., 2010) e a influência do posicionamento do
membro inferior de trabalho, do tipo de apoio do pé no solo e da sapatilha utilizada
pela bailarina (Lobo da Costa et al., 2013).Também já foram bem descritas as
principais lesões provavelmente associadas às sobrecargas na prática do ballet
clássico (Hamiltonet al, 1996, Ménétrey et al., 1999, Guimarães e Simas, 2001,
Monteiro e Grego, 2003, Silvestre et al., 2003, O’Loughlin et al., 2008).
Estes exemplos ilustram a diversidade da pesquisa biomecânica e as
diferentes contribuições que os estudos biomecânicos podem dar ao conhecimento
do movimento e da atuação corporal na dança, mas poucos destes estudos são
interpretados e utilizados nas salas de aula. Para isso é necessário trazer os
resultados destes estudos para discussões praticas de forma clara e utiliza-los de
forma efetiva dentro de salas de aulas.
Como a Biomecânica se comunica com a construção do movimento na Dança
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Mestres e coreógrafos, muitas vezes, mesmo sem saber, atuam como
biomecânicos, pois estão constantemente analisando o movimento e corrigindo os
erros detectados mediante seus acertados olhos clínicos. Talvez seus
conhecimentos biomecânicos sejam em grande parte, autodidatas e intuitivos, mas o
seu trabalho de constante avaliação da técnica, ainda que não use métodos de
laboratório complexos, tem muito a ver com a biomecânica.
Para se entender e aplicar a biomecânica na rotina dos dançarinos, mestres e
coreógrafos é necessário comparar os termos usados em dança com a linguagem
anatômica, mecanicista e especifica das analises realizadas por essa ciência. Essa
comparação deve ser feita de forma bilateral, como o realizado pelo pesquisador
Ahonen (2008) ao exemplificar em seu estudo que os movimentos, chamados de
"flex" e "ponta" em termos de dança e dorsiflexão e flexão plantar em termos
anatômicos, se referem aos mesmos movimentos da articulação do tornozelo e
recebem nomenclaturas diferentes de acordo com a área de atuação, a dança ou a
biomecânica.
Considerações finais
Tanto os professores como o coreógrafo e o bailarino necessitam de uma
biomecânica que lhes seja útil, não excessivamente teórica, nem baseada
unicamente na física, na medicina ou na matemática, mas sim, uma biomecânica
que não se esqueça das particularidades da dança, nem de suas características
técnicas, interpretações, senso artístico, e das numerosas habilidades e destrezas
contidas nesta arte corporal, respeitando as diferenças corporais e a individualidade
de cada padrão estético presente nas diferentes formas de expressão através da
dança.
Porém, a biomecânica ainda é encarada por muitos profissionais da dança
como uma disciplina a ser estudada e compreendida apenas por técnicos que lidam
com o desporto de alto rendimento ou por profissionais que tenham profundo
conhecimento de física e matemática (Graziano, 2008). Muitos ainda veem esta
ferramenta como um conjunto de fórmulas matemáticas e de equações que de nada
acrescentam ao conhecimento necessário para a intervenção profissional ou
artística.
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Para que todos os benefícios da biomecânica sejam incorporados na dança
de forma eficiente é necessário que a comunicação dessas duas grandes áreas de
conhecimento, que tem o corpo como objeto de estudo e explanação de arte,
aconteça de forma simples e objetiva. Faz-se necessário que os pesquisadores em
biomecânica procurem termos particulares da dança para exemplificarem e
esclarecerem os seus achados científicos e, que os profissionais da dança
conheçam e entendam, termos específicos da biomecânica.
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