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A vida vai melhorar” 

Matinho da Vila, compositor (1974) 



RESUMO 

 
 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta “A mulher solitária: 

experiências em Dança mediadas pela Tecnologia”. A pesquisa, que ocorreu dentro 

de uma casa em contexto de afastamento social e ensino remoto, é dançada em 

experiências de criação artística realizadas e compartilhadas pela internet, 

relacionando conceitos de corpo em conversa com as artistas e estudiosas Rosa 

Hércoles, Eleonora Fabião e Lúcia Santaella Na afirmativa de que corpo e meio são 

elementos indissociáveis, a pesquisa teve como objetivo deslocar a utilização 

convencional de dispositivos tecnológicos criando outras possibilidades de interação 

entre corpo e tecnologias do cotidiano, concebendo a Dança como manifestação 

artística e política de afirmação. A investigação aconteceu pelo esgotamento de 

possibilidades com dispositivos pertencentes ao cotidiano/corpo. Dessa relação 

cotidiana de corpo e tecnologias, três telas foram consideradas como as interfaces de 

comunicação e criação: tela do computador, tela do celular e tela da face. A pesquisa 

se desenvolveu com a perspectiva da Cultura Digital, delineada por Ivani Santana, 

nessa tendência irremediável de associar a realidade como um mundo virtual. A 

criação da monografia foi permeada pela inspiração da “escrevivência” de Conceição 

Evaristo, com incentivo a interatividade e uma relação menos convencional com o 

texto científico. O suporte metodológico da Pesquisa Somático-Performativa de Ciane 

Fernandes integrou os elementos corpo, casa, tecnologia. O processo de criação 

guiado pela prática foi à público em três Experimentos em Rede, realizados pela 

internet e guiados por Programas de Ações, conforme nomeado pela artista e 

performer Eleonora Fabião. Como conclusão desse ciclo criativo, identificou-se que a 

interação entre Corpo e Tecnologia pode resultar na promoção da Dança como saber, 

pelas possibilidades expandidas de presenças, e na produção de conhecimento e 

manutenção de uma Cultura viva e inclusiva. Conclui-se também que, discutindo o 

movimento e rumos da Dança, discute-se também as mudanças e impactos artístico-

sociais causados pela Pandemia. 

 

Palavras- chaves: Processos de criação. Corpo. Dança. Tecnologia. Pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

 
Este trabajo de Conclusión de Cuso presenta “Una mujer solitaria: experiencias en la 
Danza mediadas por la Tecnología”. En la investigación, lo que se desarrolló dentro 
de una casa en el contexto del distanciamiento social y la enseñanza remota, se baila 
em experiencias de creación artística realizadas e compartidas en Internet, así como 
se relacionan conceptos de cuerpo en conversación con las artistas y estudiosas Rosa 
Hércoles, Eleonora Fabião y Lúcia Santaella. En la afirmativa de que el cuerpo y el 
ambiente son elementos inseparables, la investigación tuvo como objetivo cambiar el 
uso de dispositivos tecnológicos convencionales creando otras posibilidades de 
interacción entre el cuerpo y las tecnologías cotidianas, concibiendo la Danza como 
una manifestación artística y política de afirmación. La investigación se llevó a cabo 
por el esgotamiento de posibilidades con dispositivos pertenecientes a la vida 
diaria/cuerpo. De esta relación de cuerpo e tecnologías, se consideraron tres pantallas 
como interfaces de comunicación y creación: pantalla de computadora, pantalla de 
celular y pantalla de rostro. La investigación se desarrolló con la perspectiva de la 
Cultura Digital, esbozada por Ivani Santana, en una tendencia irremediable de asociar 
la realidad como un mundo virtual. La creación de la monografía estuvo permeada por 
la inspiración de la escrevivência de Conceição Evaristo, con incentivo a la 
interactividad y una relación menos convencional con el texto científico. El soporte 
metodológico de la Investigación Somático-Performativa de Ciane Fernandes integró 
los elementos “cuerpo, casa y tecnología. El proceso de creación guiado por la 
práctica se hizo público en tres Experimentos en Red, realizados por la Internet y 
guiados por Programas de Acción, según lo nominado por la artista e performer 
Eleonora Fabião. Como conclusión de este ciclo creativo, se identificó que la 
interacción entre Cuerpo y Tecnología puede resultar en la promoción de la Danza 
como conocimiento, por las posibilidades ampliadas de la presencia, y en la 
producción de conocimiento y mantenimiento de una Cultura viva e inclusiva. También 
se concluye que, al discutir el movimiento y las direcciones de la danza, se discute los 
cambios y impactos artísticos y sociales causados por la Pandemia. 

 

Keywords: Procesos de creación. Cuerpo. Danza. Tecnología. Pandemia. 
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INTRODUÇÃO 

 

(Desordem em processo. Ela fala.) 

 

A mulher solitária: Eu quero contar uma história... 

De quando eu dancei pela primeira vez. De quando eu me lembro de ter 

dançado pela primeira vez 

 

(Esse texto seguirá seu desenvolvimento em legítima exploração de escrita 

com interação entre palavras, formas, organizações textuais possíveis. Pode ser uma 

experiência diferente. Você que lê, poderá seguir algumas sugestões de interação 

com essas palavras que possivelmente se desdobrarão em um olhar próprio ao seu 

corpo, suas memórias. Esse texto é apresentado como parte do ciclo criativo da 

pesquisa artística do campo Corpo e Tecnologia. Eu sou Camila. Estou aqui pra 

Dançar, espero que você também. Esse espaço de texto entre parênteses é chamado 

de rubrica. Significa que a pessoa que escreveu essas palavras está sugerindo que 

você reaja aos enunciados aqui propostos. Pode ser no sentido dramático ou 

imaginativo, acompanhada/o/e ou sozinha/o/e, navegando na internet ou apenas 

lendo esse documento investigativo de uma escrita artística. Por enquanto são só 

pensamentos que parecem soltos, porém, que podem estar exatamente conectando 

eu e você, respira). 

 

Corpo pode ser compreendido como a estrutura física de um organismo vivo 

com suas funções fisiológicas. E também pode ser tudo aquilo formado pela matéria, 

seja ela humana ou não humana. Dentre essas e tantas outras possibilidades de 

significar corpo, o estudo que seguirá no decorrer disso que é uma monografia, 

considerou o pensamento de Rosa Hércoles1  de que “o corpo seja entendido como 

um meio ativo e processual e não simplesmente como uma espécie de fábrica que 

apronta produtos; que o movimento seja visto como algo que é reconstruído a cada 

processo e não como a execução de um modelo dado a priori ” (HÉRCOLES, 2005, 

                                                           
1 Possui especialização em Eutonia pela Escola de Eutonia da América Latina (1990\94), Mestrado (2000) 
e Doutorado (2005) em Comunicação e Semiótica pela PUCSP. Professora do Curso de Comunicação e 
Artes do Corpo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desde 2000. 

https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788584520688_inside.pdf
Camila
Balão de comentário
Você pode clicar nas caixas amarelas para interagir com os links

Camila
Balão de comentário
Essa é uma proposta de leitura em interação com a internet.
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p. 20). Assim, penso e elaboro esse corpo que eu sou, situando seu lugar e 

local de produção artística. 

Tecnologia pode ser um conjunto de técnicas, saberes, sistemas, informações 

signos; tecnologia pode significar o acesso a construção do conhecimento, de 

prolongamento da vida, de distensão do corpo, de criação e continuidade. Daniela 

Amoroso2 (2004) apresenta a tecnologia como parte de um processo histórico e 

cultural de existência do ser humano. E penso, complementando: ... do desenho na 

parede a roupagem, do fogo ao Drama, da Celebração a câmera fotográfica, do 

computador ao celular. Nesse estudo apresento tecnologias do meu cotidiano e me 

refiro aos seus elementos como “dispositivos tecnológicos”. “Dispositivo” aqui carrega 

o sentido de relativo a, como a motivação da ação ou mesmo os aparelhos de 

interação e veiculação do trabalho prático. 

 

Acessando... 

Essa pesquisa performativa foi desenvolvida com o desafio da criação artística 

em um contexto de afastamento social e ensino remoto; e com o objetivo de deslocar 

a utilização convencional de dispositivos tecnológicos criando outras possibilidades 

de interação com o corpo. Na elaboração de um ponto de partida em comum que 

considere a construção de um saber, podemos nos perguntar: como corpo e 

dispositivos tecnológicos constroem relações em Dança dentro de uma casa? Como 

emerge o movimento da Dança em meio a pandemia do Covid-19? 

Com essa monografia pretendi estranhar o óbvio, observar com estranheza o 

cotidiano, inspirada pela professora e artista Kátia Salib Deffaci3, pela feliz ocasião 

também a orientadora dessa pesquisa. Me propus estranhar esse corpo que pode ser 

o único que sou. Observar esse corpo, observar como carrega na pele partículas 

infinitas de fluídos: água, sangue, suor, saliva, gozo... Estranhar esse corpo, como se 

move, estranhar como fala e escuta, como pode dançar...  

 Simbolizei o estranhamento da corpa que sou com a figura da Mulher Solitária. 

Ela que dançou pela sala e corredores de casa, também dançará por entre as linhas 

                                                           
2 Professora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (2010), Pós-doutora pela Université 
Paris 8- Saint Denis (2015/2016), Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da 
Universidade Federal da Bahia - UFBA. 
3 É bacharel e licenciada em Dança pela UNICAMP (2004) e Mestre em Artes Cênicas pela UFRGS 
(2012). Atualmente é professora assistente da Graduação em Dança: Licenciatura da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul/UERGS (2013).  

https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&t=325s
https://youtu.be/JriGms2-tLA
Camila
Balão de comentário
Talvez o navegador precise da sua autorização para acessar o link



12 
 

desse texto de vez em quando. Ela é a minha voz e vice-versa. Ela também simboliza 

a aproximação do texto com as ações em dança, ocasionando em escritos e relatos 

não lineares de um processo criativo ocorrido no cenário da pandemia do COVID-19. 

A Mulher Solitária pode ser tantas de nós, pessoas de qualquer corpo estranho, de 

rosto e histórias conhecidas. 

A pesquisa em ação de escrita aconteceu paralela aos processos investigativos 

cênicos. Uma pesquisa em Dança, que se borrou com Teatro também, que se 

desdobrou em possibilidades estéticas do corpo “eu” e sua história a ser dançada e 

escrita. Uma dança e escrita mediadas pelas tecnologias do meu cotidiano. Esse 

texto, como parte do processo criativo e tecnológico na vivência desse corpo 

compreendido pela linguagem artística, pretende desacomodar também quem lê.  

 

(Vamos estranhar?)  

 

Estranhar juntes essa junção de palavras, estranhar essas letras, estranhar a 

escrita, a leitura de uma única palavra: repita até que palavra se torne apenas um som 

sem significado, sem estereótipo, sem intenção, sem julgamentos...  

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULLHER, MUKHERM 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MUH=LHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MUHLER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MUKHER, MULHER, MUKHER, MUKHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER,MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

https://covid.saude.gov.br/
https://youtu.be/1rsXJzXNpvI
https://www.youtube.com/watch?v=8Ikk4UE0Vbk
https://www.youtube.com/watch?v=2qqN4cEpPCw
https://www.youtube.com/watch?v=DPs2o7VgwJA
https://www.youtube.com/watch?v=sGPEFhRnmCM
Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Balão de comentário
Se você estiver sem acesso a internet, poderá acompanhar o conteúdo por aqui mesmo
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MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER. 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, 

MULHERO MULHER MULHER, MULHER, MULUHR MULHERM ULHER, MULHERM 

MULHER MULHERM MULHER, MULHER, MULHER, MULHER, MULHRM LUHRM 

MULHER MULHERM MULHER 

 

 

(Leia-me dançando, porque eu escrevi em movimento) 

 

 

 

Acessando corpo e dados dançados 

Na perspectiva de melhor explanar o interesse em perceber e questionar as 

relações corpo e tecnologias que me trouxeram até essa pesquisa, lembro do 

momento singular no Curso Graduação em Dança: Licenciatura4, em que percebi que 

eu sou um corpo. Foi engraçado porque foi a descoberta do que também pareceu 

uma obviedade. 

As aulas prático-teóricas graduação (2014-2020) proporcionaram o contato 

com técnicas diversificadas da denominada área da Dança. Entre as mais específicas: 

a clássica, a moderna, a contemporânea, técnicas circenses, performance e as 

matrizes de danças brasileiras consolidadas pelos processos pedagógicos, com 

mesma importância das práticas e técnicas artísticas: 

experiências de (dopamina, serotonina, suor...) 

Eu me interessava pela repetição dos movimentos. Repetir gerava calor, que 

gerava mais energia e mais disposição para iniciar outra repetição de outro 

movimento. Experimentei os movimentos das matrizes de danças brasileiras em 

“Técnicas IV”5 : os pés aterrados, joelhos flexionados e “o oito” no quadril, um “rabo” 

                                                           
4 Entrei no Curso em 2014/B pelo ingresso de diplomada, pois no ano anterior concluí o Curso de 
Teatro: Licenciatura pela mesma Universidade (UERGS).  
5 Componente curricular do quarto semestre – Professora Kátia Salib Deffaci. 

https://www.youtube.com/watch?v=jQaMIu1zOUM
https://www.youtube.com/watch?v=0rTzupWcnW0
http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/article/view/659
https://www.youtube.com/watch?v=lmIImfXhw94
https://youtu.be/yJXwR3Qqdtw
https://tvcultura.com.br/videos/61460_rubra-te-autoajuda-danca-do-comigo.html
https://tvcultura.com.br/videos/65434_um-corpo-no-mundo-por-luedji-luna.html
Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta

Camila
Seta
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de tecido para alongar a sensação do cóccix em relação ao chão e a saia singular 

escolhida por cada pessoa participante. Em “Técnicas V”6, experimentei as técnicas 

circenses de acrobacias solo e aérea. As práticas de Dança com Bambolês, fora da 

academia, ajudaram-me a explorar as distensões do corpo, na mesma ideia do “rabo”, 

da “saia”, do “tecido e do trapézio”. Ivani Santana7 (2006) sugere pensar em 

distensões, ao invés de extensões, que modificam o corpo e o ambiente e que propõe 

novas necessidades. Essas distensões devem dar conta das “demandas do corpo e 

de seu equipamento perceptivo” (SANTANA, 2006, p. 2003) podendo ampliar 

sensações na pele, tato, visão, audição para citar exemplos. 

Os anos 90 no Brasil, marcaram a era do investimento em pesquisas 

tecnológicas e o aprofundamento na compreensão dos processos de rede. Os grupos 

de produções artísticas e performers da época, embarcavam nas mudanças 

apresentadas pela interação tecnológica, acompanhando o desenvolvimento das 

novas mídias sociais. Santana ousava em suas pesquisas de imagens pré-gravadas 

sobrepostas com imagens em tempo real, microcâmaras e softwares de criação. 

“Entremeios” estreou em 1998, seguido de “Corpo Aberto” (2001), espetáculo 

desenvolvido durante seu mestrado em Comunicação e Semiótica (PUC/SP). “Corpo 

Aberto” foi objeto de estudo de Amoroso (2004) que discorreu sua dissertação em 

uma análise da prática artística proposta por Santana imbuída na Cultura Digital. 

Amoroso observou que: 

 

A utilização da tecnologia na dança, por se tratar de uma esfera artística, não 
se dá de uma forma convencional, ou seja, a tecnologia não é utilizada em 
seu sentido estrito ou literal. Novas possibilidades de interação serão 
descobertas, pois esse é o verdadeiro objetivo dos artistas que se envolvem 
nesse estilo de dança. As novas possibilidades de interação estariam, então, 
indo contra a dominação oculta na tecnologia e, ao mesmo tempo, 
enriquecendo o imaginário tecnológico, criando novos usos, novas ideias no 
mundo digital (AMOROSO, 2004, p. 54).  
 

Um pouco diferente de dançar como objetos cênicos que fazem parte do 

movimento pela ação humana, pois são objetos inanimados, dançar com mediação 

tecnológica pode significar que a maneira de dançar é modificada e transformada: 

 

                                                           
6 Componente curricular do sexto semestre – Professor Giuliano S. Andreoli. 
7 Criadora e Pesquisa em Dança com Mediação Tecnológica. Mestre e Doutora em Comunicação e 

Semiótica (PUC – SP). Pós Doutorado em Networked Performance pelo Sonic Arts Research Center 
(UK). Professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA, PPGAC). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yNEE4nnliFU
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O ‘como’ fazer se modifica de uma forma não vivida antes (...). No caso de 
um aparato tecnológico, a dançarina não está livre e nem é ela a fonte de 
comando do significado a ser gerado pela dança. Partindo do nosso estudo 
de caso, a sua movimentação está limitada às condições do equipamento, a 
dançarina dança com ele que, segundo a sua lógica, transforma a sua 
movimentação liberando a imagem ao público. O movimento do corpo – base 
da dança – é modificado pelo equipamento tecnológico. Dessa forma, a 
dançarina dança para algo antes de dançar para o público (AMOROSO, 2004, 
p. 5). 
 

  

Mesmo com as possibilidades corporais distendidas por dispositivos 

tecnológicos, nessa pesquisa, o corpo foi o principal agente de movimento. Eu, 

influenciada pelas pesquisas artísticas de Santana, assimilei o corpo compreendido 

pela linguagem artística em uma cultura digital, como aquele que não pretendia 

disputar importância hierárquica com a tecnologia, mas explorar a criação nesse 

conjunto assumido de humano e não-humano. 

A “Dança na Cultura Digital” é investigada por Santana que define Cultura 

Digital como “esse universo caldoso que tem propiciado a emergência de novos 

fenômenos pela inevitável implicação entre o que somos e aquilo que temos 

aprendido, produzido e recolocado no mundo. Cultura Digital como um contexto 

processual de um inevitável trânsito entre corpo e cultura” (SANTANA, p.11, 2003). 

Na contramão da afirmação de tecnologia apenas como uma ferramenta, mas como 

possível resultado da relação mútua entre humano e não-humano.  

 Essa pesquisa desenvolvida ao final da Graduação em Dança, intitulada “A 

MULHER SOLITÁRIA: Experiências em Dança mediadas pela Tecnologia”, 

começou a nascer da curiosidade pelo diálogo com as tecnologias no fazer artístico. 

E foi regada pelas aulas dos componentes curriculares cursados na universidade e 

pelos trabalhos artísticos independentes junto ao Coletivo Órbita, nas comunidades 

escolares e com o público em geral da cidade de Montenegro8. Nos estágios 

obrigatórios9 desenvolvidos em escolas públicas (2018-2019) propus planos de aulas 

que exploravam o campo da dramaturgia da dança e da dança-tecnologia. Observei 

a intensa interação de alunas/os/es com seus aparelhos celulares e presenciei a 

proibição total dessas interações nos ambientes educacionais. O que me fez 

questionar qual seria a diferença entre a permissão para essa interação ou sua 

                                                           
8 UERGS - Unidade das Artes 
9 Componentes curriculares “Estágio Supervisionando em Dança I e II”, orientados por Sílvia da Silva 
Lopes e Juliana Vicari na mesma ordem. 

https://www.instagram.com/p/CKKN8LshRl1/
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proibição? De que maneira isso afetava o desempenho e comportamento esperados 

naquele ambiente?  

 

 (Uma conversa qualquer) 

 

A mulher solitária: A professora recolheu TODOS os aparelhos. Ficaram trancados 

dentro daquela caixa em cima da mesa dela até o final da aula. Com cadeado e tudo. 

Tu vê. A gente só queria se enxergar pela tela. Mas só podia usar papel e caneta. Por 

quê? 

 

 Junto ao Coletivo Órbita vivenciei a prática de dança com bambolês, 

malabares e acrobacias. Desse espaço surgiram mais perguntas: como meu corpo se 

move? É dança? É teatro? O que faz a diferença? O que eu quero dizer enquanto faço 

o que faço?  

 Criamos o espetáculo teatral, Eu, João e Rodrigo, para contar a história trágica 

de “Macbeth” para crianças. Valorizamos luzes e sombras e as criaturas fantásticas 

como as bruxas e fantasma. Contamos histórias de disputas pelo poder, e mortes 

como consequência, propondo a conversa sobre fatores cíclicos da vida.  Brincamos 

de acrobacias, com em um parque de diversões, e estivemos muito próximas/os de 

crianças e familiares.   

 Da dança com bambolês, as três mulheres do grupo, Eu, Amanda e Larissa, 

criamos “Corpos em Órbita”, uma pesquisa apresentada em dez cenas que 

esgotava relações de corpo/objeto, forma/espaço, luz/sombra, dança/bambolê10. 

Ocupávamos praças e locais públicos para os ensaios. Sempre tínhamos plateia. Era 

divertido, 

 

 (Outra conversa) 

A mulher solitária: Se alguém caísse em cena, era quinze minutos até terminar de 

rir com o público.  Parava tudo que tava fazendo pra rir. 

                                                           
10 Os trabalhos artísticos independentes que aconteceram paralelamente a universidade foram 

fundamentais e complementares aos processos formativos. Vale registrar que o apoio e incentivo do 
corpo docente do colegiado da Dança e do Teatro da Uergs foi fator de impulso e crescimento do 
Coletivo Órbita. Pelo acolhimento a cada novo projeto, pela colaboração nas divulgações dos trabalhos, 
pela abertura a espaços de conversas e promoção de intenso trânsito entre academia e 
comunidades...reeeeesspiraaaa... 

https://www.youtube.com/channel/UCtLbovzkDn6S7DwUxCT033A
https://www.youtube.com/watch?v=aR9qg6Q7E8E&list=PLMfwAGrXOnYcOxgi-SORhvrxXonajZE-h
https://www.youtube.com/watch?v=CYzVPTXJaPQ&list=PLMfwAGrXOnYcOKBvo_U7o77iioYEiYUQm
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Enquanto não ria tudo que tinha que rir, não voltava pra cena. E quando tinha aquela 

criança “chegada” que queria fazer parte da cena? 

 

 Eu estava interessada nas demandas das relações do corpo com as 

tecnologias, desde as que pareciam mais intrínsecas como a relação corpo/voz e 

movimento a objetos cênicos, à câmera de celular utilizada para registros fotográficos 

e audiovisuais. Eu gostava da interação com aparelhos como computador e celular, 

experimentava fotos de corpos borrados (em movimento), gravações e distorções de 

vozes, distensões do corpo com bambolês. 

 Dessa soma das vivências acadêmicas e artísticas independentes, costurei 

essa escrita com o processo criativo artístico para conclusão de curso. 

 No primeiro capítulo apresento meu encontro com a dança em relação 

tecnológica com o tempo. Conto de uma lembrança da primeira vez que dancei e, em 

um salto, apresento o hoje, em janeiro de 2021, provocando a distensão da informação 

vivida como parte do cotidiano. Apresento a casa em que morei durante o período de 

planejamento e desenvolvimento das práticas artísticas, situando o período da 

pandemia de Covid-19.  

 Nos capítulos dois e três descrevo as vivências da pesquisa guiada pela prática 

com particularidades e destaque para os experimentos artísticos compartilhados pela 

internet. Para esboçar caminhos em Dança, relaciono conceitos de corpo em conversa 

com autoras como SANTANA (2003), HÉRCOLES (2005), FABIÃO (2013) e 

SANTAELLA (2014). Esse processo também pode ser observado pelas imagens que 

aparecem entrelaçadas ao texto e pelas sugestões de acesso a links externos. 

Nos capítulos finais, quatro e cinco, apresento reflexões e observações do 

processo criativo, traçando possibilidades de continuidade e aprofundamento. 

 

Uma mulher nem tão solitária 

Daniela Amoroso e Ivani Santana11 foram as primeiras artistas com quem me 

relacionei quando busquei referências para a temática corpo e tecnologia. Suas 

pesquisas foram fundamentais para a acepção de características da mediação 

tecnológica e interatividade, o que veio a se tornar o cerne dessa pesquisa. 

                                                           
11 Criadora e Pesquisa em Dança com Mediação Tecnológica. Mestre e Doutora em Comunicação e 
Semiótica (PUC – SP). Pós Doutorado em Networked Performance pelo Sonic Arts Research Center 
(UK). Professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA, PPGAC). 
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Para relacionar a dança em interatividade tecnológica não dissociei o corpo que 

criou do que ocorreu no meio em que estava imerso. Para essa relação Lúcia 

Santaella12 (2014) criou a designação de corpo biocibernético. Assim definiu o corpo 

emergente da Arte, de contexto paralelo com o da Cultura Digital (SANTANA, 2003) e 

o associou ao “fenômeno híbrido entre o biológico e o artificial, entre o carbono e o 

silício” (SANTAELLA, 2014, p. 15).  

Nessa soma temos Eleonora Fabião13 , que me inspirou a gerar ações 

programadas e articuladas entre si. Ela chamou de Programa de Ações, o que 

“possibilita norteia e move a experimentação” (FABIÃO, 2013, p. 4).  

As produções de Ciane Fernandes14 e Kátia Salib guiaram os aspectos da 

metodologia de pesquisa baseada em processos de criação. Salib (2012) apresenta, 

bem como Fernandes (2012), o conceito de “corporeidade” destacando que “o físico 

e o vivido constituem uma só experiência de ser humano” (SALIB, 2012, p. 37). A partir 

das provocações de Salib, enquanto orientadora e artista, me senti motivada a 

investigar o “horizonte longínquo” que essa pesquisa pode desenhar. Também 

conversa com esse estudo o conceito de Fernandes (2012) de Pesquisa Somático-

Performativa, que considera o processo criativo como a experiência fundamental da 

pesquisa. 

A criação dessa escrita acadêmica ficou borrada pelas histórias dançadas d’A 

mulher solitária, graças a Conceição Evaristo15 , de quem compartilho o termo 

                                                           
12 Pesquisadora 1 A do CNPq, graduada em Letras Português e Inglês. Professora titular no programa 
de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUCSP, com doutoramento em Teoria Literária 
na PUCSP em 1973 e Livre-Docência em Ciências da Comunicação na ECA/USP em 1993. É 
presidente honorária da Federação Latino-Americana de Semiótica e Membro Executivo da 
Associación Mundial de Semiótica Massmediática y Comunicación Global, México, desde 2004 
13  Performer, teórica da performance e professora associada da Escola de Comunicação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) -- Graduação em Direção Teatral e Pós Graduação em Artes da Cena. 
Mestrado em Estudos da Performance pela New York University (2001), doutorado em Estudos da 
Performance pela New York University (2006) e pós-doutoramento na New York University, Department 
of Performance Studies (2017).  
14 Professora titular da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e uma das fundadoras do 
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas desta universidade; Graduada em enfermagem, 
licenciada em artes visuais e especialista em saúde mental (arteterapia) pela Universidade de Brasília; 
mestre e Ph.D. em Artes & Humanidades para Intérpretes das Artes Cênicas pela New York University, 
Analista de Movimento pelo Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies (New York), de onde é 
pesquisadora associada, e pós-doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA. É 
fundadora, diretora e performer do Coletivo A-FETO de Dança-Teatro da UFBA desde sua fundação, em 
1997. 
15 Graduada em Letras pela UFRJ, trabalhou como professora da rede pública de ensino da capital 
fluminense. É Mestre em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura 
Negra: uma poética de nossa afro-brasilidade (1996), e Doutora em Literatura Comparada na 
Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas malungos, cânticos irmãos (2011). 

https://www.youtube.com/watch?v=2nJmFgCo3cQ
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Concei%C3%A7%C3%A3o+Evaristo&btnG
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“escrevivência” (2006) numa alusão ao processo criativo formado por partes reais e 

inventadas de lembranças aumentadas, observadas e expressas em possibilidades 

múltiplas. 
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 1. ESPIRAL DO TEMPO 

 

A escrita da vivência criativa da pesquisa que segue, adotou como inspiração 

a perspectiva de Conceição Evaristo (2006) quando escreveu a narrativa “Becos da 

Memória” que conta a sua história, na favela, junto das suas e dos seus. Resgatando 

memórias e vivências, Evaristo fala da invenção como realidade:   

Também já afirmei que invento sim e sem o menor pudor. As histórias são 
inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Entre o acontecimento e 
a narração do fato há um espaço em profundidade, é ali que explode a 
invenção [...]. Nada que está narrado em becos da memória é verdade, nada 
do que está narrado em Becos da memória é mentira. Ali, busquei escrever 
a ficção como se estivesse escrevendo a realidade vivida, a verdade [...]. Por 
isso busco também a primeira narração, a que veio antes da escrita. Busco a 
voz, a fala de quem conta para se misturar à minha (EVARISTO, 2006, p. 10). 
 

 (O texto é um solo. A mulher está só, agindo em diálogo com alguma 

lembrança, que poderá ser também a sua lembrança. Ela gira pelo espaço, olhando 

para a câmera do celular. Ela fala) 

 

A mulher solitária: 

Eu vou contar uma história.  

Era 12 de outubro 2020, Era 4 de novembro, Era 13 de novembro, Era 16 de 

novembro, Era 20 de dezembro, Era 23 de dezembro, Era 25 de dezembro, Era 

03 de janeiro de 2021, Era 04 de janeiro, Era 08 de janeiro, Era 09 de janeiro, Era 

10 de janeiro, Era 11 de janeiro, Era 29 de janeiro, Era 30 de janeiro, Era 03 de 

fevereiro, Era 5 de fevereiro, Era 11 de fevereiro, Era 12 de fevereiro, Era 13 de 

fevereiro de 2021, (que dia é hoje?), estava em minha casa com paredes brancas.  

Nas paredes estavam colados muitos bilhetes de papel, num emaranhado de fitas que 

se desprediam nos dias de umidade.  

Esses bilhetes resumiam a história que vou contar.  

Em 2017, em um exercício de “Introdução a Coreografia”16, conduzido pela Professora 

Sílvia da Silva Lopes, me propus a experimentar a dança em interação tecnológica 

afim de encontrar outras relações do corpo humano com o ambiente. Fui para a rua 

em frente a um outdoor, na esquina de um bar com clientes bebendo cerveja e 

comemorando. Lá, me coloquei em estado performativo, frente a professora e colegas 

que me acompanhavam e a transeuntes, com pedaços de esponjas de aço nas mãos. 

                                                           
16 Componente curricular do 6º semestre, 2017/A 
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Era noite, e essas esponjas pegavam fogo enquanto eu me movia, criando relações 

entre o eu-corpo e o fogo, deixando acontecer a distensão desse corpo aliado a uma 

antiga tecnologia: o fogo. No mesmo momento em que me movia junto ao fogo, 

algumas câmeras de celulares foram sacadas dos bolsos para fotografar o 

acontecimento. As fotografias se tornaram um desdobramento do ato em tempo real, 

com as quais foi possível analisar a mesma linguagem performativa na forma estática. 

Surgiram desenhos iluminados, provocados pelo fogo no entorno do eu-corpo e, 

observando as fotografias, ficou evidente a sensação de uma lente de aumento sobre 

a imagem do corpo que dançava.                   Imagem 1-  Dança -Tecnologia 

 
                                               Fonte: Sílvia da Silva Lopes (2017) 

 
 

(confusão) 

 

Então essa é a história? 

Isso faz parte da história. 

Eu me lembro de outra história! Em 2005 vivi os primeiros contatos com a dança. Eu 

era espectadora e ainda criança. Assistia as apresentações de ballet de repertório da 
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única escola de dança que existia na cidade onde eu morava. Eu me contentei com o 

papel de espectadora até certo momento. Depois, fiquei curiosa pra saber como era 

estar em cima do palco. A primeira apresentação em que eu ganhei um papel foi em 

uma peça teatral em alemão, na escola. Eu mal entendia o que eu tinha que dizer, 

mas o texto era: “Ich bin hier, Lehrer” (traduza). Depois disso participei de oficinas 

teatrais até a conclusão do Ensino Médio. Foi quando eu descobri que a Universidade 

Pública existia. Em 2010 ingressei no Curso Graduação em Teatro: Licenciatura.  

E quando é que se Dançou pela primeira vez?  

Sim. Em 1999, eu dancei “a linda rosa juvenil”.  

Você lembra?  

Esse sim foi o meu primeiro papel em cima do palco: eu era a bruxa má, muito má, 

que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim, que adormeceu a rosa assim, 

bem assssiiim. -rosajuvenil- Foi assim que dancei pela primeira vez. Eu me lembro. 

Embora eu tivesse a sensação de já ter dançado antes disso. 

  

 (Aqui, você dança a sua lembrança da primeira vez que dançou. 

Quando foi que a Dança chegou? Quando é que se Dançou pela primeira vez? 

Dance comigo!) 

 

1.1 UMA VOLTA PELA CASA SALA DE ENSAIO: SOMA E AUTOPOIESIS 

  

 (Conduza seu movimento. Caminhe até a sala. Vá, caminhe até a sala. Leia 

esse texto na sua parte preferida da sala da sua casa. E imagine como seria criar 

Dança no espaço que tem aí. Pronta? Leia. Dance. Como preferir) 

   

 A sala da casa onde eu morava, no centro da cidade de Novo Hamburgo, era 

o espaço das práticas artísticas. Eu fui descobrindo a casa conforme estranhava a 

colocação dos móveis, o som que produzia cada ambiente, o espaço cheio e o espaço 

vazio. Estranhar era caminhar pelo corredor só com os calcanhares, me olhar de 

cabeça pra baixo no espelho e gravar ruídos do corpo com o celular. A casa tinha três 

quartos, dois banheiros, uma sala, uma cozinha e ficava num prédio com terraço. 

A relação da casa e do estranhamento foi motivada por Eleonora Fabião, que 

realizou ações do seu trabalho “Linha” (2015), marcando encontros com pessoas 

https://www.google.com/search?q=google+tradutor&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR818BR818&oq=google+tradutor&aqs=chrome.0.69i59j0j0i433j0j0i433j0i131i433j0i433j0l3.20914j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=cX1kEyBQM0g&t=1s
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desconhecidas em suas respectivas casas. A respeito dessa experiência ela 

considerou  

Reconhecer e valorizar o estranho e a estranheza como modos de 
conhecimento e relação. Estranha casa, estranhos corpos, estranha visita, 
estranho “bom dia”, estranha xícara, estranha cidade, estranha troca, 
estranho silêncio, estranha horas, estranho café da estranha terra brasileira 
ingerido pela estranha que sou e pelo estranho que me recebe, e era uma 
vez (FABIÃO, 2015, p. 104). 

  

 Os meus encontros semanais com a orientadora da pesquisa ocorriam em uma 

sala on-line, dentro da casa sala de ensaio. Ao mesmo tempo nas duas salas. Três 

salas, em quantas salas afinal? 

 Dançar em meio ao movimento cotidiano da casa de moradia compartilhada17, 

exigiu distribuição e consciência do tempo de pesquisa, do tempo de outras relações 

cotidianas.  

Articulei a inventividade da realidade de Evaristo com a percepção de 

passagem do tempo de Everaldo Vasconcelos18, em “Tudo se Move”:  

A experiência do tempo não surge dos sentidos, mas é um sentido interno, 
provavelmente localizado no sistema nervoso central, como um relógio 
biológico. Outras pesquisas apontam no sentido de que a percepção do 
tempo está baseada na quantidade de informações que o cérebro processa. 
Não há, no entanto, uma definição precisa. O tempo pode ser quantitativo e 
qualitativo; ter um ciclo linear; ter um ciclo repetitivo. A experiência do tempo 
não pode ser separada da percepção do movimento, que possui também 
qualidades quantitativas e qualitativas, aspectos lineares e cíclicos. Os 
movimentos podem ser vistos como uma seqüência linear, ou cíclica 
(VASCONCELOS, 2008, p. 27). 
 

 

 Quero dizer, às vezes fui interrompida pelo interfone tocando, pelo gato 

Artaud19 invadindo a “cena”, pela vizinha chamando na janela, pela furadeira da obra 

no terraço, pelos autofalantes da propaganda eleitoral, ou porque começou a chover 

e saí correndo para recolher as roupas no varal, ou porque corri atrás do caminhão do 

lixo, separei lixo reciclado, orgânico, seco, fiz um café pra dar ânimo quando parecia 

que estava sem saída; aproveitei que estava interrompida e varri a casa sala de 

ensaio; fechei as janelas pra ver o quanto ficava escuro, testei algumas maquiagens 

que modificassem a forma original do meu rosto tela, gravei áudios de ruídos da casa 

                                                           
17 Eu dividi a casa com João, Larissa e Wesley durante cinco anos. O fim dos ciclos acadêmicos na 
UERGS, também foi o fim da moradia compartilhada. 
18 Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Artística pela Universidade Federal da Paraíba 
(1983). É professor assistente da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de Artes, 
com ênfase em Direção Teatral. 
19 Meu companheiro bicho desde o início de 2015. 
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sala de ensaio e do meu corpo, da televisão, de um encontro transmitido pela internet, 

sobrepus os áudios e dancei com eles, um pouco confuso talvez, experimentei o corpo 

como pincel nas paredes, forcei a sola dos pés contra o chão, aaaaabriiii a pélvis, 

reeespireeeii. Deitei no chão; deitei no chão e senti a coluna pressionada enquanto 

realizava movimentos de contração e expansão. Daí que surgiu um “rastejar pelo 

chão”, que estreitava ao máximo - o contato corpo – chão, para depois, intimamente, 

pincelar e subir pelas paredes.       

(Provoco, tento te provocar. Você só lê, ou também imagina, respira, estica as 

pernas? É que a Dança já começou. Respirou? É o primeiro sintoma) 

  

 Ciane Fernandes inspirada em Hasseman (2006), escreveu o Manifesto pela 

Pesquisa Somático Performativa (2012), em que apresentou o processo criativo como 

a experiência fundamental da pesquisa. Acolhi o eixo somático da pesquisa como 

“organismo vivo” do processo criativo: 

 
A obra de arte e seu processo de criação não é um objeto a ser manipulado 
pelo pesquisador, mas sim o elemento-eixo norteador ao redor do qual   se   
organizam os demais. A pesquisa é um organismo vivo, auto-organizado, 
sujeito criativo, autônomo e único, que define como será abordado. Existem 
modelos de pesquisa, porém cada uma tem uma demanda, percurso e modus 
operandi específicos que são e geram descobertas inéditas (FERNANDES, 
p.3, 2012). 

 

Relaciona-se com esse estado criativo o conceito da autopoiesis, definida pelos 

biólogos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana20 (1997). Observando que 

autopoiesis está posta como a “criação de algo por si só” (DICIONÁRIO, 2019), a 

Dança foi o elemento que se criou e recriou com a soma de corpo e movimento, 

compreendidos no espaço de uma casa nessa pesquisa: 

 

[...] Seres vivo são sistemas autopoiéticos moleculares, ressaltando que o 

que nos define como a classe particular de sistemas autopoiético que somos, 

ou seja, o que nos define como seres vivos, é que somos sistemas 

autopoiético moleculares, e isso entre tantos sistemas moleculares 

diferentes, somo sistemas autopoiético [...] (ROMESÍN, GARCIA, 1997, p. 

18). 

 
 

                                                           

20 MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco. De máquinas e seres vivos. Autopoiese, a 
Organização do Vivo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
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É necessária essa organização textual, como uma distensão do processo 

criativo, como elemento do sistema autopoiético. Como os hiperlinks, como as 

imagens, como a própria cena real, como desdobramentos, como continuidade, como 

como como como como, tô com fome 

 
Se a pesquisa científica normalmente já tem seus desafios, depara-se com o 
desafio a mais que é pesquisar academicamente sobre a pesquisa artística. 
Sem a ingenuidade de solapar as ricas diferenças de cada uma (como se 
fossem a mesma coisa), também se assume outro aspecto importante nessa 
fronteira: a possibilidade de criação cênica como pesquisa na 
contemporaneidade (SALIB, 2012, p. 8). 
 

(Dá um calor, não dá? Uma vontade de pressionar os pés contra o chão, subir 

as paredes, correr escadas acima e respirar o ar do terraço, não dá?) 

 

1.2 UM GIRO NO EIXO: CORPO É AÇÃO 

  

 Noções de corpo investigadas por mulheres artistas, estudiosas das Artes 

Cênicas e Comunicação, foram situadas como possíveis identificação desse corpo 

reconhecido como “eu”, no processo criativo dessa pesquisa em Dança com mediação 

tecnológica. Então, como se estabeleceu, a primeira ação foi a de estranhar, como 

ver-se de fora, observar o corpo de longe (num sentido figurado).   

Santana diz que “o corpo simplesmente não é, está sempre na condição de 

sendo” (SANTANA, 2003, p. 36).  

Hércoles supõe que “o corpo seja entendido como um meio ativo e processual 

e não simplesmente como uma espécie de fábrica que apronta produtos; que o 

movimento seja visto como algo que é reconstruído a cada processo e não como a 

execução de um modelo dado a priori ” (HÉRCOLES, 2005, p. 20).  

Santaella (2014) denomina corpo biocibernético o que emerge nas Artes com 

a emergência do pós-humano. Ela estabeleceu uma classificação das modalidades 

de cibernetização do corpo. São algumas: corpo remodelado (aprimorado por técnicas 

físicas) corpo protético (híbridos, corrigidos, expandidos), corpo esquadrinhado (sobre 

vigilância de máquinas), corpo plugado (em imersão e conexão) e corpo simulado 

(feito de algoritmos, números).  

Fabião (2015) pensou corpo como performativo: 
 
O ato performativo trata-se justamente de suspender hábitos de conduta e 
modos usuais de percepção, relação e cognição para criar um estado-
estranho-de-coisas; ou melhor, para revelar o estranho-de-todas-as-coisas. 
O corpo performativo arranca rotina das situações, dos lugares e das coisas 
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tornando-nos delirantemente lúcidos e lucidamente delirantes (FABIÃO, 
2015, p. 105). 

  

A rotina se tornou estranha, a lucidez da passagem do tempo tomou outras 

formas e essas formas de ser e estar corpo puderam despertar a Dança como a 

criação de um outro lugar, um lugar de deslocamento na busca de uma consciência 

criativa. 

 

1.3 PANDEMIA E TECNOLOGIA 

 

 No período (de setembro de 2020 a janeiro de 2021) em que essa pesquisa foi 

realizada, vivíamos a situação de uma pandemia mundial, de um vírus que se 

espalhava como vento, como saliva no vento, como aerossóis vagando pelo vento.  

Divagando, eu pensei que nunca saberemos como toda a certeza se fomos ou 

não as pessoas contaminadas. O vírus passou pelo meu corpo? Esteve em meu corpo 

por quanto tempo? Ao longo dos dias, Eu, João, Wesley e, por algum tempo, Lari, 

sentimos os mesmos sintomas: as dores pelo corpo, o cansaço, a perda de olfato, o 

tremor nas pernas. E a vontade incontrolável de pressionar os pés contra o chão. E 

de pincelar com a coluna as paredes da casa. Seria o vírus agindo? Seriam sintomas 

no corpo? Seriam corpos contaminados?   

Alguns cuidados passaram a ser regras: utilizar álcool gel ou lavar as mãos 

várias vezes ao dia, evitar tocar no rosto, usar máscara, evitar contatos físicos, passar 

o maior tempo possível dentro de casa, rolar o bambolê pelos braços, espreguiçar 

com os braços em direção ao teto, ouvir música lavando a louça. Isso significou que 

os corpos adquiriram novos hábitos cotidianos, com técnicas de sobrevivências 

ensaiadas (repetidas). Afinal, estávamos diante de um contágio iminente. 

 O cenário pandêmico provocou um afastamento social que provocou no mundo 

todo a experiência da aceleração nos processos de interação tecnológica. Através de 

interfaces de comunicação, quem podia trabalhar, trabalhava de casa, com a tela do 

seu computador, do celular, em salas on-line. Quem podia estudar, estudava em casa, 

criança, pessoa adulta, todo mundo.  

Observei na vivência, na sensação da pele, no ressecar dos olhos o aumento 

inescapável da interação corpo e tecnologia como a conexão potencializada entre 

corpos humanos e não humanos. 
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Bum! Uma chuva de demandas chegou com a mesma rapidez que a oferta 

infinita de internets de fibra ótica. Tudo passaria pela mediação da tecnologia digital. 

As alternativas de continuidade do ano letivo por parte das instituições brasileiras de 

educação se concentraram no ensino remoto. Que tecnologia? Tecnologia pra quem? 

E quem não tinha acesso a tecnologia?  

Helena Katz 21 (2020) em uma entrevista ao FIDA22, tencionou acerca das 

mudanças provocadas pela interação humana com a tecnologia no período da 

pandemia: “a sociabilidade tava começando a demonstrar traços que não existiam 

antes. O jeito da gente viver socialmente tava ficando diferente [...] naquele tempo até 

fevereiro (de 2020). De fevereiro pra cá, por conta do que acontece nessa crise 

sanitária, as telas mudaram o jeito de estar presentes na nossa vida [...]” (KATZ, 

2020). Ela se referia ao fato de que até determinado momento a relação com as telas 

acontecia somente quando desejado, e partir da pandemia, essa relação passou a ser 

uma obrigação. Essa observação provocou a reflexão: quem poderia criar relações 

com as telas? Katz continuava: “tecnologia é uma linha de corte social, divide a 

sociedade entre os que tem acesso a certo tipo de tecnologia, e os que não tem 

acesso” (KATZ, 2020).  

Quem tinha acesso, tinha possibilidades. E quem não tinha? 

 Considerando as possibilidades da minha realidade, essa pesquisa se 

concretizou pela interação corpo que sou eu e tecnologias intrínsecas, como a voz. 

Corpo que sou eu em ambiente de afastamento social, e objetos tecnológicos: 

computador e celular. Esgotamento de possibilidades com dispositivos presentes e 

pertencentes ao cotidiano. 

 

 (Aqui, você tira uma foto sua. Com a câmera posicionada de cima para baixo, 

de modo que sua cabeça fique em primeiro plano. Poste na sua rede social com a 

#umcorponomundo) 

 

 

                                                           
21 Helena Katz é professora do Curso Comunicação das Artes do Corpo e do Programa em 
Comunicação e Semiótica, na PUC-SP, onde concluiu o doutorado com a tese “Um, dois, três: a dança 
é o pensamento do corpo”. Pesquisadora, professora, crítica e palestrante nas áreas de Comunicação 
e Artes, desenvolve a Teoria Corpomídia. É membro do Grupo de Pesquisa DC3 – Dança, Ciência, 
Comunicação e Cultura.  
22 Festival Internacional de Dança de Araraquara. 

https://www.google.com/search?q=%23umcorponomundo&rlz=1C1NHXL_pt-BRBR818BR818&sxsrf=ALeKk03s0vu3ss09HVcu7wW3mZZbynmHhg:1613171468181&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic98mCvOXuAhVjK7kGHYL5Cs4Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=638
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2 IMERSÃO CRIATIVA: A DANÇA E A ESCRITA EM ACONTECIMENTO 
 

(Dançarei nos espaços que se seguem, não como se a palavra fosse pré 

suposto ao manifesto dançado. E também não como se eu devesse silenciar a palavra 

e ignorar a escrita para assim legitimar a Dança. O que se segue é a experiência de 

um processo criativo mediado pela tecnologia e transmitido pela rede de internet, que 

se completou e constituiu por um conjunto de formas escritas, audiovisuais, de 

movimentos, falas, enunciados, sensações, etc...) 

 

A mulher solitária: Fazia frio na noite de outubro primaveril. 

Mas à tarde, no terraço de casa, o sol batia tão forte que tinha que revezar cinco 

minutos no sol, cinco na sombra. Eu gostava de abrir o peito no sol. Subia pra lá 

com alguns bambolês. Colocava um em cada braço e girava, alternando 

movimentos de ida ao chão e cantorias. Experimentava enxergar pela tela do celular 

tudo que minha vista também alcançava. Meu corpo cabia na tela? 

 

(Na experiência de prática artística da escrita, perdi “tudo” num CTR X CTR V que não 

deu certo. Se tivesse usado com CTR C a escrita estaria intacta. Ao mesmo tempo se 

o CTR X não tivesse falhado a escrita seria outra e não essa) 

 

Nos momentos de solitude me proporcionava observar as tensões e relaxamentos 

do corpo. Pescoço duro, ora mãos geladas, ora sentindo muito calor. 

Eu criava imagens, com formas corporais em movimento pela casa.  

Criei um corpo distorcido, não apenas pelo eminente enclausuramento do momento 

pandêmico, também pela sensação de densidade do ar. Densidade e luto por tantas 

vidas que se foram. Passam de 200mil vidas, quase 1% da população brasileira. 

Como eu dizia, corpo distorcido com pés firmes no piso da sala, piso gelado casa 

sala de ensaio. Eu escrevia. Imaginava e escrevia. No ciclo da escrita acontecia o 

jogo entre palavras, entre frases organizadas para transmitir etapas do processo 

criativo que se completaria em continuidade. 

Assumir o corpo imerso no ambiente de uma casa e a situação geral de afastamento 

social implicou num corpo distorcido e no de peito aberto também. Aquela sensação 

de estar aterrada em desequilíbrio. Como quando a gente afunda na areia molhada 

e fica tentando sair, e se segura com as mãos, e dá pequenos passos intercalando 

https://youtu.be/1_3WK9jheko
Camila
Seta
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os pés ainda dentro da areia como se pudesse escalar aquela pequena e potente 

parede em volta dos pés e tornozelos.  A gente sabe que vai conseguir sair dali, mas 

até que aconteça, a gente vive essa sensação de estar aterrada em desequilíbrio. 

Como essas palavras que também tentam dançar.  

A interação com o computador e o celular, constantemente próximos ao corpo, me 

levou a explorar a constituição de um programa de ações durante as edições de 

registros audiovisuais do processo. Enquanto eu editava podia trocar as ações de 

lugar, acrescentar textos e músicas, outras possibilidades para as mesmas ações. E 

voltava a interagir em tempo real em relação às imagens gravadas. 

 

Ócio: vazio e soma 

Imaginar imagens. Formas do corpo em movimento 

Escrever palavras, fazer desenhos que continuavam o caminho da imaginação 

Dançar em relação a casa 

Dançar relacionando corpo e tecnologia em interação via câmeras de celulares e 

computador 

Registrar textos e falas em aplicativos de áudio 

Observar e analisar materiais audiovisuais 

Editar compilados de vídeos das práticas 

Explorar Dança e elementos cênicos 

Repetir. Mudar a ordem. 

 

(Essa anotação foi registrada depois de dois meses de experimentação na sala de 

casa ensaio. Foram recorrências. Fui intencionalmente carregada pelas 

modificações do ambiente pandêmico, aliada as necessidades dessa pesquisa) 

 

 

2.1 DISPOSITIVOS CORPO – TECNOLÓGICOS 

 
As possibilidades de compreensão desse corpo que sou eu com a soma do 

ambiente já apontadas, me levaram a investigar a casa enquanto espaço possível, 

acessível e seguro. Utilizei os aparelhos computador e celular que, por si só, se 

tornaram objetos cotidianos de uso obrigatório.  

Dessa relação cotidiana de corpo e tecnologias, explorei três telas como as 

interfaces de comunicação e criação: tela do computador, tela do celular e tela da 

Camila
Seta
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face. De acordo com Santana (2003) “o corpo passa a ser compreendido como um 

sistema aberto que troca informações com o ambiente que habita. De forma mútua, 

os dois sistemas, corpo e meio, contaminam-se. O conhecimento emerge desta 

relação, desta constante negociação indivíduo-ambiente (SANTANA, 2003, p. 27). 

Abaixo, a “página mosaico” apresenta imagens dos processos investigativos da 

face como uma tela. Eu maquiei meu rosto, estranhando sua forma convencional e 

modificando sua anatomia. Considerando as possibilidades de luz do sol e luzes 

existentes na casa, experimentei figurinos e cores. Os registros foram feitos com a 

câmera do celular e a montagem foi realizada no computador, no período de setembro 

a novembro de 2020. 

Imagem 2 - autorretratos da face em processo de desconfiguração anatômica 
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Fonte: arquivo pessoal (2020) 

                                                                                                                                                                                                         
Imagem 3 - Projeto de maquiagem por                               Imagem 4 -  Criação de maquiagem  
                   Maicon Freitas     

                             
         Fonte: arquivo pessoal (2020)                                   Fonte: arquivo pessoal (2020) 

 

2.2 IMERSÃO E INTERAÇÃO: A TECNOLOGIA DO ENCONTRO 

 

Relaciono aqui imersão e interação para descrever alguns procedimentos 

criativos.  A imersão foi investigada a partir da sensação causada pelos jogos 

digitais.  

Na imersão, a criação em dança foi vista pela tela do computador ou do celular 

com áudios de efeitos 3D que provocavam sensações de deslocamento de um lado a 

outro. Essa mesma sensação de aprofundamento em dois mundos, pode ser sentida 

http://www.sbgames.org/sbgames2011/proceedings/sbgames/papers/cult/short/92250_1.pdf
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em jogos online. Imersão, substantivo feminino, relativo a “implicação mútua entre 

meio e agente de criação, sendo que o corpo despeja sua cognição no ambiente que 

habita criando um enraizamento” (SANTANA, 2020).  

A interação esteve relacionada com as possibilidades inventadas entre corpo e 

dispositivos tecnológicos, e apontou que a “maneira de utilização das tecnologias 

digitais e a investigação das possibilidades de interação movimento-tecnologia trazem 

consigo uma característica bastante importante. A tecnologia é também modificada, 

no sentido em que a sua utilidade, planejada nos moldes da eficiência tecnicista se 

expande através da investigação criativa” (AMOROSO, 2004, p. 59). 

Experimentei a câmera fixa apoiada na mesa de jantar, enquanto investigava 

um canto da sala da casa com um pufe bem próxima as paredes. Nessa exploração 

evidenciei movimentos torácicos impulsionados pela respiração utilizando o recurso 

de aproximação do corpo em relação a uma câmera fixa. Essa aproximação permitiu 

também apresentar um recorte específico de algumas partes do corpo. Depois 

explorei imagens do corpo inteiro com movimentos pélvicos, pontuações e pinceladas 

no espaço. Em alguns momentos me frustrei e desisti de continuar os movimentos, 

voltando a repetir movimentos anteriores. Nova aproximação da câmera fixa: partes 

do corpo, movimentos evidenciando escápulas como asas é pés aterrados.  

Em outra exploração, a câmera móvel ficou apoiada no chão, a interface 

apresentava o corpo em uma perspectiva de baixo para cima, subvertendo o olhar 

patriarcal dirigido ao meu corpo mulher que é de cima para baixo – foco na pelve, foco 

no sexo como tecnologia, como provoca Paul Preciado 23 (2014).  

 Experimentei movimentações com a câmera móvel sustentada por uma das 

mãos. Aproveitei o olhar direto a interface tela para iniciar a fala de um texto de 

apresentação d’A mulher solitária, propondo o efeito de ação homônima. Nessa fala 

me apresentei tanto como a figura que cria sozinha a sua dança, quanto a própria 

artista Camila, misturando características reais e fantasiosas do que aconteceu na 

casa sala de ensaio. No capítulo a seguir, descrevo dois encontros específicos da 

pesquisa em contato com o público, via rede de internet. 

 

                                                           
23 Paul B. Preciado (Burgos, 1970) é um filósofo e escritor feminista transgênero, cujas obras versam 
sobre assuntos teóricos como filosofia de gênero, teoria queer, arquitetura, identidade e pornografia. 

http://agbcampinas.com.br/site/2020/paul-b-preciado-aprendendo-com-o-virus/
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3 EXPERIMENTO EM REDE  
 

 Pela casa eu experimentei a dança deslocando móveis, empilhando mesas e 

cadeiras, ligando e desligando as câmeras do celular e computador. Dessas 

investigações pela casa, observei danças, ações e relações que se repetiam. 

Selecionei algumas para que se repetissem em contato com o público. 

Na maioria das vezes o público foi a orientadora Kátia Salib, em outras convidei 

pessoas de diferentes lugares. Para que o compartilhamento aqui pudesse ser o mais 

preciso possível, optei por detalhar o que chamei de Experimentos em Rede. Nas 

ocasiões de 07 de setembro de 2020, 30 de outubro de 2020 e 25 de janeiro de 2021 

ocorreram encontros para compartilhamentos e avaliações das práticas artísticas 

investigadas nessa pesquisa.    

  

3.1 INVASÃO NO COTIDIANO 

 

Nessa experiência em Dança eu testei duas câmeras posicionadas em dois 

ângulos opostos da mesma interação. Um grupo de pessoas foi convidado a participar 

do encontro que chamei de Invasão no Cotidiano. A preparação e execução dessa 

experiência foi composta pelas etapas: roteiro e criação do áudio pré-gravado, lista de 

transmissão, dança e performance, retorno das pessoas participantes. 

 

O que?     

 (Sala aberta. Câmeras desligadas. Pessoas convidadas chegam. Tempo para 

ajustes. Abre a câmera 1) 

Fala de recepção: Este é um espaço de experiência em Dança com Mediação 

Tecnológica. Ou o espaço cotidiano assumidamente artístico. De tudo que me move 

nessa casa, limpar, comer, arrumar, prender soltar.... Dançar pode ser mais uma 

tarefa ou um modo de manifestação do desejo, uma brincadeira, um modo de sentir, 

uma força de existir. Me movo em relação ao ambiente que sou. Como cada uma aqui. 

Obrigada por observarem e criarem comigo. Estas são as minhas mãos. Com elas 

farei a contagem regressiva até 10, para que juntas apertemos o play no áudio que 

todas receberam. 

 

https://youtu.be/ofaoS1ru6iY
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(Abre Câmera 2. Nesse momento todas as pessoas ouvem o áudio pré-gravado pelo 

seu celular enquanto assistem em tempo real por dois ângulos opostos a Dança que 

acontece no corredor da casa. 

Nesse espaço de tempo imagine a “Performance”_ como nas imagens_ transmitida 

por duas interfaces de comunicação _câmera de computador_ e de aparelho celular) 

 

Fala de despedida: Recorte de sensações: da mesma maneira que esse encontro 

inicia, ele termina. Essa partilha é uma breve invasão no cotidiano, ráápiiida. Quantas 

vezes somos invadidas por uma sensação frenética? Você controla ou se deixa levar? 

Fim.  

(Desconecta as câmeras. Desativa a sala. O retorno das pessoas participantes pode 

chegar pelo aplicativo de mensagens instantâneas no seu celular) 

Quem?  

Larissa e Scher – Santo André – SP / Morgana – Osório – RS / Franciele e Marinei – 

Novo Hamburgo – RS / Amanda – Montenegro –RS / Pâmela – Pelotas – RS Camila, 

Wesley Santos e João Pedro Decarli – Novo Hamburgo – RS. 

Onde?               
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 Imagem 5 - convite mediado pela tecnologia, print de tela 

  
Fonte: arquivo pessoal (2020) 

 

Nessa etapa eu convidei as pessoas para o Experimento em Rede. A 

comunicação foi feita através de um aplicativo de conversa. Criei a lista de 

transmissão para envio dos convites. O encontro aconteceu por meio de um aplicativo 

de reuniões online. Repeti o Experimento duas vezes no mesmo dia em horários 

distintos. 

O áudio em questão contava alguns trechos de uma história que chamei de “A 

cidade que dançou até a morte”, inspirada em Frau Troffea. Foi uma epidemia de 

Dança. Para esse áudio criei um Roteiro da história que foi gravada em duas etapas: 

áudio um - contava a história. Áudio dois - repetia ruídos e sonoridades corporais 

(respiração, estalos, sussurros, etc..). Os áudios foram sobrepostos e acrescidos de 

efeito 3D. Com a ajuda dos fones de ouvido, quem ouvia tinha a sensação de 

movimento de um lado a outro das interfaces de som, apresentando a ideia de que a 

voz que contava _movia o corpo que_ movia a voz_ corpo... 

 

Como? 
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Imagem 6 - A cidade que dançou até a morte, print de tela 

 
Fonte: Wesley Santos (07/09/2020) 

 

Referência: 

Esse Experimento em Rede foi baseado em uma vivência conduzida por Ivani 

Santana no evento online “Cenas na Pandemia: Corpo, Tecnologia e Arte”, organizado 

pela Lótus Cia Cênica. Na ocasião, em julho de 2020, vivi a presença de Santana pela 

primeira vez. Ela nos conduziu a uma imersão sonora enquanto a assistíamos pela 

tela do computador. Ela dançava no sol e na grama de sua casa. Eu, estava sentada 

próximo a janela de minha casa, de onde eu via o pôr do sol todos os dias. Havia 

muitos quilômetros entre eu e ela, ainda assim a gente estava juntas em algum lugar 

naquele ciberespaço. Ela em algum lugar com muito calor, eu em algum lugar muito 
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frio. Ela aproximou a pele do seu braço tatuado da câmera e pediu que copiássemos 

o desenho posicionando uma folha em branco frente a tela do computador. Desloquei 

o sentido de interação com essa máquina computador. Ao invés de só teclar e 

observar a tela, toquei na tela com uma folha e um lápis. E lembrei de quando eu era 

criança e aproximava o braço da tela da televisão pra ver sentir arrepiar os pelos.  

 A interação proposta por Santana distendeu a forma da tatuagem em seu 

braço, estando ela na Bahia, para a folha em branco da sala da minha casa no Rio 

Grande do Sul. Essa forma diluída de apresentar corpo e tecnologia, gerou afeto, 

porque gerou proximidade e autonomia interativa. Criamos um registro em desenho 

que significou mais um registro distendido do sensorial, sonoro, visual, perceptivo 

também.   

 

Imagem 7 - Tatuagem                                         Imagem 8 - Escrita perceptiva 

   
Fonte: arquivo pessoal (2020)                             Fonte: arquivo pessoal (2020_    

 

3.1.1 Distensões processuais 
 

Após a primeira experiência dessa pesquisa em prática artística em contato 

com o público, comecei a investigar outros espaços da casa em que vivia. Descobri 

que além da janela da sala em que eu via o pôr do sol, o terraço do prédio era também 

singular. O pôr do sol lá era ainda mais bonito. Testei imagens vistas pela câmera do 

celular. Depois desci as escadas até o primeiro andar. A descida era em espiral, pela 

própria arquitetura do prédio. Deu a sensação de estar caminhando em direção ao 

olho do furacão.  

Experimentei o movimento pelos corredores dos quartos ao banheiro. Me 

descobri rastejando pela casa, me empurrando de uma parede a outra. E deixava 

suores e líquidos pelo chão gelado da sala de casa ensaio. Essas movimentações 

estavam acompanhadas dos sons, dos grunhidos, barulhos e sonoridades corporais 
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possíveis. De vez em quando eu criava o registro dos sons, às vezes das imagens. 

Esses materiais estão compartilhados pelos links conectados ao texto que se lê? 

  

3.2 A MULHER SOLITÁRIA DANÇA  

O que? 

Esse encontro foi realizado com a organização e coordenação de Kátia Salib. A 

ocasião envolveu a apresentação das práticas artísticas até o período referente, e foi 

chamado de pré-banca. A pré-banca é prevista na política de trabalho de conclusão 

de curso de caráter informal para acompanhamento do processo de pesquisa. O 

encontro aconteceu entre artista pesquisadora e a banca examinadora, composta por 

Aline Pinto e Daniela Amoroso, além da orientadora já mencionada. Outras pessoas 

também foram convidadas.   

Quem? 

Nos reunimos em uma sala virtual: Camila, João, Wesley – Novo Hamburgo (RS), 

Scher Dias São Paulo (SP), Larissa Canelhas - Santo André (SP), Amanda – 

Montenegro (RS), Daniela – Salvador (BH), Kátia – Montenegro (RS), Aline – Porto 

Alegre (RS), Sílvia - Gravataí (RS). 

Quando? 

Nesse dia, 30 de novembro, no horário do pôr do sol, foi a ocasião da pré banca. Oito 

meses e 14 dias de afastamento social por conta da Pandemia do Covid 19. 

Como? 

 Como nas imagens e programas, distensões de ações que já deixaram 

de ser executadas, ainda assim existem, permanecem. 
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Imagem  9 - A história de uma cidade, print de tela 

 
  Fonte: Wesley Santos (30/11/2020) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Imagem 10: Calor nos pés, print de tela 

 
Fonte: Wesley Santos (30/11/2020)     

Ação no Terraço – a câmera móvel 

mostra a vista do terraço e a decida 

pelas escadas circulares (fala) 

A mulher solitária: 

Eu quero contar uma história. Nessa 

história tinha uma cidade. Não essa 

cidade. Uma cidade de outro tempo. 

Nessa história tinha uma mulher. Não 

essa mulher, outra mulher de outro 

tempo, outra cidade, outras histórias. 

Ação na Sala – câmera fixa (perspectiva próxima e frontal) e câmera móvel (perspectiva de 

baixo para cima) (rasteja, conversa com a câmera fixa, interage com a câmera móvel nos 

primeiros sintomas da Dança – pressionar os pés contra o chão, agarrar a terra) 

Reptiliana: a mulher solitária: 

Dançar pode ser mais uma tarefa ou manifestação do desejo, uma histeria, um sentir, uma 

força de existir.  A epidemia da dança já começou. 

Eu tô sentindo um calor nos pés, é como se eu precisasse pressioná-los contra o chão. Eu 

pressiono os pés contra o chão. 
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                 Imagem 11 - Corpo pincel, print de tela 

   
   Fonte: Wesley Santos (30/11/2020) 
 

                Imagem 12 - Dance comigo, print de tela 

                                              

Fonte: Wesley Santos (30/11/2020) 
 

 

Ação nas Paredes – câmera 

móvel, pincelar as paredes e o 

ar, mostrar perspectivas do 

corpo (Falar) 

A mulher solitária: 

Você tem a mesma impressão 

que eu? Essa de estar em dois 

lugares ao mesmo tempo. Sim! 

Porque eu literalmente estou 

em minha casa, você está 

literalmente na sua. E ao 

mesmo tempo estamos aqui, 

compartilhando esse espaço. 

 



41 
 

3.2.1 Distensões processuais 
 

A mulher solitária: Esse foi um momento importante. Aqueles papeis nas paredes 

brancas foram reorganizados. Mudei a disposição das ações.  

Compartilho provocações que desencadearam o fortalecimento dos processos 

criativos após o encontro da pré-banca.    

Na implicação da tecnofobia24 como essa relação contraditória que o ser 

humano tem com a tecnologia: “Será que a tecnologia vai dar conta? Será que a gente 

pode ter percepção numa performance como você fez hoje? É a pergunta que você 

me coloca, eu acho que te coloco depois dessa experiência também, de se questionar 

mais sobre isso e de defender seu ponto de vista [...]. Não só se preocupar no sentido 

de como eu faço a performance, mas como eu sou percebida na performance 

também”. 

 A relação com a tecnofobia acontece no mesmo passo do caminho complexo 

da aprendizagem: colocar a relação da tecnologia no trabalho artístico corporal é 

deslocar sentido literais, em busca da própria poética dançada. Isso vale para os 

encontros artísticos e para essa construção textual como continuidade e completude. 

Deixo registrado o quanto fui conduzida pela curiosidade durante esses 

experimentos. E curiosa pelas relações desse corpo em ambiente de afastamento 

social, dancei contagiada pelo tédio ou pela motivação de cada dia. A todo novo 

encontro de orientações, questionamentos e colaborações fui provocada por três 

mulheres, artistas, professoras e mestras que compunham a banca: Kátia, Daniela e 

Aline. Intensamente provocada ao mergulho nesse “universo caldoso” que Santana 

nos fala. Levada ao fundo das ideias por Evaristo que inspirou pela “escrevivência” da 

sua história, por Santaella que me levou a compreensões do humano e não-humano 

em interação. 

 

3.3 DANCE COMIGO  

 
No dia 25 de janeiro de 2021, às 19h e 07 min, iniciou-se o Experimento III. Os 

Programas de Ações se mantiveram os mesmos. Na sala da plataforma de encontro 

                                                           
24  O medo da tecnologia moderna. “Quem compreende a tecnologia como uma das faces dos monstros 
e identifica a máquina digital como a grande vilã que modifica o ambiente, realça a falsa antítese de 
que: A mente é uma máquina – contraposta à – a mente é efêmera, frágil, inatingível” (SANTANA, 2003, 
p.23) 
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estivemos entre cinco pessoas25, sendo que eu estava conectada com dois aparelhos 

(celular e notebook). Todas as janelas foram renomeadas com o título “A Mulher 

Solitária”. A apresentação que aconteceu na sala foi transmitida pelo YouTube ao 

público em geral.  

Essa foi a ocasião de apresentação e defesa da pesquisa para a Conclusão de 

Curso, conforme previsto na ementa curricular. As imagens que seguem estão 

organizadas de acordo com a sequência dos programas: 

 

                                                                     

  

 

 

 

 

  

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
25 Eu, a orientadora Kátia Salib, João Pedro Decarli (luz, som, dramaturgia), Wesley Santos (fotos, luz 
e apoio), Ismael (técnico de Informática)  

Ação no Terraço – a câmera móvel 

mostra a vista do terraço e a decida 

pelas escadas circulares (fala) 

A mulher solitária: 

Eu quero contar uma história. Nessa 

história tinha uma cidade. Não essa 

cidade. Uma cidade de outro tempo. 

Nessa história tinha uma mulher. Não 

essa mulher, outra mulher de outro 

tempo, outra cidade, outras histórias. 

Ação na Sala – câmera fixa (perspectiva próxima e frontal) e câmera móvel (perspectiva 

de baixo para cima) (rasteja, conversa com a câmera fixa, interage com a câmera móvel 

nos primeiros sintomas da Dança – pressionar os pés contra o chão, agarrar a terra) 

Reptiliana: a mulher solitária: 

Dançar pode ser mais uma tarefa ou manifestação do desejo, uma histeria, um sentir, 

uma força de existir.  A epidemia da dança já começou. 

Eu tô sentindo um calor nos pés, é como se eu precisasse pressioná-los contra o chão. 

Eu pressiono os pés contra o chão. 

 

Ação nas Paredes – câmera 

móvel, pincelar as paredes e 

o ar, mostrar perspectivas 

do corpo (Falar) 

A mulher solitária: 

Você tem a mesma 

impressão que eu? Essa de 

estar em dois lugares ao 

mesmo tempo. Sim! Porque 

eu literalmente estou em 

minha casa, você está 

literalmente na sua. E ao 

mesmo tempo estamos 

aqui, compartilhando esse 

espaço. 
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Imagem 13 - Terraço e Reptiliana, print de tela 

 
      Fonte: Wesley Santos (25/01/2021)              
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          Imagem 14 - Calor, print de tela                Imagem 15 - Pincel, print de tela 

          
                    Fonte: Wesley Santos (25/01/2021)           Fonte: Wesley Santos (25/01/2021) 
 

Imagem 16 -  Espiral do tempo, dois lugares, print de tela 
                                        

 
           Fonte: Wesley Santos (25/01/2021) 
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4.  A DANÇA MEDIADA PELA TECNOLOGIA 

  

Estive em todas a telas. E vi as pessoas em todas as telas. Dancei em todas 

as telas. O computador tornou-se TUDO. Como o Deus Tudo. Por algum tempo, eu 

abria a sala on-line, reproduzia o som, gravava, fotografava, escrevia, etc... tudo em 

relação com o notebook e aparelho celular. Quando qualquer ação do notebook era 

interrompida pelos excessos de comandos, gelava até o último fio de cabelo, às vezes 

vinha aquela voz: Já fez cópia de segurança? Tem que fazer backup! 

 

A mulher solitária: Perdi alguns textos e vídeos do processo criativo, o último foi 

ontem, inclusive.  

Dançar tornou-se TUDO. Como uma Deusa Tudo. Por algum tempo, eu entrava na 

sala de casa ensaio, pressionava os pés contra o chão, girava, pincelava as paredes, 

subia e descia as escadas espiraladas, etc... tudo em relação com a casa e o corpo. 

Quando qualquer articulação doía pelos excessos de tensão, parava e só esticava a 

coluna no chão, às vezes vinha a lembrança: 

A mulher solitária: Respirou? Tem que respirar! 

Escrever tornou-se TUDO. Como ume Deuse Tudo. Por algum tempo, eu abria um 

novo documento de escrita, jogava algumas palavras soltas, formava frases, definia 

conceitos, justificava a escrita, etc... tudo em relação com as palavras em língua 

portuguesa. Quando qualquer falta de coerência apontava a ruinada escrita, parava 

de agir, e às vezes: 

A mulher solitária: Como eu vou continuar? Tenho que continuar! 

 

4.1 CORPO PLUGADO 

 

Santaella descreveu usuárias/os/es plugadas/os/es como “corpo ciborgues 

interfaceados no ciberespaço [...], que se movem no ciberespaço enquanto seus 

corpos ficam plugados no computador para a entrada e saída de fluxos de 

informações” (SANTAELLA, 2014, p. 13).  No sentido de que a relação com o 

computador e celular tornou-se íntima, capaz de promover vivências com tele 

presença e imersão interativa no ciberespaço.   
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A sala da casa onde eu morava era o espaço das práticas artísticas. Os 

encontros semanais de orientações para a pesquisa ocorriam em uma sala on-line, 

com agenda organizada por orientadora e orientanda. As 

tarefas/observações/comunicações ficavam registradas em um planejador on-line de 

acesso privado e simultâneo. Pelo email eram enviados e recebidos avisos/convites 

formais e documentos. Pelo aplicativo de conversa instantânea trocas de informações 

e combinações. No youtube, vídeos-movimentos criados e postados no decorrer do 

processo criativo.   

Eu estive corpoplugada e dançando.  

Santaella sugere “que os artistas cumprem papel fundamental de moldar as 

tecnologias ao projeto evolutivo da sensibilidade humana” (SANTAELLA, 2014, p. 14).  

 
As danças não estão apenas contaminadas pelo mundo tecnológico, mas por 
todo um contexto sócio-econômico, que apresenta um ambiente de violência, 
com alto grau de competitividade, um universo no qual os valores passaram 
da necessidade de ser para a busca do ter, um mundo de desigualdades em 
todos os sentidos. O que está sendo enfatizado aqui é que corpos trocam 
informações com o ambiente como um todo e não apenas com a tecnologia 
(SANTANA, 2003, p. 52). 

 

A mulher solitária: Veja bem, olhei pro relógio, veja bem. 19h29, logo acima a data: 

25/12/2020. Há 9 meses e 9 dias desde início da pandemia. Desde a mudança abruta 

de: mover ou não mover? Como mover-se? Como escrever-se? Como?  

 

Eu me senti o corpo plugado, conforme definiu Santaella, no decorrer das 

relações investigativas entre corpo e tecnologias, convivendo com as 

imprevisibilidades das tecnologias e do corpo. 

As experiências do processo criativo mediado pela tecnologia e transmitido pela 

rede de internet se completaram por uma rede de formas: escritas, audiovisuais, de 

corporeidades, falas, enunciados, sensações, movimentos. 

 

(Quem sabe você fecha os olhos e inspira e expira duas vezes. Solta o ar pela 

boca. Pra lembrar que ainda estamos aqui, agora) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
                                                                             

Esse processo criativo me proporcionou a forte sensação de estreitamento 

entre as artes tão bem divididas e nomeadas separadamente. E, por mais que pareça 

estranho, o que existia no corpo “eu” da atriz, existia no corpo “eu” da bailarina que 

era o mesmo “eu Camila”. O que eu dancei foi a história de uma cidade. Não 

exatamente dessa cidade. De uma outra cidade. O que importa, é que nessa cidade 

existia uma mulher. Que podia ocupar dois lugares ao mesmo tempo, não é 

engraçado?  

 

A mulher solitária: Essa mulher dançou, dançou, dançou, dançou, dançou... como 

dancei eu, enclausurada e livre, chateada e contente, chorosa e sorridente porque um 

dia simplesmente é diferente do outro, “e o corpo simplesmente não é, está sempre 

na condição de sendo” (______________________). 

 De acordo com Fernandes “as abordagens de pesquisa com prática artística 

transformam o ato da criação artística no próprio método da pesquisa, atravessando 

todas as etapas com a imprevisibilidade e autonomia inerentes ao processo artístico” 

(FERNANDES, 2013 p. 21). Inerente ao meu processo estavam as vivências em 

teatro, em circo, em dança, em contação de história, em criação dessa e de outras 

histórias. 

O conhecimento com dança é inovador e relevante não apenas para a dança 
ou para as artes, mas para o contexto da pesquisa num âmbito bem mais 
amplo. A dança reconquista, assim, um território de produção de 
conhecimento que lhe é próprio e único, além de fundamental para a 
integração das várias faculdades e aspectos numa contemporaneidade 
fragmentada, separatista e dessensibilizante (FERNANDES, 2013, p. 22). 

  
Nesse sentido “a arte explora novos paradigmas que buscam a reconciliação 

do corpo e da mente, em uma superação da fragmentação e especialização crescente 

dos saberes (SALIB, 2012, p. 26). “Nós devemos ver o movimento como um sistema 

de extensão cultural do corpo/mente análogo a todos os outros. Todos esses sistemas 

têm em comum a abstração, cujo grau é o que diferencia um do outro. Qualquer 

experiência humana deve ser abstraída e categorizada para tornar-se conhecimento” 

(SANTANA, 2003, p. 29).  

 

 Em cidades diferentes, estranhos corpos com histórias parecidas. 

 

https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/5370/4386
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 (Dance agora a sua última memória de Dança. Dance comigo) 

 

Esse é o giro final dessa história de Dança, porque sim ela acaba, para começar 

de novo amanhã. Após algumas definições de corpo, criei danças pela casa e deixei 

textos pendurados pelas paredes. Criei o hábito do registro diário do processo criativo, 

e inventei de reformar as paredes da casa com anotações, resumos, pensamentos, 

ações e reflexões em Dança e Tecnologia. 

 
Olhar para a forma como a arte trata a tecnologia, como dançarinos e 
coreógrafos interpretam nossas relações com as “máquinas” é perceber a 
forma como a tecnologia afeta a subjetividade social. A arte chega sempre 
primeiro, expondo as possibilidades que podem se realizar. As demandas 
subjetivas atuais, que podem materializar-se em novas tecnologias e formas 
de interação futuras já podem, hoje, ser percebidas nos espetáculos que 
tratam da tecnologia. Refletir sobre a tecnologia na dança, como temos feito, 
é também refletir sobre a tecnologia na sociedade (AMOROSO, 2004, p. 52). 
 

 

 A prática como pesquisa apontou pistas para um trabalho mais engajado com 

Fabião (2015), pela sua proposta dos programas de ações. Essa percepção ocorreu 

por conta de um conjunto de informações que o próprio fazer artístico produziu e pelos 

significativos apontamentos realizados pela Banca. 

Muito objetivamente, o programa é o enunciado da performance: um conjunto 
de ações previamente estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente 
polidas a ser realizado pelo artista, pelo público ou por ambos sem ensaio 
prévio. Ou seja, a temporalidade do programa é muito diferente daquela do 
espetáculo, do ensaio, da improvisação, da coreografia (FABIÃO, 2013, p. 4). 

 

Então, por exemplo: caminhei em círculos várias vezes, explorando partes 

distintas da casa, até definir a realização da caminhada circular descendo as escadas 

no corredor do prédio, o que desencadeou a sensação de vertigem, melhor descrita 

adiante. 

Da relação que nasceu com o público destaco Jussara Setenta26 que ao final 

dessa trajetória me ajudou a compreender a dança em seu fazer-dizer, como uma 

distensão do encontro presente na construção do conhecimento conjunto: 

 
Embora fugaz, a dança imprime algo no corpo de quem dança e no de quem 
assiste que vai participar do processo de continuidade das transformações 
que caracterizam o corpo. Não à toa, a fala encontra diferentes espaços de 
percepção nos diversos sistemas corporais com que entra em contato. A fala 

                                                           
26 Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia 
e professora do Curso de Graduação em dança na mesma Instituição de Ensino Superior. Possui 
doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006), 
mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (2002). 
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da dança, então, pertence a um processo de muitas possibilidades de 
percepção e organização: pertence a um coletivo. A informação gruda em 
todos os envolvidos, seja no processo de construção, no de apresentação ou 
no de percepção da fala. Dança, na organização de sua fala, não existe para 
ser entendida, compreendida no sentido em que o senso comum atribui a 
esse termo, mas sim, trabalhada pela percepção como uma coleção de idéias 
que arranjou um certo modo de se organizar no corpo (SETENTA, 2008, p. 
41). 

 

Nesse espaço-tempo da Dança, que se diz presente, passado e futuro estão 

entrelaçados na perspectiva de desmitificar formas cristalizadas de pensar e conceber 

o ato da dança. Ou, simplesmente, de acompanhar as janelas diversificadas e 

possibilidades híbridas das artes do corpo. Constante movimento, constante 

transformação e criação. Pensar no corpo que sou como um corpo tecnológico, me 

permitiu olhar para o processo criativo com possibilidades ampliadas pela distensão 

do corpo biológico com objetos, figurinos e câmeras, aliados a Dança que produzi. 

Esse processo de criação não foi estável e definitivo, foi capaz de produzir sua 

fala como ação artística daquele momento de afastamento social, dentro da casa, 

inventando temporariamente um novo cotidiano. Como teria acontecido tudo isso fora 

dessa casa?  

 

(Encontrei nessa forma criativa de escrita o prazer em fazer pequenas 

descobertas de como proporcionar um texto interativo que prolongue a vivência com 

essas palavras. Além das palavras no jogo simbólico de constituição de significados 

verbais em língua vernácula, também propus a escuta de uma voz - a mesma que 

grava esse texto enquanto o aplicativo automático transcreve a minha fala. Esse é 

mais um ciclo do processo criativo: o registro da fala como um procedimento cotidiano 

capaz de conectar ideias, assumindo outra possibilidade de compreensão desse 

ambiente a qual esse corpo faz parte e se faz espaço. Antes da possibilidade de 

reflexões racionais, trabalhei com a intuição e práticas corporais realizadas na sala de 

casa ensaio, buscando diferentes formas de registro. Esse pensamento está 

acontecendo em forma de fala agora, depois será um texto escrito) 

 

Os computadores foram interfaces de interação corpo e tecnologia 

fundamentais (e ao mesmo tempo obrigatórios) na criação da dinâmica desse texto, 

que buscou estimular uma relação menos convencional com o trabalho científico. 

Acredito nesse compartilhamento como a promoção de reflexões em arte, corpo e 
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tecnologia, na promoção da Dança como saber, conhecimento e manutenção da 

cultura viva.  

Compreendi o estado criativo e investigativo dos movimentos em dança por 

espaços distintos da casa, sendo o próprio processo o método da pesquisa. Costurei 

essa rede de conhecimentos transitórios. Essa forma de palavras o-r-g-a-n-i-z-a-d-a-

m-e-n-t-e escritas não deve ser observada como constatações determinantes ou 

conhecimentos estáticos adquiridos. Como dizia a orientadora Kátia durante 

encontros de pesquisa: “o processo é soberano, o processo traz os questionamentos 

e as respostas”. E o processo é território de passagem, entendi eu.  

 

O que? Quando? Como? Onde? 

As mudanças que ocorreram na convivência social, causadas pela Pandemia 

de Covid-19 são irremediáveis e, até aqui, não podemos ter noção exata das 

consequências, e de quando faremos Arte na rua ou no teatro de novo. Desde as 

interações mais convencionais das tecnologias no cotidiano, até a necessidade de 

acesso às Artes como meio de produção de conhecimento, haverá grandes desafios 

na manutenção e garantias do Ensino Público.  

 Para não deixar passar a menção à situação política do país, a extrema direita 

neoliberal fortificou ainda mais as desigualdades sociais, em meio a uma Pandemia, 

promoveu-se a partir de notícias sensacionalistas e irresponsáveis. O Estado marcou 

a história com oportunismo e sucateamento das políticas públicas de Cultura e 

Educação do país. Desmantelou estratégias de redução do desmatamento na 

Amazônia, de preservação e demarcação de áreas indígenas e quilombolas dentre as 

muitas demandas que o governo colocou na conta do povo brasileiro. Se poupou até 

mesmo na responsabilidade com a Saúde Pública, fazendo pouco caso dos avanços 

científicos que o país conquistou mesmo em meio a tanto sofrimento. Levaremos 

alguns anos na recuperação. 

Em uma perspectiva resistente da continuidade no fazer artístico e docente, 

como aprofundamento das investigações entre meio e corpo, está posta a 

necessidade de identificar a Dança que acontecerá a partir dessa Pandemia: Quais 

os limites na Dança em acontecimento digital? Como será conectar o (eu) corpo artista 

e o público considerando as novas regras de interfaces de comunicação e novas 

formas de presença? Como e em que modalidade se manterá o Ensino da Dança nas 

escolas? 
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Vislumbrando evocar também novos entendimentos de tecnologia nas relações 

de gênero e sexualidade, planto aqui a curiosidade pelos questionamentos das 

noções de poder exercidas sobre os corpos como tecnologias de opressão e 

dominação. Paul Preciado (2014) apresenta no “Manifesto Contrassexual” a 

possibilidade de uma “relação promíscua entre a tecnologia e os corpos. Trata-se 

então de estudar de que modos específicos a tecnologia “incorpora” ou, dito, de outra 

forma, “se faz corpo”” (PRECIADO, 2014, p. 158), colocando em debate binômios de 

oposição dos corpos: homem/mulher, masculino/feminino, natureza/tecnologia. 

 

O fim dessa história de dança 

 

Repetir um movimento, repetir uma caminhada, um gesto, uma voz, um texto, 

um dizer. Repetir para engajar a consciência integralizada do corpo, para abrir 

espaços entre as vértebras e estabelecer um estado interno de criação. Yoshi Oida27 

observou a repetição em práticas diárias como possibilidade de mudança: 

Embora sintamos a vida cotidiana como repetitiva, sempre há uma discreta 
variação. Realmente, nunca repetimos as coisas do dia-a-dia. Usamos 
roupas diferentes, comemos algo ligeiramente diferente, experimentamos 
diferentes interesses. Não estou dizendo que ter uma vida imutável, 
monótona, seja bom, mas algumas ações repetidas podem ter um efeito 
muito forte. Elas podem nos mudar. Quando meditamos, sentamo-nos na 
mesma posição dia após dia. Na Dança Africana, movemos a pélvis para 
frente e para trás, criando uma repetida pulsação da coluna vertical. A coluna 
ondula, e, se continuarmos com esse movimento, nosso estado interno se 
altera (OIDA, 2007, p. 75, 76).  

 
  

Na construção dos programas de ações, experimentei o estado da vertigem 

descendo e subindo as escadas espiraladas do prédio. E depois dentro da casa. A 

vertigem é uma sensação provocada por uma série de giros constantes. Em 

determinado momento, interrompe-se o giro. Mas a sensação de ainda estar girando 

é prolongada. Isso só ocorre por causa da repetição do giro. Nesse sentido, não 

concordando com teorias que denominam a dança e o teatro como artes efêmeras, 

ressalto o quanto o movimento do giro pode ser distendido e continuar gerando 

sentidos e percepções, mesmo quando aparentemente ele já foi interrompido.  O 

mesmo acontece comigo com o fim dessa pesquisa. Eu sei que ela não finda, ela 

continuará gerando sentidos e percepções até mesmo quando a dança cessar. 

                                                           
27 Ator, diretor e escritor. 
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LISTA DE LINKS ASSOCIADOS AO TEXTO 

 - Corpo (anatomia artística) 

https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788584520688_inside.pdf 

- Acessando https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&t=325s 

- Mulher Solitária (vídeo) https://youtu.be/JriGms2-tLA 

- COVID-19 https://covid.saude.gov.br/ 

- MULHER (vídeo) - https://youtu.be/1rsXJzXNpvI 

- MULHER (música E. S.) - https://www.youtube.com/watch?v=8Ikk4UE0Vbk  

- MULHER (música E. R.) - https://www.youtube.com/watch?v=2qqN4cEpPCw 

- MULHER (vídeo M. F.) - https://www.youtube.com/watch?v=DPs2o7VgwJA 

- MULHER (vídeo P. F.) - https://www.youtube.com/watch?v=sGPEFhRnmCM 

- MULHER (vídeo L. M.) - https://www.youtube.com/watch?v=jQaMIu1zOUM 

- MULHER (vídeo S. D.) - https://www.youtube.com/watch?v=0rTzupWcnW0 

- MULHER (artigo L. C.) - 

http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/article/view/659 

- MULHER (vídeo A. B.) - https://www.youtube.com/watch?v=lmIImfXhw94 

- (Leia-me dançando, porque eu escrevi em movimento) 

https://youtu.be/yJXwR3Qqdtw 

- Acessando corpo e dados dançados - 

https://tvcultura.com.br/videos/61460_rubra-te-autoajuda-danca-do-

comigo.html 

- eu sou um corpo -  https://tvcultura.com.br/videos/65434_um-corpo-no-

mundo-por-luedji-luna.html 

- Corpo Aberto – TV UFBA – Ivani Santana 

https://www.youtube.com/watch?v=yNEE4nnliFU 

- A MULHER SOLITÁRIA: Experiências em Dança mediadas pela Tecnologia 

(cartaz) https://www.instagram.com/p/CKKN8LshRl1/ 

- Coletivo Órbita 

https://www.youtube.com/channel/UCtLbovzkDn6S7DwUxCT033A 

- Macbeth 

https://www.youtube.com/watch?v=aR9qg6Q7E8E&list=PLMfwAGrXOnYcOxgi-

SORhvrxXonajZE-h 
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- Corpos em Órbita 

https://www.youtube.com/watch?v=CYzVPTXJaPQ&list=PLMfwAGrXOnYcOKB

vo_U7o77iioYEiYUQm 

- Programa de Ações https://www.youtube.com/watch?v=2nJmFgCo3cQ 

- Conceição Evaristo https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&as_sdt=0%2C5&q=Concei%C3%A7%C3%A3o+Evaristo&btnG 

- (traduza) - 

https://www.google.com/search?q=google+tradutor&rlz=1C1NHXL_pt-

BRBR818BR818&oq=google+tradutor&aqs=chrome.0.69i59j0j0i433j0j0i433j0i13

1i433j0i433j0l3.20914j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

-rosajuvenil- (vídeo) - https://www.youtube.com/watch?v=cX1kEyBQM0g&t=1s 

- #umcorponomundo 

https://www.google.com/search?q=%23umcorponomundo&rlz=1C1NHXL_pt-

BRBR818BR818&sxsrf=ALeKk03s0vu3ss09HVcu7wW3mZZbynmHhg:16131714

68181&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwic98mCvOXuAhVjK7kGH

YL5Cs4Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=638 

- não essa) https://youtu.be/1_3WK9jheko 

- Jogos digitais  

http://www.sbgames.org/sbgames2011/proceedings/sbgames/papers/cult/short

/92250_1.pdf 

- Paul Preciado http://agbcampinas.com.br/site/2020/paul-b-preciado-

aprendendo-com-o-virus/ 

- Invasão no Cotidiano (vídeo) - https://youtu.be/ofaoS1ru6iY 

- (______________________) Ivani Santana   

https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/5370/4386 
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