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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve por objetivo fazer uma 
investigação em dança, a partir da questão de pesquisa: ―Como a ancestralidade me 
atravessa como mulher, artista e professora, ressignificando a minha vida e prática 
artístico-pedagógica?‖. Com base em referencial teórico e prático, que sustentaram 
a criação em dança, utilizei a Prática como Pesquisa como metodologia. A partir de 
improvisações em dança, com a simultaneidade de registro com escrita e poesia, 
revirei minha ancestralidade, num processo artístico de dramaturgia do corpo, 
expresso na obra Vestido Decotado, comungada com o meu pai, que participou do 
processo criativo, sendo a personagem Vó. Inspirada em entrevistas realizadas com 
a minha avó, investiguei a definição de papéis, de mandatos e de verdades 
presentes na minha família, relativos à mulher. Na obra Vestido Decotado, a 
personagem Neta, atravessa a sua ancestralidade, dialogando com o passado e 
presente, sendo, em seu imaginário, às vezes criança, adolescente, adulta e velha. 
Entra em contato com sua Vó, que surge de suas lembranças e do seu inconsciente, 
trazendo valores e estereótipos relativos à mulher, os quais a Neta questiona. A 
interação entre Vó e Neta é feita através de vivências a partir do movimento e de 
poesias declamadas da Neta para a Vó. Acredito que através dessa pesquisa foi 
possível refletir sobre alguns estereótipos e construir uma possibilidade de 
ressignificação para os lugares destinados à mulher, que reverberaram em uma 
criação em dança e abertura para a reflexão como professora artista. 

Palavras-chave: Dança. Ancestralidade. Mulheres. Professora artista. Ressignificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to conduct a dance investigation from the leading question: ―how 
ancestry crossings through my woman self and body, my dance and my artistic-
pedagogical practice?‖. Based on Practice as Research, which supported a dance 
creation process, I used improvisations in dance with recordings and also writing and 
poetry simultaneously. I revised my ancestry memories, in an artistic process using of 
body dramaturgy, expressed in the piece Vestido Decotado, shared with my father, 
who participated in the creative process, being the character Grandma. Inspired by 
interviews with my grandmother, I investigated the definition of roles and truths 
present in my family regarding women. The character Granddaughter dialogues with 
past and future time, sometimes coming to be a child and sometimes a elderly. The 
Grandma brings social values that the Granddaughter refuses to follow up. The 
scene between them is played with poetry and dance. Finally, this research rethinks 
some stereotypes and tries to build a possibility of reframing for places destined for 
women, which reverberates as to be a teacher-artist.  
 
Keywords: Dance. Ancestrality. Women. Teacher-artist. Re-signify. 
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INTRODUÇÃO 

- eu tenho medo de me perder  
E se se perdesse leria tudo de novo. Se precisasse, releria tudo mais uma vez. Teria essa mensagem 
para ela. Feita para ela e o coração dela que transmitia o que ela não transmitia. Que transbordava o 
que não sabia dizer transbordar. Que sentia o que sentia sem saber. O que falava para si e agora.  

- eu seria eu. Eu sou eu. Eu não posso me perder porque não tenho como me perder. 
Pois não se perde o cabível. O ela. Não se perde o que cabera a ela ser. Andar. Não se perderia toda 

anDANÇA que andou. Toda fala de alma almada.  
Mas mesmo assim sentia medo. 

Sentia medo porque o medo a entranhava.  
Mas precisava insistir o que era seu.  

O medo também era seu.  
Pois que o acariciasse um pouquinho. Que o levasse pr'alma. Prumas dunas onde o coração 

entende. Se entenderia.  
Se lembrava: nascera pra ser poeta da vida. Pra DANÇAR e poetizar a vida. Ela sabia. E se não 
fosse hoje, as letras reapareceriam amanhã ou depois. O coração batia poesia. Calma. Alma.  

Que fechasse os olhos e desistisse de controlar o tempo.  
- cAlma. Alma. 

(GONÇALVES, 2016) 
 
 

                                                   Figura 1 – cAlma Alma 

Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

Durante a realização da Graduação em Dança, indagava-me sobre que tema 

abordaria em meu Trabalho de Conclusão de Curso. Logo, vinham-me pistas de que 

queria uma temática que tivesse uma relação estreita com as questões que me 

desestabilizavam, bem como que me impulsionavam para uma reflexão sobre os 

questionamentos presentes ao longo da minha vida. Essas questões tinham uma 
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relação íntima com o ser mulher, com os significados e narrativas sobre a mulher, 

com os estereótipos relativos ao feminino na dança, os quais abordarei no decorrer 

dessa pesquisa. Assim, tive o desejo de fazer nesse trabalho uma ligação com o 

mundo, com o meu mundo, dando um novo sentido para a dança no meu processo 

pessoal e profissional, me destituindo de algumas importantes amarras que me 

constituíram até então, permitindo fazer uma ruptura e construir novos paradigmas 

para mim mesma.  

Minha visão de mundo abarca a valorização de relações igualitárias entre 

homens, mulheres, LGBTQI+, discordando de padronizações e estereótipos que 

alienam e determinam modos de ser mulher e dançar. Esta forma de enxergar o 

mundo desestabilizava-me, levando-me a refletir, impulsionando-me para o objetivo 

de querer saber mais, e potencializar o processo de criação em dança com a 

temática da ancestralidade, pois percebo na minha experiência que muitos 

preconceitos estão arraigados nela. Então defini o tema do presente Trabalho de 

Conclusão de Curso: dança, ancestralidade e possíveis conexões com minha prática 

de professora artista e como objeto de estudo os atravessamentos que a 

ancestralidade pode ter no meu eu mulher, no meu corpo que se expressa e dança, 

na dança e na minha prática como artista e educadora. 

A ancestralidade está carregada de expressão. Nesta perspectiva, a dança 

não está separada da ancestralidade e da expressão. A dança carrega significações 

que vão para além da aparência e revela conceitos, valores, realidades de 

determinadas épocas, culturas e sociedade. Conforme Paul Bourcier1 (2006), desde 

a pré-história a dança está presente na humanidade. Nesse período dançava-se pela 

vida e para natureza. Como o ser humano não conhecia a linguagem oral, 

comunicava-se pela linguagem corporal.  

Partindo da compreensão do passado, mergulho em minha autodescoberta. 

Revirando minha ancestralidade, faz-se necessário ir à busca de quem são meus 

ancestrais. Aí encontro partes importantes da minha dança, me conectando com o 

                                                             
1 Paul Bourcier é professor de história da dança na Universidade de Paris, pesquisou a evolução da dança desde 
as primeiras manifestações.  
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meu corpo, meu eu, meu passado e meu poder. Dançar é ter e criar uma razão para 

existir em contato com a natureza, com a minha natureza e minhas origens.  

 A ancestralidade traz questões como: ―quem sou eu? de onde eu vim?‖ ou ―o 

que a minha dança tem a ver com a minha ancestralidade?‖. A partir desses 

caminhos me recolho à pergunta chave: ―onde dói a ferida?‖. É essa que guiará a 

busca nessa pesquisa. Para saber onde dói, sentia o ímpeto de me remeter ao meu 

passado, às minhas e aos meus ancestrais, e mais do que isso, ir à busca delas e 

deles concretamente. Que hábitos, costumes, inquietações, crenças eu carrego que 

são heranças da minha mãe, avó, bisavó, pai, etc.? 

Minha potência poderá estar na dança quando trago a minha ancestralidade 

para dança? Como minhas inquietações corporais, inquietações poéticas, 

inquietações que não encontro palavras, podem se transformar em movimento? A 

ancestralidade nos dá asas para transcender pelo tempo, nos possibilitando 

enxergar coisas até então desconhecidas. Sendo ela símbolo do passado, presente 

e futuro, pode nos transportar pelo tempo, dando a possibilidade de revelá-lo e 

desvelá-lo.  

Ao longo de minha trajetória, tive contato com estereótipos relativos à mulher 

que sempre me deixaram indignada. Michelle Perrot2 (2007), em Minha história das 

mulheres, aborda o quanto a imagem da mulher ao longo da história foi construída 

sem o seu próprio olhar. 

Quanto aos observadores, ou aos cronistas, em sua grande maioria 
masculinos, a atenção que dispensam às mulheres é reduzida ou ditada por 
estereótipos. E claro que falam das mulheres, mas generalizando. "As 
mulheres são...", "A mulher é...". A prolixidade do discurso sobre as mulheres 
contrasta com a ausência de informações precisas e circunstanciadas. O 
mesmo ocorre com as imagens. Produzidas pelos homens, elas nos dizem 
mais sobre os sonhos ou os medos dos artistas do que sobre as mulheres 
reais. As mulheres são imaginadas, representadas, em vez de serem 
descritas ou contadas. Eis aí outra razão para o silêncio e a obscuridade: a 
dissimetria sexual das fontes, variável e desigual segundo as épocas, da qual 
voltaremos a falar mais adiante. (PERROT, 2007, p.17). 

 
Por exemplo, a padronização do corpo feminino em propagandas e na mídia. 

Como disse minha avó (2020), ―preferiam sempre as elegantes, as magrinhas. 

                                                             
2 Michelle Perrot é uma das mais importantes pesquisadoras da história das mulheres, mundialmente 
conhecida. Sua obra dá visibilidade à história das mulheres, suas lutas e conquistas. Vem somar em meu 
processo criativo com a riqueza de sua contribuição sobre a história das mulheres.  
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Gorda é gorda. Os homens toda a vida foram assim, Cassiana. Sempre preferiram 

as magrinhas. As gordas são gordas, feias. Sempre assim. A vida toda foi assim‖. 

Michelle Perrot, faz um resgate da história das mulheres, do silêncio que pesa 

sobre a mesma e de como ela foi contada pelos homens. 

As mulheres ficaram muito tempo fora desse relato, como se, destinadas à 
obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem fora do tempo, ou 
pelo menos, fora dos acontecimentos. Confinadas no silêncio de um mar 
abissal. (PERROT, 2007, p.16). 

Meus questionamentos me direcionaram para uma identificação com o 

movimento feminista. Conforme Simone de Beauvoir3 (1949), grande representante 

desse movimento, não nascemos mulher, nos tornamos mulher, independente do 

sexo biológico, rompendo assim com o determinismo e desconstruindo as definições 

construídas ao longo da história. Nesse sentido, ao nos conectarmos com as 

mulheres da nossa ancestralidade, relacionando-a ao presente, podemos abrir uma 

fissura, rasgar alguns conceitos, confrontando passado e presente. Essa fissura 

significa dar novos sentidos e significados aos conceitos e valores.  

Eu não nasci no padrão 
Mas hoje percebi 

Não quis nascer pra estar 
Me (en)quadrar 
Nasci (de)feitos 

(GONÇALVES, 2020) 

 
                                        Figura 2 – Nasci (de)feitos 

                          
                          Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

                                                             
3 Simone de Beauvoir foi uma escritora, filósofa francesa, ícone feminista, ajudando a mudar a condição da 
mulher do século XX, participando de várias lutas pelos direitos humanos e da mulher. A autora fez parte de 
minhas leituras antes e durante a graduação, sendo fonte de alimentação para os questionamentos sobre o 
lugar da mulher. 
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Sempre observei com olhar crítico as narrativas hegemônicas referentes à 

mulher, sendo colocada em lugar subalterno, de dominação e destinação às tarefas 

domésticas e à maternidade. Narrativas essas, que estavam presentes na minha 

família, nos encontros com minha avó, tias, tios, primas e primos, e que me 

incomodavam muito. Discordando dessas questões, e por viver em um contexto 

igualitário em minha casa, no qual tudo sempre foi dividido, desde criança tentei me 

colocar em um local diferenciado daquele que na família era destinado às mulheres. 

Por exemplo, no sítio dos meus tios, em que a família se encontrava nos fins de 

semana, as mulheres ficavam na cozinha e os homens ficavam conversando e 

fazendo as tarefas de galpão. Eu me posicionava desde criança, dizendo que 

preferia muito mais as tarefas do galpão do que as da cozinha.      

Por entre os seios vagos 
Não sou a mulher per-fei-ta 

Não sou majérrima, 
sou rima 

Não quero ser a gos-to-su-ra 
Sou a minha alma ao vento 

gostosa, leve, solta 
Sem condições 

Sem reproduções 
Sem permissões 
Sem pedir pra ser 

Eu só sou... 
(GONÇALVES, 2020) 

 

                                 Figura 3 – Sem permissões: eu só sou 

                            
                            Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

Meu processo vai ao encontro de me libertar do não, do isso é proibido, do 

isso é para mulher, do isso não pode... Logo, passo a questionar o mundo e meu 

entorno, minha família, minhas raízes, tentando me libertar dos monstros. Com isso, 
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engatinhei do presente para o passado, pois acredito que todo o presente está 

ligado ao passado, e, ao enxergá-lo, tomo consciência do presente, vendo assim 

meu processo até então. 

Para dar conta dessas indagações e inquietações, levantei a seguinte 

questão de pesquisa: Como a ancestralidade me atravessa como mulher, artista e 

professora, ressignificando a minha vida e prática artístico-pedagógica?  

Ser professora artista coloca-me em um lugar em que não posso fugir dessas 

reflexões. Assim, incorporando o princípio de que carrego toda a minha 

ancestralidade, poderei em minha atuação futura, dar um novo sentido ao meu 

processo e prática, mais próximo de mim mesma e do outro, trabalhando, assim, 

também a ancestralidade das alunas e alunos.  

A metodologia deste trabalho envolveu uma criação em dança, utilizando a 

Prática como Pesquisa. As seguintes etapas foram construídas durante o meu 

processo criativo: experiências de percepção com olhos vendados; experimentações 

com terra, folhas, grama e água e improvisações na natureza, vivenciando a 

simultaneidade da dança, da escrita e da poesia, fazendo registros de movimentos e 

de improvisações através de vídeos e fotos; registros escritos em um Diário de 

Artista (sentimentos, percepções, sensações, movimentos, desenhos, leituras...); 

revisitar minha história (cadernos antigos, cartas, poesias, livro escrito na infância, 

fotografias, desenhos,...); conversas com minha mãe, meu pai, meu irmão e minha 

avó, olhando fotos, objetos, cartas, fazendo perguntas sobre minha história; 

realização de entrevistas com minha avó, tia-avó, mãe e tio; constante revisão da 

literatura sobre o tema; assistir vídeos de dança que se relacionassem com o tema; 

experimentações com o movimento de lavar roupa; experimentações e 

improvisações em dança buscando relações com as percepções sentidas nas 

etapas anteriores; criação de uma dramaturgia da dança, vivenciada 

simultaneamente e alimentada com as improvisações realizadas durante todo o 

processo e com as entrevistas. Todas essas etapas foram essenciais para constituir 

a obra resultante desse processo criativo, estando diluídas no mesmo.  
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A partir de Ciane Fernandes4 (2013), escolhi a Prática como Pesquisa por 

encontrar um caminho metodológico que guiou o presente processo de pesquisa. 

Prática como Pesquisa implica em uma associação estreita e inerente entre 
pesquisa, criação e realização, como processos simultâneos e inter-
dependentes de procedimentos, metodologias e construções de conheci-
mento, gerando ou não um resultado artístico (encenação, performance, 
iluminação, exposição etc.) (FERNANDES, 2013, p.25). 

Fernandes (2013) questiona em seu artigo como ―escreverdançando‖ ou 

―dançarescrevendo‖ sem que um se sobreponha ao outro, o que se tornou uma 

prática importante para a definição da minha metodologia: praticar e ter um caderno 

ao lado para escrever, bem como refletir sobre meu processo, fazendo registros no 

Diário de Artista em forma de escrita e poesia. 

Figura 4 – Registros no Diário de Artista 

 
Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

 

A artista (2013, p. 18) cita a pergunta de André Lepecki, ―Como escrever com 

dança (ao invés de simplesmente sobre dança)?‖, afirmando que essa pergunta, ―[...] 

abre espaço para articular propostas atuais que transformam dança em sujeito de 

sua própria investigação, ao invés de objeto a ser analisado e controlado por 

métodos a priori‖.  

Através da movimentação como forma de expressão, revirei minhas 

vivências, fazendo uma ligação com os conhecimentos construídos durante a 

graduação, permeando o processo criativo com as narrativas que surgiram durante a 

                                                             
4 Ciane Fernandes é professora do programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e da Escola de Teatro da 
UFBA. Estudiosa e pesquisadora, é uma referência em pesquisas sobre o sistema Laban. No artigo Em busca da 
escrita com dança: algumas abordagens metodológicas de pesquisa com prática artística, apresenta e discute 
comparativamente algumas modalidades de pesquisa relacionadas à prática artística e da dança, onde me 
identifiquei com a metodologia denominada Prática como Pesquisa, a qual guiou meu processo.  
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pesquisa sobre a minha ancestralidade, vivenciando a simultaneidade da dança, 

escrita e poesia. 

Segurar a vida pelas cristas ilíacas. Pelo quadril que bate. Pela voz que grita o verso preso na 
barriga. Segurar a vida pelas cristas ilíacas. Segurar voz, dor, audácia. Agarrar o sangue corrente 

sem a palavra dormente. Tirar de mim o que eu não tiro do outro. Transcrever. Como alma. Pra um 
dia entender. Que eu fui calma, desesperada, sem fome, sem frio, sem nada, sem água. Que não 
tinha água, nem ninguém. Nem base, nem chão, nem terra. Que eu era o Planeta Terra deserto. A 

transcrição do meu mundo infinito. Não é para ser bonito. É para ser eu sem chão. É para ser sincero. 
O deserto dói. O amaldiçoado zoa. A lembrança à toa. Segure a vida pelas cristas ilíacas. Segure o 
vento. E não deixe de lembrar o momento que você voou, que você foi forte. (GONÇALVES, 2019). 

Clarice Lispector5 foi e é uma fonte de inspiração pra mim. A escritora (1980, 

p. 10), diz que, ―é também com o corpo todo que pinto os meus quadros e na tela 

fixo o incorpóreo, eu corpo-a-corpo comigo mesma‖. A poesia sempre esteve 

presente na minha vida e compôs esse processo criativo, utilizando como 

metodologia vivências simultâneas de um processo de criação em dança e poesia.  

Mais adiante, a escritora (1980, p. 13) acrescenta, ―Ainda tenho medo de me afastar 

da lógica por que caio no instintivo e no direto, e no futuro: a invenção do hoje é o 

meu único meio de instaurar o futuro... Estou atrás do que fica atrás do 

pensamento‖. Como diz Lispector (1980, p. 12), ―Tenho que me destituir para 

alcançar cerne e semente de vida. O instante é semente viva‖. 

Venho do longe – de uma pesada ancestralidade. Eu que venho da dor de 
viver. E não a quero mais. Quero a vibração do alegre. Quero a isenção de 
Mozart. Mas quero também a inconseqüência. Liberdade? é o meu último 
refúgio, forcei-me à liberdade e agüento-a não como um dom, mas com 
heroísmo: sou heroicamente livre. E quero o fluxo. (LISPECTOR, 1980, 
p.16). 

Figura 5 – Eu com Clarice 

                                        
                                        Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

                                                             
5 Clarice Lispector, escritora e poeta, tem acompanhado-me em minha trajetória desde criança com seus 
textos, que vão para além da leitura, passando a ter vida. Assim, diante da minha relação com a poesia, 
considerei fundamental, tê-la presente nesse processo.  
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Parece até que a vida se perdeu no meu peito 

Como chave engolida 
Como ave de asas cadeadas 
Parece até que eu labirinto 

E a vida se recolheu no meu ardor 
Se afogou no meu sangue chorado para dentro 

Solucei vida 
Prometeu me encontrar saída 

Dentro dessa garganta inflamada 
E eu sabia que era cilada 

Solúvel vida chaveada 
(GONÇALVES, 2016) 

Ressignificar, para essa pesquisa, é entender a história e dar um novo sentido 

a mesma, passando a atuar de forma diferente, repensando e refletindo e me 

debruçando sobre ela. Olhando fotos, por exemplo, selecionei as que fazem sentido 

para essa busca, procurando enxergar além do óbvio. Em conversas com o meu pai, 

Carlos, ele me disse, ―Quando desconfio do porquê as coisas do meu passado me 

incomodam, vejo que posso ir eternamente em busca do meu eu e que aprender, 

aprendemos o tempo todo, inúmeras informações fúteis. Porém, apreender, ocorre 

quando absorvemos uma informação e isso vai para além da vida‖. Por isso, 

conectar-me com a minha ancestralidade é um processo de apreender. Portanto, 

ressignificar é também mudar a ideia de narrativas de que eu posso isso ou aquilo. 

Assim, surgiram pequenas rupturas, que guiaram todo esse processo de pesquisa 

em dança. 

Figura 6 – Desenho feito pelo meu pai: processo de apreender 

 
                      Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 
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Atravesso meus estertores dédalos 
Apartando minhas pungentes fobias 

Dando a cara à tapa 
Fobias tão mesquinhas 

ante minha voracidade por viver 
Adefagia que possuo 

nas minhas veias verdes 
que propalam implorativamente 

que eu paire 
ataque 
supure! 

De todo o pus da minha espinha 
Que sepultar seria injusto 
é preciso ponto de contato 

amar sem ser amado 
querer sem esperar 

(GONÇALVES, 2014, p. 29) 
 

Nessa construção, criei meus próprios caminhos em que:  

[...] ressignificar, a partir de uma ausência e do não ser, faz com que eu olhe e não enxergue nada. 
Tudo que enxergo é nada, até eu dar significado a essas coisas. Entender a minha história e dar um 
novo sentido a ela, faz com que eu passe a agir de forma diferente, dance, contextualize, repense, 

reflita e assim consiga uma transformação de mim mesma. 
(GONÇALVES, 2020) 

 

Para dar conta da questão de pesquisa levantada nesse processo, foi 

fundamental ressignificar as amarras que me constituíram até então, logo, me 

conectar ao meu inconsciente. Apesar dessa pesquisa não aprofundar as relações 

com o conceito de inconsciente, deixo o registro para pesquisa futura de que 

pesquisando sobre o inconsciente, percebi na teoria Jungiana, conceitos que vinham 

ao encontro dessa busca. Para Carl Gustav Jung6 (2016), o inconsciente se 

encontra no mundo escondido, desconhecido por nós, escapando ao controle do 

campo da consciência. Para ele, não tomamos consciência de alguns 

acontecimentos que ocorrem em nossas vidas. Eles aconteceram, mas foram 

absorvidos subliminarmente, sem nosso conhecimento consciente.  

Só podemos percebê-los em algum momento de intuição ou por um 
processo de intensa reflexão que nos leve à subsequente compreensão de 
que devem ter acontecido. E apesar de termos ignorado originalmente a sua 
importância emocional e vital, estas mais tarde brotam do inconsciente 
como uma espécie de segundo pensamento. Este segundo pensamento 
pode aparecer, por exemplo, na forma de um sonho. Geralmente, o aspecto 
inconsciente de um acontecimento nos é revelado por meio de sonhos, 

                                                             
6 Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, dedicou a sua vida ao estudo do inconsciente e dos sonhos. Seu objetivo 
sempre foi o de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e através disso usufruir da plenitude de suas vidas. 
Nas pesquisas que realizei sobre o estudo do inconsciente, vi em sua teoria uma riqueza que vinha ao encontro 
dessa pesquisa.  
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onde se manifesta não como um pensamento racional, mas como uma 
imagem simbólica. (JUNG, 2016, p.15). 

Em conversas com minha família, surgiram relatos de situações relativas à 

ancestralidade da minha mãe (que descreverei no capítulo 2), sendo isso, um 

impulso para que eu e meu pai começássemos a fazer improvisações juntos, visto 

que ele é professor de teatro, iniciando assim, a obra com duas personagens, a Vó e 

a Neta, intitulada Vestido Decotado, apresentada no capítulo 2.  Este relato me 

remete para o que diz Santos (2014), ―o corpo como instrumento de expressão, é o 

elemento a serviço do simbólico que revive as experiências míticas e criativas‖, e 

nas improvisações revivemos através da imaginação a experiência vivida por minha 

mãe.  

De acordo com Naranda Borges7:  

[...] dar passagem às habilidades imaginativas e à capacidade de criar 
imagens que não existem mais, que ainda não chegaram a existir ou ainda, 
que nunca de fato existirão, mas, que acionam na pessoa a percepção de seu 
poder de realizar e direcionar as suas escolhas (BORGES, 2011, p. 2). 

Essa afirmativa remeteu-me para a história lida de Bisa Bia Bisa Bel8 de Ana 

Maria Machado9, onde a personagem Bel entra em contato com imagens do seu 

passado, em conversas com a Bisa Bia, e com o seu futuro, em conversas com Neta 

Beta, fazendo uma trança de gente na qual imprime suas escolhas, unindo passado, 

presente e futuro. Assim, pude estabelecer relações entre as histórias vividas pela 

Bel, sua Bisavó e a Neta Beta com a obra Vestido Decotado, criada neste processo. 

Borges (2011) aponta que no mergulho nas dimensões imaginárias através do 

exercício da criação artística, surge uma dança pessoal e singular. É com a 

desconstrução corporal que o sujeito encontra suas próprias marcas, reconhece e 

promove suas estranhezas. Nesse processo, revirando minha ancestralidade, me 

                                                             
7 Naranda Borges é mestranda em dança na UFBA. Escreveu A Dançatar: Estratégias para uma Autopoiésis 

Feminina. Aborda em seu trabalho a descoberta de uma dança pessoal, singular e autopoiética no ato 
de dançar, através das dimensões imaginárias, contribuições que considerei importantes para o meu 
processo. 
8 O livro Bisa Bia Bisa Bel, de Ana Maria Machado, foi-me apresentado por Inaicyra Falcão dos Santos, quando 
fiz a leitura de sua obra Corpo e Ancestralidade: Uma proposta pluricultural de dança-arte-educação, o que me 
instigou a lê-lo, percebendo relações com o tema do meu trabalho. 
 
9 Ana Maria Machado é professora e escritora de literatura infantil, porém seus livros, pela profundidade que 
abordam, alcançam o universo adulto. Em função disso, a história Bisa Bia Bisa Bel, traz questões sobre a 
ancestralidade que ajudaram a compor o meu processo. 
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desconstruí. A partir do diálogo interior, fui me perguntando onde dói, apalpando as 

minhas feridas e percebi o quanto é relevante abrir espaço para as incertezas, pois 

elas fazem parte do processo. De acordo com a autora (2011, p. 2), ―não no sentido 

de eliminá-las, mas de assimilá-las como potenciais para novos reconhecimentos‖, 

para, a partir daí, ir ao encontro de mim mesma. Ela acrescenta também a 

importância de falarmos e testemunharmos nossas próprias memórias. Valendo-me 

de falas, fotos, cartas, vídeos de obras de dança e leituras, vivenciei esse processo 

de criação e montei o quebra-cabeça do meu TCC. 

 
                        Figura 7 - Montando o quebra-cabeça do meu TCC 

                              
Fonte: Álbuns de fotos da minha família 
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1 ATRAVESSANDO MINHA ANCESTRALIDADE 

Ela que não se perdera a ela mesma 
Que dava rodopios em volta de si própria no exato momento e dizia  

- ela  
Que sentia falta de si, embora a fosse  

Que sentia vontade de jorrar  
Sentia vontade de jorrar sangue lacrimejante do coração  

Sangue lacrimejante dum'alma tristonha que ás vezes entristecia,  
ás vezes emburrecia e chorava para dentro tudo o que podia sem que os outros vissem 

Queria se isolar com a fúria de uma pantera  
e se entender com a calma de um peixe que nada com suas barbatanas leves e livres  

Dizer chega era uma tarefa muito difícil se tratando d'alma 
Queria encontrar seu obscuro e ver o pleno  

A fala perdia as razões. A fala perdia os sentidos.  
A calma d'outrora parecia mais simples.  

Ela pareceu simples outros tempos.  
Mas ela sabia que não era simples e que sua  "insimplicidade" era peculiar, exótica. 

(GONÇALVES, 2016) 
 

                                  Figura 8 - Ela 

      
      Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

[...] De início, em busca de ancestrais e de legitimidade, por seu desejo de 
encontrar vestígios e torná-los visíveis, começou um "trabalho de memória" 
que continua a desenvolver-se desde então no seio da sociedade em seu 
conjunto. A longo prazo, esse movimento teve ambições mais teóricas. 
Pretendia criticar os saberes constituídos, que se davam como universais a 
despeito de seu caráter predominantemente masculino. (PERROT, 2007, p. 
20).  
 

Atravessando minha ancestralidade, identifiquei-me com o que coloca 

Michelle Perrot na citação acima, conseguindo enxergar no desenrolar desse 

processo criativo a importância do ―resgate dela‖, conforme poesia acima, assim, o 
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resgate de mim mesma. De dar visibilidade ao que até então era dito, mas ficava 

difuso nas narrativas. Por exemplo, em relação às falas de minha avó, que a partir 

de uma estruturação nessa pesquisa, através de uma busca de memórias, tomou 

visibilidade à luz de importantes referenciais, entre eles o de Michelle Perrot e 

Inaicyra Falcão dos Santos10.  

 
Procurando cultivar comportamentos, crenças, lendas e valores transmitidos 
oralmente, de forma coletiva, de geração a geração, detentores típicos de 
uma sociedade, estamos querendo conquistar, de modo consciente e 
intencional, um espaço na dança-arte-educação. Consideramos que essas 
forças geradas pela raiz do movimento, recarregam o indivíduo no tempo, no 
ritmo de corpos, no ritmo dos mundos, aproximando-nos à nossa força de 
origem, da evocação dos poderes cósmicos, das suas interligações com 
seres humanos. (SANTOS, p. 59). 

 

Assim, valendo-me das palavras de Inaicyra, ao me aproximar de minhas 

origens, recarreguei-me no tempo, me alimentei dele para vivenciar este processo 

criativo. Nesse sentido, a criação em dança e a ancestralidade interseccionaram-se. 

Na dança, o resgate da ancestralidade foi constituído a partir de experiências e 

sensibilizações que permitiram criar um espaço fértil, para nele fazer brotar as 

lembranças e narrativas geradas nas entrevistas, através do movimentar por dentro 

e por fora simultaneamente. 

 

1.1 SENTIMENTOS, PERCEPÇÕES, SENSAÇÕES E MOVIMENTOS 

Sou eu 

Nua 

Corpo 

Cinza 

Toda colorida 

Leoa 

A juba por entre os seios 

Versando 

Deslizando 

Conver-acariciando 

Surpresa 

Supondo ser minha 

Sou minha 

Nessa vida falha 

Melancolia 

                                                             
10 Inaicyra Falcão dos Santos é professora artista-pesquisadora, graduada em Dança pela Universidade Federal 
da Bahia, com mestrado em Artes Teatrais pela Universidade de Ibadan na Nigéria, doutora em Educação pela 
USP e livre docente na área de Práticas Interpretativas pela Universidade Estadual de Campinas. Ao longo de 
sua trajetória, se constituiu numa importante referência sobre o estudo das contribuições da cultura africana 
na formação da identidade brasileira e na arte, trazendo sempre a ancestralidade como potência para a criação 
em dança. 
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Vida fosca de crescer 

Menina... 

(GONÇALVES, 2020) 

 

                           Figura 9 – Experimentações na natureza 

                   
                   Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 

            Fez parte de meu processo, algumas experimentações de olhos vendados, 

como forma de me voltar para o mais profundo de mim mesma e de desbloqueio 

corporal e emocional. Indo ao encontro dos meus registros, provindos das minhas 

relações ancestrais, com a maior atenção possível. O primeiro sentimento que surgiu 

foi medo: do escuro, de me encontrar, do estranho e das minhas estranhezas. Mas 

aos poucos foram despertando a curiosidade e confiança em mim mesma. Vi que o 

escuro era, nada mais nada menos, que adentrar no mais profundo do meu ser, e 

tomar contato com passagens da minha história. Ao longo do nosso 

desenvolvimento, vamos incorporando ao nosso jeito de ser e ao nosso corpo, 

conceitos preestabelecidos pela sociedade. Conceitos esses, que muitas vezes, e, 

na maioria das vezes, não são nossos. Penso que, através dessas percepções, 

podemos descobrir caminhos, que nossa razão ainda desconhece. O movimento 

simplesmente acontece, despertado pelo âmago do meu corpo e aí consigo acessar 

paisagens que até então estavam numa escuridão profunda.  
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                                             Figura 10 – Percepções 

                                 
                             Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 

A partir dessas percepções, busquei adentrar no vazio de mim mesma, nas 

minhas entranhas, deixando que os movimentos despertassem, como um diálogo 

interno. Mariclécia Bezerra de Araújo11 (2018) afirma que é necessário entrarmos a 

fundo no nosso inconsciente, a fim de resgatar memórias esquecidas prontas para 

aflorar, e que destas poderão surgir sensações com cores e formas variadas onde 

cada indivíduo poderá deixar-se contaminar. Desvendando minha ancestralidade, 

revirei também meu inconsciente em um mergulho interior. Num processo constante 

de desmontar e remontar o meu próprio ser, de ir e vir, de ser e não ser, de 

ressignificar, destruir certezas, desconfigurar monstros guardados no inconsciente e 

na própria ancestralidade. Por exemplo, quando aprendemos que existe uma 

maneira certa de sentar para mulheres e para homens, isto muitas vezes interfere 

em nossas vidas sem que nos demos conta. Portanto, foi essencial selecionar o que 

faz e o que não faz sentido para mim, o que quero e o que não quero levar para 

minha vida e prática de professora artista. Assim, vi o quanto pode ser dolorosa e 

emancipatória a autodescoberta.  

Revirando cadernos, poesias e, a partir de conversas, busquei a minha 

libertação, me perguntando e indo à procura das profundezas do meu 

passado,encontrei caminhos corporais. 

Mover é ser, é doer, é estar, é (re)existir (GONÇALVES, 2020). 

                                                             
11 Mariclécia Bezerra de Araújo é atriz, professora e pesquisadora. Apresentou o trabalho Preparando a Terra: a 
Dança Cíclica da Vida, na UFRN, contribuindo com informações relativas à sensações que estão guardadas no 
inconsciente. 
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A partir daí, comecei a análise de fotos antigas e a leitura de um livro que 

escrevi na minha infância, ―Pipoca e os cachorros‖, resgatando a Cassiana criança, 

que sempre esteve conectada com a natureza, com os animais, com a vida e a arte. 

Comecei a fazer experimentações na natureza (chuva, sol, vento, terra, pôr do sol, 

nascer do sol, grama, noite, lua...), utilizando o Diário de Artista ao lado para anotar 

sentimentos, percepções, sensações e movimentos, usando o recurso de fotos e 

filmagem de movimentos para depois revê-los. Busquei, com os pés descalços na 

terra, engatinhar, rolar, girar, voltar a ser criança. Isso me remeteu a técnica de 

Isadora Duncan, que também utilizava os pés livre de calçados. Conforme Cristiane 

Pinho12 (2019, p. 115), ―[...] pretende conectar o indivíduo com sua raiz existencial 

ancorado no elemento terra‖. Busquei investigar questões como: que heranças meu 

corpo carrega ao se movimentar? O que meus movimentos movem através de 

gerações? O que eles reprimem? Qual a relação do meu movimentar com a minha 

ancestralidade? Quais os caminhos da libertação de paradigmas através do 

movimentar?  Minha poesia me deu alguns caminhos: 

Me conectar com a terra, voltar as minhas origens 
Pés na grama, seiva, liberdade 

Sol por entre as frestas da minha alma 
A natureza é a minha alma, eu vim da natureza e daqui não posso partir 

Em cima de uma árvore vejo a bifurcação da minha alma 
Quando uma planta se quebra, eu me quebro 

Sou uma  minúscula parte desse todo imenso e grandioso que é a natureza  
Quando me conecto com a natureza, encontro sentido de estar plenamente viva  

(GONÇALVES, 2020) 

 
Figura 11 – Bifurcação da minha alma 

 
                                 Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

                                                             
12 Cristiane Pinho é atriz e dançarina, graduada em Artes Cênicas pela UFBA, com especialização em Estudos 
Contemporâneos em Dança. Escreveu o artigo Entre afeto e cognição: alguns aspectos da dança moderna 
presentes no pensamento de Isadora Duncan na Bahia/Brasil, Salvador 2019, no qual aborda a importância e 
consolidação da técnica moderna de Isadora Duncan em Salvador. Este, veio ao encontro da minha pesquisa, 
trazendo contribuições da técnica de Isadora Duncan relacionadas às experimentações na natureza. 
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Como as experimentações e improvisações em contato com a natureza e 

ancestralidade podem imprimir um significado no processo criativo em dança? A 

partir de experiências na natureza, surgem lembranças e movimentos inusitados. 

Nessas experimentações, vou em busca de um corpo liberto de amarras e tabus, um 

corpo desbloqueado. 

O ato de negar a ancestralidade está ligado a um negar a si 
mesmo, negar as suas raízes. Busco aqui revirar minhas raízes de ponta a 

ponta: enraizar-me e me fazer árvore. Pretendo nas minhas raízes, 
escutar cada folha e deixar a chuva aguar. Fazer-me poesia fazendo de 

tudo isso poesia. Escutar-me, escutando o meu passado. Dançar, 
conversar, brincar com ele (GONÇALVES, 2020). 

Continuei este processo, com experimentações com o movimento de lavar 

roupa, com o objetivo de entender esse movimento no meu corpo. Primeiro me 

esfreguei na terra, como uma criança, para sujar as roupas, deixando-as bem sujas, 

as quais iria lavar depois. Comecei imaginando como e onde minhas ancestrais 

lavavam suas roupas. Minha avó já tinha me contado que era no rio, no sítio onde 

ela viveu quando moça. Conforme Joice Aglae Brondani13: 

Tanto a imaginação, quanto a memória se validam como verdades 
transformadoras e ainda vale reafirmar que, a memória com a qual se 
trabalha não está ligada somente a história de vida ou a um curto prazo 
temporal, mas sim à memória de toda a história que permeia a existência do 
ser humano e quiçá além dela. Esta memória é muito mais que lembrança, 
são resquícios de toda uma existência vindoura de uma outra esfera, que 
com a imagin/ação se tornam lembranças adicionadas de sonhos e poesia, 
gerando um fundo poético que contém a memória, abriga o devaneio e 
protege o sonhador (BRONDANI, 2009, p. 133). 

Nessa experimentação, peguei um balde com água e coloquei as roupas 

dentro dele. Imaginei que estava caminhando até o rio, então dei mais ou menos 

umas dez voltas em todo o pátio carregando o balde cheio d’água, mantendo uma 

postura corporal ao carregar o balde pesado. Tive que parar para descansar umas 

duas ou três vezes, imaginando-me sentando em uma pedra no caminho até o rio. 

Até que cheguei ao rio. ―Ufa!‖. Comecei a esfregar as roupas sujas de barro e 

percebi que não era tão simples assim. Fiz movimentos repetidos de torcer, retorcer 

e esfregar. No outro dia, fiquei com dores no corpo. Durante os movimentos, 

                                                             
13 Joice A. Brondani é atriz, diretora, pesquisadora, licenciada em teatro pela UFSM-RS. Publicou o artigo Frevo, 

capoeira, samba ... Buffoni, Zanni, Arlecchino... caminhos fluviais: (um) universo e (um) imaginário, no qual 
explora os conceitos de imagem e imaginário, os quais contribuíram para a realização desse trabalho.  
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questionei-me: Como cuidar das crianças enquanto isso? Os homens também 

lavavam roupas?  As roupas eram estendidas em um varal?  

Lavava roupa na tina, um barril grande... Tu conhece barril de uva, de guardar 

vinho? Então era partido na metade, se chamava tina. Tina pra lavar roupa. 

Era metade daquele barril. Partia ao meio e ficava enorme. Em época de 

seca, mamãe ia lavar a roupa no rio e até tinha um rio que se chamava 

Ambrósio, onde muita gente ia lavar roupa quando tinha seca. Não vinha 

água nos ―poço‖, iam no rio lavar roupa... A gente ia com a mamãe 

acompanhando ela... Naquela época a gente era muito menina, só a mamãe 

lavava a roupa... (ROCHA, Yvone; 2020). 

 

Figura 12 – Experimentação: lavando as roupas no rio

 
  Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

1.2 ENTREVISTAS, EU COM A MINHA AVÓ 

                                                  Figura 13 – Eu com a minha avó 

 
Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 
 
 

Pés de alma 

Minha alma 

Acolhendo e sendo 

Pés na grama 

E o corpo, 

imerso no meu mar 

Acho pegadas da minha avó 

Pegadas sutis, que vão se achegando 

Um carinho, um beijo, um colo 

Aquela foto onde ela me pega 

Aquele banho de mar com ela, 

onde eu era bem criança 

Minha avó me enche de saudade... 

Dos beijos, dos poli-chinelos que ela fazia com a gente pra passar o frio do inverno... 

Da comida na boca, tão quentinha e gostosa... 

Ela sentava a gente no banquinho... 

Galinha com farofa, arroz (o melhor de todos!), feijão que dá água na boca! 

Do suco de manga e do de uva da uva do sítio... 

Coração dispara de saudade dela... 

Aquele sorriso meigo... 

Aqueles braços fortes e aquele peito e coração que carregam uma vida cheia de batalhas... 

Se tem mulher que admiro no mundo, é ela! Nunca deixou de sorrir apesar de tudo que passou 

na vida! 

(GONÇALVES, 2020) 
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                                   Figura 14 – Minha avó capinando 

                      
                    Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 
 

 
Uma mulher que desaparece não representa muita coisa no espaço público. 
Mas no coração dos descendentes, é quase sempre a avó, que sobrevive por 
mais tempo, que é lembrada. Como a testemunha mais antiga, a ternura mais 
persistente. (PERROT, 2007, p. 49). 

Para dar conta dos questionamentos levantados no subcapítulo 1.1 e da 

questão de pesquisa, parte importante desse processo foram as entrevistas. Os 

roteiros foram construídos com perguntas direcionadas para os diferentes membros 

da família, com as quais vi a possibilidade de investigar a história das mulheres na 

mesma. No processo de construção das perguntas, levei em conta as vivências tidas 

até então com cada um. Por exemplo, em relação a minha avó, sempre 

conversamos muito e ela já tinha me contado várias histórias. No roteiro, assim, 

estruturei as perguntas de forma a instigar a fala sobre que lugares a mulher ocupou 

e tem ocupado na história da minha família. Também, entrevistei o meu tio, tia-avó e 

mãe. Porém, foi na entrevista da minha avó, que senti relevância para compor o 

processo criativo.  

Comecei a entrevistar minha avó. A seguir, transcreverei falas dela, 

resguardando a integridade das mesmas, nas quais pode se observar o resgate da 

genealogia e o quanto isto é importante para manter viva em nossa memória as 

histórias das nossas e nossos antepassados e, de uma certa forma, sermos 
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apresentados a elas e a eles, à forma como viveram, seus costumes, dificuldades, 

frustrações, etc. Kátia Salib Deffaci14 aponta que: 

Também é importante citar as relações de conexão do corpo com os 
espaços. A ancestralidade é a mais importante delas, e liga não só os 
espaços como também o tempo passado e presente. Ela é deflagrada na 
construção de uma genealogia, quem é filho de quem, em que todos ocupam 
um lugar, e que é rememorada sempre que uma pessoa é apresentada. A 
genealogia lembrada é estruturada na conexão do vivente com aquele que 
lhe é apresentado. (DEFFACI, 2012, p. 64). 

Perguntei a minha avó: como era o namoro e casamento na época dela? 

Tive só um único namorado. Só o Antônio. Namorei, teve 6 meses pra 
namorar, noivar e casar. Seis meses para os rapazes, namorado, resolver se 
ia casar. Então a gente tinha que se aprontar e resolver nesses meses a data 
de casamento... Era bem assim, Cassiana, não tinha liberdade para nada... 
Saía com os pais, mesmo saindo com o namorado, tinha que ir dois ―irmão‖... 
Um irmão e uma irmã junto. Cinema a gente nunca ia sozinha, só 
acompanhada com os irmãos. Não saía sozinha com o namorado. Sempre, 
sempre. (risadas) Casei com 16 anos pra 17. Eu casei em Março e em Julho 
fiz 17 anos. Casei com 16 e depois que fiz 17. Casei com 16. Namorei com 
15. Com quase 16...  A que casou mais cedo fui eu. Namorei o Antônio e o 
papai em seguida marcou o casamento... (ROCHA, Yvone; 2020). 
 
 
 

                     Figura 15 – Debruçando-me na história da minha avó 

                         
                         Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 

 
 

                                                             
14 Kátia Salib Deffaci é professora e coordenadora do Curso de Graduação em Dança: Licenciatura da UERGS, 
mestre em Artes Cênicas pela UFRGS, doutoranda em Educação na Universidade Estadual de 
Campinas/UNICAMP e orientadora desse processo de TCC. Sua dissertação de mestrado “OÔ DE CASA!”: Um 
processo de criação cênica a partir da vivência com mulheres da rota do tropeirismo gaúcho, trouxe 
importantes reflexões para essa pesquisa sobre a ancestralidade e o feminino. 
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A mamãe casou com 13 anos, a vovó não queria o casamento dela, aí já. A 

vovó deu um jeito de fazer casar, 13, 14 anos a mamãe casou. Não gostavam 

do papai, não queriam o casamento. Aí ela casou, naquela época né, com a 

licença dos pais, tinha que ter a licença dos pais porque era menor de idade. 

Casou com 14, 15 anos, por aí. Ela contava, né... Agora a vovó eu não sei 

que idade casou... Agora a mamãe eu sei que foi de 14 para 15 anos... 

Porque a vovó não queria o casamento do papai, não gostava do papai, né. 

Aí viu que namorou, viu que o namoro ia durar, então já deu um jeito da 

mamãe casar, com o consentimento dos pais, né... Foi o único namorado 

dela, o papai... A Sônia casou com uns 19 anos, ela custava a casar, era 

muito namoradeira assim, namorava escondido, né, 19 anos por aí... A Maria 

Helena também com uns 18, 19 anos, casaram bem jovens... Mas a Sônia 

não adiantava, namorava escondido, né... (risadas). Era muito sapeca, bah! 

Era muito danada! A Norma também casou bem jovem. (ROCHA, Yvone; 

2020). 

                           Figura 16 – Mamãe, mãe da minha avó  

                                                  
                                            Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 
 

                                  Figura 17 – Mulheres da minha família 

                       
                       Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 
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Também perguntei a ela sobre como eram as brincadeiras, se brincavam 

juntos meninos e meninas. 

Convivência com amigo homem nunca a gente teve, nem eu, nem as mais 

velhas. Só com meninas. O papai não deixava. Menino com menino. Menina 

com menina. Tudo assim, né. Não podia brincar com guri. Menina brinca com 

menina. Os homens tinham mais liberdade, porque são homens, né. Tinham 

mais liberdade pra tudo. As mulheres eram tudo muito restrito. Mas é a vida 

da gente, né, não tem, era todo mundo, né... Acontece comigo, meu pai não 

deixa, mas não, era todos assim, né, todos, ããã! O mundo já era assim 

mesmo, então tinha que obedecer os pais, tudo assim... (ROCHA, Yvone; 

2020). 

              Figura 18 – Minha avó Yvone, minha tia-avó Inês e minha dinda Sônia 

                                 
                           Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 

 

Sobre as vestimentas e maquiagens da época, afirmou que as mulheres 

usavam só vestido.  

Ah, não! Só vestido, não existia calça comprida naquele tempo, Deus o livre! 
Naquele tempo não existia short, calça comprida... Existia umas calça meia 
canela, mas aí já foi a Inês quando era moça. Quando eu era solteira, aí nem 
existir, existia, né Cassiana? Depois quando a Inês pegou essa época aí, de 
calça meia canela que se chamava de caçador. Caçador, pescador, uma 
coisa assim. Uma calça um palmo acima do tornozelo assim, né. Não era 
calça comprida e nem curta, mas era muito raro, só as moças modernas 
usavam. Eu nunca cheguei a usar. Só a Inês, que é mais jovem que eu, né[...] 
Não, Deus o livre se pintar nem pensar, né. Papai não deixava usar batom 
nem nada no rosto, assim. Era só creme. Não deixava a gente se pintar e não 
havia as pinturas que há hoje, claro! Pintar os olhos, essas coisas, não 
existia. Só a boca né, mas a gente, papai não deixava a gente se pintar. Só 
depois de 17, 18 anos que botava batom nos ―lábio‖... (ROCHA, Yvone; 
2020). 
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Questionei minha avó sobre como era a relação com os pais, se as filhas 
tinham liberdade: 
 

Não, não. Os pais eram muito rígidos. Bah! Muito, muito, muito! Tanto papai 
como a mamãe. Eram muito! Bah! A gente tinha que obedecer a vontade 
deles, né... Porque a gente era muito passiva, né, muito... Não tinha essa de 
responder pra pai, respondia, ai, falar, chamar os pais de tu ou xingar ou ser 
mal criada... Isso nem existia naquela época, né... A Inês e o Antônio tiveram 
um pouco mais de liberdade porque eram os mais moços, mais guris...[...] 
Não, não, festa não... Só aniversário de amiga, mamãe nos levava. As mães 
levavam as filhas nas festas de aniversário. Só aniversário, onde tinha 
casamento, aí eles iam com a gente, né. Ou a gente ia com eles, claro. Os 
pais eram convidados, então levavam ―os filho‖ junto. Só a Inês que teve mais 
liberdade, porque o mundo já era outro mundo, né... Na minha época foi mais 
rígido... Não, ãã... Não tinham oportunidade de se divertir, de dizer ―vou na 
casa do fulano‖... A gente nunca na vida pousou fora de casa, não tinha 
amizade assim de convivência com a amiga... (ROCHA, Yvone; 2020). 
 

                            Figura 19 – Quando avó e neta se fundem 
v 

                         
                     Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 
 

 
Meu coração vermelho transborda 

Um sincero obrigada 
Uma lembrança 

Carinho 
Toque 
Abraço 
Beijo 

Suspiro 
Respirar 

Minha vó que me carregou no colo 
E que hoje se faz presente, aqui, 

nesse TCC, 
Nessa parte da minha vida e do meu eu 

É um cruzar de nós duas 
Um entrelaço de amor 

Quando avó e neta se fundem 
A gratidão e o amor se fazem presentes 

(GONÇALVES, 2020) 
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                      Figura 20 - A gratidão e o amor se fazem presentes 

  
              Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

Ao me debruçar sobre essas falas, sobre cada ―ahamm‖ que minha avó disse 

no momento da conversa, sobre sua voz dizendo ―Tá, e a próxima pergunta, 

Cassiana?‖, percebo o quanto ela está dentro de mim e a riqueza de poder tê-la 

conhecido nessa vida. Diferente de Isabel, personagem de Ana Maria Machado 

(1981), em Bisa Bia Bisa Bel, que conheceu sua bisavó através de uma fotografia, e 

começa a carregar essa foto consigo, levando-a para a escola e para brincar, até 

que a perde e decide carregar a avó dentro de si,  

— Eu guardei ela grudada na minha pele, junto do meu coração, muito bem 
guardada, no melhor lugar que tinha. E ela gostou tanto — sabe, mãe? — 
que vai ficar aí para sempre, só que pelo lado de dentro, já imaginou? 
(MACHADO, 1981, p.14). 

Nesse livro, a autora (1981, p. 9) nos lança num maravilhoso diálogo da 

bisneta com a bisavó, refletindo e questionando conceitos sobre o que era 

considerado ―certo‖ na época em que a bisavó viveu. Para Isabel, a bisavó, ―[...] 

passou a existir para mim, e eu ficava pensando nela, imaginando a vida dela, as 

coisas que ela brincava, o que ela fazia, o mundo no tempo dela‖.  Senti que minha 

avó também voltou ao seu tempo enquanto conversava comigo. Alguns conceitos 

presentes nas conversas de Bel com a bisavó também apareceram na entrevista 

com minha avó, como o comportamento da mulher, que na época delas devia ser 

bem comportada, recatada, destinada às tarefas domésticas e ao casamento. Assim 

como Isabel na história, não só na entrevista, mas em outros momentos com minha 

avó, discordei das ideias de reservar à mulher um lugar de passividade, submissão e 

impossibilidade de escolhas. Percebi também, que ela, assim como a bisavó de Bel, 
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também começa a se debruçar sobre sua história e a fazer novas leituras de alguns 

conceitos. Por exemplo, que menina pode correr, se sujar, que a gentileza de um 

homem não necessariamente vem de juntar um lenço que cai no chão, que 

podemos escolher casar ou não, com quem casar... 

A narrativa continua com o surgimento da bisneta de Isabel, Neta Beta, que 

veio do futuro e, traz também conceitos dessa época, os quais tiram a mulher desse 

lugar de submissão, bem como trazem novos paradigmas de relações sociais, onde 

as pessoas não têm mais empregados domésticos. A personagem Bel então propõe 

a trança de gente.  

É também na minha vida mesmo, dentro de mim. Nos meus segredos, nos 
meus mistérios, nas minhas encruzilhadas escondidas, Bisa Bia discutindo 
com Neta Beta e eu no meio, pra lá e pra cá. Jeitos diferentes de meninos e 
meninas se comportarem, sempre mudando. Mudanças que eu mesma vou 
fazendo, por isso é difícil, às vezes dá vontade de chorar. Olhando para trás 
e andando para a frente, tropeçando de vez em quando, inventando moda. 
É que eu também sou inventora, inventando todo dia um jeito novo de viver. 
Eu, Bel, uma trança de gente, igualzinho a quando faço uma trança no meu 
cabelo, divido em três partes e vou cruzando uma com as outras, a parte de 
mim mesma, a parte de Bisa Bia, a parte de Neta Beta. E Neta Beta vai 
fazer o mesmo comigo, a Bisa Bel dela, e com alguma bisneta que não dá 
nem para eu sonhar direito. E sempre assim. Cada vez melhor. Para cada 
um e para todo mundo. Trança de gente. (MACHADO, 1981, p. 40).  

Relacionando a trança de gente com os três vestidos, símbolos utilizados em 

meu processo criativo para contar sobre o passado (Vestido Velho), presente 

(Vestido Vermelho Decotado) e um terceiro tempo, que não está no presente e nem 

no passado, mas num tempo simbólico, que seria o meu tempo (Vestido Colorido), 

vejo que é possível trançar os conceitos presentes nesses tempos, os quais 

aprofundarei no decorrer do capítulo 2, Vestido Decotado.  

Com isso, para vasculhar minha ancestralidade, preciso do olhar e da fala do 

outro. Para Eduardo David de Oliveira15 (2012), ancestralidade e alteridade estão 

amarradas. Sendo assim, não se deve conjugar alteridade no singular e o outro, de 

acordo com o autor (2012, p. 40), ―é sempre alguém com o qual me confronto ou 

estabeleço contato‖. Nessa pesquisa, principalmente, o outro é representado pela 

minha avó. 

                                                             
15 Eduardo David de Oliveira é Professor Adjunto da FACED-UFBA e Professor Permanente do Doutorado Multi-
institucional e multidisciplinar em Difusão do Conhecimento – Salvador. Escreveu o artigo Filosofia da 
ancestralidade como filosofia africana: Educação e cultura afro-brasileira, que me interessou por trazer 
conceitos e reflexões referentes à ancestralidade. 
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                Figura 21 – Minha avó e a natureza: meu coração transborda  

                                    
                                 Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 

Inspirando-me em Stefânia de Moraes Diniz16, busquei os rastros da minha 

memória ancestral, através de conversas com familiares, procurando exprimir minha 

arte, também, por meio de minha história de vida. 

A experiência é transmitida através de nossos antepassados, na tentativa 
de informar como chegamos a ser quem somos hoje, quais os caminhos 
que nos trouxeram para essa realidade e quais os rastros dos nossos 
ancestrais que sobreviveram em nosso cotidiano. (DINIZ, 2016, p.6). 

                Figura 22 – Minha avó Yvone, minha mãe Jussara e o mar 

                                       
                                   Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 

Para Lara Rodrigues Machado17 (2008), citando Vaz, ―questão fundamental, 

se lembrarmos que estamos numa civilização que despreza os rastros, sobretudo se 

                                                             
16 Stefânia de Moares Diniz escreveu a dissertação Queda livre para dentro de si: a ancestralidade feminina em 
Niketche: uma história de poligamia, apresentada ao Programa de Mestrado em Letras da Universidade Federal 
de São João del-Rei, na qual analisa o romance Niketche, uma história de poligamia de Paulina Chiziane, 
investigando rastros da ancestralidade feminina em regiões de Moçambique. Seu trabalho trouxe contribuições 
sobre a ancestralidade feminina para a minha pesquisa.  
17 Lara Rodrigues Machado apresentou a tese O Jogo da Construção Poética: Processo Criativo em Dança no 
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas em 2008, na qual traz questões relativas à consciência 
do corpo e ancestralidade. 
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forem eles portadores de dor e sofrimento‖ (VAZ, 2006, p. 59). O diálogo interior é 

parte essencial do meu processo de descoberta da ancestralidade e abre espaço 

para incertezas.  

Com dados obtidos e sentidos nas entrevistas, conheci melhor a história das 

minhas ancestrais, compreendendo as definições de papeis na família: como as 

mulheres eram vistas, escutadas, sobre sua função materna, seus anseios, sonhos, 

como lidaram com suas histórias, a fim de conectar com a minha própria história e o 

que isso tem de relação com o meu eu mulher e com meu corpo que dança. 

Considerando o que diz Perrot (2007, p.40) ―Não o corpo imóvel com suas 

propriedades eternas, mas o corpo na história, em confronto com as mudanças do 

tempo, pois o corpo tem uma história, física, estética, política, ideal e material‖. A 

autora aprofunda a reflexão sobre a questão do corpo, resgate histórico importante 

para que possamos ter uma compreensão das raízes dos estereótipos que até hoje 

pairam sobre as mulheres, que massacram, ditam formas de viver e ser na vida, 

enquadrando corpos e violentando almas de meninas e mulheres.  

Corpo desejado, o corpo das mulheres é também, no curso da história, um 
corpo dominado, subjugado, muitas vezes roubado, em sua própria 
sexualidade. Corpo comprado, também, pelo viés da prostituição a qual 
abordarei em seguida. A gama de violências exercidas sobre as mulheres é 
ao mesmo tempo variada e repetitiva. O que muda é o olhar lançado sobre 
elas, o limiar de tolerância da sociedade e o das mulheres, a história de sua 
queixa. Quando e como são vistas, ou se vêem, como vítimas? (PERROT, 
2007, p.76). 

 

Na entrevista com minha avó, o feminino e a história das mulheres esteve 
muito presente, trazendo para a reflexão a profundidade dessa temática.  

 
Pulso 

É preciso pulsar 
Olho meu corpo no espelho 

Sou CORPO 
Por todas as mulheres que um dia morreram pelo corpo! 

Por sangrar por normas e formas 
Somos nós! 
Vida, levanta 
A vida é alma 

É teu peito pairando 
Diz graça é tua beleza 

Bate quadril 
Nós não somos estátuas ou círculos ou máscaras 

Nem fadas nem bruxas, 
só se quisermos ser 

Nós somos mulheres já exaustas de tantas marcas 
Liberta tua cara 

Tua fala 
Tuas dobras 
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Tua alma 
(GONÇALVES, 2020) 

 

 
                                                                   Figura 23 – Sou CORPO

   
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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2 VESTIDO DECOTADO 

 

  

Sou mulher crua 

Livre 

Grama e lua 

O vermelho que carrego no meu peito 

É a minha alma livre dançando 

Criança 

Mulher 

Não estereotipada 

Eu trago a força das minhas antepassadas 

E a verdade faiscante das fadas 

(GONÇALVES, 2020) 

                                                    Figura 24 – Vestido Decotado  

                                        
                                    Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

  O processo de criação da obra Vestido Decotado foi impregnado por uma 

constante busca do novo, do ―estranho‖, do fugir do óbvio e dos padrões. Assim 

Inaicyra Falcão dos Santos foi uma importante fonte de inspiração. 

No processo criativo, a concepção do movimento e sua expressão resultam 
de uma constante busca, de uma rigorosa investigação, de um processo 
disciplinado sobre o que o movimento quer explorar [...] Torna-se 
imprescindível, pois, irmos mais a fundo nas buscas de informações e de nós 
mesmos, ir além dos espaços corriqueiros, imutáveis, desgastados, 
permitindo o surgimento do ―novo‖ (SANTOS, 2019, p.37). 
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Segundo Brondani (2009), a memória está ligada ao imaginário, que é um 

lugar de resistência, crença, ritual, que fala dos ancestrais, gerando espaço para 

reflexão e diálogo. O passado e o futuro se fundem, não havendo fronteiras no 

tempo, dialogam o tempo todo, é tudo agora (presente). No processo criativo, uma 

etapa muito significativa foi a partir da entrevista com a minha avó, criar a 

personagem Neta, representada por mim, que vai através da dramaturgia da dança, 

dialogar com o passado e o presente. Nas entrevistas, minha avó disse que na 

época as mulheres usavam apenas vestidos. Então, utilizei os vestidos como 

simbologia: Vestido Velho, cor cinza, representando o passado e Vestido Decotado, 

cor vermelha, representando o novo e a rebeldia. Fazendo uma intersecção entre 

passado e presente, surgiu o Vestido Colorido, representando o imaginário da Neta 

e suas escolhas. Através do imaginário, a Neta é às vezes criança, às vezes 

adolescente, às vezes adulta e às vezes velha. No decorrer deste processo e pela 

relevância da narrativa de minha avó em relação à cor vermelha e o decote nos 

vestidos, o Vestido Decotado ocupou o lugar de resistência mencionado por 

Brondani, dando nome à dramaturgia da dança descrita nos ensaios de criação. 

Vestidos decotados? Mas é capaz! Bem folgadinho, manguinha pelo cotovelo, 
bem discreto assim, né. Não tinha, não usava degote, não existia naquele 
tempo. Era só folgadinho assim. Não tinha esse tipo de vestido degotado. 
Usavam muito vestido godê, que hoje ainda usam, né. Godê assim, que é 
bem rodado, aquela roda enorme assim. Não aparecia a perna, usava meia-
calça para não aparecer a perna e o vestido era bem comprido, um palmo 
acima do tornozelo mais ou menos. Só não, claro, não era comprido demais, 
se não ficava ridículo, né. Mas, um palmo abaixo do joelho, assim. Bem 
compridinho assim[...] Não usavam cores muito viva, cores assim muito 
berrante, como diz assim. Eram cores mais sérias, como azul marinho, verde. 
Vermelho era uma cor muito chamativa, que era muito forte. Eu adorei 
sempre verde. Gostava muito de verde, bah! Todo o tom de verde eu 
gostava. Usava quem... Usavam muito, mas quer dizer que a pessoa que já 
era mais idosa, que já era casada, já não podia usar um vermelho porque era 
uma cor muito forte, muito mais... Todo o tipo de vermelho assim, bah!... Eu 
sempre gostei de cor vermelha também. Mas não podia usar, muito feio. 
Podia pintar as unhas, mas não vermelho, rosa clarinho... (ROCHA, Yvone; 
2020).  
 

A profundidade dessas falas impulsionaram a criação da obra Vestido 

Decotado no sentido da libertação das amarras contidas nos interditos para a 

vestimenta feminina. Aqui, foi possível fazer a ancestralidade atravessar o meu 

corpo e a dança, ressignificando nele, através da simbologia do vestido uma 

transformação e mudança dos padrões. Concordando com Brondani (2009, p. 132) 

que diz que, ―[...] a imagem age no imaginário que transforma o corpo, que 
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transformado age, provocando outra imagem, que por sua vez repete o ciclo e a 

certo ponto, dificilmente se capta o que é resultante do real ou da imaginação[...]‖. 

                                          Figura 25 – Transbordo-me  

                                              
                                             Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 
       Trans Bordo-me. Borro-me em letras sujas de sangue. Sangue 

corrido, suor. Corro. Trans Bordo-me. Borro-me por entre palavras, por entre 
vulcões. Sou vulcão correndo atrás do tempo. Meu momento instantâneo e 
intacto. Da vida presa na garganta e na goela. Transbordo-me. Por entre 

pássaros. O que é voar? As gaivotas não ensinaram. Voar é constante. Dói e 
transborda. Trans...Bordo-me. Borro-me de folhas sujas de eu. Bordo-me à 

beira de mim. Abarcada por vida: transbordo. (GONÇALVES, 2019) 

Essa parte do processo criativo teve início quando, um dia na sala, 

rotineiramente, tomando chimarrão com minha mãe, meu pai e meu irmão, contando 

causos, minha mãe narrou a história que, com 4 ou 5 anos de idade, estava em um 

quarto brincando com uma boneca em cima da cama, enquanto sua mãe e vizinhas 

conversavam e costuravam. Na sua brincadeira, cobriu-se com um lençol e tirou a 

sua calcinha e a da boneca. Destaparam minha mãe, minha avó bateu nela e todos 

riram. Percebi nessa narrativa, relações com as questões dessa pesquisa. Foi o 

impulso para que no dia 9 de Setembro de 2020, eu e meu pai, Carlos, 

começássemos nossas experiências práticas e teórico-reflexivas.  
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2.1 ENSAIOS DE CRIAÇÃO 

Começamos o processo prático, que será descrito a seguir, com 

experimentações individuais e ao mesmo tempo simultâneas, realizando 

alongamentos antes e após as mesmas. Ao término, fizemos um momento de 

debate, onde um analisava o crescimento do outro. Ao lado, cada um tinha o seu 

Diário de Artista para registro. No primeiro dia, os dois deveriam experimentar, ora o 

personagem opressor (a mãe que destapou a menina que brincava com a boneca 

debaixo do lençol), ora o oprimido (a menina que brincava debaixo do lençol com a 

boneca). No segundo momento, improvisamos, dessa vez um assistindo o outro. No 

terceiro momento, improvisamos os dois juntos. Um deveria iniciar sem dizer nada 

para o outro. O outro deveria adivinhar a personagem, que aquele que entrou em 

cena estava representando (opressor ou oprimido), e representar a outra 

personagem. No quarto momento, trocamos de papéis.  

A barriga doeu. O coração doeu. Os pássaros foram rápidos. O coração não escreveu. Tremia de 
renascer. Era o renascimento da alma. O renascimento daquele lugar. O sofrimento dos dedos que 
ainda não se ajeitavam. Teimou não lembrar nem sofrer. Ela era outra. Renasceu da sofreguidão do 
existir tumulto. Se fez tumultuada, eufórica. Estava feliz por saber. Renascera. Não sabia por onde 

nem por que começar. Só ser. A madrugada lhe pedia conversa. Que conversasse com a dor. 
Acarinhasse o seu frio. Sentisse piedade dos cheiros não entendidos e guardasse-os para depois. 
Entendesse que ela não era completamente entendível e que o entendível também não era. O frio 

que a batera não era frio carnal, mas espiritual. Estava movendo o mundo. 
(GONÇALVES, 2016) 

 

                                    Figura 26 – Movendo o mundo 

    
    Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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No dia 10 de Setembro, começamos a improvisar a partir de movimentos que 

realçaram no dia anterior: deitada, iniciei movimentos de mãos, braços, pernas, 

envolvendo todo o corpo, progressivamente, explorando outros níveis, à medida que 

ocupava diversos espaços. Montamos a cena: o objeto cênico se tornou o Vestido 

Vermelho Decotado e o objetivo era procurá-lo. Eu experimentei ser a Vó e a cena 

se passava no quarto da Neta. No primeiro momento comecei no nível baixo, 

explorando o local, até encontrar o Vestido Vermelho Decotado e experimentá-lo no 

meu corpo. Após a improvisação, fizemos as seguintes perguntas, analisando o 

processo: será que a Vó simplesmente experimentaria o Vestido Vermelho Decotado 

no corpo? O que a Vó sente ao encontrar o Vestido Vermelho Decotado da Neta? 

Receio de que as normas sejam rompidas? Em que gestos isso resulta? 

Nos dias seguintes, experimentei ser a personagem Neta, que vive um 

momento de crise diante das regras da sociedade, simbolizadas por sua Vó. Com 

um lenço, iniciei movimentos envolvendo primeiro braços e mãos, gradativamente 

acrescentando quadris, pernas, percebendo meu corpo como um todo.  Sentada, 

lentamente, atirei o lenço para o ar. Levantei e rodopiei com o lenço. Deitei. Levantei 

acelerada de novo. Com as pernas afastadas e braços abertos, um jogado pra trás e 

outro pra frente, dei um salto para frente.  

No dia 14 de Setembro, antes do início da improvisação, lembrei de um fato 

vivenciado por mim e uma amiga. Foi no sítio dos meus tios. Quando andávamos 

pelos campos com os cachorros, de súbito nos deparamos com uma cobra e a 

reação foi surpreendente. Corremos. Com a perda do chinelo da minha amiga, ela 

quis voltar ao local para recuperá-lo. Então, a tensão aumentou, visto que a cobra 

picou os cachorros. Inspirados nessa ocorrência, iniciamos a improvisação em que a 

Neta a imagina. O objeto cênico era um lenço representando a cobra. O objetivo era 

criar vários movimentos até chegar ao clímax. Observamos que usei muito o racional 

diante da imaginação de um animal com olhos brilhantes, a boca aberta expondo 

dentes pontudos, carregados de veneno, o barulho com o chocalho, que comunicava 

que a cobra estava preparada para dar o bote.  

No dia seguinte, a improvisação aconteceu a partir do objeto cênico que era o 

lenço, representando a cobra, juntamente com o Vestido Vermelho Decotado. O 

objetivo era criar vários pequenos movimentos até chegar ao clímax. A Neta 
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atravessou a ponte que dava acesso ao campo e depois festejou, por ter encontrado 

o Vestido Vermelho Decotado.  

Em 18 de Setembro, definimos que em cena teriam dois objetos cênicos: o 

Vestido Vermelho Decotado e o Vestido Velho. Neste dia, improvisamos e o objetivo 

era encontrar o Vestido Vermelho Decotado, prestando a atenção nos ruídos que 

pudessem vir a atrapalhar o encontro do mesmo e transmitir um impacto expressivo 

ao encontrá-lo. A improvisação continuou no momento em que a Neta enxerga o 

Vestido Velho, mostrando o contraste de expressão ao perceber a presença do 

mesmo. Observamos que realçou o movimento em que dei uma cambalhota e logo 

enxerguei o Vestido Vermelho Decotado. 

                       Figura 27 – Vestido Vermelho Decotado e Vestido Velho 

 
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

Em 19 de Setembro, improvisamos e investigamos formas expressivas para 

dar continuidade ao processo. Analisamos que ao caminhar de uma extremidade a 

outra, faltava algo para meu corpo funcionar organicamente. Observamos que os 

músculos do abdômen e das pernas não se contraíam. Ainda, o peito e ombros não 

estavam totalmente jogados para frente. Passei a caminhar com firmeza e 

velocidade. Primeiro, fiquei completamente parada. Algumas vezes, trabalhei a parte 

superior do corpo. Depois todo o corpo. Ao passo que isso ocorria, procurava uma 

sincronia com a respiração. Enfim, verificamos que deve ter harmonia entre 

respiração e movimento. Concluímos que esta parte tem que começar com ritmo 

lento até chegar ao acelerado, de maneira que surjam movimentos imprevisíveis que 

jogam braços, pernas etc. Percebemos que os movimentos acima se assemelhavam 

a uma convulsão. Exploramos as possibilidades de transição entre a expressão de 

se deparar primeiro com o Vestido Vermelho Decotado e depois com o Vestido 
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Velho. E por fim, tomamos uma decisão: embolar o Vestido Velho e jogar no fundo 

do espaço cênico.  

              Figura 28 – Convulsão e Vestido Velho no fundo do espaço cênico

 
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

Em 23 de Setembro, consegui pela primeira vez sentir a emoção ao encontrar 

o Vestido Vermelho Decotado. Experimentei o vestido e imaginei que ele tinha 

botões grandes. Ao olhar o Vestido Velho, troquei de expressão. Analisamos que 

houve um excesso de informação com o Vestido Vermelho Decotado. Não houve a 

presença do ―estranho‖ nos movimentos. Ao trabalhar com o Vestido Velho não 

passei a ideia de que estava diante de um peso gigantesco.  

      Figura 29 – Carlos: Transição Vestido Vermelho Decotado para Vestido Velho 

                                                   
                                              Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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    Figura 30 – Cassi: Transição Vestido Vermelho Decotado para Vestido Velho 

                          
                        Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

No dia 24 de Setembro, ao ver o Vestido Vermelho Decotado, a Neta 

demonstrou através dos movimentos, a emoção, em processo crescente, até atingir 

o ápice, representando a transição entre Vestido Vermelho Decotado e Vestido 

Velho: presente e passado. A Neta levantou, caminhou devagar, olhou para o 

Vestido Velho, depois para o Vestido Vermelho Decotado, num ritmo progressivo, 

sempre reduzindo o espaço até ficar presa em um ponto, de maneira que o corpo 

pareceu entrar em convulsão. Com isso, surgiu a desestabilização e a Neta decidiu: 

―Vou matar o passado‖. Aqui, no sentido de se livrar de estereótipos relativos à 

mulher presentes simbolicamente no Vestido Velho. 

No dia 17 de Outubro, afirmamos a existência de duas personagens: Neta e 

Vó, representada pelo meu pai, Carlos, que urge das lembranças e do inconsciente 

da Neta.  Até então, tínhamos dois vestidos em cena, o Vestido Velho, cinza, que 

representa o passado, e o Vestido Vermelho Decotado, que é o vestido que carrega 

a rebeldia e o novo. Então, a partir de uma reflexão sobre a importância de ter 

representado em cena as minhas escolhas, surgiu um terceiro vestido, o Vestido 

Colorido, carregando conceitos do passado e do presente, lembranças da Vó e a 

liberdade que a Neta deseja, representante de um tempo simbólico, o tempo da 

Neta, o meu tempo. 
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                 Figura 31 - Definição de duas personagens: Vó e Neta 

       

                          
                       Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

No decorrer do processo, sentimos que os ruídos tinham o potencial de 

acionar o inconsciente da Neta, logo, a aparição da Vó surgiria a partir dos ruídos. 

Na encenação, a única personagem que sai de cena é a Vó, visto encontrar-se nas 

lembranças e no inconsciente da Neta.  

Ainda no dia 17 de Outubro, nosso objetivo era criar possibilidades para 

substituir movimentos que constantemente se repetiam, trabalhando momentos 

pontuais, realçando-os e procurando dar diversidade e expressividade aos 

movimentos. Com isso, buscamos quebrar o óbvio e nos aproximar do ―estranho‖. 

Trabalhamos deitados, sentados, ajoelhados e quando levantávamos, logo 

retornávamos aos referidos níveis. Isso nos proporcionou descobertas de 

movimentos que agregamos à dramaturgia. Outro fator que alterou o ritmo do 
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movimento foram os ruídos. Antes da Neta entrar em cena, há o som de tique taque. 

No momento que está apreciando o Vestido Vermelho Decotado, soa um ruído no 

forro e depois na fechadura. A passagem do presente para o passado ocorre com a 

presença de ruídos que acionam as lembranças e o inconsciente da Neta, trazendo 

a aparição da Vó. À medida que a Neta coloca o Vestido Vermelho Decotado, a Vó 

vai se encolhendo até desaparecer com o escurecimento do foco de luz. 

                             Figura 32 – Criando possibilidades de movimentações 

                  
                Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 

            Até então, nesse processo, destaco a riqueza de alguns movimentos feitos 

nas improvisações, quando a Vó caminhou atrás da Neta: de pernas abertas, braços 

esticados para os lados, mãos e dedos abertos. De repente, a Neta se virou, a Vó 

distraiu ela com um braço e dedos em movimento, à medida que o outro braço se 

aproximava da Neta. A Neta fingiu colocar o Vestido Vermelho Decotado entre as 

mãos da Vó e se escondeu debaixo do vestido da mesma. Assim, a Neta caminhou 

em sincronia com os passos da Vó, passando a imagem de um monstro de quatro 

patas, até que a Neta saiu debaixo da saia da Vó. Criou-se aqui um contato 

improvisação entre as duas que terminou quando a Vó empurrou a Neta que caiu 

sobre o Vestido Vermelho Decotado.            
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                                    Figura 33 – Improvisação Vó e Neta 

           
          Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 

 

            No dia 18 de Outubro, reafirmamos o título da obra como Vestido Decotado. 

Daqui para frente o Vestido Vermelho Decotado será nomeado como Vestido 

Decotado. Nesse dia, definimos a Cena Um. A Neta entra em cena carregando o 

Vestido Decotado com a mão direita, apertando-o no lado esquerdo do peito, no 

coração, e, com outro braço esticado para trás, segura o Vestido Velho. Coloca os 

dois vestidos no chão, no centro do espaço cênico: o Vestido Velho, com receio, e 

depois, com carinho, o Vestido Decotado. Ao escutar um ruído no forro, corre ao 

fundo do palco e caminha lento em diagonal, procurando de onde veio o mesmo. Ao 

se deparar com os dois vestidos, ela realiza movimentos semelhantes a uma 

convulsão.  

           Nesta cena, a Neta mostra que está ―livre‖ das regras do passado. Ao deixar 

o Vestido Velho no fundo do espaço cênico, precisa de um tempo para processar a 

ideia de que realmente encontra-se ―livre‖ das regras que estão presentes nas ações 

da Vó. Passa por duas situações: equilíbrio e desequilíbrio. Este surge com a 

lembrança de que o Vestido Decotado deve ser escondido, caso contrário, a Vó 

pode pegá-lo. No início, a Neta questiona-se: ―Qual vestido escolher?‖. Escolhe o 

Vestido Decotado. Essa tomada de decisão define o conteúdo da dramaturgia da 

dança, dando início ao objetivo da Neta. Trata-se, então, do núcleo central da 

encenação.        
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                              Figura 34 – Cena Um: ―livrar-se‖ das regras do passado 

 

 

 
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 
 

Na continuidade dessa cena, ocorre a cena da brincadeira, antes feita no 

espaço cênico da garagem, agora realizada na natureza, em meio às árvores, tendo 

ao fundo sons dos grilos. Essa cena me reportou a uma fala da minha avó nas 

entrevistas, quando perguntei a ela se as meninas podiam se sujar. Nessa cena 

retorno a algumas experimentações já realizadas na natureza, no início do processo 

criativo, porém, enfocando o contexto do brincar na natureza se sujando.  

 

Não deixavam nada. Principalmente quando a vovó tava lá em casa né, ―sai, 

tu não brinca com terra, não sei o que...‖, não gostava que a gente se 

sujasse, né, mas a gente se sujava igual, não tava nem ligando. Aí a vovó 

não deixava, ficava furiosa de braba quando a gente entrava com ―os pé‖ sujo 

dentro de casa assim, né, ―tira os calçado, tu não vai, troca esse calçado, 

troca esse chinelo...‖, ai meu Deus do céu!  (ROCHA, Yvone; 2020). 
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                                            Figura 35 – Cena: Brincando na natureza 

 

 
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 
 

            No dia 5 de Novembro, definimos a Cena Dois, em que, de pernas abertas, 

braços esticados para os lados, mãos e dedos abertos, a Vó caminhou atrás da Neta 

e tocou na mesma, que escondeu o Vestido Decotado. Assim, as duas fazem um 

movimento lento até chocar os peitos. Recuam. Giram. Afastam-se. A Vó de joelhos, 

deu a mão direita para a Neta, que a puxou. A Vó girou a Neta e segurou a sua mão 

esquerda, apertando-a ao rosto. De pé, uma de costas para outra, com os braços 

esticados e encostados um ao outro, a Vó olhou para o Vestido Decotado, enquanto 

a Neta olhou para a Vó e depois para o Vestido Decotado. As duas se entreolharam 

e voltaram a olhar o Vestido Decotado. 
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                            Figura 36 – Cena Dois: Contemplando o Vestido Decotado 

  

                                  
                              Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 

A Cena Dois é ilustrada com poesias minhas, que a Neta fala para a Vó. Cada 

parte da poesia recitada é intercalada com cenas que remetem, ora para 

lembranças, ora para o inconsciente da Neta. 

―Que medo de perder a poesia por medo‖ 
Descalço 
Levanto 
Intrépido 
Sem eixo 

Sem mundo 
Sem te querer-me 

Um pouco mais cedo 
Já queria a vida 

Hoje quero a ventania 
E quem sabe 

Um pouco mais 
Desconsidero 

a poesia 
E quem sabe 
A mim mesmo 
Ao teu olhar 

Advento 
Ao teu sincero olhar 

Ao vento 
E quem sabe 

(GONÇALVES, 2017)                                    
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                         Figura 37 – Cena Dois: ―Hoje quero a ventania‖ 

 

                          
                         Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 
 

 

A cada parte de poesia recitada, entra uma quebra na cena. A primeira foi a 

Cena Lavando roupa, em que a Neta deixa de lavar a roupa e passa a dançar, 

brincar e se divertir, tendo ao fundo sons dos grilos, vento e das árvores. A Vó 

aparece determinando que volte a lavar. 
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                                      Figura 38 – Cena: Lavando roupa 

                   

                   
                  Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 

A segunda quebra da cena ocorreu quando a Neta brinca dançando e picando 

papel. A Vó entra no imaginário da Neta com uma vassoura, reprimindo a 

brincadeira. 

                        Figura 39 – Improvisações da Cena da Vassoura 

                                                                     

 
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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                                          Figura 40 - Cena da Vassoura 

 
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 

 

A terceira quebra aconteceu com a Cena da Enxada, onde a Neta está 

tomando banho e dançando na chuva no canteiro e a Vó aparece com uma enxada, 

chamando a atenção da Neta com uma interjeição de repreensão. 

 
 
                                          Figura 41 - Cena da Enxada 

                                                           

     
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 

A quarta quebra da cena ocorreu com a Cena do Comprimido. A partir de uma 

lembrança de que, eu quando criança virava o rosto para tomar comprimido, e isto 
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remetendo para um comportamento rebelde que já se manifestava na infância, 

fizemos improvisações em que a Neta vira o rosto quando a Vó tenta dar um 

remédio simbólico a ela.  

                      Figura 42 – Improvisações da Cena do Comprimido  

    
    Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 
 

 
                                        Figura 43 – Cena do Comprimido 

                  

                  
                    Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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                       Figura 44 – Continuação da Cena do Comprimido 

                     

                                           
                                               Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 
 

  A quinta quebra de cena se deu com a Cena da Mesa. A partir da lembrança 

da narrativa da ancestralidade da minha mãe contada acima, introduzimos 

improvisações com a boneca, compondo a cena com uma mesa que serve para 

experienciar o esconder-se do olhar da Vó que a reprime.  

 

       Figura 45 – Improvisações com a boneca a partir da narrativa da minha mãe 

           
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 

 Esta cena tem sequência, com a mudança da brincadeira de boneca para 

brincadeiras com a mesa, com a qual a Neta brincou de carrinho, barco e de se 
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jogar, entendidas pela Vó, como brincadeiras que não são para menina. Aqui, então, 

há o ressignificar das brincadeiras destinadas às meninas e aos meninos.  

Figura 46 – Cena da Mesa: Ressignificando brincadeiras para meninas e meninos 

 

 
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

Na Cena Três, a Neta encontra-se imóvel saindo de um pesadelo, vivido na 

Cena Dois. Aos poucos vai saindo dele com movimentos lentos, meio rindo, meio 

chorando. Dentro dela pulsa a música, ―Ciranda, cirandinha vamos todos cirandar, 

vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar...‖ Vai se encolhendo e com um 

impulso violento pra cima, faz um gesto para o céu. Logo a porta bate e ela corre 

para o Vestido Decotado. 

                   Figura 47 – Cena Três: Saindo do Pesadelo 

     
 

Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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No dia 11 de Dezembro, trabalhamos a Cena Quatro, com a finalidade de 

criar um ritual antes de pegar o Vestido Decotado. A Neta não tem mais receio da 

Vó, por isso ao surgir a aparição da Vó, a Neta simplesmente a olha e continua 

agindo como se nada estivesse acontecendo. Na improvisação, houve repetição de 

movimentos como esfregar-se e ficar na frente do Vestido Decotado. A Neta deu um 

passo e ficou com um braço e uma perna em suspenso, degustando e mostrando o 

quanto queria o Vestido. Espreguiçou-se, cheirou o Vestido Decotado, depois fingiu 

que ia abandoná-lo.  

 
                          Figura 48 - Cena Quatro: Ritual Vestido Decotado 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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Nesta mesma cena, no fim, a Neta trocou o Vestido Colorido pelo Vestido 

Decotado.  

                Figura 49 - Troca do Vestido Colorido pelo Vestido Decotado

   

    
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 
Na Cena Cinco, continuamos as improvisações a partir de lembranças em 

que minha avó me dava banho, utilizando água nas experimentações. A cada 

quebra da cena, é introduzido um momento de boas lembranças, de conforto e 

acolhimento entre Vó e Neta.  

                   Figura 50 – Recordações: eu e minha avó na natureza 

 
Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 

 

As cenas são marcadas pela alternância entre rebeldia, que ocorre na cena 

principal, e alegria, que ocorre nas quebras de cena: Vó dando uma flor à Neta; Vó 
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dando banho na Neta no sol; Vó e Neta tomando banho de sol; festejando 

aniversário da Neta. 

                                Figura 51 – Cena Cinco: Momentos de alegria 

 

  
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
 

Nessa mesma cena, a Neta caminha sem rumo e escabela-se. É um 

momento de descontrole emocional, como se ―matasse‖ a Vó. A Neta grita, chora e 

ri. Só se ouve o tique taque ao atingir o auge, quando a Neta envolve-se de 

compaixão pela Vó e opta por trocar o Vestido Decotado pelo Vestido Colorido. 
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        Figura 52 - Cena Cinco: Troca do Vestido Decotado pelo Vestido Colorido 

   

   
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 
 

Na Última Cena, a Neta faz opção pelo Vestido Colorido, carregando o 

Vestido Decotado nas mãos como forma de demonstrar que o carregará em seu 

coração. Os momentos de acolhimento entre a Vó e a Neta simbolizaram que a Neta 

carregará com ela parte dos ensinamentos da Vó. Matando do passado, somente os 

preconceitos e estereótipos relativos à mulher. A Neta declama a poesia enquanto 

as duas se entreolham, ouve-se o som do tique taque e a tristeza toma conta das 

duas. 
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                       Figura 53 – Última Cena: Arrumando as malas do peito 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 

Dormir não era fácil. Era dar boa noite pro dia. O dia extenuado existido. Nem todo o dia se existira. 
Nem todo se sentia. A viver enlevado em si, por si, pelo caminho. Entre o rachar e o desrachar. Entre 

o sobrar. Sobrar-se. Sobrando tanto que não sobra nada. Querendo acabar-se. Matar-se de suor e 
beijos. Ela entre seus próprios beijos.  

O latido adentrado. Era hora de partir. De pegar o trem e transverberar. Arrumar as malas do peito. 
Entregar amor ao Porto. As malas enfartadas, exauridas. 

(GONÇALVES, 2016) 
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Partilhando do que diz Inaicyra Falcão dos Santos (p.40) que, ―[...] a 

performance como vivência pessoal, aquela que me proporcionou a consciência 

corporal do meu ser e a história do que sou‖, na criação dessa obra a consciência e 

a busca de mim mesma foi uma constante. Entendo a ancestralidade como esse 

resgate de lembranças que me conectaram à natureza, à minha poesia, à minha 

forma de dançar, à minha história e às minhas ancestrais. Lembranças da infância 

que julguei importante estarem nessa composição poética pelo significado que 

tiveram na construção do que sou. A partir do movimento, surge a ressignificação de 

memórias do passado, de rastros que sobreviveram ao tempo, buscando as 

relações entre estes e o presente. Quando o corpo se move, surgem lembranças, 

quando este move por fora, também está se movendo por dentro. 

                                  Figura 54 – Opção pelo Vestido Colorido  

          
         Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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2.2 FIGURINOS 

 

             Figura 55 – Vestido Decotado, Vestido Colorido e Vestido Velho 

                 
               Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

 

A fala de minha avó, citada no início desse capítulo sobre a cor vermelha, foi 

a gota d’água para definir a cor para o vestido que iria ser o símbolo da rebeldia 

contra as regras que, definiam inclusive, as cores das roupas que as mulheres 

poderiam usar ou não, se sobrepondo ao gosto pessoal, como no caso de minha 

avó, que gostava e gosta de vermelho e não podia usá-lo.            

                                Figura 56 – Figurino Vestido Decotado 

                           
                    Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 
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O cinza foi escolhido por ser uma cor ―discreta‖, que simbolizou nesse 

processo a manutenção das regras.   

                                                Figura 57 – Figurino Vestido Velho 

                                 
                             Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

 

O Vestido Colorido surgiu no decorrer do processo, resultante de uma 

reflexão, sobre as escolhas que fazemos, e o colorido sempre fez parte de minhas 

escolhas.  

Como fazer um vestido colorido? Logo tive a ideia de tingimento em tecido. 

Foi uma experiência criativa com mistura de cores junto com minha mãe. Na 

continuidade do processo, a poesia foi tendo um lugar de destaque que julguei 

importante registrar no Vestido Colorido.  

                      Figura 58 – Processo de criação do Vestido Colorido

 
Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 
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                                    Figura 59 – Meu Vestido Colorido 

         

         
         Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

 

                                              Figura 60 - Espiral 

 
 Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

 

O espiral é um símbolo que vai na parte superior esquerda do Vestido 

Colorido, no coração, representando aquilo que vai ser levado para a vida da Neta 
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do Vestido Decotado. Escolhi essa simbologia por estar relacionada à evolução, ao 

feminino, representar um movimento ascendente e progressivo e a união dos 

contrários, o que tem uma ligação com a Vó e a Neta.  

Minha avó também participou da construção dos figurinos, fazendo costuras e 

ajustes. 

           Figura 61 – Mãos da minha avó: Vestido Decotado e Vestido Colorido

 
Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

 

      Figura 62 – Ancestralidade através da costura: Eu, minha mãe e minha avó 

        
       Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 

 

Em alguns momentos costuramos as três juntas. Minha avó me ensinando 

pontos, que já tinha ensinado para a minha mãe, e que tinha aprendido com minha 

bisavó, a mamãe. Aqui temos presente um exemplo vivo da ancestralidade, dos 

ensinamentos que vão passando através de gerações, de um resgate de memórias 

que durante a costura, vão sendo contados.  

No início dos ensaios de criação, utilizei um short preto comprido por baixo 

dos vestidos. No decorrer do processo, veio o questionamento do porquê dessa 

escolha: qual o meu objetivo? Não posso mostrar as pernas? O que estou 

escondendo? A partir daí, me debrucei no meu processo e vi o quão forte as regras 
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estão em nosso inconsciente e condicionam nossas escolhas, mesmo sem nos 

darmos conta. Então, mudei o figurino para um sutiã e uma calcinha boxer 

vermelhos, como forma de representar a rebeldia que carrego em mim.  

                                  Figura 63 – A rebeldia que carrego em mim 

                                                       
                                                 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

 
Fez parte do figurino, um vestido infantil, para remeter à época em que a Neta 

era criança. 

 
Não existia short, nem calça comprida, nem pras crianças. Camisola ou 

pijama pra dormir. Mas, pra andar diário, assim, era só vestido. A gente só 

usava vestido. Tanto pra ir pra colégio. Saia, vestido, assim né. Vestido 

normal. (ROCHA, Yvone; 2020). 

                                          Figura 64 – Vestido infantil 

                                              
                                         Fonte: Arquivo de fotos do Diário de Artista (2020) 
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Também, compuseram a dramaturgia figurinos de roupas de banho, 

compondo cenas em que o imaginário da Neta trouxe lembranças da Vó e Neta 

tomando banho de sol, da Vó dando banho na Neta e brincando na natureza. 

 

                                                Figura 65 – Roupas de banho 

 
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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3 (RES)SIGNIFICANDO MINHA PRÁTICA DE PROFESSORA ARTISTA 

Nasce dentro de mim 
uma flor vermelha 

que agarra meu coração 
Mancha de sangue 

as pétalas vão se desfazendo 
rosas sangrentas 

As raízes vão se enraizando 
no meu peito 

Essa dor de pisar 
De deixar no meu caminho rastro 

cor vermelho sangue 
Desabando lágrimas vermelhas 

Sou criança, sou adolescente, sou adulta, sou velha 
Entrepasso meu corpo, meu espírito, minhas paisagens, minha natureza e a dor de existir 

De esperar de mim a batida do coração vermelho 
(GONÇALVES, 2020) 

 

               Figura 66 – Sensibilidade na prática da professora artista 

           
          Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 

Como fazer com que as alunas e os alunos olhem para si, despertando a sua 

sensibilidade e criatividade, voltem-se para o seu presente, resgatando o seu 

passado e encontrando o seu lugar seguro, sem ficar presas e presos em formas e 

estereótipos? Como permitir as alunas e alunos uma consciência corporal que traga, 

aflore sua ancestralidade, instigue-os a querer compreendê-la? Penso que a prática, 

considerando as ancestralidades, tanto do professor quanto das alunas e alunos, 

possibilite a criação a partir do que são. 

[...] revisitando e revirando o seu ser – ser que foi, ser que é. 
(GONÇALVES, 2020) 
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Nessa pesquisa, compreendo ancestralidade como um resgate consciente 

das experiências pessoais e de nossas antepassadas e antepassados, que pode ser 

vivenciado em aula por professoras e professores e alunas e alunos através de 

momentos de fala e escuta, de trocas de vivências, feitas através da fala e do 

movimento. Sendo importante o registro e compartilhamento desse trabalho com o 

coletivo da escola, para que a escola e a educação reconheçam e valorizem as 

ressignificações ocorridas nesses processos. 

 [...] na busca de uma identidade cultural pessoal, de uma expressão do 
singular, chegamos a expressões plurais, levando o aluno a acreditar no seu 
próprio ser, a rever o conhecimento, a buscar o desconhecido e conceber a 
possibilidade de existir (SANTOS, 2019, p. 59).  
 

Dessa forma o ensino da dança se humaniza, trazendo um sentido para ela. 

Resgatando as possibilidades de expressão, sensibilidade e criatividade de cada 

um, permitindo o desbloqueio corporal e emocional e a superação de sentimentos de 

incapacidade, muitas vezes presentes nas falas das alunas e alunos nos estágios 

que já realizei, de sentirem dificuldade para dançar ou expressar-se através da arte.   

A experiência de forma consciente transcende na recriação coreográfica do 
indivíduo. As expressões corporais desdobram-se no cenário diverso da sala 
de aula, na rede tecida com vitalidade, na multiplicidade de significações, de 
modificações, na interação dialética, na alteridade de fibras e nas cores do 
arco-íris (SANTOS, 2019, p.63). 

Para a artista (2014), a dança deve ser percebida como um elemento 

integrador e integrante do processo educacional. Nessa perspectiva, reconhecer as 

formas de conhecimento e saber, vindos da ancestralidade das alunas e alunos, 

sabendo-se que a ancestralidade está presente nas relações familiares, valorizando 

e dando visibilidade a ela no projeto pedagógico da escola, possibilita o que Inaicyra 

Falcão dos Santos afirma sobre o potencial integrador da dança na educação. Logo, 

é de suma importância a reflexão crítica, a compreensão e resgate histórico-cultural. 

Segundo a artista: 

A educação deve ser o crescimento do indivíduo em todas as suas 
capacidades e necessidades para seu desenvolvimento como ser total. A 
integração do ser possibilita, ao indivíduo, o imaginar, o criar e o executar. 
Portanto, consideramos que os objetivos da dança na educação devem 
englobar o aspecto emocional, intelectual, físico e espiritual a fim de que a 
personalidade do educando seja desenvolvida através de experiências 
conscientes (SANTOS, 2014, p. 42 e 43).     



76 
 

Observamos, muitas vezes, que o conhecimento é tratado na escola de forma 

separada da realidade das alunas e alunos, surgindo o desinteresse delas e deles 

pelos conteúdos que estão sendo trabalhados. É importante que os temas que são 

pulsantes para as crianças e jovens possam estar permeando a sala de aula.  

Assim, a ancestralidade presente em sua realidade, não é um conhecimento 

desatualizado e superado, não está somente no passado, mas presente nas ações 

do cotidiano. A partir da problematização dessas questões, sendo estendidas para 

além do componente curricular Dança, buscando um ensino interdisciplinar, através 

das discussões com os outros professores e professoras da escola, pode-se 

resgatar o interesse das alunas e alunos para as aulas.  

Paulo Freire18 (2005, p.59) diz que, ―O respeito à autonomia e à dignidade de 

cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns 

aos outros‖. Voltando-me para Santos (2014), o alicerce da educação é a relação 

humana, onde cada singularidade deve ser respeitada e a transformação ocorre a 

partir do processo de autoconhecimento, revelando que cada corpo é único, tendo 

suas próprias qualidades e possibilidades. Assim, a dança tem potencial de 

expressividade do movimento humano, não devendo ser fragmentada. Conforme a 

artista (2014), ―dessa forma, faz com que o ensino se torne satisfatório, 

questionador, rico no processo da aprendizagem, sobretudo com uma visão 

interdisciplinar‖.  

Para Freire (2012, p. 75), ―ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo‖. Transportando a 

sabedoria de Freire para a dança, podemos dizer que, no ensino da dança, é 

imperativo uma prática em que exista uma relação ética e dialógica entre 

professoras e professores e alunas e alunos, valendo-se de uma metodologia que 

priorize momentos de fala e escuta.  

Como ensinar dança na escola? Partilhando diretamente do que aponta 

Inaicyra Falcão dos Santos (2014), sobre a dança possibilitar a consciência sobre a 

história de cada um, sobre o próprio pensamento e técnica de dança, acredito que,  

                                                             
18 Paulo Freire, pedagogo e teórico da educação, definiu a educação como um processo de libertação através 
da consciência crítica. Com base em uma trajetória de leitura de suas obras, Freire é para mim uma referência a 
ser seguida como professora. 
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temos que reafirmar no ensino da dança, a importância de uma prática que trabalhe 

com material rico de criação dentro da escola, que vá para além de reproduções de 

códigos. A ancestralidade possibilita uma riqueza de criação, partindo das 

singularidades das alunas e alunos e professoras e professores que juntos 

comungam suas vivências e histórias. 

Assim, pretendo levar para a minha prática futura os ensinamentos e 

reflexões dessa pesquisa, priorizando no ensino da dança o conhecimento da 

realidade das alunas e alunos, desmistificando ideias de corpos ideais para dançar, 

colocando a dança num lugar que vai para muito além da técnica, criando na sala de 

aula um espaço de confiança para que cada uma e cada um possa deixar aflorar a 

sua ancestralidade.  

                      Figura 67 - Deixando aflorar a minha ancestralidade 

 
 Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho, partindo da questão de pesquisa: ―Como a ancestralidade me 

atravessa como mulher, artista e professora, ressignificando a minha vida e prática 

artístico-pedagógica?‖, vivenciei diversas etapas até chegar no processo criativo 

comungado com meu pai. Cada experiência e sensação foi singular e gratificante, 

permitindo a nossa transformação. Aquelas questões que me desestabilizavam, 

mencionadas no início do trabalho, continuam pulsantes e acho que sempre estarão.  

Utilizando a simbologia dos vestidos: Vestido Velho, passado; Vestido 

Decotado, presente; e Vestido Colorido, tempo simbólico com conceitos do passado 

e do presente, foi possível inventar a minha trança de gente, que ao término desse 

processo, foi composta por ensinamentos valiosos das minhas antepassadas, 

questionamentos aos estereótipos relativos à mulher, desejos de mudança, rebeldia, 

meus ideais e visão de mundo. Assim, busquei que ficassem fora da minha trança, 

os preconceitos e estereótipos relativos à mulher.  

Trago a importância dos ruídos e sons (folhas, árvores, pássaros - bem-te-vi, 

saracura -, grilos, vento, respiração...), alguns utilizados na composição das cenas e 

outros que surgiram ao acaso no momento da gravação. Ambos foram disparadores 

para a criação e expressividade, possibilitando um ir e vir na dramaturgia da dança, 

a partir da potência dos ruídos e sons. Em nosso processo prático, buscamos o 

estranho, quebrar o óbvio, qualificando a dramaturgia da dança através de uma 

constante análise dos movimentos.  

Nesse processo, percebi que as amarras, constituídas pelos acontecimentos 

e vivências que tive na família, na escola e nos espaços de convívio social, estão 

também na ancestralidade. Assim, com essa busca procurei entender como essas 

amarras, acontecimentos marcantes da minha vida podem influenciar meu modo de 

ser, dançar e ensinar. Através da investigação da definição de papéis, de mandatos 

e de verdades presentes na minha família relativos à mulher, pude perceber o 

quanto a história das mulheres da minha família foi pautada por desejos reprimidos e 

que muitas, talvez todas, não tiveram a oportunidade de construir a sua própria 

história. Assim, a oportunidade de estudo e reflexão feitos nesse TCC, são para 

mim, possibilidades concretas de ser protagonista da minha própria história.  
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Vivenciar esse processo criativo simultaneamente com a dança e a poesia, 

permitiu-me articular sentimentos e reflexões. Por exemplo, na poesia, quando 

escrevo ―[...]nasci (de)feitos‖, trago uma reflexão e questionamento sobre corpos 

ideais para mulheres, convidando quem lê para refletir sobre os estereótipos de 

corpos ―feitos‖ a partir de padrões preestabelecidos como ideais. Quem define para 

nós mulheres o que são feitos ou defeitos de nossos corpos? Na medida em que 

coloco o parênteses, instigo a refletir sobre os feitos dos nossos corpos, definidos 

por nós. Ainda, trago na poesia os ―feitos‖ no sentido das realizações das nossas 

vidas.  

Assim, através dessa pesquisa, foi possível refletir sobre alguns estereótipos, 

sobre como quebrar os padrões e questionar os lugares destinados à mulher. Dessa 

forma, revi minha identificação com alguns estilos de dança, como por exemplo, a 

dança tribal e a dança do ventre, e os ressignifiquei para mim mesma através da 

construção de um novo sentido da expressão na dança. Penso que temos que estar 

por inteiro e que a ancestralidade tem que estar movendo o processo criativo, a 

partir da consciência e conhecimento da nossa história.  

Para Inaicyra Falcão dos Santos (2014), o corpo que dança é portador de 

conhecimento e expressão e conhecê-lo permite ao indivíduo a consciência também 

dos seus poderes e limitações, o que possibilita uma maneira coerente do mesmo 

expressar-se. Nas improvisações realizadas nesse processo, que deram corpo à 

obra Vestido Decotado, minhas memórias e histórias atravessaram o processo 

criativo, sendo refletidas nos gestos e movimentos que desvelaram a minha 

ancestralidade.  

Partilhar um processo criativo com meu pai foi único. Momento raro de pai e 

filha. Poder dividir aprendizagens com ele e saber mais da minha ancestralidade 

junto com ele. Viajar com ele ao mundo da criatividade, da infância, do amor...  

Peito com peito 
Alma com alma 

Pai e filha 
Além de todos mundos 

Imensidão 
Minha mão com a tua 

Entreamadas 
(GONÇALVES, 2020) 
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                             Figura 68 - Pai e filha: além de todos os mundos 

                                                               
                                                        Fonte: Álbuns de fotografias da minha família (2020) 

Percebi que as narrativas e objetos que contam sobre o ontem, tem uma 

riqueza para mantê-lo vivo no presente. Também, não deixar cair no esquecimento a 

genealogia, dar importância histórica aquelas e aqueles que nos antecederam, 

valorizar seus feitos, poder refletir, ressignificar e transformar conceitos arraigados 

em seus rastros que foram causadores de sofrimento e privação das mulheres. A 

partir de uma tomada de consciência sobre tudo isso, poder preservar ensinamentos 

valiosos como a aproximação com a natureza e valorização da sabedoria dos mais 

velhos.   

Nesse processo, foi de extrema importância dar visibilidade as narrativas de 

minha avó, que até então, eu já conhecia, porém, não de uma forma estruturada. 

Por isso, senti necessidade de trazer nessa pesquisa, seus relatos na íntegra. 

Reflexões à luz de importantes referenciais teóricos, principalmente femininos, sobre 

a ancestralidade, me permitiram fazer um diálogo entre o que minha avó me disse e 

a teoria. Percebendo assim o valor das narrativas das mulheres para contar sobre 

suas próprias histórias, concordando com Michelle Perrot, que aborda a 

invisibilidade das mulheres nas histórias contadas pelos homens.  

Claro, isso sempre existiu, Cassiana. Sempre existiu isso aí. Desde o tempo 
que veio ao mundo as pessoas, isso já era assim. Mulher não tinha direito a 
nada. Tanto é que ―as mulher‖ não votavam, né. Depois de anos, com muita 
luta, é que ―as mulher‖ começaram a votar. ―As mulher‖ não votavam. Era só 
os homens que tinham direito a votar. ―As mulher‖ não tinham não. Não 
votavam. Não tinham direito de votar. Era bem assim. (ROCHA, Yvone; 
2020). 
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  No resgate feito através das entrevistas, fui para além das questões que 

tocavam diretamente à dança, mas que a atravessavam na dimensão humana. Por 

exemplo, em relação às oportunidades de estudo para as mulheres, minha avó disse 

que gostaria de ter estudado mais do que teve condições.  

 
A professora ia em casa, a dona Cila. Eu tinha uns 8 anos. A dona Cila 
lecionava pela parte da manhã e de tarde ela passava trabalhando, fazendo 
costura. Era o Ginásio. Não tinha série ou... Era só até a quinta. Nem sei até 
quando estudei. A gente tinha professora em casa, né. Depois eu tive muito 
pouco tempo assim pra ir pro colégio. Com 10, 15 anos a gente sempre teve 
professor em casa pra nos ensinar. Ou trabalhava de tarde ou fazia uma 
coisa de tarde ou estudava de manhã e de tarde fazia o serviço. Era bem 
puxado o estudo. Hoje não tem latim. Naquela época tinha latim. Nora e 
Norma tiveram o Ginásio. Nora fez Curso de Enfermagem em Porto Alegre. 
(ROCHA, Yvone; 2020). 

 

Michelle Perrot afirma que: 
 

Desde a noite dos tempos pesa sobre a mulher um interdito de saber cujos 
fundamentos foram mostrados por Michèle Le Doeuff. O saber é, contrário à 
feminilidade. Como é sagrado, o saber é o apanágio de Deus e do Homem, 
seu representante sobre a terra. (PERROT, 2007, p. 91). 
 

 

Nessa perspectiva, e à luz do referencial da autora sobre a desigualdade de 

gênero, já mencionadas no decorrer dessa pesquisa, também as narrativas de 

minha avó trouxeram contribuições importantes sobre a destinação das tarefas 

domésticas para as mulheres e a interessante revelação do quanto a minha bisavó 

fugia das mesmas, preferindo as tarefas de galpão, tanto quanto eu. 

 

Semana pra cada uma. Um dia é meu, outro dia é teu. As irmãs né. Um dia 
limpavam, outro dia uma cuidava da casa, outro dia a outra cuidava da 
cozinha. Mas nós, a mamãe estipulava assim, né. Uma semana uma ficava 
na casa varrendo, tirando o pó e a outra ficava na cozinha e na outra semana 
invertia. Os homens não ajudavam nada. Cada um tinha seu serviço. 
Cuidavam do campo, vaca, iam pra mangueira, tirar leite e a mamãe ia junto 
com eles, né, porque o João era jovem demais. Sempre a mamãe estava 
junto com eles. Acompanhando eles, quando ia tirar o leite da vaca, quando 
iam dar a ração, por exemplo, pros animais, tudo tinha que... A mamãe 
estava sempre junto porque tinha medo deles, porque eles eram muito guris... 
Mas era assim, cada um tinha a sua tarefa. Cada irmã tinha um irmão para 
cuidar, dar banho, era como que filho da gente, cuidar pra não se machucar, 
cuidar pra não... Acompanhar a criança, se não está em perigo... (ROCHA, 
Yvone; 2020). 

Entender a minha história e relacioná-la a história das mulheres, faz com que 

eu dê um novo sentido a ela, faz com que eu dance, contextualize, repense, reflita e 

assim consiga uma transformação de mim mesma. Assim como as mulheres, 

através de suas lutas, ao longo da história, têm conseguido a mudança.     
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A história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus pontos de vista. 
Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida, 
privada para chegar a uma história das mulheres no espaço público da 
cidade, do trabalho, da política, da guerra, da criação. Partiu de uma história 
das mulheres vítimas para chegar a uma história das mulheres ativas, nas 
múltiplas interações que provocam a mudança. Partiu de uma história das 
mulheres para tornar-se mais especificamente uma história do gênero, que 
insiste nas relações entre os sexos e integra a masculinidade. Alargou suas 
perspectivas espaciais, religiosas, culturais (PERROT, 2007, p. 15,16). 

 

As improvisações, durante o processo criativo, possibilitaram a criação em 

dança partindo do atravessamento da ancestralidade, através do reviver, na 

dramaturgia do corpo, as minhas lembranças de momentos significativos e 

marcantes. Ainda, a possibilidade de transpor para o corpo as narrativas de minha 

avó. Assim, nesse processo, a ancestralidade permitiu um resgate de lembranças 

que me conectaram à minha história (relação com a natureza, poesia, forma de 

dançar) e às minhas ancestrais.  

Este trabalho me permitiu ir para além da dança, pensando na arte-educação 

como uma potência que não pode ser fragmentada entre os diferentes tipos de arte, 

mas que ao ser trabalhada como um todo, faz com que o ser humano também possa 

ser visto de forma não compartimentada. Partindo do conhecimento de que existem 

muitas formas da ancestralidade atravessar as pessoas, é possível trazer para a 

arte-educação, a possibilidade do enriquecimento do ensino da dança, a partir da 

prática que considera a ancestralidade das alunas e alunos. Poder transitar no 

imaginário delas e deles, em minha atuação docente, depois de formada, sem tornar 

isso um espaço desconfortável, levando a elas e a eles o sentimento de fazer parte 

de algo, e respeitando o tempo de todas e todos.  

Este TCC se constituiu numa forma de sistematizar e guardar os achados da 

pesquisa da ancestralidade durante este processo. Conservar em forma de arquivo 

é manter vivo o meu processo, a minha história e de minhas ancestrais para as 

gerações de mim mesma e futuras gerações. Para que também, eu possa recorrer a 

este arquivo como fonte de pesquisa de mim mesma, e como fonte de alimentação 

para a minha prática artístico-pedagógica. Também, intenciono aprofundar essa 

pesquisa fora da realidade de pandemia, explorando contatos pessoais, visita à 

cidade da minha ancestralidade e expandir a pesquisa teórica. Pretendo, em minha 

trajetória futura, como professora artista, construir sentidos para as perguntas que 

permearam esse processo. Espero que as questões trazidas nessa pesquisa 
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possam contribuir para instigar a continuidade dos estudos dessa temática, bem 

como pensar em novas formas de ensinar dança.  

Carrego esse TCC no coração, como aprendizagem, como faísca que ensina 

a viver, a esperar as coisas, a ter paciência, a ter resiliência, a se fortalecer, a ser 

sempre humana, me conectando com o meu poder, a energia da natureza e o poder 

das minhas ancestrais. Olho pro céu e vejo o quanto os meus sonhos sempre foram 

grandes. Durante esse TCC, me voltei tantas vezes para as minhas poesias como 

forma de não desistir. 

 

Sede de ser melhor amiga da minha dor 
Planar a altura dos meus sonhos 

Que os medos não sejam capazes de trapacear nossas conquistas 
(GONÇALVES, 2016) 

 
 

                                  Figura 69 – Entregar amor ao Porto 

 
Fonte: Arquivo de fotos do processo criativo (2020) 
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